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Quin goig fan les darreres estadístiques sobre la producció
bibliogräfica francesa! L'any passat, aquesta producció va e r a _
er fortissimament sobre la de l'any anterior. La crisi del llibre
produida per la gran guerra, ha estat superada a França magníficament. Ni el major cost de la mä d'obra, ni l'augment del
preu del paper, han pogut fer recular les onades de 'libres que
els editors francesos llencen cada dia damunt la multitud dels
lectors. I encara cal tenir present que no és pas França el poble
de inajor força bibliogràfica a Europa.
Als catalans, l'exemple de l'augment en la publicació de
llibres francesos ens ha de servir d'estímul. Les xifres de les
estadistiques alludides fan goig a l'home intellectual. Per?) a
lintellectual català, després de fer-li goig, li fan tristesa. Per
causes múltiples, que ara no és oportú d'estudiar, la nostra producció bíbliogräfica és molt petita; i això que en els darrers decennis ha esdevingut ja important. La con-tparació amb les darrertes del segle passat e s favorable. Perú la comparació amb la
resta dele nobles és desfavorable, i accentuadament.
El període transitori en que encara es troba el problema
lingilistic català té una part principal en les dificultats amb què
xeca la creixença de la bibliografia en llengua vernäcula. No

solament hi ha a Catalunya un percentatge baix de gent que
ilegeix, sine, que entre fls que Ilegeixen molts encara no alían
habituat a la lectura del cata'ä. Comparen, per exemple, la nostra producció bibliog-räf ira amb la de Fin'ändia, que té un nombre d'habitants Ileugerament superior al del Principat de Catalunya, i veureu en quin lloc inferior resta encara, en aquesta
materia, el nostre poble.
La pujada de les noves generacions contribuirà notablement a l'expansió de la nostra bibliografia. Per?) independentment d'aquest fet biològic, caldria afavorir enèrgicament la difusió dels 'libres i de les publicacions catalanes. Anys enrera, la
benemérita Societat Catalana d'Edicions, que encara avui sosté
heroicament el mestre impressor Ramon Tobella, inició un sistema de biblioteques per subscripció, que ha estat després seguit
per altres empreses, com l'Editorial Catalana i "La Revista".
Els resultats obtinguts per aquest sistema han estat relativament satisfactoris. Pe-S) demostren que no s'ha arribat, per part
del públic, a sentir un suficient interés pel llibre català. Succeeix
que, en la gran majoria dels casos, no és El lector el qui va a buscar el llibre, sitió el llibre el qui va a buscar el lector. Tot essent
això preferible a la situació anterior, seria desitjable que hom
pogués prescindir d'aquests caminadors i que les empreses edila forma normal.
torials Catal anes pOgucssin organitzar-se en1
.4
-22,17-2.WF,MT,"!"5.-W.153.791.10-,211Z11.

• -'427-4:11.12::::22YMMMUWOMMIII7I41;53dil
Pandar=~~1~~~
owmesweiragorE.Illeiceir

de dictad La Política

elfo, pcnons, senyeres, seescolanies, sacerdots, frares,
ni rar, bandes, la Custädia, les autoriia• l'escamar de tropa, la carroea,
it . , ncens, paperets i serpentines.
2 : és el mateix de sempre? Si,
Per& del tot no! Perquè.
no vulgues, el barceloni de
quan reu una processó de
recorda les altres, totes les
ne ha riet de peilt. El record
una mena de vel cada any més
C^
cat, per bé que no menys transPa'' :- . ,: un rel que poetitza la realitat,
tremolors i vaguetats esqui. Sí, és això. Un hom ven
• v-mons i sent com del fons de la

mr , r,encia puja la imatge d'aquella
evai,lfor que l'cnvaia quan, era petit
\Tia els cavalls de la guàrdia

(atril o brint-se par cn una massa ataPi'ta i cridaire.
De-nrés, la destilada esdevé una
mica monótona; en el cm- del petit hi
ha un principi de fatiga; fins que nu.
ap iircix el ciri pasqual la sera curioi i tat no es recifa. Aleshores, si. Alesirres s'acosta l'apoteosi final, magnífic a. conmovedora!
I la gentada informe que corre adalerada per assaltar els tramvies causa
tra certa angúnia. Sembla que porti
mi maligne propòsit d'esborrar la bella
or denança de la processó.
P eiq3 no l'esborra sinó un moment
la pr ocessó. amh els seus prestigio,
reSs useita cada any. 1 rada any per fas
o Per nefas, perquè el record s'hi
en/ b otica, perquè un infant que us és
' Pr 9 us ajada a comprendreda, pel
trobeu manera de contemllar la s umptuosa corma amb un goig
'l'Hit o renovellat. Di
•
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MES IMPRESSIONS DE
CORPUS.
. l.zuesta és la ruitada de les proce.,. .ans. Per molt que us en volgueu
dc-ii.tendre, es gairebé segur que co
instant sentireu el pes de la
•
sCa tradidO barcelonina. Trobareu
en icen indret una aglomeració de
•
, una rastellera de tramvies ate•
sentiren una banda que sona
ticarcant un pas que no te res
te.ai_ial; els aires us duran una
72,Xild.: de perfurn (encens i gines Mini-arce la marxa i us direu:
som a Corpus!"
7 . ir.iu cap desig de veure
en coneixeu tan bé tots els
n'heu vistes lames! Pm-6,
la processó ve com qui diu a
a vós, no teniu voluntat de
els ulls. Miren! Gegants,
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TAT PORTAT A LA IIAJOIE
I
PART DELE PARLAMENTE

EUGENI XAMMAR A TXECOSLOVAQUIA
El nostre corresponsal a Alenzanya,
Eugeni Xammar, ha sortit cap a Txecoslovixquia—Pressburg, Brunes, Praga—d'on rus so-un tranzeses interessants informacions.
DETENCIONS
Retallem de "Las A'oticias", d'ahir:
"Con motivo de algunos incidentes
que se produjeron al paso de la procesión por distintas calles, la policia
detuvo a tres individuos."
PROCESSAMENT I PRESO
El fulge militar ha decretas el processament i presó de l'ex-diputas a la
Mancomunitat senyor Joan Casanovas.
L'NA ALTRA DIMISSIO
Hom din que el .senyor Torras, de
Granollers, diputar a la Manconuotitas
nora, té el propòsit de dimitir el tia.rec.
"LA ¡'SUDE TARRAGONA"
L'autoritat militar ha ah-1st la suspenrió que havia imposat al periMic "La
Ven de Tarragona".
COMENTARIS A LA PROCESSO
L'editorial d'ahir de "El Correo Catalán" is dedicat a la solemnitat del
Coipus. La resum en aquestes radies:
"Tras el avasallador homenaje de
amores en todos los templos de la ciudad durante la mal -lana, salió la procesión, hizo pausadament su curso y
regresó a nuestra Iglesia catedralicia
en triunfo de Fe y de Patria, entre
millares de manos que vomitaban aplausos y labios que musitaban oraciones."
CANVI DE RESIDENC1.4
Retallem de "El Noticiero", d'ahir
ter/re:
"Parece confirmarse que don Miguel da Unamuno y don Rodrigo Soriano, que hablan fijado tetnporalmente su residencia en las Islas Canarias,
se han trasladado a París."
TORNADA DEL GENERAL
BARRERA
Arni mati és esperas, procedent
de Madrid, el capita general, N'Emili
Barrera.

Supressle del francés a les
escoles Jueves tunees
Constantinohde, 20. — El eo.
missari d'Instrueció turc ha ornat
la supressió de l'ensenyade
ment del trenas a des escotes

israelites, substituint-la per
l'hebreu j el turc.--litsvus.

L'ascensió al
mont Everest
EL SEGON INTENT D'ASCENSIO TAMBE HA FRACASSAT. —
ELS EXPLORADORS, PERO, ESPEREN ELS PRIMERS DIES
BONS PER COMENÇAR UNA
ALTRA VEGADA L'ASSALT
El coronel-lloctinent Northon i el
semyoe Mallory han fet pública la
ressenya de la seva segona ascensió.
Heu's-la ad:
"Escollirem el 17 de maig per a la
segona marxa cap als campa números 3 i 4. Era potser el millor dia
que havem conegut a la muntanya;
el 19, era al camp núm. 3, i l'endemà
Mallory, Odell i jo ens posärem a
fressar un cami cap al camp núm. 4
i Inés lluny cap al coll Nord. No hi
havia cap senyal del quart camp que
haviern construit en 1922. La neu
s'ho havia endut tot durant els dos
hiverns passats. A la nit només hi
deixärem Hazard amb dotze traginers
i vàrem descendir al camp núm. 3.
El 22 de maig haviem de sortir de
nou, però la neu va caure sense parar
hores. La temperatura baixà
a 47° 5c. Un record de fred per a la
nostra expedició.
Era impossible, en aquestes condiciono, d'emprendre la pujada. El
dia 23. l'arantguarda, que havia passat dues nits al camp núm. 4, va tornar, perú vàrem veure amb espant que
li faltaren quatre dels seus traginers.
Aquests havien preferit de romandre
al camp abans que intentar la davallada sota una tempesta de neu. No tenien, peto!), com a tota provisió sinó
un sac d'ordi, i un dels homes tenia
les mans gelades. Calia salvar-los
contén el que costés, encarregant-se'n
Mallory."
El salvament. — A partir d'aquest
moment, és el senyor Mallory el que

continua la narració:
"La nit que virem passar abans de
sortir a la recerca dels infeliços enterrats al camp núm. 4 fou vedtablement afrosa. La neu queia sense
interrupció. Jo patia molt d'un atac
de tos de "gran altitud". Quan väreM sortir a la matinada teniem tot
l'aire de miserables gossos apallissats.
Intentar una ascensió al pic, damunt
d'una terra coberta de neu lliscadora,
era una tasca gairebé insuperable, i
jo estava convençut. per la me ya part,
que no arribaríem a fi.
Virem sortir a les vuit del mati;
a dos quarts de dues hav'em travessat
el gran glacer i haviem arribat al peu
del pie, que pujava gaircbe verticalmcnt. Els graons que hom havia tallat
eren coberts de neu, però feliçment
hi havia encara la torda que Somer'
ven havia fixat l'antevigília al camp
número 4.
Aviat vàrem sentir els quatre traginers que parlaren a dalt. Era, perú,
dos quarts de cinc, i l'ombra que pro-'
jectava el mont Everest ja ens cobria.
Els homes estas-en disposats a sortir,
pub la corda no els arribara j slavia
de baixar alguna metres sense ca entra
per sostenir-se damunt de l'abim.
Dos d'entre ells gosaren a baixar, essent un miracle que arribessin a agafar-se cinc metres més avall enfonsant llurs dits gelats en la neu. Foren
salvats per Somervell, el qual els
allargä la corda, i värern baixar tots
plegats, agafant-nos a la corda, al
llarg de la xemeneia de glaç. Veritablement no comprene com el desgraciat que havia tingut les mans ge'
ladee va poder aguantar la corda i
arribar fins al peu del pic.
Una segada mes, la vida dolorosa,
vorejada de geleres, ha estat el testimoni silenciós de la trista retirada d'un
grup Ihoines malalts, encegats per la
neu. morts de fred. Ens trobein de
nou al camp núm. t, ocupats a re- visar els nostres plans. Si el moneó
ha aniden, la l'ostra única esperança serà de trobar un interval de
hon temps. Si és només un vent passatger, tindrem encara han temps que
ene permeträ d'intentar un nou assalt."

lha bomba en un banquet
Tres morts 1 set ferits
Canton, 20. — Ha estat tirada una bomba que ese la tä
durant un banquet itonat
honor lii senyor NIarlin, gove talador de la Indo-Xina.
Tres dels invitats resultaren
morts i set ferits, dos d'aquest,s
mortalment.
L'assast va fugir.—Havas.

Intent de robltort de documenta
Soria, 20, — Uns malfactors
desconeguts han envait Thabilució de l'agregat militar iugoslau, tractant d'apoderar-se
de documenta diplomitties.
La premsa iugoslava lamenta vhament ll'ineident, sollicitant que s'ado_pttn lee mesures
neeesahries.---Bavas.

D'ALEMA NYA

El GENERAL VON SEECKT
e

(DEL NUTRE CORRESPONSAL PARTICULAR)

Berlfn, Juny.
S'acaba de celebrar a Berlin
la vista d'una causa contra dos
senyors molt patriotes i molt
"racials", anomenats Thormann
i Grande', als quals s'acusava
d'haver-se proposat l'"eliminació" del general Von Seeckt, cap
de l'exèrcit alemany, i d'haver
fet passos molt decidits per
dur-la a terme. Dir eliminació
vol dir assassinat.D'aseassinar,
els "racials" alemanys ea diuen
eliminar. Eisner , Trezberger,
Haase i Hathenau foren eliminats i no pas assassinats com
s'ha fet carrer a l'estranger
amb una mala intenció evident.
Els senyors Thormann i Grandel. decidits a eliminar el general, perb mancats de valor
personal per realitzar l'operació ello mateixos,. van proseolar -se al Secretariat del parta
racial a Berlin, i van dimanar
si disposaven d'un "eliminador"
jove 1 decidit per fer la reina
material. DI lila ja el portaven
ells fet: el general Von Seeekt
fer un paren
te el costunt
d'hores de cavan ahans
al ministeri;
cosa que
havia do fej era
prendre un abonament
lada al mateix tattersall que el
general Von Sceckt i engegar-li
un parell do trefe mentre anes
distret fent evolucions per la
pista. Op p raeid fheil i eqüestre.
Al Se(retariat del partit racial
p is senyors Thermann i Grandel
van ésser rebuts pel senyor
Tattenborn. el qual aespres de
felicitar-Ion per la Pensada brillant que havien tingut. els va
dir que podia reeornanar-los un
eliminador maanffic, horno de
fetge i bon ca-tallista, dit Kon
ke. A la primera.gepnids..Kqplic
Va dir que fol•li semblava molt
he. però que no disnosava
r.alces, de triunfar. Die senyors
Thormann li van Comprar unes
elegante ralees de nuintar. i
van donar vuitanta dalars. Va
quedar fixat el din de l'elirninació. A la terrassa del Cat',

Jostv. ,que es un rafb di la
Potsdamer Plato ple des del mati al vespre dc noies rosses que
esperen Lohengrin. Thormann
i Grandel esperaren Tattenborn,
el (mal destava encarretrat de
presenciar l'espertarle de Plumi de comunicar-los el resultat
do l'imprimid.
Tattenhorn va presentar- se
l'hora dita, però darrera d'ell
hi anaven tres inepoctors
colirio previneuts peSt mateix
Tattenbern. els gnals van agafar t linar p ls senyors Thormann i Grande?.
Mentrestant el general Ven
Seeekt fria rvolitrionar el varal)
arnh la mAs perfecta innocancia,
i el senvor Koplze, ami) els
vnitanta dblars i les ralees de
muntar, feia romper , : a la Leip_
7i gorstrasse, atto el ras-roe
de Forran de Berlín. Tot nierat
risible, pera els senvors Titos-mann i Grandel portaren males
int en clon s.
Ara, com ja hem dit. s'ha
relebrat la vista rIP la p alian. i
el Tribunal. desnril o do den dios
de debate. Ita reconegut que la
intenritl d'eliminar el general
'Viso Seroild per part chis srnyors Thormann i Grandel no
acalla Asser mes Mara. perú tia

deelarai. a l'ensotas, une os
j ni-die:1f a allsaldreas. El
Tribunal din arte els preparatisis dele senyors Thertnann i
(1r:infiel per tal d'eliminar el
general Von Seeekt.
nuitrtt a comprar ralees (le mun_

Ve a

lar a terceres persones que mal
havien tingut la inteneid d'eliminar el general Von Seeekt,
Sembla tute segons el Codi
alemany, ro es &dicte. En ttpreeiar el vre p ilielP. la prensan S'II:1

Els dietas de resgurrra
—el general Von S p erld es un
borne ' do ~la, però no
dit que els litt ces
del Tribunal eren uns barrilaires disfressats. Els diaris racials han dit que el reredirte
era un preciós veredicto. El fiscal ha de/Banal la povisió
prnees, perh no se sap encara
si la coneediran.
Tant-se-val. Els personatera
prineipals del 'troves no han natal pes ele neustals. I l'inferAs
ha estat sohreint. polftic. A la
sala del Tribunal han estat evo_
redes les setmanes de retire t
de trasbals mis In tardo!' de Panv
pastaitt, luan el mere vnlia cede
din la meltat menys que el din
abato', i la gent ama psi carrer Irafent el fetge per la finen.
Fou l'hora de la g ran canina,:

aya a favor de la dictadura,
amb el grotesc cop d'Estat

d'Hitler i Ludendorff.L'organitzador de la campanya al nord
d'Alemanya era un senyor ()taus,
advocat i president d'una Federació molt important d'associacions patriòtiques. Aquest senyor Class anava i venia ales/lores de Munic a Berlín tres
regades a la setmana i fruia a
Baviera (l'una gran popularitat.
Un dele acusats d'Itere r volgut assassinar el general Von
Seeckt—el senyor Grandel—va
tenir la feblesa o la sinceritat
de declarar un dia al jutge
d'instruccid que la malfcia que
portara al general Volt Seeckt
venia d'haver sentit dir a l'advocal Class que el general Von
Seeekt era un mal alemana, i
que era preris eliminar-lo. Acusal com aquel? qui diu t'instigarla r al crim. l'advorat
' "-•
r;-" 73,
T.•
• •-a:
"h/i2at a explicar -se , i ba d e clarat. ron/ es de suposar. que
ell mai no havia (lit una rosa
semblant. I con/ que. ultra dirho ha jurat i la Bei alemanya pol que toca al jurament
fe molf medieval. el Tribunal
cregut. Per?), per tal de
justificar-se, !'advocat Class ha
parlat. i tot parlant no ha fingut más remei que explicar-nos
una mira en rtur tela durant la
tarilor do Fans' naeont.
^,11-rpTCrri,T-Or7.1.
71.1n...ym r
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"
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El gemirá' - Von Kjeat- ha ;5tat cridat a Merar durant el
procés. i la sera derlaració
estat senzillament brillant. No
ha volent declarar a porta tancada. No ha volgut dir un mot
sobre el complot per assassinar-lo. P prh ha volgut dir la
sera opinió sobre l'advocat
Cines.

.

—1

reps,s,
El general Von Sret . kt és- un
senynr niolt important. del (mal
haurem de tornar a parlar mas
d'una regada.
E. X.

Converses III o1
i o u es
Creiem que hauria d'assajar-se el
restabliment, en la llengua literària, del
mot destret. Metts cops, Ilegint textos
antics, havíem pensat en aquest mot
com a ame a substituir, en molts casos, els inuts apuro i agrieto. Deien els
antics: "En temps de fam e de destret","Com siau ja en gran destret...",
"Se reté la vila cense alguna força o
destret, sha") voluntäriament..."
Destret és el prolongament de districtus, participi passat de distringere.
D'un districtia, derivat de districtus
prové el détresse francés. que tradueix
en molts casos, com el nostre destret
antic, vis mots espanyols aparo, aprieto (angustia, miseria, peligro extremo,
etcétera).
El catalä no solament posseia destret
sinó el verb destrilnycr (distringere);
destret substantiu podia, dones, considerar-se com el participi, substantiva?,
d'aquest verh. Pertanyia aquest verb
a una familia de verbs alguns dels
quale, han desaparegut i d'altres han
vist restret Ida Ilur. reemplaeats totaltnent o parcialment per ves- he savia
o forastcrs. El restahliment d'ells en3
serviria per evitar, en molts casos,
casiellanismes com ap ,etar i apremiar.
Els verbs a que alludim són estrènyer,
resteMyer, renstrényer. destrMyer.
Destrhyer, en catati acule, té sovint el mateix sentit que el constrènyer actual (d'un t7ts Inés aviat esc3s1;
"La cort drst-,enstuj iii puede a pagar los diners", "De necessitat so destret d'escriure-les". Per,',, restablert
destret potser no (Ara superflu de restablir també destr,tnyer en aquells ca-

sos en que no significava precisament
forçar, obligar (ço ¿e constroloyer),
sitió produir un estat d'estretor, apuro, deresse...1 "Al terç jora dl loe
fortment &viril per fam."
P. Pebre
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BOTIGUERIES
Com el bon lector, el bon botiguer es lleva de mal!, obre la

botiga abans que els compradors es desensonyin — norrn,s
que pe) que pugui ocórrer i per
la sensualitat que cal frueix en
el joc de comprar i vendre—i
quan arriba el mes puntual dels
salta-taulells o el mes escrupolós pixa-tinters ja ?home s'ha
delectat en cent petites feinetes
de l'escriptori o de la prestatgeria que han de reportar, pe/
cap mas baix, el doble que el
"clapar" massa de refiat bo i
prenent la matinada. Despres,
durant tot el sant din—que tots
els dies feiners san sants i bons
pci botiguer que sap de qua se
les heu—l'home del petit negoci
continu no cessarà de vigiliar:
com aquell qui es troba absorbit en els càlculs. projectes i
ordenacions, Encara per damunt
dels vidres de les ulleres. i les
ulleres per damunt la balustradeta de l'escriptori, curant
que tot vagi Ilati, que la dependancia es desfaci i es desficii
perquè cap client surti de la hotiga sense firar-s'hi, que els tenedors de !libres no aixequin el
cap dels grossos Ilibres llistats
de blau i vermell com la pissarra de ter coixineres i matalassos. i. en fi. que el temps
deixi d'ésser d'or.
En acabar el sant die, els
salta-taulells i els pixa-tinters
cessaran la llur habilidíssima
prestidigitació i tancaran los
portes; tot haurk anat tom una
seda. A partir d'aquest moment,
l'amo potser eutItivarä la intelligèneia boi recorrent exposicions
d'art. o colleccionant !libres de
biblibfil. es especialitzant-se en
la filologia tanguea. a falsa del
que sol passar en ternes (rallemanya, d'Anglaterra o de Eranea, com voten suposar els heitigsterlsfile. Potser se n'anirà a fer
el ximple o be a malbaratar
els diners que li ha fet guanyar
la sera dependència tan ben do_
mesticada. cona afirmaran ells
botiguerhfobs.
-Per la sella part, la dependencia se n'anirä també a cultivar el CO3 i l'esperit en Ateneus,
Centre t Clubs. roen SUPOSPM els
amics dele salta-tanlells; potser
se n'aniran a fer el tarambana,
segons creenea de la gent rrrefinada—que de fofa mena n'hi
dou haver de salta-tatillells,i, per
tant, tothom pot tenir raa.
Els botiguerafils i isIs saltatastleliòfils sovint han de defensar la gent del compra
contra els atacs dels refirrits,
dels aristòcrates de la intelligancia i dels desmenjats de
l'esfore, talment com si a g uesta casta mercantívola fos
calamita( enorme que el comunista vol suposar. No fa pas
gaires dies LA PUBLTCITAT dodich a aquesta defensa un dele
SPus davantals. No anirem pas
fins a defensor incondicionalment tota mena de botiguers,
els bandarres. garneus i adulteradors, Pls Iladres, grollers i
estiraeordefes, sind el hon botiguer que amb delerInciA inca
a comprar i vendre darrera del
seu tattlell i de les SeVeS altores; el hm hotiguer que planta
botiga al mig del carrer. i que
s'especialitza. i et complau. i et
fa les roses a mida, i corre a
cocar-te a l'estranger o a Matacesa allò que per alzar ara no
te a la borlen, i que a tu tant
convd; el botiguer que tot i representar un rodatge social. si
NOlell gravós i su p rimihle. se
Cap fer imprescindible enlItternant-nos arnb els aparadors
caients i llaminers i adornan'
i alegrant Iles ciutats amb
seus anunds llam p ants i les
SeVe.4 boti gnes radiants i evitant-nos d'anar als qui sap de
quina manera futura grane /ungalzams romunals a adquirir
les vitualles i les superfluitata
de munid& retes a la mida
del DIIC dc Solferino i d'En Carles Soldevila, indistintament.
Sobretot no harem de parar
mai d'admirar el veritable "factoturn" d'aquesta meravella
liguiata quo fa les ciutats 1/Indemnes tan vivents i suggestiVPS. tan templadores i, en cons
segnancia, tan estimulants: el
salta-tal/1PN hita) i orador. Probablement sense aquests (levessatis de botigues amb llurs
aparadors intints i anuncis litiminosos i opacs. i amb llur
admirable organització per fer_
nos a mann riquf mateix. al Pla
de la Boqueria, les coses mes
desitjables q ue hom produeiv
lee cine parts del món, probatolement cense tot aquest prodigids artifici de les ciutats no
sahrfem veure la bellesa de fora
ciutat, no tindrlem paisatgistes,
ni soel p s, sil müsies—ni bes.
cantadors del botiguer.
rudetuds, la majoria deis
:metes 1ertistes, fins ela bona,

els de debò, sdn filie, o nets, d
gernians, o nehota de botiguer,
aquf i arreu. San comptats els
artistes, els doctors. els maetstrate, els generala i els pochos
que engendrin rtislos, doctors.
magistrats, generats; poetes o
marrrrquesos. L'hereu de tal
general ha sortit corredor d'As-,
segurances: el fill del poeta
s'ha fet sastre; del doctor de
fama mundial n'han eixit nomes que satta-tatiloile. m el mag istrat ha posat al món un reprosentant de productes qufmies.
No, derirlidament: no cali tenir la vanitat de la prapia nai-.
songa o de la pròpia professiA.
Això eslava de moda vint anys
enrera. Avui potser un tenedor
de llibres sigui tan respectable
con/ el SP11 amo i tole dos tan
necessaris a la poesia com el
poeta: mes necessaris oue mai.
Un irtellectual que avui tingues
aountes preten3inns de casta
d'anys enrera. estaria en ri(líen!. Mala sobretot ho harem
d'entendre ele eatalanistes: no
cal guem 00 eastieismes o metes
que no s'adiuen ami) Cafalunya
arnh els tomos que bi corren.
Amen/ mes rerdla. i atol hnliguer
i ol sa/ta-lanicas oasscre a EObrer i a l'industrial serise fer es-

carafalls d'intelleclual provinciii.Portern - hl anuo!) interés taue
per la nostra reina els reclamen/. Ei ha hotieners innobles
per la niateixa llei natural que
crea el poeta, el meige , el pintor, el noísie. 1 fins el sacordot
innobles. De tot hi ha a la N'inca.
del Senyor. zrheies a Dén. Seria
ben enso p ida la vida cense els
handarres, tan mateix. Val a
dir. pera. C1150 de tots el brindarres. el pifiar ile Eintellomual.
Vint anys enrora. intan Earistorratismo intelleetual era de
moda. 4'Eu:re/ti Ors s'empesca
de posar-se la pos-lb-silo nobiliaria a fi de hort renyir la seva
voluntat d'aristIlierata de les
Lletres o del que convingnes.EI
noi acabara eta estudir i en cclebrada d'ad/ p ata fiesIllinranra
idea la darrera l'acacia estudiantrsca. la attil hacia de consistir en una funda drarrati^a
que ell i els seus camarades
d'aula drinarien a ?a taverna
(1013 I Gato, funebi que havia
d'ésser una diatriba .,constant
contra el hntiguer. Aquesta diatriba seria teta pels "Bardes
Masques". els artoro d'aquella
"troupp " improvisada. Pis quals
actuarien amh la rara eoberts
arnh una mascara negra. Els
"Bardes Masques" representaven, dones, l'Esperit en oposició
a los Ilardors do rostultioja que
tenia. si!. Bareelona embrutida,
La sala gran de la Taverna
dels 4 Gats s'omplí do gom a
gnm, malgrat la 'aloe. La gent
havia d'estar-se drota per en-,
quihir-slii. 1 eixiren els "Dardes Masqués", i comeneä la declamariá d'invertives rada vegarla més aristocraiques en ronIra del pare del hotigurr i del
pobre botiguer 1 del fin del botiguer. que tants d'arnics i
dooiéao navents leien així maida en annefla "trounr*.
Tan erormemont aristorräti.o
quos anztvén 1,'S invertives, que a la fi En Miguel
Vtrillo, que sempre en tenia
tina de ben agro per dir. sobretot si el teten estar massa eslona hoi Iret i aren/sal (-Entre
la call.r. haette de cridar en directal a tes tatiles:
—Val nos ésser fill de botiguer que fill do "Massour!
Acinesia frase encara potser
no hagi passat de moda. tot i
l'eliminaeiA de paularques que
hom ja ha fet.
Joan Sacs

La si u CIu

a Europa

A conseciancla de tot el que
ha ocerregul, it Itàlia, acaba de
celebrar-se a Bolón ,a una gran
manifestació per honorar el
felxismo, Mussolini i les altres
coses honorables del país. Per
le mateixa causa, eis companys
de Rossi, el Cap del departament de Premsa del Directort
felxIsta, quo està reclamat per
la justicla, han dimitlt col•lectl.
vament.
A la Cambra francesa, havent
Tel Herrlot declaraolons sobre
la política estranpera, fou vota.
da una ordre del die de oonfian.
ça per 919 vots contra 234.
A eonseqüäncla de relego%
de M. De Balees, que as r•Pu
demòcrata, per a preal-blo
dent del Senat, alguna antros
politice voten veure futures
tloultats per al Oevern SI IN
otat, Que see0Ø4 ene NOMA.
ion notablement la vida did
Ola«.
El patrona anatema dol PINA
do tionatr000ld ha* 0~1 *Semi per si 1 do
e ~aovo Illeatetit
~O.

Dissabte, 21 de juay de
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2416
3231
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NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS PER AVUI
HAT!
Francesc Sänchez Garcia, dc nou
atraes, Sant Pau, So, al cementiri
Nou. A les vuit.
"
joan Cali Pascual, de das anys,
Sagunt, 84. al cemenajri de Sana. A
les deu.
josep Abril, de 5 meses. Valimcia. 411. al cementiri de Sant Andreu. A les den.
Vicens Tortosa, de tres anys. Armango!, 1. al ccrnentiri Nou. A les
cana
Antoni Cascales, de 12 mesos. Robador, 37, al cementiri Nou. A les
nota
Victòria Hurtado Recasens, de 63
anys, Hcispilal de la Ssmta . Crea, al
cementiri Non. A dos quarts donze.
Enriqueta Tapias Cortada, cie 39
anys, hospital de la Santa Creu,
cementiri Nou. A les deu.
Maria Almurni Can/ice:, de 74
anys, Hospital de la Santa Creu,
cementiri Neu. A les deu.
TARDA
Maria Riusech Cumpdcrà, dc
anys. Corts Catalana, 458, ai camentiri Vell. A dos quarts de cinc.
Antoni Orujo Sopa, de 48 anys,
Cano, 69, al cententiri Nou. A dos
quarts de ilustre.
Salvador Ramos Padrós, meses, Sant Tomas, 57, Si cementiri
d'Horta. A les cinc.
Melit6 Ruiz Juana, de 8s anys.
pla ça Letamendi, 25, al zeuttatiti
Non. A les quatre.
Apol6nia Santaculália Casas. de
62 anys. Hospital Sagrat r. al cementiri Non. A les tres.
Josepa Costal Huguet, da 21 anys,
203. al cementiri de Sant
Gervasi. A les tres.
Jaume Aparicio Ferrer, de 22 mesos, Grasas, 9, al cementiri Neu. A
les tres.
Francesc Rodcna Briz, de 7 meses, Sarria. 2 9, al cementiri Non. A
les tres.
Josepa Flores Ridao, de 56 anys,
Mallorca, 398, al ceinentiri Ncu. A
les cinc.
Manuel Revuelta Monparch, de 23
any, plaça Mossim Cinto. al cementiri de Vallvidrera. A le, quatre.

Portugal
Stile In
9111.9.91.

40050
32775

Ar.•75

Grecia

3625
00•00
2•oo

Nernega
Iln,t001re

Colitzaelons del jia 20 de juny de 1921
NOVA YORK

153
11597
25675
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4262

g

9975 flatle-ra EtectrtrItat 6 %.
ea 0 1: Alantauunt O evIlla 6%,
9775 ituriet Rttz 7%. . .
10095 1.M10 Oalmera cl'Espanya.
:,325

Tnell(M '7% 1921. .

•

ti. Metrop. 6%. . •
'"" e. T. Barcelona 6%
4020 C. E. CO:0121IZICIO 6%.

Buenos Airea
Valuarais°

ei,..,7'7"

353

LIVERPOOL
Tasen anterior.

letres al
Tran;Azisal

les conferacies que tenia el costutn
de celebrar al sen cstalge social elJ divendres a la vetlla.

UN HORT I DOS FER1TS.
Ahir a migdia es registra un altre
esllavissatnent de terres al Mctropolita
transversal. El fet ocorregué pou
núm. 1, situat davant de l'estació de
agGria.
Els obrers Juan Luna Navarro, de
25 anys, i Josep Gonzidez Marquez,
de 24, junt amb un altre qUa nomCs
fe sao que li dinar] el "Rubiu", 'oren
conduits al dismaisari tillostairancs.
El Urja presenta contusions i ere,
sions a la cara, genoll dret i culze
esqucrre. i el Ginzalaz, contus:orts i
ero:ions al peu esquerre. Anthdds
tenen feaidcs de pronOstic lleu. Passaren al seta damiaili.
El "Rubio", el mtal va ésser agafat per les ternes. (muda greument
ierit que en arribar al dispm,ari mori.
Es presentO el jutge de gu:trsEa, cl
qual ordena faixecament del calaren,
que fou traslladat al dipi)sit de l'Hospital Clinic.
Hom veu qua les obres del Metrapolitä transversal es fan amb tota
consciimela.

M'ir es presenta al quarteret
Vallcarca una dama portant un carrega
der amh cine capsulcs de mailser. Digué ho lluvia agafat de casa seca, can
el seu espòs l'havia amenaçada tutee cops. Ambdós f,ren detinguts.

6 B1E5 Ir.:

er,ua

pr “ u;,: per a la9 . ,-4 q 1!0. Horeas
riera-mas. Rambla de les blocs,
número 30.
La Secc , d Mutua Infantil del Centra de D. del C. i de la I.. convoca
els seus socis a la Junta gcacral ordin:u-la que cdebrarã avui, a las den de!
vespre.
TI:RO PAR':
Derri, :S:unte:loe, a la tarda, sota la
capita Darde,
direccii3
els inKads aeronautes
i Puig
s'aixccaran aun) el n997'... , !iier dc niel
;renal "Vimo'75-,; et:tbics de c:..
lla de Lyon",

ün TEG 4

kr

Catalanes, 6-14
dia de la a mala (rima
S'adju.p_
eat a a, 1(.illor I,oattar,
Entrada rlittaa.
Corts

ELS ESCORXADORS
Sacriiici dahin abs Escorxadors:
Bous, 97; redelles, iS; mol:cala. 49i
crestat s , o; cabrits, 86; anyells, tiot ;
644: cabros. 3e; pares, 361.

•
. 11•

.

Rep constantment les darreres
creacions en Vaixe:les, Crisralleries, Joco cate i te, Orfebreria i fantasies mCmies per a
u-.J.caammaN•n04~.-•...4•44n•••••n•••

lb B.ARRIADA DE CAN VERDURA
A solicitud de l'Agrupació de protris de la barriada de Can Vetabaal regidor jurat del districte LX,
Hilad .\larimon, aconipanyat d'una
nombrusa represernació du la dita antitat, visitä aquella barriada per ferse carne de les sa as nece,dats.

y

Per delegació del senyor alcalde, el
re idor senyor Xcrcavins fou portador de la processú que sia-ti ahir do
la capella dal Ilauicomi (le Sant Andreu.

g

CAP DE FLArdES

Pi P r 1JI11 F16-19..tait
X I S 17 r 1 S

Dcmä diumenge. día 22. tindrä liec
la inaugui.,ció oficial del Consultori
H;alico-Quirúrgic. installat als locals
da la Un rai Proicssional de Dependents
i Empluats de Comerç.
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AGONS ARRIBATS
rancio 07. S. A.
1, de Uta!: t rl de ram:11.1; 3 de M'a-
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DEL NORD
te
I Meada.

11 1 : d ,. b-";3;7 1ti.., it . ' farit'a:

Oficials

rAZTRC?r•LITA DE
BP.P.r,E.!...ONA, S. A.
Vonront n • 1 ilia 1 de juliol viIlent ol IN:1111/.1//) 7 de Irs
obliaaei.ma ii pPr
dan:raya'. I .11)
751 ;Cdciul n re th n I 9 2, es pl9sa
,'0.19'X9111ellt
ihn'S
I ened•Jr4, pauaniont del
lIli enpO s'ert/e!ilara. a pa:1 ir
il . aquolla dala, i amb doduorial
corrosponouls,
rosultant tin valor líquid
tos 6.8 8 1 per rimó, a E/'uris/lona. a la S. A. Arnds-Gari:
a Madrid, a la stlettraal dol
llano de fliseala i al Banc Espanynl de Credit. i II Daba°, al
Bario
BisaM.
llareelonn. 1 8 (le jnny de
9?i. — El Seerefari die! C
sell. Servand FernMalez V •
torio,

le32.21.

HIU [,

G3SL1N

-sacan z,...•••••smaserns--..”.: framae ••‘•=--7.-•
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F.‘27..ATGES

-55.
25
' 1`.•!1`1 remeda/1.a. e//trangera.
" /re/latan. pals. .

número 3(.13, xalet, un

(lis se de Cuina Popular.
cr Ir 1 1 1 m.e.
2Z1111 ,vitIt' ''- l
a ler Ci - ..1 \t'lIl'hl II Cap
'
Dies feiners, de vuit a 1011 del mati;
/loen".
HuiIlamb'
Dilluns, ous a l'Americana.
do les llor . 8. i !balda de San(
Dimecres, Mitjana de vedella "RaAntoni, 5.
Dama, diumenge, l'arfed RenaixePer força major i contra els desigs
na ixement ".
luan començara a d n g iar festes
Dijous, Tomatecs a la "Gratin" I'
de la dirccciö, la revista scttnanal "El
Sanalovi . de l'Asma i
perlaveu del districte VII, la sala despectacles, després de :es
patates soufilée.
Bronquitis. Clima aea.
grans reformes fetes.
ib sed de publicar-se aquesta setmaDivendres, Cireres confitadas i melXalets nous. RadioEl programa sura el següent: Dia melada de prunes.
na:
telefonia. NON a instailació d'ai, a la nit, fui,cid de teatre, p..sant.
Dlssahte, Gelats a l'africana.
gües coraplela. Informes: La
o II e,cena "Flors i Violes" i "Corn
AVIS: Poden ass i stir a aquestes
Ideal Samaritana, Arelis, 10.
Gf.c.;2
EC-27327.lT n
oc...11.3"; dia 23, revetla de Sant coas toles les que ho desitgin, tant si
T(*fort 31 9 A.
1 .. .1n. gran adicit., de s ardanes per la
Garatge Cun-teecial Manymhart,
sím com no sòcies de l'Institut, sati3FUNERALS
Supressin del 10 per 100 soS. A. Passat:go do la Pau siocatih cobla I.a Principal Parcelonitta.
fent 025 pessetes abans d'entrar a la
bre factures.
Na Xaviera Pahisa i Nogués, via la phom del Tealre).
imposlos
haarii c,mics 1 ramells.
classe.
dua d'En Miguel Pérez i Martí. !1IoLlibaes recentment adquirits:
quarts /Sesee, a Sant Fraacesc de
Durant la matMada dahin es decla1P711 c.' 5 1: r; 3
"Atlas lingiikic de Cata A/ny:1", A.
r: el dia 9 dcl corrent. Avui, a dos ra Uni incendi a la impremta de "Lit
ir
No dejarse sorprender
Gricra; "Mitología Tedesca", R. MiPaula.
con pgmrrscs
Hormiga de Oro", situada al careen
l'41e9ISONS
nutti: "Theatre", Racinc: "Discours
nzarr
NON: RES
Non dc Sant Francesc. Fou dominat
Ferretera Eaols. Honda de
sur EHistotre L'mverselle", Bossuet:
Rcmenant Ilcixiu en la "AW
EXTRA NJER05
Sant Poro, 74.
de segu,da„
"Frini:ea o comentaris del Rei En jan',
pera tuito
Barcelonesa de Cales y Abonos", l'ome I". Biblioteca Classica Catalana;
Gobror
nu.s
caro.
bre.- Francesc Alvarez Cazorla, dc 30
Ermengol Itfonjo Duran, de quinze
"Ejercicios Präcticos de Química", M.
1,,a
ater-closet4
anys, es produi ferides d'importància
anys, caigué d'un tramvia. causant-se
un): duramon o higylic,,
A. Catalan; "Oheritalienische TracenUnets da bany, Eav3esquerre, a conseqüencia d'ha- lesions contusas a la regid eccipital i
do gimo
n o lisid u to.
tistan". J. Schlosser; "El ejvreicio en
p
.
11110
t
8./
CC/Ir/ea:1.
ver-li anal esquitxos del dit liquid.
a la regiO malar esquerra, de pronöscasa
y
la
salud",
Parcival
G.
Masmio 1 , ,íbrtraenin 1:A1.11f-bula
t„
r ,e Lig s, Eiieis, etc. r!
tic reervat.
, ters ; "Allemagne" (19i8-1921), P. CoIlevaud, !tí; ira-II1 Nous nnalol.s. La casa 2723 4
1 ro •••: "saltrl'AS"
lin.
barata.
•e7
..Z-1 0 "LEDA" y sn heJOIES, l i ERITAF1.57 orns lo
liare 11.1 canta
FO1N
obiect e s usats do tetes ulos.•
RESTAURANT MOYAL
1.0 da s 183
If:ADR.!i; FONT
ses. Peda fix. Taller q , núm. 41.
casa, del ro LIJO
Pelal: 38. Tcléfon 2675 A.
C bó do Te
eti I ..spn ña.
t rt ,i 3 dio li dattaant
5 a do5
Revetlla nle Sant Joatt. Les
Un automi,hil atroptlIO Rodoll 05_
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LA PrRVOITAT
questa vila que assistiran a la pr62árta pe legrinació a Lourdes.

- Al camp d'esports del Vilafranca F. C. s'ha celebrar una ex-

CitiLUNIA

hibició de boxa. Els partits foren els
següents: Ortiz II contra Moro,
Ferran contra Diägenes i Frank
Puig contra Jack Narre, (negre). En
el match Ferran-Diógenes aquest
darrer va abandonar el ring al tercer round. En Ferran va Iluitar.
tumbé, amb un aficionat
El mercat de vins esta encalmadissim. Es fan normes compres,
escillant eis pecas al voltant de 2
pessetes grau.

VILAFRANCA DEL PENEDES
VS'ria
El Centre Excursionista Vilafranqui te anunciada, per als dies 22,
23 i 24 d'aquest mes, una excursiò
santuari de Núria i a altres indrets
del Pireneu Catalä. III ha nombroses inscrits.
- Diumenge passat, al Casino
.:'Unió Comercial la companyia
En Josep Cirera, de la qual fore:tal pral Na Maria Morera, N'Emi!•: Baró i N'Alexandre Nolla,
r,.••resentar "Maria Rosa" i "La diLa interpretaeiO fou excellent
els aplaudiments abundants. Tant
tarda com a la nit, els artistes
• ren multitud de felicitacions per
- lasca en pro de l'espandintent
,..1 :catre catará.
- El professionalisme esportiu
s'rstén d'allò Inés. Abans nomes esa a Eabast dels gratis clubs, ara
I.. descendit als de menor categoria,
Sabater. que jugava de potter al
;--. C. Vilafranca, ha estat contraepel Terrassa E. C. Horn din que
sou que li ha estar assigvat es
iltimportant. Decididament
•.cnica del cop de peu dóna diners
I encara hi ha gent que
•
cenes entre les pàgines dels
rcs cercant la saviesa!
- Ha mort En Josep Serda Va:es, pare del gerent de la Societat
Enològica del Penedes. En Josep
Anton i del farmacèutic En RainiOn.
L'acte del traspàs s'ha vist extraordinàriament concorregut.
- Són moltes les persones d'a-

TARRAGONA
Noves religioses : Escándol : Ball
Després de quaranta anvs de serveis Cll aquesta Catedral ha obringut indult «le juhilació el doctor Josep Serrarle'', que actualment era el
degà dels eapitulars.
Han estat designats els marquesos de Muller per actuar de padrins en la Itenerliceit5 de la senyera
de la Congregaeió de Maria Immaculada i Sant Huís Goneaga.
El dia de Sant • Lluís, festa
onomästica dci nostre paisé el son
sacerdot En Lluis Arittengcl. aquest
cantarà la sera p rineartt missa, el
qual :rete se celebraré al temple de
l'Ensenyança.
Ha estat detinguda una dona
anomenada Roser Pons Lletj.i, la
qual ha ocasionat una ferida en un
braç a un jove d'aquesta ciutat.
Per hacer promogut un gran
aldarull i a mes a mes haver-se insolenta amb els guàrdies de semiretal. tantbé ha estat detinguda i
[aneada a la presó de Pilats, a passar una quinzena, la francesa Renee
Blau Beaugeois,

araictArdi a
rde ara2i
Ese estado debilitante procede de al•
guna irregularidad del organismo para
eliminar eficazment c los residuos dc 14
digestión. La forma natural de tonificar
el cuerpo. estilnulando y regulando las
funciones orgänicas y despertando un
sano apetito, es respirar cuanto aire
puro se pueda y beber todas las mananas en ayunas- "sal de Frula - EN° De
y znia en todas las buenas farmacias.
n 1 ,1r ta
Ar
DE
"a

L'ESCANDOL MATTEOTTI

GRAN BRETAITA

Declaracions de M.
Harriot a la Cambra
sobre política exterior : Vol d3 confi3n;a

Els Parlaments europeus s'ocupell de l'assassillat del
• diputat socialista

Els patrons del ni
de
mor
dan el
que
aieLarà 70.000
obrers

París, 20. (Sessió de la Cambra.)
El senyor Herriot, ocupant-se de la
política exterior, declaró que existia acord unánime entre Anglaterra.
Relgica i Erario perquè Alemanya
respecti les garanties que signa. Va
dir que Franca era eminentment pacifista i que sols volia Vexacte compliment deis pagaments d'Alemanya
i la seguretat del seu territori. Va
dir que la democracia aletnanya esté tan interessada cont Erario el]
qué aquesta no tan sols éigui pagada sitió en que no sigui atacada.
Declara també el senyor Herriot
que te la seguretat de trobar en el
senyor Macdonald i en el Govern
que presideix no sois un ajut eficaç
sinó una sincera collaboraciò en interés de Era/lea i deis abres pobles
interessats.
Acabé sollicitant de la Cambra que
accepti la sera responsabilitat.-Idavas.
París, 20. - La Cambra va coticedir ahir un cot de confiarlo al Goven«, per 31 3 vota centra 23.4 -Havas.

Per la represa
de les relacions amb Rússia
UNA REUNID AL MINISTERI
D'AFERS ESTRANGERS
París, 20. - Una nota del
ministeri d'Afers estrangers fa
saber que conforme ‘,4i consignat en la declaració ministerial, referent a qué el Govern
humees prepararia la reanudacié de les relaciona nortuals
amb llsissia, s'ha tingut al ministeri d'Afers estrangers una
primera reunió de representauts
dels grupa d'interes s os francesos a Rússia.
En la dita reunió alta fet conéeixer el punt de vista dels
niencionats gratis sobre la millor manera de defensar els in-

teresaos que representen.
Dins dó pon (emita se celebrara una nora reunió per al
mateix objeete.--Havas.

UN DISCURS 310LT OPT1311STA DE 31, BOKANOWSKI
París. 20 (sessiä de la Carnbrit:.-E1 senyor Bokanowski
prommeiä tuis diseurs afirunant
que el tIovern presidit per Ilerriiit triaba Ft anca en una siltiació financiera niolt favorable, la mes favorable en qu è
s'Iut trobat després de la

FR
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guerra.
El senyor Bokanowski fa res-
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Avui, dissabb dia 21, a les 10 cl ,..' la, u'it

Gran revetlla artística regionll
a les P1.:c2s de les ColUnnies

saltar que los mesures fiscals
de la Cambra anterior han proporeionat un ingres de 30 inid
milions, la qual cosa perniet
equilibrir el pressupost , intime
sonse fer fis de ?a Ini que pres-ou mil milions (Veronomies.
.11anifesta desprt'is que les
plusvalnes de) pressupost donaran almenys ingresaos per
calor de quatre mil cine cenls
milions no'is que el passat any
de 1923, i que el balanç comercial tindrit un exceden( de mil
eents milions.-Ilavas.
qual
3
LA RECF.PCIO DEI, COS DIPLOmAnc A L'ELISI
P A RAULES D'HERRIOT AL MINISTRE POLONES
Paris, 2e. -Avui sIia ce:ebrat, a dos
quarts de quatre de la tarda, a l'Elisi,
la recepció del Coi diplornatic pel nou
president de la República, senyor Donmergue.
Es trobaven presents en lacte el
ministre senyor Cblapcwski. • el consetter enyor Szembek i tot cl personal de la Legació poionesa,
Després del di•scurs dhabitud del
• president de la República. el senyor
Douniergue ha recorregut el saló acompanyat del senyor Herriot i del senyor
De Fotniureres, cap del protocol.
El president del Consell, senyor Her.
riot, ha paria( breus movnents amb el
• ministre polonés senyor Chlapowski i
li ha manifestar cls seus desigs
celebrar amb ell, el més aviar possible, una detinguda entrevista, la qual
ha quedat assenyalada per a després
de la seca tornada d'Anglaterra, amb
l'objecte-segons paraules SCVC:;-Tenraonar amb el cap reposat i el cor
obcrt .-Havas,
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eirans installacions de caràcter Opic regional - Espléndida manifestació correogräfica conquista mil 200
dansarines - Balis regionals - Audicions ntuGratis nurninäries
sicals
Derorat: Senyors Gran
Direcció: Reial Cerdo Artist in.
Carbonen i Antoni Mata Masia catalana: Settyfir J.
murnä sans.-Casa rural mallorquin a : Senyors 31arian
Euster i Llufs Fuster.--Casa sevillana: Seuyors Rainon
de Capinany i Juan Serra.- -Casa aragonesa: Senyor Sainz
de la 2.1a5a

Seient de preferencia 2 pis, Cadires 1 pta.
Els Impostos a càrrec del públic
NOTA.-Per a major comoditat del públic s'expenen entrades, al
mateix preu, al Centre de Localitats, Plaça de Catalunya, g; correr
de Casi), so; Marques del Duero, 65, i Ronda de la Universitat, 24
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LA PREMSA D'ESDUERRA
París, 20. - El diaris de l'esquerra
pesen de relleu la claredat i la frnn.
amb que M. Ilerriot ha cotnple..
tat la seca declaració ministerial. Hayas.
LA PREMSA 1 L'ELECCIO DE
M. DE SELVES
París, 20. - El diari "Ere Nones. ", comentant Eelecció del senyor
Salves per a 1.1 presidencia del Serrar,
que ruin es salan pertany al grup
la Unió Republicana, i la «Irre 'la
len contrincant el radical senyor Bitervenu, din que no s'ha d'exagerar la
importiincia del °corregid, encara que
no es per demés «ine els partits de
l'esquerra rectillin la lliçó que conté.
Els diaris moderats expressa la sera
confinto en el patriotisme del senynr
Herniat, i d o nen eotn a segur que
nos president del Consell sabrà cx,
gir les necessàries garanties «le pagament i de seguretat per a França.
Ocupant-se de releed?, del senyor
De Stl y es per a la presidencia del Senat, aquests diaris creu que l'Alta
Cambra ha afirmat de n'Al la seva

Les p3rau1es de Mactkald cansen mal Ef c l.e a rcur
L'ambaixador italib visita el Primar iin-i;iäs
Unes reserves de Herriol
Cimissid col • lective del Departement de Premsa
Budapest, 20. - El grup hongarès
d'Unió interparlamentäria, delliberant
respecte la seca participació en la
propera reunió que se celebraré a
Berna, ha rehmjat la proposició del
diputat radical Rupers expressant el
sentiment del crup al partit socialista
ita:iä, per la desaparició del diputat
.Matteotti, fent constar que mai slan
registrat accions anàlogues corrieses a
al res paisos.-lia va s.
LA NEUTRALITAT SUISSA
Berna, 20. - El Consell nacional,
desitjan ofiservar la neutralitat, ha
rebutjat, per 94 vots contra 3 8 , una
meció_ socialista de simpatia al Parlanient iialitì antb motiu de Eassaserleal del diputat Matteotti.-Ilavas.
LA CAMBRA FRANCESA
París. 20. - la Cambra dels diputats s'aprovà abir en votaciti en qué
les esquerres venceren a les dretes,
una meció deis socialistes fent constar que la Can/Sra esté dolorosament
impressionada pel segrestament de
.élatteotti, i que reprova els critns palitics. sigui la que sigui la forma en
que es porten a cap.
Avants de votar, Herriot feu reserve,: referent el rf.4.:pecte que s'ha
de guardar per la corona italiana. Flacas.
MACDONALD NO III AGRADA1'
Roma, 20.-La prenisa italiana deplora les declaraeions
de .1facdtinald a la Cambra deis
Contuns, considerar-II que no foren oportunse.-Havas.
Londres, do. - L'ambaixador
naba cele-Ira altir una entrevista amb 31acclonal(1.-Havas.

EL "DAILY MAIL" A1)3IIRA EL
FEINIS3IE

Londres, 21 1 .__El '1w/y rtraupi
puhliva una . iilitorial arimirant
l'obra de 1Ittsolini a favor de
la salva( ió reconeixent
que ni el GOVP1-11 itafia ni el frixist»e sön culpables de la niali_
comesa ami) 3latteotti.-

navas.
MUSSOLINI PREPARA UNA
DECLARACIO AL SENAT
Roma, 20.-En el Conseli de
ministres que se celebrara (tintina vinent, el senyor Musso/Mi sonseträ als seus cid -te p es
de Govern les grans tildes de la
declaracid que elegiea al Serial

el dia segilent.
En aquesta reunió el tninistre d'Hisenda exposarit la situació f inancierm
El ,411YOr 3111Slilli ha convo t -at Il u s a dimeeres els diputats de la toaloria.-1Iavas.
LA FIDELITAT NO ES UN
alITE
Roma, 20. - Les prineipals
«iiiiMIIIMatr.fitittlillfölteffliM11.11M11111

coluntat de exercir veritablement nn
paper ponderat que contribueixi a
frenar qualsevol extralimitació de la
política de les esquerees.-Havas.
ELS PERILLS DEL SENAT
MALS AVERANYS PER AL GOVERN HERR1OT
Paris, 20. - Als cercles politics
manifesta la creer/ea de qué cl Gahinet del senyor Herriot es trobarä arnb
dificultats, més aviat o més taré, tal
el Senat, i tal cegada acatas que termini el mes que sinn, a propòsit del
projecte de Iley d'amnistia.

LES INFLUENCIES
EL CAMP1ONAT DEL 310N DE
PISTOLA SE CELEBRA A
REIMS 1 EL GUANYA UN SU15
20 .
Setze nacions
han concorregml al match internacional de pistola, a 50 me-

tres,

Va ohlenir el primer Iloc
Suïssa, amb 2.572 punta.
Espanya el quart, amb 2.421.
suis Schydeu sql tablenir el
I ti ol ale entupió nitin(Uat 'i a
conseqüència de la conte.slaci.',
acerca de tir amb l'argenti
Arana, el qual dispara una bala ines.-Ilavas.
El, 11EG131 TE.IIPESTI7OS A
Tia FRANCA LLAMPS, VIC-

TIMES I PERJUDICAS
París, 20.-Des d'abans (fahir
i cense interrup(44 descarreguen a lotes ll • s regions
França vinle»ts lemportils, ando
pluges copiosIssimes i forte::
pedregades, ocasionan gratis
(1:eics a les colines.
TarnliA han cai g ul nombrosos
illanips. ocasionan( vetimes i
destrulint algiimue etlifiels.-Ha-

vas.
FOTOFRAF1ES PER T. S. E.
París, ao, -L'inventor francés Relin ha transmés fotografies per telegrAfia sensc fils.-Havas.
JOFFRE A 1.'El.ISI
Paris, 20.-El presiden' de la Resenyor Dountergue, ha rebut el mariscal Joffre.-Havas,

einats d'Itälia catan celebrant
Inanifeslae.ons de fidolitat
senyer 3IuSsolini i al feixisme.

- Has as.

UNA GRAN ILANIFESTACIO

A 130L0NYA PER HONORAR
EL FEIXISME
Bolonya, 20, -Cima gran comitiva,
en la sitial figuraren parlamentaris,
ex-combatents, mutilais de la guerra. autoritats, tots els feixistes
Polonya t els iascios de la provincia, amb mes de mil banderes i unes
Ctll l'andes de /01iSiCP., ha recorregut els principals carnees de la tintar, dirigint-se a la plaça de la Valla, en mig d'entusiast e s aclamacions
de la multitud, la qual tirara ¡loes
des de les finestres i balcons.
La manifestació desfila davant la
Casa Consistorial, tri•gant a passar
més de «Mes hores.
L'alcalde i el senador senyor Tausan i pronunciaren discursos queixant-se de l'assassinat del diputat
Matteotti i afirmant la seca absoluta alltessiò al senyor Mussolint.
Acollit
sorollcses ()raviolis,
parió després el diputat Grandi, el
qual e -s ocia el patriorisme
poble
italiä i el sen amor al treball.
Expressis la seva absoluta convicció que el crim comes en la persona
del scnyor Matteotti tindrà un castig exernplar.
Llod« els progressos realitzats en
tcts els ordres, des de Eadvenitnent
al poder del senyor Mussolini t acaba entre grans aplaudiments invitant
cl poble ital:a a renovar el sen jurar/1cm de fidelitat a l'actual president del Consell
Per últim, en mig d'un entusiasme indescriptible, es dona lectura al
següent inissatge, dirigir al se»yor

Mussolini:
Reunit el poble de 1?olonya amb
eis fascis de tota la provincia a la
tlaca d'aquesta tan antiga con . gloriosa Vda, hiren fe en la nova intel1:gèneia d'Itàlia i en el que ha estat
soldan de totes les batalles; presten
jurament d'absoluta obediencia fins
la mor( al cap incansable, a l'artifex
de le:: nostres glóries rootlendents
en aquesta nora era de la histöria
italiana.- Ha', as.
TOT ACABA PER ARRANJARSE. SI MES NO
Bolonca, ao.-Després d'un discurs
pronunciat per l'alcalde Puppini, d'un
alise del senador Tanari i un del digomal Grandi, en una grast reunió feixista a la qual assisti nonihro.sissim
palie, la concurrencia, solidarizan,se amb els planys dels oradors per la
desapariciò ele Ilatteotti, afirmaren novament llar confiarlo en el feixisme
i en el "duce" Mussolini.-llavas.

Dimissió col.lectiva
del Depam'amen de Premsa
Dimiteixen els amics
i companys deRossi
Ri erra, 20.-E1 Directori feixista
acceptat la dimissió collectica dei dcpartament de la Premsa.
Aixi mateix h,i designat una cerníssió adnenistratica.
El Directori continua ocupara-se actualment de la situació creada pels
darrers estleveniments.-Ilavas.

Finzi demana
un Tribunal d'Honor per a ell
Roma. 20. - 1 :1 sonyor
sols-secretari d'Esta( de
l'Interior, ha enviat al presiden/ de la Cainbra dels Dipulata una ea r 1 a pregant-li que
someta a un tribunal d'honor
compost de 1: epresenlants de
diversos grups polit'.es del
Parlament tota la sera concilie',
present, talo emn
ciulada prival com en la seva
qu:Citat d'homo públic.
Tattilid dentaria que el dit
tribunal porti ci cap Ilur contis,
ol més aviat possible. - na-

vas.

D'ANNUNZIO TR.Aa/ET UN
NOBLE TF.1.EGRAMA I RENUNCIA UNA PRESIDENCIA
Roma. 20.-Com siqui eue d'An!tunal°, en un noble tele, .ttoa ha
renunciar a la presidencia «le la Federació Treludladitrs de la Mar,
el prefeete de Génova ha nontenat
com comissari extraordinari cl capitú Adorno.-Havas.
13ENEDICCIO
D'UNA 11ANDERA
Roma, 20.-Al Palau de N'ene'cia,
en pi:Csencia del rei i el ministre de
la Guerra, sla celcbrat la &rimó:tia
de le Itenediceiò i Ilittrament de la
bandera del grup de Medalles d'Or.
- Bacas.
EL RAS TAFFARI
Roma, zo.-El ras taffari, reent
d'Etiopia, ha visitat el presiden se-

nyor Mussolini. Després ha assistit
a una recepció que a honor seu
celebrat al Capitolí.-Havas.
EL PRINCEP DEL PIEMONT
liorna, 20. - A Chieli el
princep hieren inaugura un monument ais murta de la guerra,
tra.slladant-se tot seguit a Castellamare de l'Adriatie, un a-asista a lis cerimònia cle deseobrin el bust en niemäria del capita Acerbo, germit del soissecretari a la presidència del
Consell de ministres, mort a
la batalla del Piare.-Hasas.
UNA L.LETRA D'EN CESARE

ROSSI
Es objecte de malta i diversos comentarla una lletra del
senyor Césare Rossi. que publica el "Nuovo Paese", que diu
que 11;1 rehut sense indicar el
lloc de procediincia:
"Estimat director:
"La coincidetnita de les meves relaciona ami) Atnerigo
mini, aeusal
,l'ésser un dols

autors de la desaparició de 31at' p oni. ha aeuteulat contra unen
una i 11 finitat d'induccions i de
sospiles tan grins •9)111 tantastiquos. Vindrà el mornent en el
qua) sera possible d'explicar
«'lar els origens d'aquestes relarions-naturalment de partit. generals a lardes altres per
s,ut),)lita ts feixistes-amb un
bono, que he conegut el 1921 a
als iii.com a tres vegailes
rat , mutilar de guerra i felxistzt
tte.lent fins a l'exuberäncia.
Avui, Perú. francarnent, davant
de l'adversitat que alta abatut
rimel:lit del r»eu partil i la
lorhaeió del pais, erec inútil reaccionar ai»b aclariments i amb
les amples documentaeions que
disposo. Aquesla és la taló exclusiva del mett allunyament
temporal. determina( tarnhi1 per
l'estat fäcilment comprensible,
lisie i moral en qué es tdoba
un !tome coto jo que. després
d'haver 011Preit chrrees de
responsahilital al costa! ad GoVP1'71, i despres ('haver eregul
d'aportar al partit
una ilota
constata i de sobrietal, es veu embonen! en una t'ola
aventura, en la qual el desetceil de Ptixoeuridt lis nomes
comparable a /a més espantosa
inoportunilat politica. Els eh s'lisiesels falsos amies . que
de dissable eslant es rabegen
contra num en la forma nfi , s 10_
generosa i arbitritm in. peden estar Iranquols: no seran ()errandate (Fan?) q110 constitueix
drel seu i smi deure
des i salotarions.
Cesare Rossi."
LA S:TIPIC10 iTALFAIlláll EN
ELS CONIENTZEIS FRZ,NCESOS
El "Quolidien". que ha publieat un pa a» relral del Millatirat Maileotti, i un arliele del
líder (lelo sociatistes collaboracionistes senyor Blutn, el qual
ntidreix encara Pesperanea que
Matteotti es viu. din despees
que Finzi i Rossi, en dimitir,
reconegueren culpables.
"Es dubt()..s que Finzi, agent
deis gratis industrials pet rolifors i dels detentora de cases de
hagi teixit tota la trama
complot sense haver consultat els nitres caps; Imsla itortiver l'estructura de l'organizad() feixista, la disciplina que
hi repta la influencia do q11i.
aisposa Mussolini , per saber
(pie mmmi delicle tan gteu per les
ie0Nes conseqiiéncies politiquea
no ha pogitt esser preparat pels

su Ibitei rlRli'lPiatk,"1tuanit" aquest crins

es el proces del feixisme i deis
se'Plserears
Pi:tris Soir". .Mussolini
tia senil tant mds
gra‘ctat
do la situacid, que mova
lendre el feixisme en una combinad() nui s ampla.
ptenisa do /aloe nacional
és moderada e ii els seus judivis, peró roproduoix els rumiirs
mes alartnants que arriben (11tälia.
El -Matin" ireu que, donada
la 5ituile;(5, tot és possildo,
;tilinte Ponsorrament dol régini
toixista. que sentid:ira d'una so_
litlesa a Lila prova.
Saint p rive, en el "Journal".
ilin quo 1:1 d'amativa desaparieiO del diputa' soeialista Itesposa t i'lo eaps mtl foixisine davatil
una responsabilitat que posa
mi 1 Govern de Mussolini a una
prora I Juro. :tense intervenir thi
Val) lirallera en un afer interior.
estrangera esta interessaila en el desenrotIlainent
do la i 'Os que rito altra
aquella que segimix ainb simpalia el gran esforç de rege-

nerad()
El diari
i
el "tiatilo.s", escriu que
Mussolini, la bona fe del qual
no pot, evidenlment, k4SP/' Piduta en dable, sembla devidit
a netejar el son voltant, de castigar severamenl csl eulpab/es.

Els feixistes italians residents a Franca han publirat, pol
seu cumple, una m'ida, en la
null (Ii11011 que meutre els ita-

un3trucció
.au ,

Londres, 20. - La Conferència de patrona de les indúsIrles de la construcc.6 han decida declarar el locaut a tota
Anglaterra el dia 5 de julio'
vinent.
Aquest prophsit es Megut ß
qué els treballalors es ;leguen
posar en exceució els adords
que s'establiren en lo referent
ala sous i a :es hurtes de :reir:Hl i que foren negociats amb
p is directors dels sindí ‚als
obrera.
E/ /ocaut de la Fa« unció
Patrons afectara directament
700.000 obrera, i d'una manera
indirecta lotes les indústries
en les quals els patrona 0 0 han
rehut garanties

satisfziethrtes

per part deis obrers.-Havas.
LA ()LESTE° DEL BLANQUET
DE PLOMB ALS COMCA S

LA O. I. DEL TREBALL ES
MOLT CRITICADA
Londres, 20. - La Cambra
dels Comuna ha vota- (-Al segona lectura un projecte de Ilei
relatiu a la prohibició d'emprar
blanquet de plomb en les pintures de la construccid.
La discussió ha estat molt
animada.
Certa oradora han criticat la
part presa en aquest assumpte
pel senyor Albert Thomas, cap
(IP l'Oficina internacional del
Treball i han demanat a la
Cambra que assenyali o seu
desacota] negant els créçlres
d'Anglaterra a l'Oficina internacional del Treball.
Aquesta demanda ha estat
retirada.-Havas.
L'INC1DENT ANGLO-alEXICA
31ex:c, 20. - Per haver estat eridat. a Londres el representan britänie Cumins, el presiden' Obregún ha susp& les
mides d'expulsió que s'havien
dictat.-Havas.

e

DECLARACIOYS DF" K,,FRRIOT A LA PRENSA

ANGLESA,
Londres, 20,-De París comuniquen
a l'Agència Reuter. que el senyor Herrén ha rebut aquesta Me., al Duay
d'Orsay, els representants de la Premsa anelesa.
Ha fet resaltar que la seca entrevista amikel senyor Macdonald
enearnMada tan sols a posar-se en contac:e confidencialment i persona'rnent.
Ha afegit que no ha trames res a
la Premsa, fora d'un comunicat, d'accrd amb el senyor Macrional u que
aquest facilitaré una nota oficiosa.
El senyor Flerr,ot ha dit que en el
que es reiereix als assumptes que han
iNsser tractats en aquesta entrevista,
deis-iré la iniciativa al senyor Macdonald.
El senyor Herriot els ha expressat
la sa . isfacci6 que sent per /a set-a pret.
xima anarla a Anglaterra i U seca
simpatia cap al Govern i poble britänies.
Ha mate festat tumbé la convecró
d'arriba: a un acord i la confiarle.'
que es reforeari notablement l'Entesa cordial-Ilavas.
EL RAPID VlATGE DBERRIOT

A LONDRES
París. 20.-El senyor Herriot sortira de Paris dernä al mati i arribará
a Londres cap allí les cinc de la tarda.
Tot segnet es ,Irigirá a Chequers.
Dilluns a la tarda tornará a Londres i a les tres quarts de sis (Upositaré una palma a la tomba del soldat desconegut.-Havas.
L'HISPANO - AMERICANISME
A ALEM ANYA
Brema, 20.-A les drassancs de la
"Bretter l'untan - ha estat varat el
vapor "Sierra Morena'', del Nord
cEtr.5oo tones.- Hayas.
Benin,
:inda !loe en
aci nesia Cniversitat l'anunciada conferéncia sobre poesia ibero-america•
na.-Havas.

tia »s pr(wuren de no intervenir en la política interior fraisvosa. canVi, el p:« ml comunista franrés s'unoix públicament a les organdzacioas
tremistes italianos per mitja de
mainfestacions polfiimi. s que
poden pertotbar les bonos reac l on); entre tots dos països,
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no sortiu a cstiuejar, perqua sigui on sigui sempte

us trobareu en munients que
us farien molta falta. Per
evitar ajad us preguem de
servir-vos visitar la nostra
llibreria, on trobareu els
brea més selectes, en anglas, catalä, trance" cutollä i alemany, etc.

tOITORIAL POLIGLOTA
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Diedr ante,:

gfftelli DEL DIllteTORI
EN LA SESSIO D'AHIR, EN LA VISTA DE LA CAUSA CONTRA ELS GENERALS BERENGUER I N AVARRO, S'ACABA LA LECTURA DE L'APUNTANIENT

"LA EPOCA" DIU QUE EL SENYOR SANCFIEZ GUERRA RA ANAT A
PARIS PER ASSUrePTES PA RTICULARS, AFEGINT QUE QUAN HAGI DE
PARLAR PARLARA A Le LLUM DEL DIA I SENeE FER EMBUTS
La causa contra eIs general
Berenguer i Navarro
FINAL DE LA LECTURA
DE L'APUNTAMENT
Madrid, ass. — A les deu del matí es
reprén el Consell i continua l'apuntament.
Es llegeix un escrit del defensor del
general Navarro demanant que declareh alguna testimonis. i afegeix que
la, jets que apareixen no són constientius de delicte. per la qual cosa ne
!tot sostenir-se juridicarnent l'acusatiaó que s'intenta, i sollicita la lliure
aemolució del seu defensat
Es llegeix un abre document denegant el sollicitat pel deiensor del general Berenguer.
.
Es llegeix el caphnl de carrecs del
general Navarro i del general Berenguer.
El primer recorda breument la seca
actuació aixa com les condicione que
imposa als moros quan es tracta de
l'evacuació de Mont Arruit.
El general Berenguer rebutja els
T'arrees d'acard amb rescrit del seu
defensor. i manifesta que és absolutament l'ab que el coronel Riquelme
proposés cap pla per acudir en socors
de Mont Arruit.
Es llegeixen altres elements
de , prova demanant la declararlo d'alguns testimonis.
Fa llegeix una ampliació a la
&clareció prestada pel genend
Berenguer.
E.xposa lee noticies que arribaren al seu coneixement
dPsemharrar a Melilla sobro la

retirada (IP la columna manada

pel general Navarro.

Esposa les noticies que te-

Ma de la cabila de Beni Sicar.
Diu que no era seu el telegrama que rebe el general Navarro el dia 29. parlant de la
r e tirada de Mont Arrnit,
Relata la situació del camp a
la zona de Melilla i la forma
sm acudiren a toles les neei as sitats les fores de des-

'robare.
La primero noticia que findel general Navarro e la
•
•
arribada a Melilla fan la
aai 29. sobre la sa y a arribada a
nt Arrnit.

El din 29 falegrafia al G0Yen] dient que no consideraren donada la situació
de la placa i els elements que
es disposava. acudir en auxili
de Mont Arruit.
Vsa exposant la sera actuació
al earup fina al dia 21. que
s'arce/11llä la nntleia sie l'aixeeament de toles les enhiles.
Justifica novament la decide subordinar las-erst (l'aeuilir cii auxili de 31ont Arruit
a los necessitats de Melilla.
morra, al Govern titt
1,111 de les cabile s fins les pr o .
res. i la situació de Mont
Arruit. Zeltian i Nade/.
VI. ministre contestä que
el Govern les sedal, l ee adopte s .
rf-, primer d'agost s'accentuarus ‘' , ,,:mismes sobre l'actitud de
•

d'un Consell de ministres,
reaerra ii telegrafiä que el
l'alt comissari
..apravació de la situada.
E- finzneren notieies de les
‘, n hi-raeS dels eabilenys de la
)(e s quite amb els rebela per t
ejar el barri dels rateriera

(le Melilla.
Explica l'arribada del refore^ s sie Vestal (final /al( cid dele
Alludeix la afinar« de Nador.
i el sagnant Tu( hauria resulta 5 itn avançament per aquell
els primero marnents.
Els rebela. silueta a Nador,

-m'inri a uns tres mil.
rornunieacions (me es di-u a Zoltifin !anillen a fer
que
la defensa havia des••,
tinada a la de Mont Arrua,
.

i que montee aquesta ePSISHS.
Isis-in de resistir Zelitän.
En N-triar Navarra de Erra^ — a • ló de Mont Arruit. nrdenä
.. ,*adeptesain le n convenients
iees per evitar una tralció,
manessin moros en rebens.
Zeltiän i Nadir. ang• 'aren les arrua difirithats
ni-lidie en nquellls moments
r n atieili de Mont Arrnit.
Tena a referir-se a Earriltaritt sie reforeos assenvalam alg unos deficiimeira, afe g i p t qua
n o s'augm p nlä el material de
t5 hjtzgjó

Afirma el declaran? que en

c l s primera momenla no es podien els reforces en

aura arrió que
d e la placa.

en

la defensa

Jusfificant novament la lma e ssihilitat d'operars per ay/Mi t .
en auxili sie Nador. assenrala
ras de reseasansa de material
ri n transport i best lar. Plomen is
necessaris per organitzar tota

columna.

Ilepeteix len ordres donades
a Navarro en comunicar-li la
no ticia une Deis Ben Said
realitzava gestiona per a revaenacid.
Nega el deelarant que /ti ha-

g ust s cap pacte amb

im
Sola hi hagué tina oferta di'
Dris fIrn Said per emprendro
if.r• stions anrof it ata les cirournaläncirs do trobar-se a Axdir negorianl el rearat d'uns presolsTr

ners.
Es traclava d'un note de Dris
}len Sa iii ate ol favor ir la retirada de la rolar-una Navarro.
Es Ilegeix una carta dirigida
a Dris Don Said exposant
cure de les .g rat ions a .Aadir.
Es llegeix novanient ile &da_
rae-ti del general Jordana . !pi
general Sanjurjo i general

Fresneda.
Els (los primera os ratifiquen
en les declaracions anteriors.
Progunlats !res eamentats
generals si el general Noila canos it en la imunia de generals
celebrada el (3 (Eagost de 1921.

a Melilla ola impressiö de que
es podia sortirrer alnnt
con! Pslaren neg.ativarnent.
Es remet a l'acta de la re-

unió.
Es llegeixen altres ratificacions de inversos testimonis.
El general Cavalcanti es ratifica lambe. en la seva anterior derlaraeid.
Afirma que el general Neila
no va discrepar dels altres generals.

El general Cavalcanti, en asser preguntat sobre l'arlitud
del general Neila. contestä que
el dit general digne en da reunió celebrada a Melilla. que
desconeixia la alineen', del terreny i que n0 es poclia socórrer Mont-.arruit.
E. llegeix tina declaració del
vescomte crEza, exposant un
quadro demostratiu deis crtdita coneedits durant el lenes
que va exereir la cartera de
Guerra. aixi con] els augments
en els pressupostos, atenent
peticiona formularles per l'Alt
cornissarL
Recorda que, en tornar del
sen vialge al .Marroc. es conCedí un crlitlit de 1.315.270 pisasolee per a diverses

ahne-ions,

entre ihres, radquisició de carn iams.

senyor La Cierva, en una
albar declaraciO que es llegeix,

manifesta que mant iriguist al
general Derenguer en el sen
!loe. perquè Ii mereixia tota la
confinnca.
Es alegeix una carta dirigida pe] general Bereogner al
vescornte de Eza, ahans d'esdevenir els sueeessos. en la qual
del silla necessitats sie la eampanya, estat deis serveis i d e nmna que es normalitzin els
niiluans econhmies oldigat s.

Es llegeix una {Melar:mi() del

senyor alaura, el qual es rat ifica en n:o que exposä en el telegrama que dirigí a l'Alt comissari el dia ; de nrivernbre

de

1921.
Afegeix que treneä que s'enearregit de 1;1 presidiqreist
go n ern. aqu p 4 estigma tintara-

Me en que tot retad-manara la

conl.iliziae,d

en el comanda_

raent del general BerPtigner,
inclits poi seu coneiartnent personalíssim de la zona.
Afegeix que ni dinlre ni fora
sial Parlament es va escollar
res en contrari. i afegeix qin,
el Set' eouvenciment personal

es que no arriba cap responsabilitat al general Ihn- lunar.
Es Ilegeix sin avaranienf en-

tre el general CA/vaheo-al i 1 coronel fliquelme.
Armes' insisleix en les seves
manifesta, - ions ¡Inferir-ira, i el
general Cavairauli slisi (me a
ell no se li Aturar cap pro1 , 5 ,4 s t sobre soeorsos a MontArruil.
Es Ilegrixen els doenments
anexos a la eausa. a-5 itsssni
sobre els atestats; tan' ls mil-

pa;

in fortnafoiú solfirilada riel
reronel de Ceriilida: el Hilare
del v e scanite de Eza que porta

per tilo!: "El desastre
Me/Hila".
Arnh ala?) acaba l'apuntar:len 1 .

A les 1120 se suispim la sesaló (hirma Cine 171111111q.
1,ECT •
D' .TIIE S DOCEMENTS
Represa la sessió, el fiscal
sollieila que es lliegeixin integres unes deelaraciona. a la
total sosa lii accedeix el presiden!.
Inonerlialament, tlaVant .1' a_
questa ea Ilegeix el doNomenl que dirigí PI ,intge instruelor sollicitant la eones-sosia)
del suplicatori.
Es cionsidera all contamlaul en
cap aerprbs pels esdeveniments.
S'ailtaleix 8 reritettacia
Mont Arrnit i a restb,vingtrt
anterioritat a Zeluält.
Es llogoixen, en fi, tols ele
ronsiderants (l'armen document
fent que sobresurti que el comandara general assumf Iota la
responsabilitat, incorrentin s negligencia en el servei, existint
OW15111 St g ietnIll per processar
el general Berenguer.
L'altra clec:anteló llegida a
petició del fiscal es refereix a

tracord del Senal, eoncedint 01
St5lslsuilsii, i a l'informe de tus

de l'estimulada Cana-

bra.

En aquest document es fa
ronalar que la coneessió del su_
plieati,ri nomas es refercix.
poi referir-se, a jutjar el general Lloo ronguer per fets militare.
ja que nil senador només el pot
jutjar el Senat en aten nq d a la
l iii numitat pa el a inent aria.
Es Ilegetx la diligencia de
processament del general B e ronguer davant la possibililat
que el dit general llagues pogur
incOrrer en negligencia d'Aneó
de la eaiguda d'Aliaran fins a
l'ovaran/ció de 3lotit
Es Ilegeix a conlinuació la
proposla del general Navarro.
Els resultants es refereixen
la forma en qua es realazia la
retirada de Batel a Morif Arruit.
I anxili d'aquesta posició, a la
seva evacuas iss, al fet de qu n,. no
s'intentes novament ocupar
Lomn loo Arboles i sil coronel
Atan jo.
Entre els considerants es din
que el general no havia de sortir de la posició ni transigir
amb que les forres Illiuressin
les armes ni ordenar parapet e%
Araba coneiderant-lo ineurs
en negligencia.
Es Ifegitix un escrit siel general Navarro demanant la revoració
raute.
Exposa (9Is Selle ¡lidieis 1 cri-

terio sobre les fliVPISCS ((tapes
de la srva arluneid.
Manifesta que no s'ocupä
1,ernii (le los Arboles perque la
dominara la posició aligueri-

ben.
Bespecle a la possibilitat d'aValuar en 1101 elaminat mott -sent.
mani real a qu s . essent general
de brigada. i estant en romunicació amb cii comarnlant neneni, no havia de prondro inioia_
tives. sitió complir les orares

superiora.
Almeja- les condicions estrati , giques (le la Loma de los Arboles i relata que en un comhoi
a Igueribrn la columna no fou
hostililzada des (raquest a.
En apreciar :ttires carretes que se
/i fan. recorda que mai sa inekrer
en neglicténcia u hi potra hacer un
error en la seva acortada, en retirarse i la forma en qué fou realitzada
la maniobra, pena no negligencia ni
omissió.
Respecte a Mera Arruit. diu que
mai procura salvar la seca responsahilitat, ni pensà en ell procurant només salvar els seus soldals.
Es tienda la resposta del jutge
instructor denegant tota modificació.
Es dóna lectura a altres documente
de trämits, en relació amb els alcadents plantejals per la petició del general Navarro.
Tantbe es (aína lectura a la providencia cementada pel Comen i el
resum del jutge instructor.
Considera com originada en els
successos d'Abaran la funesta retirada del 21.
Explica aquesta retirada.
Exposa la creença que d'haver prevalgut la serenitat i el seny podia
haver -se rehutjat l'enemic.
Relata la seva arribada a Mont
Arruit, el seu setge i la traició dels
moros, culminant en aquest mamut
el desastre.
Es reprodueixen lea declaradons
relacionades zurib la presa (l'Abarata
a la qual es decidí el general Silvestre per avattear-se als moros, que,
acogolle confidencies, pen.aven establir
en el dit punt una • guardia. i es decidí convertir en lartificsula una mi' He que palia eSser asdanlein de pelleja.
Respecte a l'actuad() politica no
devia ésser mott eficaz, tenint
meta del pnc temas que trigaren els
cabilenya a atacar la posició.
Alludint a la peticia delements,su
diu que el general Silvestre no sa Ireria sens dulote a a demanar reforcot, no essent Idi camandameni.
Si Anntial i Igueriben haguessin
estat ben prtoveides el mes de juny,
l e.tser sauturia pogut restablir lamafibra
S'alludeix a una declarad() dient
si no s'ocupa la Loma de los Arlades foil perque no ho crean llenesSari.

Es refereix a abres deelaracions SObre a forma cona es portase a efecte
l'aiguada.
Per fer-la, la n'olida indígena neo:pava prévit aten! 1;1 Loma de los Arboles.
A la una de la tanta se suspen !a
sessió.
A les medre de la tarda es repten
la sessió.
La trlbuna pública molt concorregutla i als escuna força animació.
Continua la lectura del resum del
jutge instructor.
La nit del dia 28 la pasa el general
Silvestre a Atinual sense adoptar cap
mesura de profit. Escolta a tothom i
turs féu res concret.
Sorgl després la dissortada Ordre
de retirada a la reraguarda.

Es indubtable que va perdre la serenitat en veurts's abandonat de la
sort en etnprendre tan tenesta retirada. Comença la desbandada. De tal
falsa, anaven els cesares, que rettcrrtic
no tinqué necessitat de disparar: ella
mateisto, es destroeaven. La fadiga i
la pote asfixiant fett que molts calguessin a !erra. Silvestre 'legue merir a la sortida tle !a posició. L'efesed: lEAbaran havia d'influir en les
calales.
Les forces romanien en els parapets
quan calla que sortissin al catnp.
Silvestre no aprnfitit la Ilie6 del !loetinent del Rogi apian es retiri a ZeMasa Mnri Silvestre combalent. perit
no al davant de les trepes, exemple
que 'lauda pogut aixecar l'espera dels
soldan.
rte,rt i fen puna Davant el sell
nada fies. el en; lumia Sigui piadas
resant una oració per la seca ànima.
Explica les candicinns ell que el general Navarro !roba el que fine Ilavors hacia estat floreixent Comandaneia de Melilla.

En comunicar amh l'Alt Comissari,
aquest Ii digne que establis la líala
Candussi-Dar Drius.
El general Navarro es troba amb
forces aeameralitzades.
Pelada les primeres mesures arlopladee per l'esnuntat general i ha krnota que rasposa /es forces.
Potser halan sie deixar de ,:cansar la
trapa durant aleen lempo; a Dar Drius.
Deeidi la retirada a Batel.
En arribar .t: pas del riu Iran. la
enlumna fou atacada, originant-se alatina confusió. arribant a Batel amb
bajaes.
laceares es concentra a Tistntin
restahlerta la cn niunicació que fiarla
estar interrnmpuda, amb Mont Arrua.
va rebre amb algun retard l'ordre
retirada a l'esmentada posició.
• Els staxanta cavalls de que1 disposa y a calgué emprar-los per al trasllat
de ferits.
La columna Ilnith heroicament en
veure's atacada, i prop ja de /a posida, disparen snbre ella des d'unes
cases i s'emplacen els canoro per tal
(le de s truir-les. veient llavors que a
alguna cannn3 els maneava la tinca.
Sorgeix Eatac pele flanes i les forces es precipiten a la posicia, sense que
els esforens dele oficials. que procuren restahlir l'ordre pistola en ma.
puguin impasar-se.
Es. descriu e/ setge (le Mont Arruit,
les penalitats de la trepa. i sabretot
la terrible e sca s sedat d'aigua.
Esgotats tole els recursos i teta mena sie sacrificis. foren autoritzats per
l'Alt Comissari per evacuar.
Es recullen telegrames de lacrenguer sobre aquest particular i comenten les negneiacions, i eorgeix la invasaa de /a pnsició i l'assassinat dels
5nlants pels muros.
La tragedia. el praleg de la qual va
tenir Une a Abaran, té el seu epileg a
Ment Arrtat.
Si el general Navarro comete alguns errors i alarma torea demostra
decaiment. foren pur2ats durant l'heroica resistencia de Mora Arrua. Si
el general Navarro es va equivocar,
preisen és degut a les cireinnstancies
en que s'enearrega del comandament.
Puntualitza l'acata-mita del general
Berenguer.
Crea que si e'llagués donar mis
importancia a les primeres espumes
sargides a la zona (le Melilla poseer
slauria pogut evitar mona part de
l'esdevingut posteriortnent. Preocupar ami) la seca actuada a la zona de
Teman. no presta l'ate/Ida) deguda a
/a zona Oriental.
Es reprodueixen diversos desparxos adreçons pel comandant general
(le Melilla a l'alt comiscad assabentantio dele aracs a les posicions daaanteres i demanant stutorització, tot
mantenint la defensiva, per castigar
la jaiba.
Exposava tambe, en altres despatxos, les confidencies que es tenien
referente als propäsits d'Abd-E1Erina que salía atacar Igncriben i
evitar el pas del comboi.
La impressin que tenia el general
Berenguer, que creia que a la zona
Oriental hi havia [orces suficients,
no el clecidi a acudir oportunament
Per remeiar el mal.
Els esdeveniments se succeiren
massa de presea i quan el general
Berenguer va arribar a Melilla es
dona compte (le la sine/cita de loto
eonegiula.
Fa esment de l'arribada de reforcos i sl j ii que el dia r d'agost hi loavia a la palea 25,onn 'lomee. Atinestes tamees cslaven allí rennides el
dia (leo la rendicia de Mont-Arruit_
es st (l ir. quan ja no es podia socarrer l'esmentada posicita.
Els reforços s'enviaren sense cap
mena d'organitzacia i sestee metraje.
El dius6 d'agost, l'alt comissari va
reunir ele generals. Tots estigueren
d'acord en que no es porfia anar a
socArrer Mont-Arruit. Anda el resultat d'aquella retiniat es perderen toles les esperances d'Espanya; ami)
l'acta d'aquella terma') es pasea el
forrellat st Eentt p iamie del país.
Jo no valdria que aquestes dades
es canvertissin en careces; nomes
desitjo amancillar els clemente de
jaulita. Saposss que l'audacia el contagia i Ii va fer creme que Eenemic
era /mal superior i que no podia ésser %mima
L'equivocada política que els Governs imposaren, respecte a la manera d'emprar la foro, havia de resultar fatal. Es llegeix un informe
del general Aizpuru, com a capita
general de la tercera regid, en el
que es parla del gran entusiasme i
bona disposició de les tropes expedicionàries.
Es Ilegeix tma altra diligència demanada pel fiscal.
Es refereix a un informe del, ca-

pitans general de la primera i quarta
regions sobre l'estat de les torees,
en els quals es diu que l'esper:t era
excellent, si be el material no era
apropias per Unu gran guerra sea
creta en condicione per al seto carnés.
(La tribuna pública es traba atapeida i les altres concorreguelissinies,
veient-se algunes senyores. Els escoñe estan ocupats quasi en la seca
totalitat.?
Tambe a vedeja) del fiscal es (bina lectura a mi informe del capita
general de la einquena regló caposam la sortid., de les (orces amb el
seu material. clevat esperit i ben
ensenyatles.
Es llegeix un altre informe (leí general Sanjurjo sobre la reunió (le
generals per tractar de Eauxili a
atonte Arrua , el qual iuufsiruìis ii fou
demanat exordiar la eto»andanCia general de I.arraix.
Repeteix en aquest informe que
es veia la impossibilitat d'acudir en
auxili de l'es-mentada posició, davaut
Ist precisici d'atentare a la plaea. consolidant les seres defen s es, per l'actitud hostil de les cabiles maximes
a Melilla.
Repele- tu; altres maniiestacions
aue cronsatm en la seva declaracib.
(El local segueix animadissint.
les tribunes i escons es nota la presencia d'alguns ex-diputats i ex-sel'adore, entre els quals vcient el marques de Mena i el senyor Bergamin.)
Diu el general Sanjurjo que les
forces desembarcaren rnolt animades, pera) podien contaminar-se de
Eambient (le la patea. La instrucció
era deficient.
A tres quarts de sis se suspèn la
vista per cinc minuts.
Es repten la vista después de
cinc minuts (le descans.
Es (lana lectura a Uf/ altre informe del general senyor Navarro de
Celada relacionat amb la remesa del
bar:1)lsi del regiment de Castella, exposartt cls detalle sie la seva organització, elements (le qua disposava
a l'embarcar i le-star de la seva instrucci6 que era, segons dates que
acompanya, perfecta.
L'esznentat hatalh; prengué part
en quasi totes les operacions, donant mostres d'un aiseerit esperit.
Es llegeix una declarada del general En Leopohl Sano. Es refereix
en la seva declaració a l'epoca en
que manava el regiment del laca Esmenta els clemente de que disposara
el batalló. pertanyent a reementat
regitnient quan es traslladi a Melilla.
La instrucci6 de tir fou portada
amb tot deteniment i resultat satislactada. Les lliçons teariques i practiques es portaren al dia. La moral
de la tropa era elevadissima.
Es llegeix una ultra declarad() del
coronel de cavalleria, senyor Frederic Sonsa, que manara el regalicia
d'Hasars de. la Princesa. Reposa el
material que tenia aqueas regimea
i la instruceiö, que baria donat el
máximum, havent contençat tres mesos abans a rebre ordres d'anar cap
a Melilla.

Com jus llena dit abans, totes aquestes declaracions sean Ilegales a precs
del Fiscal.
Es Ilegeix, tanate a precs del fiscal, una declaració (lel coronel senyor Ricard Fernandez Tatuada Fa
referencia a l'ocupada d'Abarran.
En ella diu que va exposar al general
Silvestre els inconvenients de l'opcraci6 i les dificultats que sorgirien
per proveir-la s conservar-la, degut a
la seva situacia estratégica i les condicione del terreny.
El comandant general va repetir
l'ordre al dit coronel i aquest es prepara a executar-la. Quan esdevingueren els fets d'Abarran. el general Silvestre. molt emocion,'sl. li va dir:
—Tenles rae: ço que temies ha
esdevingua
A continnació diu el declarant que
el entnandant general li prega que
es tniallades a Sidi-Dris, car es temia
un altre atac dels rifenys contra la
posicia i contra Annual.
El general Silvestre, ett acomiadarse del que declara, li va sur:
vaig cap a Annual a pagar
culpes atienes i a que em matin per
trena-MI aquesta taca.
Bay eta-1i pregunta/ al coronel Núñez del Prado per que no es va ocupar la loma de los Arboles, li contestà qtte no es féu per la tentenea
de perdre en aquesta operada, 150
homes, que era el nombre de bajaes
que es CalCulava ritle cOSlaria l'ocutracia.
Aiegeix que el general Silvestre
l'informa talle havia dernanant, en
diverses ocasione, clemente a latir comiseari i al Govern. Una vegada el
general Silvestre, duraut una conversa. va exterioritzar davant del que
declara, el seta desconsol, i va dir
que eottava desesperar yergue no Eajudaven ele de latix. Es referia selle
thibte. segons creu el declarant. als
permisos tale li lrssr aus &manar alguns capa, els quals S'iliCorporaven
quall els tocaya.
Les codales, segons din el que declara, s'anaven declarant cii rebeldia
a mida que mateen passat les forces
en la seea reculada.
Afegeix tumbe el declaraut que en
assabentar-se de la mort del general
Silvestre, malgrat trobar-se aquell
(liza ea una cambra fosca degta
una alca-tia a la vista, es trasIlatla
immediatament a la Comandancia
general Iter assabentar-se de tots els
detalle que allí tinguessin, i ett arrihar-hi, va notar una certa confusi6;
allí lambui calleja impressions amb
cap de la placa, (pm aleshores era
un Coronel, sobre la conveniencia (le
movilitzar algunes torees de diverses
uosicions; però 110 es féu res d'això.

El senyor Viguri, defensor del general Navarro, exposa la seva entra-

Afcgeix que no ha d'incárrer en
el mateix que censura i que per això
no demanarit que es Ilegeixin altres
declaracions de descarrec que existeixen, que eón la majoria.
—Dales canonades—acaba dient el
defensor senyor Viguri—a vegades
fan menas efecte que una de sola.
El president, general Weyler, dirigint-se al senyor Viguri, diu:
—Vas poder* (Imanar que es Ilegeixi tot el que us sembli convenient.
El fiscal demana la paraula i maniiesta que s ' estrallya que es parli
del que no pot esser mes Iluny de
la seva imaginada). Defensa el sea
dret de demanar que es Ilegeixin diverses declaracions, que, d'abra banda, no han estat llegides integran/cut.
Adverteix que no ha protestar fins

en as del meu dret, havia inte
davant la Sala de Govern - de l'A
da de Barcelana, el recurs a
maottoritza Eartide 113 de la Ihei d a-,
judiejament per cate/Are que la Colreeció que aquella autoritat m'havia
imporiat envaia bs jurisdicció
•
encemattada per la Bel als Coliecis d'Advocats o a les Sales de Gocen] i se Ii lela saber tras els efectes
legals a que Eacord i cl recurs podian
reportar, i mott especialment per hacer sostingut davant els companys que
parlaren amb mi, que era convencia
mena del qual no volia ni podia apartar-me. per decoras que cm semblés,
el de no posar-me materialrnent a les
malees de Eautoritat, ele acres de la
qual han d'asedo acatats o recorreguts,
pera no resistits.
Afortunadament el Collegi d'Advo.
Cale de Barcelona comparteix aquest
mateix eriteri, des del moment que,
segons sean comunica, en el dia d'ahir
presenta contra les resnlucions de l'autoritat administrativa els recursos al
seu judici procedente, la qual cosa
fa concordante 1 compatibles els con.
renca-neme en els deures de c ompanyonia. als quals a tot llora culi retre

ara que slagi tallat la lectura

el merescut

tres declaracions, i acaba defensant
el tiret (le la fiscalia que li concedeix

Per acabar. ,enyor director, li agrairé re serreixi fer constar en el periddie
de la sera digna direcció que l'excellentissim senyor governador de la
provincia es digna contestar a l'ofici
nntificant-li la interposició del recurs
amb el que tapial copiar al pau de
la Berra diu:
"Vist l'escrit presentar per V. S.
demattant se suspengui el termini per
satisfer la multa que per aquest Govern im bu imposada per hacer signat una propasició en la Junta genes
ral de l'Illustre CoNegi d'Advocats ert
ro de maig darrer fin; que resolgui
la Sala de Govern d'aquesta Audien•

nyesa perrate a l'empar de l'article
577 del Codi es permct que es Ilegeixin Ileclaracions integres que ja coi/sien, i que ja han estat Ilegales abatas,
i que es repeteixi la seca lectura que
pot acabar per ctmvertir-se en ciarrees.

la

hei.

Resolt aquest inciden:. continua
la lectura de les declaracems, a pe-

ticía del fiscal.
Continua la declarada del coronel
senyar Taniarit i una regada acabada es'n llegeix una altra del coronel
Riquelme.
Contesta/U a preguntes que se li
fan sobre un viatge que realitza
a la Península, diu que marxa a
aquesta amb pernds oficial per atendre una enfernietat que patia.
Es reiereix despees a l'estat instructiu de les forces que li portaren
de refore, l'esperit de les quals considera aixecat.
Es refereix a Eauxili de que sala
parlat a Nador i Zeluan i diu que el
de Zeluan ignora yergue no ea presta auxili, per() que respecte a5 Nadon pot dir que el cap de Erajana
skieri per acudir en auxili de h dit
poblar amb 200 indigenes, el qual
oferiment no Iota acceptat.
Respecte de alome Arruit fa referencia a :agilites gestione realitza(les prop d'Abd-el-Kader perqué
aquest sil scu torn en realitzés d'altres prop deis riienys. al qual Abdel-Kader contesta no mostrant-se
particlari: i recortla a tontinuacia
una altea vegadn l ' oferiment que feren els olicials per formar una columna que anes en aasili tle la columna del general Navarro, 'anega'alzad() (le la qual exposa a l'Alt
Contiesztri i attuest li contestó fent1 5 veme els pedas que podria portar
l'operació per a la plaça i Ii ordena
que parles amb el comandant general.
Alai ho fino i el comandant general 11 (ligué que de formar-se ata:testa
columna la manaria ell i que li eteria
unll'
c- e
Al,dl-laatter
era nartidari d'acudir en auxili de Monte Árruit. El
cap de Erajana-s'oieri amb una 1/arca per ocupar una posició al Guru gil i tampoc lou acceptat.
Es llegeix la declarada, del coronel Cap:da:alca, que es refereix n l'ocupació d'Abarran, exposant el pla
aolitico-mihtar que Pogué apreciar
en un principi.
El mes de maig el coronel Morales aonä lectura st unes coniidencies diem que els de Beniurriaguel
pensaven posar una guardia a Abarran. A Yescoltar-lo Silvestre i (lesprés de consultar el mapa exclama:
1 per qué no have nul'ocupar-la nosaltres?
El coronel Morales exitosa la sera opiniA no molt desiarorable sempre que es tingues en compte l'ac-

titud de les cabiles pròximes.
El declamar exitosa els perilla que
al seta judici podria representar un
avelic per aquella zona. No imsisti
a Eoperaciú per ordre del general,
que li va clir que es quedés a la con/andancia ami) abres serveis. •
A les cinc de la tarda es rete un
desliara, una vegada acupada la
sick, dient que cs veia un nauthrtis
prup (le mara,- darant la posicio 1
SS preguaare ot si feica foc (le casi,-.
Es COilles111 tglte no latent arriltzu
e. (ara del ean/9 cl ea:mandan: gcn/ -.al obr2 . si, sc.c.ns indique ssi 5 les
c Tutustän.;es.
Si
sie (le 1;1

ca toril', t I cr •
inandatit general u al rebre 'acaberabona per l'operaria. exposa
...J.,
catotrarietat a cr sao hacer ce•asoat
ametralla t• e a al amia,
A Fassabentar-se de ratac a la pasiciaa intenta marxar inomediatartent
a Anulad , no fent-ho fine al mati

"gd iv7:• reix
ts

el declamad que cl gette
ral Silvestre, conversant ami) ea,
cap digué: En/ diuen que fins d'aquí
tres mesos no podran rentetrean algatillos lotees del Teta:: direm a Abd1-larim que ens espera
A un t quart de vuit se suspén 1;1
vista.

LA CARTA D'EN BERTRAN I
MUSITO EN L'AFER DEL COLLEGI D'aDVOCATS
Diu "La Epoca":
Lex -ministre de Gracia i Justicia senyor Bertrau i Musita ene tramet la
segarla carta:
Sr. Director (le "La Epoca".
Distiugit senyor Inca:
Llegeixo en els diaris d'aquest mati
que el senyor governador civil de la
provincia (le Barcelona ()bita compte
extractat d'una comunicada, que Ii vaig
adreçar el 14 del que som. en la qual
Ii anunciavaamolt respectuosament, que,

t

tribut.

cia.

Ha acordat manifestar a V. E. que
du notificar-li aquella sanció se li feu

consignar ei red:re que contra ella ca9
i que. per tant. solament per ell pot
interrompre's el termini de deu dies
transcorreguts els guate procedire amb
co preringut en l'art. 32 de la Lid
provincial i ordres que tinc rebudes
del Govern del Directori militar.
Déu guardi a V. S. mars anys.
Barcelena. 19 de juny de Daza.
Moltes gracies. senyor director,
sap que pot manar al sea afina s. s.
que apreta la sera ma, J. Bertran i
.11115/.'n."

u lerr rnin

SENYOR
S.:1:9C;117.2 GUERRA
"La Eattlea a
publica el se..
puco? solt:
. 'Montee que els rumors sobre vialges de polítics eren ecoses que corrien pels carrera,
ens sembla irineeessari de rectifiear res- referent al del se-,
nyor Sänchez Guerra: perö hl
ha ja una nota oficiosa en quA
aquests rurnors• són acollits
e •eetu que f's el nostre deure
de dir queleont sobre aquest
'assumple. El seityor Sancliez
Guerra .ha anal. a París per
assumptes partieulars. que són
pabEra. s y nse reislori i sense
atnagar-se. amh la data d'anada i tornada. des (le dues set.
Manes abans. Poes dies antes
th, la sota sortida. es negó al
requeriment d'un diari madrileny porque svpresses la sera
5 s uisn i i i Sehre el m'u govern frau.
ces i deixit Issn advertit que no

parlaria anda ningti de política

espanyola sq Franea_ podent-so
rrolifiear toles guantes inani.
f(siaeions li atribueixin. Nomes els que no eameixin el senyor S:maltea Guerra han
gut remoure
nona
(ieasid del vialge. El seayor
Süneliez Gtmrra la plena eousik, neist deis seas deures. Si!
onal enten ami) molla claredat.
Cuan lingui que expressar una
((JUMO _
prrb sense
inisteris. fi-1U sean. a la Rum del
dia. davatil
(lel Govern i del
país. In responsalli1itat
deis.
seus judiris."
EL GENERAL BARRERA
Ha estat a la preaidéacia acomiaa'
aant-se del Directora per marxar
aquesta nit COp a Barcelona, el capita general de Catalunya, senyor Barrera.
111nMMIZMR.3.

sr

DE BA ROLLONA
TEitcHt.n sEssto DEL
TEATRE
Anit passada se celebra a la
Sala II iria la tervera de les
sessions de Teatee Intint que
elOrigaix l'Adria Guai. La sala
presentava sin aspes-te veritaaeient-se entre
Mement
el si, lorti , públic distingities
personalilata do les m'aires
arts. .1 politiea.
, Es represenlä el diätleg crAlfred de Musse-- t 'La nit (roetu.
bis', nostrada per Alfons Masecas; el drama (le nuin, en dos
miel P. "Silenci". d'Adri Guat. i,
finalment, s'estrenà la farsa'

sentimental. en un :tete, sie Jo-'
seo Malla de Sagarra, "La ca-li
re la".
Les obres foren interpreta-.
des per la senyora 'Ateree
eolatt 1 els senyors Enrie
memez, Caries Capdevila, que
reaparegué a l'escena. i ela
alumnes de l'Escota Catalana
d'Art Drautätic senyoretes
vira, Llitera.s, Casiellvi i
truelt. i els senyors Cristófol,
Cuntellas, Po/del i Contre.
La sessió fou brillant de de..
hó. 'rant l'obra d'En Gual cona
Ist farsa d'En Sagarra, restalla..,
ren uns
Demà en varlarem amb m«,

I
i,

i
..;

e

LA PII1L7t1/T A?

1

PACIN
S6n diverses i variades
Causes que determinen aquiest
quietisme que es nota en el mo_
‘iment social-agrari de Catalunya, i qui diu de Cata:puya.
ninn, exeepeia
. din d'arreu
feta de Rússia. que la nocesettat ha impulsat a tot harn a fiarse del cooperatisme, i per aixa
veu protegit i exaleat. I

vol,

l

aqueixes eam es. a rasa nostra.

poden imputar-se , les unes. al
tenme, a la fatalitat. i les nitres
ala hornee.
Totes les rases perdurables. i mdc si es refereixen
principalment a les rolleelivitate. han tingut les seves apo-

ques de lanix i refluix. els seus
perforles de formariA. do mhSima aetivitat. d'estahilitat.

dec adencia mes o menys pas-

satzera.
he dit la altres vegmles:
fi repasaem el mola n :unta pri-

.

drírrn dir-ne rnntemparani. de.
les matees aasocia ons rurale,
gris frohem que. alla pela anvs
1889 - 1993. i menti e la filnxera
devastara lea nostres vinyes,
sor ien amh tin entrsilerne mal

m

g

r,

pron pondera!, an :.1.2s asen-

ciacinna rada politiones. mig
pera tole:: elles

ecnnbminues,
amh una mareada tendancia
coonerativista. aire aasenva aven una data de flnimixement
l'associaria a Catalunva. i
na manera especial en les seres

l

CninsrallPS ViTlyitleres.
Per a sup l en enta.inama

A5,

refrednr: les assoc i acions inmeneav p n a estlan uir-se. i als
'pires aras ce va entrar en el perinde d'un anietisrar ahsalitt i
'd'armella anarent derarlanein. 1

g

u

ire dit d' anarent docarlanria".

Tiernita si ha s observa. la major anal d'aquell a. ronneralives

,,i.stet e

v rt i frehallen avui
5111
erunnlelarnent transformarles.
easant les rnateixes- i amb soma
basara lrfonoinns.
Tot tust rovinnitda l'agrio/11-

•

gut. encara (lile d'una manera
empírica. que existeix una falla ell la .sernbra, do lal manera, que per °Monis una collita

nornual, ja s'Itavien acostutnal
a llançar un 20 per cent mes
de ilavor.
En 1909 M. Scliellenberg,
professor de l'Escota d'Agri-.
culi una de Zu riel], en ils:Saigs
eitats,
rom els anteriorment
ob se rva el segaient resultitt:
t'arduos en el idat atril)
trill i animals. Mal. 8 per 100.
Id. a maquina, 26 per n • ont Irna-

orialitre :

mas, varen costar. segons

ita seva construcció, entre 30,
3 3 i fine mes. pessetes per hrethlitre de eabtula. nolant-se el
íd que alguns. aixi i tot , no
estaven aenhats. sind tiestos
per fer-hi la vinifiearia i donar
rabuda justa al ganere apartat.
Es a dila que el fer Un edificifährira. aval costa mes de dues
terceres parts de diner que en

altres tenme.
No obslant luquear forlissim

entrehane, l'agrimillnra catalana. com din, s'Iti arriscara. i
attnalment se n'estan arahant
i d'altres en einst roeció, ço que demostra que, encara que mol l mes cars de
construir. la nostra pagesia Ve°
ben alar PI miij5 tIc eortir-se
de la feixurza carrega, i es decidirla a fer-se el sen edifica
ama; es diii, resi nat a tot.
Pera és que hi ha un altre
entrebanc mes gran encara i hei
insuperable. i que potser de
nie que
fine fa quo la pagesia es
traba ben desgrat seu, en
armeix por!nde da calma: el crè-

(11ra SnDeen1 estarre i
del ransament. eMovA la rara_
parra r1 n1 ashairat
alià als anvs 190g-1913.
n
corre erren ?a ttc.vn. i 11rzeril
s'hi tira enm ahnns, si hrl
amta anime) entuairtame, pera
aMih tatia s raperancra.
alanns d'el l , A s transformen
francament en ecmpeentives d'ejahnraria , venda, as ult afro_
vits i 'jst nsns edifiria 1:Otras
AR funden arnb aqueixa base;
altres ron., IW(Pri seccione
e nerialitzneles. Peru to un sa
si per cansament do portar el
pea enorme nue se'ls carregava
a armella cena o si per e vernmea/ en veure's fan onfsfo" -Ä,rs
deatee. n per un 'ert retra)ment en els randavanters. i
as rara en recital ene trnhem en
el nerinde del qitietisme, n de

AT

l

h l

atar).

Pardues amb trill m animals.
Segle. 10 per lora A maquina,
32 per 100 (mamut).
1-n"rdues anib i animals.
Ordi, 13 per 100. A niaquona,
20 per tOtt (niaxtm).
Pealuea ami) hill i
Espelta. A minino/a, 72 per 11111
Els pral s jirt ima or 01tarjo a Palia acw3en una menor perdua.

Cal afegir a aix0, que eia
grane grossos, que sön els r mill'

,

millor aprofitals haurien da sser, ebn els qtle Inéç roben ele
efectes de la maquina.
Es eompran que alai sigui
Si es Id en comide la veloritat
en qua han Jamar les maquines, que fan que el free i la

topada del gra ami) les parda
d'aquesta el g,ra quedi deteriora( m el mas gros. ecrini rti4.4s
percut se'm senti unes, Ara be;
el contacte amb el sulfat de
coure (donat Coni a necessari el
seu tIsl fa quo relatirt1 la sosa
foraa gertninativa i, si l'esquerda o locadura es a Vullet, es
segur que adhue li matara Ud

g

dit,

D'aquells lemas primers deis
sindicats di produreia fina narria
hi ha 1 arnba una dif m'atleta

enorme. En primer 'loe. la gent
tan sols neressitava una terrera part ti menas fausta , del
capital per construir, i ttixa ho
trntsaven arnb relativa farrilit al,
no solar-ruin! pel %aduna del aras_
tee. sind lamba perquè hi baria

s

a

tot un hon Tic, pera el ras as
Mle en l'arfunl moment ene 'robara un xic parats.
Ti s'h nrrivrif, ir, en alizuna
Indrete rl'ornnromfro los friegues
amh entusia s mo. nort) nixf que
ho ra es d rideix a linar ert na, rn

e

form. troha ano Pis temas han
canviat de tal manera. de (luan
PC constrnien pi, primer, (ah_
firis - fabrica conprralius,

tamo s artuals. que cal reconaixrr que es neceaaita una mis
gran voluntat i fine una abnegad () Per deridir- e; o. si es

s

La Pavor de batedora

una màxima coneixença

d'aqueixes obres i dels seus
Optime resultats.
Segons veiem en robra "Cellers Cooperatius tie Pro/bu-Tb..)
i Venda", del ineu ball anda
I.. Isidro CaniplInneb. els cellers
francesas construite entre els
anys 1908-1913 han vingut
costar entre 640 13 91 flautas
per Itedolitre de i els
edlere ra hdans, eonst rara a firis
l'any 1915. i romptant-hi erlifiei i maquinaria, han costal: el
de Vendrell, 1413 possetes por
el del Pla de Cabra,
li
997; re de l'Esphiga de Erancola 980; el d'ab r a 12'10; el
de Marsä. 891. i anal els altres
d'aquell e s dates. •
En canvi, CIS conatruits posteriorment. qur es pot dir en
honor rle Eassociaria, que san
els

meúnica

parlat malt (i aquesta
"Página Agríenla" 110 s'ha mastrat pas muda) sobre les condicions que han de tenir els
blats destinats a Ilavor a l'ohjecte que donin millaca resultate. Recordern que tina de les
condicione o cura a tenir, és
el eulfatatge del Wat perque
quedi lliure de gèrmens de perdridura que farien infruetiferes algunes de les 'lavare ¡lencaries a solc.
A propäsit d'això, i amh mit tus de la Fira de les larivrirs
celebrarla a Chartres el 31
.d'octuhre del passat any 1921,
s'han retret els resultats dels
assaigs de germinacia de havors de blats, efectuats per
Mr.13ailly, professor d'Agricultura, i tractad s en la forma
expressada que Ilegim al ".lournal d'Agriculture PrOctique''.
Per el primordial objectiu en

"vollen' efectuar-In.
ami a ixa ha des.aparezu'
por complot. i si alguns amarrada han finaut la sort dr

bar diners, ba e lat ilegnt nuls
que a res, a una bella casuali al,
í rris pocs diners que han dema-

ge de 4 dies. Desgranat
t. Desgrana'. a

retardaments i les falles que
s'han observat en les exportencies aportades.
Per tot el qual, no cree que

sigui de mes donar un
loe 'Valencia als nostres agricultora que ja sola, ja retiran:,
en Sindical. Agrfenla. es valen
de la batedora màquina.
No recoman°. Yll recoman:1re
anal que l'abanrhonin. porcina
aixt seria esser enentic del pro_
gres agrícola, pera demano que
es -facin els estudis »evessaris

a base del /pm transerit im,
en darrer terme, si val la pena
de tenir-hu en compte, el hlat
dc Ilavom . s'obtingui pels procerní/tenis antics o per altres

terres solita es donen de 3 00 a
\otes pel conreu „'duo:esquilos
(le superfosfat per hectä-

de

tades.

J.

L'anémia

Rovira

de les

gallines

nat.

Pera in estic segur que el dia
quo sur/i una entitat prnu forta
i que, snbret ra. en a minegari
proa; el din quo el capital es
faci ritrrer quo en cap empresa
industrial ni de rap altra Manera onlInearh millar, mas produrtins i mara segurs el, seus
diners , aleshores. re:di:mal, e
perfide do quiofisme en qué

errnbla que ene trobern. Pu retiren enra snr2eivell naves
i com s'elirenlen
tuals prnirtIrs: ja retiren ron)
l'agrlmillura catalana es reanima fins a sernblar que tornen a

en PIS pArff/dAS d..
na activitat,
entrar

pie.

Josep 81. Rendé

Despres do 6 dies. Desgrana, a mä, 100.
Despras de 7 dies. Desgranat
a mit, 96.
Desprds de 14 dies. Desgranal a maquina, 96'50.
Aixi ens trabem amb una
parrilla
d'un 3'511
per Cent.
quantitat que val la pena 4144
tonli la en iorriple. sabretot per
a la sembra. en qual cas ens
sera smlmair,etnt fireil ohtenir el
hlat ile Ilavor per altres procedimenls.
S'Itan pondera/ els avantatges del balre a tmiquina avantatges que no discutir/1 en ril
mas minina arte ai contrari.
ens agrada força, pera ras agra
da en quant es tracti del hlat
per ésser destina'. al romera; i
que es destini a fer-ne feina;

a

pera en el que' es &s'Ud a havor, vistos els resultats express a ts, erniern millor
amb la batuda ordinària, i una

EI nitrat de Xile
A LA PRIMAVERA
UUNIC adob de prl.
amere andi lais del miel podreu
ARTleUllOTS!

aum e ntar les yinento comeos, es
el NITRAT OS XIIA.
El seu ntermren. dlreetament

assunliabl e, l'absorbeIxen en rocinesla (pues ami) atilden ele veltelallt,
recompensant arnb el CENT per U
len despesee que DB ueaNtuna.
Tolo els establunents dedlrate s
ta y erma d'adobs sellen MITRA?
DE XILL
Per a Informes 'mutis dirisfu.
vos • D. ilmioSielIM, Apartat ni.
mero e. Madrid.

.Es una rnalalt in que ataca ala
habitante: del corral i que heni
41e saber distingir be per mor
44.1e donar-hi la cura neressaria.
Generidnient 'oro y a d'algunis
rnalaltia interna no conegtitla
per 110sall res, o millar rió. que
va paesant riesapereribucla; a les
mates condicions higienapies
en qua, boi sernpre. lenini l'a viran': a les altn y riativ05 sobladee de traapetirtura: i IlaverSe /Milla( por ( » sita: lb! !largues
1 durant alguns
i quasi sempre. per causa d'una
al intentarla 414 red /pasa.
Els shilphanes de l'anemia

4

san: la perdura de la gana.

deedit»ent de la

bestia.

blancor en la cresta

ja mes apoderada, tmes ernstes
n oto naglielPti rama. Aquest
darrer simptonw ealdrit tenir-la
inoll, en observada, perque en
alguns casos podrtem equivor ar - nos, ear sadeserva que rnantes viiaades, quan una gallina
v.:u, teld ida, és obtecte de gresca al corral i ;muelles llaguetes podrien esser degudes a pirades de les altres.
En lote els casaos, el primer
que la mestressa ha de fer
sripariir inmai liatament el cap
111 1' ithSerVar-le), i perqui‘, Si 111 1111 1111a
Malallin.
'.tipleSta irr11111;11i 1 n 111lag:Int eh
aalliner. El llar riseullit ha (Pesiar comphilarnent abrigat rliels
aireS i de les humitats, i ni> tenir temperatures baixes.
L'alimentació a donar tia
t 'asad' un han 'sie exrilant I
barre jarn un polsrt n 10 pote
414 quina i gendana. I conjunlament, a l'aigua de beure, s'lli
posaril Un lerrosset de sulfat

•

r

. r

•

,

,

de ferro.

Aquest tractanient ene des-

si l'anainia preve (Puna malallia 1111r erIS Ira 1/2S111..
tll Sal1P1'1:1 1111111. Si lt 'al) 11%1ginis <Bes 110
sra n u esa
alai no hi 11011'111 millora, as a
rajar a la
air,
aresta i Iras aquel!, 1111/ 1 :-n SI.nynIS
Sa1111, al et>
haurem d'atendre a la mi-tialina

l'Ill)fira

•

.

.

..

dones si tos anemia solameni,
ha de guarir-se amb el traciaitient expressat.
111,

PASSA DE L'AVIRAM
COLERA I TIFUS s'atura de
eeguida amb el
FERMENTS
Demaneu-ho a les lar:sacies.
Laboratori Alaina - Barcelona.

Ensebo&

1

Carrer de Banyoles, 7

u

res i uns 150-200 de clorur potassic;

1 allas

L'alfals es la tarrargera susceptible de donar les mes altes mudara
cions. Normalmente arriba a produir
al voltant • de roo quintars metrics
de t'ene, pera en borres terres i amb
boiles cures de comen pot assolir
els 200 quintars per 112ctarca en cinc
o set dalls per any.
La seva zona de CONTeU sie InISLa111
gran i coincideix bastant be ainb
del cep, al qual pot comparar-se per
les seves exigències respecte
Suporta els hiverns rigins r vegeta be a la priniavcra, correat aixi
el rise de les glaçades tardanes.fustament es anomenada ti rei»a de les
iarratgeres. llóna sin fenc molt ric
dm principis nutritius, i es molt útil
In i be aliar, tara- en el verlo& de cria
eco: ea el de producció.
L'alials modifica, millorant-lo,
terreny en el goal es conreua 1 reto
riqueix en :Pu...gen, que aprofiteu
CIS C0111ClIS suecessius.
Els millors terrenys són els profunds, frescals i de ienaCitat Mitjana. La protunditat dc ia capa a-e/rallada i Id porositat del subsol tenen
una influencia mole gran en is durada i producció 4 elatialear, car les
arrels de la planta poden arribar iins
a dos i tres metres ile profunditat.
En condicions favorables l'alfalsar
acostuma a durar de sis a vuit anys,
encara que en alguns !loes, i a Latalunya n'In ha, existeixen alfalsars
mes de vint anys i rir sän gane rars
cls que en complen lo o 15. Ab:O,
és excepcional. En ranas com
pactes la seva (letrada es menor.
Donat . el nombre d'anys (me la
planta ocupa la, terca, aquesta
rresser treballada profundament i
adobarla fortainent ainb tenis ben
madurs en la quantitat de 40 mil a
50 mil quilos. A les ¡erres compactes és aconsellable de ter les treballades més toneles que no pas als
bus.
L'altals lorra els millors resultats
guau és sembrat al darrera d'una
/dan ta entro:a cada ; aquesta vegeta
millor en ea...salta:mal de les treballades que hent indicat i deisa la
turra en willors coudicions per 17.71Uds i sobre tot neta (le males her-

que evitin les perdries eStIleti-

t

e

aqueixes, era el de saber si el
blat, en les mateixes condicione, germinava mas o mgnys
de presea, o be si hi baria falles en el que eslava deegranat
fartab la rflä O el procedent
Alía batedora mecànica proviata
* d'un elevador centrItug.
els restAtats han estat els
ltogilents:
Desores de 3 dies d'Asser
Mbrat. Desgranat a mà, 90.
granat a mtiquina, 88.

poder gen/in/atta:

el

inAs entifals que "podien" i

s

L'adobada aniial es fa a la [ardor;

regada estigués porgatben
acuradament i millor a mit.
Als Estats Units, cl'encä que
sita g,eneralilzat ras de les maquines de batre.. s'Ita roeone-
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a les terres compactes l'adob potássic tio és necessari.
Per minorar la vegetaciU dcl prat
quan ha estat assuciat amb un cereal. es conveniani (le donar to p 6 150
quilos de nitrat de sosa a la ()Cimavera.
Els rasclats energics i repetits
aniden a in:munir el terreny airejat,
afaaorint la descomposició de la materia orgänica, que de mica en mica
es va acumulant. Es fan a la primavera, al comengar la vegetiseiä i
es convenient de repetir-los després
riels primers dalls.
Les tres triahlties niés freqüent;
de l'alfals sén la cuca negra, la cuscena i la roja.
La cuca negra es cornbat eficaemeza apenes es cenen les primeres
n pulverització arnb la
s, fu nt ua
la
i
,.37,:e,,h,:
too litres
1 quilo
400 grams
1,a CII.CU12 CS prevé emprant Ilavor sana i es combat destruint les
uitneres chiles envaides mitjangant
una treballada fonda i cremant l'alfals atacat.
La roja es freqüent a les terres
Oil s'acumula la hurnitat e:: exces. Es
comba( donant surtida a les aigües,
extirpant les claves infectades ame)
una bona treballada, cremant les
plantes i tirant cale al terreny en la
proporcia de dues o tres parte per
una de ;erra i regant després.

!Mena
Cale,
Arseniat de sosa

L'OELNIIZACIO DE VALOM HUMOS
PER A LES FUNCIONS Alit'Cous
V
LA nEUABILITACIO RURAL
De poc servirla fer propaganda. demanar gent per al confeti deis campe, posar hmitaeions a l'exode de torees huma»es que ya de pages cap als
centres industrials i les grane
poblacions, si no s'anee mes al
fons ami) una acció educativa

de rehabilitació agrícola. Les
influéncies socia/s, perquè siguin fortes, han de camera:11.r

per exercir-se sobre la gent tendra.

Es ja corrent al centre d'Euque quan es fa tuna escota nova es pensa en dotarftosset. de lernt }m'aura
d'un
la
les criatures s'iniciin en ele entre! en n'ami s agricoles. Fine les

ropa

gran s ciatals fan llurs PSCOIOS
tertienys flirtees, eap alls atores, per tal de donar als nois
aire, sol i possibilitats d'ad /vitat sana i formativa. Fa goig

de veure conrear el trosset de

que s'Itan eol-locat en granges
le conrett.

Que pensin be 01 que això
aignif tea aquells estudiante
fils de pages que passen les
vacances a casa sera, en mig
del träfec de les reines agricoles i es donen vergonya de toa
car una terrossa i d'agafar 'ei.
na mes inofensiva. Quant de
leinps ha de passar i quant es.
fora cultural s'ha de fer per.
que aquesta vergonya desapa.

reptil
A Alernanya els directors
les oficines de collocaci6 dele
estudiante es van afermant e.n
la idea de que uns xicots que
passen la para més gran t de
l'any tancats en les aules o ea
carribres estreles, necessiten vi.
da de camp. Al mateix temps,
pensen que, socialment cuasidetall, entre anar a escriture en
ruin casa banca i Hogar-se
en una granja agríenla, no hi
Ira pas cap diferencia de dignitat i, si n'hi llagues, seria en
favor deis estudiants que es.
cullen el treball de la tersa.
Sigui com vulgui. aquest punt

terra a aquells nois de cinta,
que la vida urbana esmorluiria.
1 ho fan amb tant d'afany, que
hom liria que tienen conscien- de vista va prenent aires de gea
cia que esborren un erro comes neralitzar-se, i els estudiante es
pele seus ascendente, eh deixar presten per a les feines agri.
les sanes ocupacions erra/coles. roles anib la benvolença dele
Les institucions escolars tia pagesos, que veuen arribar la
tra-modernes totes donen un
sirnpätica anida de gent en
lloc molt important a les präcl'època de les cotillee, corres.
tiques elementals de conreu.
ponent precisament amb la de
Les escotes d'anormals (defiles vacances dels esludiants.
conforciente mentals, mal
Es veritat ques les commo.
mat s , etc.) es van portant ca- cions socials i les crisis ecoda negada mes a ple eamp. Les nämiques tals com en pateix
quan alemanva, són mott propicies
orlen/es de collocacua,
J. Camps se'ls pre sentau n jor*e defectuös
'
s N o hiti a
d esf er prelu d ne/.
per
dentanant treball, fan t'As els duble que els exemples de la
perssibles per eneantinar-lo a gut3rra i les conseqüencies de
que faci una temporada de tre- la depreciada de la moneda—
ball de la terra. que s'han manifestat, sobre tot,
del
El vi
Aquests exemples quasi no en el canvi del quadro de le
classes socials—han contribuit
deixen retire mes que la funda
regenerativo-educativa deis tre- molt a portar arreu del pan
baile agrícoles. Es polser la eorrents de rehabilitada i de
simpatia envere la vida del
que mes pesa en la halanea
camp i les feines terrassanes.
realitzacions dele fomentadora
III
Im> les prOctigues d'agricultura Per això és alleugerida la tasper a la gent jure. Pere alta de ca dels educadors i sociòlegs
generada
Déiem l'altre dia que mereixia ca- reconeixer que n'hi ha d'altres que inclinen la noracomprensia
poderosos que animen alemanya vers una
pitol apart II qaestiú de Vencapga- d e ben
acceptació dele treballs
sociòlegs a Irei
una
els
educadors
i
laniutit del vi per a vi-ranci.
hallar per la propagad() d'a- agrícoles. Pera no vol pas dit
:lata, que ¡ami ens arnoina als
questes activitats.
que en els nitres palsos, i en el
oblenir-se Te_
vinyaters aquest inaleit alcohol d'inD'un costal. la virtut de pro- nostre. no puguinacció
educatisultats atila una
düstria, ci parlar-ne detingudament. pararla professional, que re a
propdganda
ben por.
i
tina
va
S'ha d'ene:mg:dar anth alcohol infer de les pràctiques 41e cond'esperar que
reu i anexes una mena d'intro- lada. No s'ha pas
dustrial (l'alta graduació leen rectifiofici. vinguin mala mea grane per
bes,
tat, ben neutralitrat i per tant "hin- duceid per a gualserudga
defeca
noslres
ale
remei
A aquesta interpretada corres- portar
Q llan l'al fal s es cornea massa so- celo": No: De cap de les mancres. ponen
institucions escotare del tes. Pel demés, ele exernples
prat
es
chis
pevint al 111a1C1X terreny, el
Sala d'cncapealar anib alcobol de
tipus de la Gartenarbeitsschu-' dure dele altres pobles
de menor durada i ile EDC1101" pft (111C- vi Indira graduació ben rectificat,
ben servir de mirall.
le de Neukoln (Berlín), en lea (tenPensem
rn la quintil bat de
Cit;: Cl/ at/tICSI ras, Enastada anal,
ben tieutralitzat i per tant inoferisin? fi Tes rle la qual 1/an de treintelligents que demana
fenis iela en la forma que acaben]
hallar un cera nombre d'hores l'orces
No! S'Ita d'encatigalar senzillament
dele la valoritzacid de les nostres
setnianals tole els nois
le d'rasscgmua
:runa aiguardent descillst. de vi So,
exit de
torres. No hem pas de deixardareers graus de les escotes
falsar,
res.
ni
neutralitzar
sensc reetificar
ailiques de la adra abans de nos-les prendre totes pels cen-i
se
explicar
prou
J
Perque? Si r en>
tres de negoci i
°'
'
.
comal -re/1r l'aprenentatge d'un
molt menrs pel "senyoritisme"
tenis ha d'esser completada amb
ho comprendreu periecisment.
°rica o professi6.
la vagabunderia.
ion-500 quilos de superioslat per
que
tot
ter&
mi
conCal primer
Per altea banda. les präcti- i
Josep Mallar'
hectárea, que es donen abans de la
ceptc exacte de les oaraules "desques agrieoles deis jovenets eón
sembra, com adobada directa.
la propaganda mes grossa per
tillat", "reetilicat" i "ocurre",
No cal esmerçar quantitats ma
Destillat: Agafeni un l'unid que al respecte i la considerada sodel camp. Mai
jora de superfosiats, cona fan a l'Urcontitigui alcolml en dissolucié, el cial de les CliSeS
una cosa que
gen, on per hectärea s'arriben a do- ion bullir i condensar-se el vapor es mira amb teil responmit a
fet peala
nar iins a ario° quilos, xifra per tots C115 donará l'alcohol que contenia, i una necessitat d'aceia, atril) l'aconceptes excessiva.
dissoltes eri l'alcohol, totes les es- legria i l'entusiasm e que posen
OH, L.4 LLEI SECA!
Molt sovint l'alfals de sembrat en
simcies solubles i voliitils que con- 44s nois en les practiques de
rultiu. I penseu que es molt
primavera, te/ Inig del blat de ¡arReta/km la scgüent noticia: Scgo.ls
tenta aquel( vi.
important riefen' tota aquella
una estadística publicada. als Estam
dor; també s'usa, als llocs rtds, de
Si al vi que dtstillem hi hem alemalevola de descrédit que
sembrar-lo a la primavera jukt ata&
tinits es varen cometre, durant farra
git plantes o llavors aromàtiques, abra desenroIllant a les chues va
la civaila o eis blues de primavera.
mal uns deu mi: assassinats.
l'alcohol obtingut contindra les esre
acta
poi
teat
i
s.
tomen
t at
En alguns llocs el siretbren ja a la
Sepas estadistiques anterior>, es
sencies naturals del vi, les aromes,
(quan freqüents eren les obres
tarrlor, junt ilinh rl blat. Tambe sao- els perjuras d'aquerles Ilavors o rm es ridictilitzava els pagesost)
demostra que, els assassinats, des da
1922 van augmentant en un ro per roo,
socia a l'ordi.
i les publicacions de trata mena.
plantes.
L'Associatiú amb el blat rin larA Alentanya s'Ira comeneat a i que en un periode de vira anys
Si el vi que destillem és infectar
organilzar el servei de eral-torn- duplicat.
dee es la ineays aconsellable; mes
de qualsevol malaltia, brut, agre, etc.
en') d'esludiants durant les Varecomanable es l'associacM andi els
No fa/ta qui atribueix aquesta des.
l'alcohol obtingut contindrä el ntés
eanoes. crisi econhutira qu e
gracia a la imposició de la "Ilci seo:",
cereals de 1/1 11flaVera, VA/TC tot quan
usteiicialdan ralles malalties i no sea
la
guerra
ha
e:rsitreeil
ba
la eivada es dallada aviat per earraträ bo. mateix d'inelüse/llar:O dama manera especial per la gual s'augmenta horrorosament
ge. Eu aquests Casos la sembra
els desigs de beure, i es beuen
tria i l'alcohol vinic procede:1e de vi a la 'las' miaja, que es la que
lloc en minoro condicions de terdana el conting nt Ines gros sevol compoaic a a base dalosaal
dolent.
trulla d'esturtny.
Rectiiicat: Nora destillacin de ribialtaliants. El ha de treba- procedent de qualsevol cosa, els e:ceeliant *pobre que
més a més dels
L'experiéncia, per. ha dentostrat
l'alcohol doten( amb aparells aproa viure s'ha les de la qual. a ço que fa refeaimlar-se
lla/. per
que l'alfals no associat (lima millors
pésit per a, valent-se dr les dife- estés
Alemanya. Per mentats es noten en
mol!
a
resultats jr des del primer :my de
rencia a la salut pública.
rents densitats i de les (Inercias tem- rirtrit d'afinitat o le proximiPer això hi ha alguno Estats fe.
sembra i compensa la colilla de ceperatures a qué . destina l'alcohol,
tat d'aptitud,: professionals. els
reals que no es realitza. En efe-cte, eta:e, afilan:, etc., separar/tare les estudiantes es decantaren a
rierais deis que componen aquell, lee
serveis en activisi el cereal és molt vigoréts arriba a
toleren ((le certa manera) l'entrada (le
impureses que l'infecten i classifi- rsferir Iluts demanada
la präc- begudes alcultUliques pures, i en ält705
oiegar lalials que esta a sota.
carialo "neutralitzat". Reduce:U de tats on era
tica del "Ilegir i escriture". Les
la. per .""s
Quan Fati:lb:ir entra en decaden- tota mena d'iicids volatils fins oborientes del comerç i de la in- es parla de l'abolida de
cia sateostunta 1 associar-10 iii ce_
teltir-lo absolutament &itere.
díastria els acollien amable_ tot. nefasta Ilei seca.
reals, amb blat genersiment, la
ment 41ttrant les vacances. pera
Ein sembla (me és prou clar que
tardur es fa tau, llamada superficial
no n'In baria pas pron. ni
II ,ilcohol indwarial 1 1111 alC01/01
complement ar i
se
el '
es rePuleix de vi dolent o dc qua:su y o/ liquid aquest treballcomplia
la funda
de veranees
ditrant dos, tres o (piare anys, fins
(me el contiugui barreiat andi subs.
esperar-se
do
podia
que
que falfalsar queda completarnem
ne
ha
bou
vi
estudiante.
Per tate
vital dels
täncies estranyes al
xlmurit. Duratte aquest tenips l'al4•oneeptes ha estat recomanat
Ii pot emprar-se sense abans ¡('tiSUBLIMAT (flor)
fals s'aCostuina a deixar psr ohtcuir
ficar-lo i neutralitzar-10 i no pot rec- als futurs intelleduals el tre1.1 Ilavor i aleshores no es dalla. ¡'ir
ln:mlizigricola. i itirnits han estat
REFINAT
tificar-se i neutralitzar-se sensc des.
.ia 1 11 In S darreres varaniieS
Lave'. Ilavor cal que l'alfalsar sigui
posseir-lo de tota la bruticia que
FLOR1STELLA
elan
l'infecta Si no proceduix de vi Im.
TERROS
On la primavera és seca l'alfals se
I no pot rectificar-se i neutralitsembra arito a la tardar, per as leCANO
desposseir-lo (le totes
.
zar-sc
acose
gin:ir el SC1/ uaixenteut aprofitant les
TRACTO 73 AGR IC@LEi
aquelles essències que l'entarima:acta
j unges tardorals. nimbé, perO, com
3i proredeix de vi Ito Priorat de
, al.
lumi (lit, se sembra a la primavera,
iF
la wateixa culpada que Ola d'envedesprés dels periodes du les glagallir.
de gran renTipus
tanc
des.
d'arena M o del 1222
Aquest és l'encapealament natu1.a sembra es fa a eixatn; no obsHP, per a grans conreus.
ral i racional del. vi raid del Priotant. la sembra en linies i a tnäquirat. L'encapçalament ami, espeModel 2'16 HP. per a vina es mes aeonsellrible, per tal eran
nyes, arbrats, hortes i arpermet de ter alguna entrecavada, rit de vi que te coucentrades les esrossars. Aplicable a tota
simcies, en un litre d'esperit. de lo
que es malt útil a la planta durara el
mena de maquines amb
o dotre litres del mateas vi.
primer any seva vida i que és
força motriu. Aparells
el me* indicat s'in els
Dones bé. D'aixé que és tau clar i
adoptar quan l'alfals és sembrat asmena.
tota
de
agricoles
cas
i
fa
cap
tan Urgir avui no se's
sociat.
1.ingít bu fa. Si avid un venedor d'alS'esmercen de 23 a 28 quilos de
11309
cohol presentes dues mostres al
Ilavor per hect:laica. Despres de la
sembra la Ilavor es cobreix amb 1111
merced, una de destillat de 88 graus
Demaneu fórmules tts
de vi bo i una de rectificat d'indasrasclat. Una passada de roleu feta
magatzemistes de Drogues
nuan la terra es seca assegura la trina obtindria molt mea bou preu
18, Pça. Catalunya, 18
g erminació rnes rapista de les Ilala segona que tto pas de la primera,
o a Solvay aparlat
que seria immensament superior en
tairs.
403, Barcelona.
Tratallar, 52 Nagual, 43
Les cures de cometa com tothom
qualitat.
cap, san l'en senzilles: es redueixen
V. Estrem
a l'adobada anual i al rasclat

ranci
Priorat
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Notes d'Esports
NATROID
Ff. FESTIVAL INTERNACIONAL
A LA PISCINA DEL BARCELONA
Dijons a la nit es fea a la piscina
del C. N. B. l'anunciada vetllada amb
concurs del Magyar Atletic Club.
El festival fou un exit dels nostres
nedadors menys en la cursa de too
sucres.
Fu primer serme se celebra un partit de Water polo entre els equips do
jr - caugoria del Barcelona i de

,1 2

;!etic, resultant vencedors els
- s per un gol a zero. Els equips
e:.- eis següents: C. N. P. Grau,
P..:.11/. Borràs. Torete, M. Pinillo. Lore.. Blanc; Atlètic : Barrios, Farell,
s. Uhach. García, Díaz. Artigas.
'rlediatament es corregué la cur.,, Se 100 metres. estil Bistre, donant
cl resultas segiient: Primer. Turnows8" t quina S'agora Pinillo.
1 5. - 2 quints. Tercer. Hisstels. 1' so" .1
metres braca llititaren
1. viSa i Srnik. fent molt bona cursa.
vencedor Srnik en 1' 36 - 3
-s. En Lanilla empra en el recor2 1' 40".
, ¡taita en els cinc ccnts metres va
é m, er veritablement cmocionant. Menee:. de hell començament. agaa la dafirtera, peri's l'americà Hantelt l'entabla seguidamcnt, i tota la prova fea
'nleressant con a cos entre aquests
redadors. Méndez sortí vencedor,
real cl record d'aquesta distancia
2 - 2 quints, deixant-le establert
50" 2 quints; el segon, que fon
emprN ,7 * 51" 1 quint; tercer,
en 8' 51". L'Imanaré; Krezr7/

els seo

ei

retir.

Després s'efectua una cursa de reemy, en el qual el Barcelona presea;:lp Peradejordi. Berdemhs. True• Torres i Pinillo, el qual despres
•
iluita que el públic seguí amb
•'
viu interés. resulta guanyadar
el temps de 2' at - 1 quint. Els
1' ;;garesos. que eren Breselmayer. TiaKrezmer. I-Estek: i Turnowsny,
,;rmaren
42".
r. sis salts hl prengueren part
els quals aconseguiren fer; ..,ndir pe/ seu esplendid estil.
p"at fort de la vetllada va enser
final de water-polo entre leviel Manyar Atlètic Club
el
;.7. N. Barcelona.
rtaacid dels estrangers no fou

a el que calia esperar-ne. peris
suposar que això era degut al
- cansament del viatn,c. que tot
• . chaveta de realitzar ahir al maEls nostres es portaren fer.;-, hé. demostrant els progresses que
--rnueixen ami) el meteidic entre•Is a que estan sotmesos, i en confieren preveure in, jnteres vatis,
encontre per al (lit:menee. sota venada que cls hongaresos pudran donar
si tot el que valen. El resultar hm
.1e dos a un a favor del C. N. B.,
(ssent obra d'En Granados els dos
-7nts. apuntats pels barce/onins: el que
en contra fea dentit a gne
.scau?, la pilota de les mans a
(-ruells en fer una parada.
Y

equips eren:
:-yar Athletic Club: SimVe. TV1Krezrner. Turnowskv. Ha' Bresel-Mayer.
de Natació Barcelona: Crtells.

'T'ssse".:;.

(Fi. Basté. Gibert (LA,
Trigo.
,. REVISTA "NAT.ACIO" DEL
N. BARCELONA
El
d'aquesta interessant pu-ortiva corresponent al mes
acabem de rebre. és 911' • oressant, sant per la seva
' i ca cono per la grfifica, el
• O integras per un entusiasta
titular "Anima i ahnegació",
• .-tre company en la premsa E.
: un nitre. "El millor tribut",
J. M. Maté, dedicas a honrar la
'mia del plorat esportmen Joan
.. el programa del mes de juny

r

consistent cn entrenaments
inipics. campinnat de water-polo
-•mais internacionals nocturus
1 '1 els entrenamets i festivals cea la piscina del Club de NaBarcelona, locals i
"Cercle des Nageurs de
•:11e", i un resum del Consell dipart gràfica la illustren les ca.
-e, dels recordmens locals dels
4 )0 mctres, Pinillo i Puig; la
nerladera francesa :1111a. Peels vencedors franceses ros• Pellegry en les preves de ten
metres, celehrats en la competi.ternacional del 29 de maig. i els
• dels set equipiers de waterpolo
.rcelona que venceren per 9 gols
t als franceses.
V -ritablement s'ha d'elogiar el trelsall que en Iré de l'esport està intensiikant el C. N. Barcelona.
REM

LES PROVES PRE-OLIMPIQUES
Dijous a la tarda es corregué 1'61Sima prova pre-olimpica de "outrige r, " a quatre.
La regata entre el Club de Mar 1
el Club Maritim fou una de les curses mes disputades que n'han pogut
ad mirar, guanyant el Maritim per la
dif erencia de 2 segons 1-5, ee que
d emo s tra la igualtat ile torees i Venta sianme d'ambes equips.
Celebrariem molt que en les proves
diumenge vinent ambdós enceles
P leseinessia els mateixo, equips , per la
'16 q ue podriem de bell non admirar
la Iluita aferrissada entre ells, alhora
que apreciar la seva veritable valor.
lii resultat teCniC foU el egitent:
1 . "Sedó", del R. .C. M.. tripulat
re* Omedes, Cdl, &Watt, Mañana;
lamer, Maniata; ternas. 7 m. 30 a.

2, "Jaume 1", del C. de Id., tripa-Lit per Vila (t..), Pérez, Ju:ia, Vis
a IR.); timones-, Anglada; s eises, 7
tninuts 52 3. 1 - 5.
Durant tot el trajecte el primer
lInc
fou disputadissim, aconscguint el
.Maritim, quan faltaren nomeS que
200 metres per Porrihada, prendre
bot d'avantatge, el (mal fou recuperat
en bolla part per l'equip del "Jan.
me
ett uzi embalatge magnific, ar-

rihant, però. segon.
Els Nas ncedurs d'aquesta cursa són
els representants definitius per anar
als Jocs Olímpic.
BOXA
LA VETLLADA BE.NF.FICA
D'AQUESTA NIT
Organitzada per la Fedoració Catalana (le Boxa, aquessa nit al Pare sin(Ira lloc la vetttmd a profit del hoxador Cantero, sota el programa (time
segad:::

lirones contra Cuenca. Catala mi-otra Rey i Fabregat contra Cola, en
ermluts a quatre "rounds" de dos

minuts.
.Alions CM-tia:tres contra Caries
Atacil, Pera Sáez contra _losen Girouds i J'osan Marco contra Iiilari Martínez. cn combats dexhiblciú.
Per haver-se avançat la data de
la celebració d'aquest benefici. Ricard .lis no hi pot ',remire part pel
liest ti de trobar-se a Valencia.
Lluis Vallespi, catapi,', del pes gall,
que ha signar contracte per 'lidiar
el 5 (le juliol contra Girones, s'ha
ofert per fer una exhibició. Així usaseis; ofert tandue Eatraccici del
Pare "Els campions de l'aire".
MOTORISME
PENYA RUIN
Ens comunica aquesta esportiva
emitas que el fall donas peis
saris de la III Cursa Costa Rabassala a la reclamació feta pel rotar
ninnero 26 del Grup Curses, ratero na 2,000 C. C., una cegada iba pogut comprovar la certesa de la reclamació, ja que l'esmentat cotxe cubica 951'84 c. C. mes del declaras en
( e:- la inseripciO. per la qual causa ha
estar de fi nitiva la desclassificació aquest vchicle.
. . .
Entre els entusiastes elements que
composen la I)irectiva de la Penya
Rhin ha estat oberta una subscripcid-la qual ha estar secundada per
molts socis,-per tal sic cooperar a
les despenes que ocasioni la participació del notable corredor cat.da
Iman e Janer a la Volta a Franea.
FUTBOL
FINAL DE TEMPORADA
Per al dia 24 la Federació ha asse
nyalat la clausura de la temporada
futbolistica atol, un festival a benefici de les Escoles de Villa-Joana.
Aquest festival consistirá en un
partit d'una hora entre el Terrassa
i el Gracia, classificats en primer i
segon lloc en el passat campionat.
Després daquest partit s'ejecutara
el repartiment de premis de la temporada

1923-24.

Coto a final de festa jugaran (tuses
fortes seleccions de jugadors del
Grup A, en les mude, abundaran els
jugadors del Barcelona i de l'Europa.

PARTIT DE PRONIOCIO
Denla a la tarda, al camp de l'Espanyol. a Sarria, se celebrara el primer partit de promoció entre littletic de Sabadell. classificat a darrer
lloe del grup Ii, i el Reus Reportiu,
catripii'. de Catalunya de regona categoria.
LA SSE M B LEA
DEI. F. C. MARTINENC
Densa, diumenge, el F. C. Martinene celebrara assemblea general ordinaria, a dos quarts de deu de pria les del: de
mera convocatäria,
segona, al local del cinema Mantan va.

l'er assistir a la dita assemblea els

socis hauran de presentar el rebut
corresponem al mes de juny,

C gs. .N1P

verses joies i robes, valorat tot en 95
pesessetes, i va desaparèixer.
Deia que estudiava la carrera de
medicina i usava sovint el nom de
Mana Galan.
El fiscal ha sol-licitas per a la processada (los anys, quatre mesos i un
dia preso correccional i indrannització de 83 pessetes pel g lelicte de
furt ami) greu abess de Tontianea, i
dos ¡tiesos i itus dia d'arrest major i
multa de 125 pessetes per usar un

nom fals.
SECCIO SECONA.-Els pr o cessats Pauli Roma, Benet Cenarro,
TrFui Palacios i Joan Fourniellcs, el
6 de mare de 102r, aprofitant el descarrilament d'un tren de la línia del
Nord, entre Terrassa i Viladecavalls,
s'apoderaren d'un parells de hicos.
que des prés intentaren vendre.
El fiscal ha demanat per als processats (el Palacios (:s declaras re411 la pena de dos rnesos i un di,,
d'arrest major.
SECCIO TERCERA. - Acusas
per Mariatt Vall, en un descomptes
de Iletres de canvi per estafa (le
4,86510 pessetes. ha comparegut Rafel Andrés Fullana. gerent d'una Societat.
El fiscal ha retiras l'acusació davant la prova de la defensa.
SECCIO QUARTA.-Slon celebras dues vistes per incidents
Els altres assenyalaments
no slau celebrar.
ASSENYALAMENTS PER A
stmma'v

AUCHENClA

TERRITORIAL

Sala Primera.- Manresa. Menor
quantia. Fills de Frances Gornis contra Ferrocarrils del Nord.
Barcelonesa. Incident. Societat
Verge del Mar contra Tlie National

City
Sala Segona.-Barecloneta. ExeCutiu. Caries de Salzunanca contra Caz-les Plaja.
Limeta. Major quantia. Enric Capdevila contra Julia ilangranii.

Nord i .lanresa. .\lajor
Baile de Barcelona contra Raid

Bronchi.

EUROPA

R. C. D. ESPANYOL
i del
C. D. EUROPA
dispularan
)(SS
es
COPES VEA

AUClENCIA PROVINCIAL.

Secció Primera.-Drassanes. Quatre orals per injUries contra _losen
del Rio.
Secció Segona.-Berga. Dos orals
per lesions i injuries contra Antoui
Puig i Rafe! Masana, respectivament.
Vni y ersitat. l'o oral per faltes a
la morai contra l'erran Royo.
Secció Tercera.-Un oral per rohatori contra Vicens Marcos. i (los
urals /11(l3 per injUries contra Angel
San/blancas.

Quarta.-Concepció. Un
oral per estafa contra Ramon (le la
Prida, i un altrc per furt contra .1ngela Scriola.
Secció

SIIMIIMIEMBiloM11»

Asserilltea de la
Cambra ei3 la Propic:at
Aliir zd seesp • e tla Cambies (le
I;t Propietat [rima fl:t velebra
l'anunciada assoniblea :titil, U:in-

representarió Ill!
diverses Cambres espanyoles,
sistencia de la

11 1. 1111411AI' la

reforma (lel

erot que impedeiv d'aptijar els
preus deis Iloguers.
III assisti molla gent, alai
¡ami rOprPsigiiiiri n ms.
La pr ,s idistteta eslava formada do la segiienl. manera:
Senyors Pie/1 i Pon, Portela,

Prinm. 5Ias. Yebra,

Agell, els
pre .ddents de les Cambries
Valessent, `Saragnssa h Valladoi el siwreial m i sonyor Car-

didús.
L'assemblea fon transeorre;zuda ihdre 1/11:1 gran eordiali'mal. Parlaren, en el sentit coasprims en les ermelusirms, gil senyor fi-largues de Ginitirano, re-

gidor; el representant de les
roinibres Basen -. Navarres; Mas
Gassol; president de la
Cambra de la Cttruitya;

LES VISTES DAHIN
as-

segut al baliquet deis processats
Glòria López Vázquez, acusada
d'un delicte de furt amb abús de
confiança i ús de nota suposat.

processada vicia amb una familia que
la tenia de caritas ., i ella, donant una
prova de gratitud, quan els seus protectora sortiren de casa, el dia 9 de
febrer de l'an y passat, prengué di-

romum.
6." - S''.nleressarit del Got'oro gimo Imrdelmi a IPS n 11.11011101S

ePinpelcols l'estricle isomplimen1 de les disposieions vigonts, no fenl-se les u,visions
del Ilegislre
sinó eaanys, tal coto eslä mamo.

Que os doni iulervillles Canibres ele la ¡'u',s il cm en la contorció dels pressiiposIOS i ordonanees fiscals
tino (1,den on quant a la
pina do earre g nos quo es re foroixon a la prupfrlat.
S.' --- Que os prop.isi al (lo_
vorn tina reforma de les ae_
Inals tarifes de riamos, do
drols reals tal com araba de
für Italia.
9.' Oto, aixi mal eiv s'obli-

elt; a

gu: els Ajindanbuils, ett haver

priudamont pros-

suposlos especials. (1 • 111ilazar l'imposl de millones. exposanl-los per un periode 110
leulps

C:11111 1 1' 0

1-10

Propiela t.

IIP

'm'a

- Fin:111110111.
Poilor
(rinposar ala
himilulir hanria
.' jitiui aments que el thignessin
eslablerl, la sunross'A ah a oliiii i radical do Eitupost

per (pian vontrInisix
l'oncariment
l'Itabilarti.
I I.' cas 11,, esser ;ilesos IIM11 . 111SleS i frailimos ris-

tu

pirarions, ¡ es volgnés ronlinuar ilim:tructora. andi
espinales de m m orminisini m i ms doi
xi indefensa 1;u propietal, pernio/o/1S (pum . n p •r. .11 l'asfixia
110 1111111l l n l,
dralidros naur¡a
Tm_
arriliat m . 1 momen;
pern qm.?, !nulr:a tola la
grandiosilat gallards gestos , quo lit promotat ernigrAs
mbon rimmosa quo desaparoix per
tal de no tornar mai niés.

mediten:sida.
Vapor francés "Rebia", de CasaManca, amb cfirrega genera/. Amarrat moll de Muralla. Consignatari,

Vapor espanyol "Bc.lear" st Eivissa, carrega general i 6 passatgers. Amarrat mol) de les Drassanes. Consignatari, Cornpanyia Tratis
mediterränia.
' ngel° Searsellii
Vapor italiä " A
id", de Trieste, an g b c;trrega g.neral
i 7 passatgers. Arnarrat mol) de Sant
Bertran. Consignatari, Ramos.

Vapor dalia "Giuseppe Soncjno",
d'Alexan; fria i escales, asid, carrega
general i 20 passatgers. Anmrrat
moll de Balears S. Consignatari.
Marian de La Torre.
Veler halla "Ida R.", d'Orosci,
atol> carbó.
Llagut espanyol "Vicente", de
Gandia. ami) verdures.
Balzundra espanyola "María Gimenez - . de Pala/mis, amb Ilast.
Veler halla "Rosa Parodo". de

Sicata, timb asfalt.
Pailebot espanyol "Calantajor.,
de Malaga. and, carrega general.

Vapor /Ionice "Hangar - . (le Newcastle, aunlu carb4. Amarrat mol; de
Ponent N. Consignatari, Witty.
Vapor espanyol "Antonio López",
de Veracruz i escales, anth carrega
general i to9 passatgers. Amarras
moll (l 'Espanya E. Consignatari, Ri-

Cid, Jaume

Bernard eare
Dura, Pera Vidal, Pau LO",

asea

Josep Esteva. mes.
Ortiz de Vuele, Cesar Vele
draft. Debut, a y o'. dissabte, 21

Teatre Català Romea
Telèfon 3500 A

CURRITO DE LA CRUZ
Bulaques a 2 i a 1'50 pessetes.
trnposlos incluits,
butaques
o
3 pesseles. El (larrer gran
èntt g fels Quintero,

1,:..-S-ir.-sre-2-0-4.)4Ki---.•-• n".

MI HERMANO Y YO
la interpretammió , u l'altra obra, lambe
deis Quintero,

in/

sai

111'

i lili

herman o y yo. Es

quals s'exp,rsarit

la si't'ie interminable

inipostos

d'arbitris,

rravolles i conlribu-

inversimi
deis eapilals 1 . 11 la construeeim',
efrIIS

lile priven la

de viventles. 1.11 repetida e(InlissitS es reunirfi per primera cegada a Saragossa el dia 55 del

vinent julio'. Formaran part le
la mateixa p is viee-soeretar's
caps de secretaria do les Can,liras de 'Madrid i de Barcelona

Diurnenge, tarda i nit:
EL DINERO DEL DUQUE

'444«.4444444444441414444»:

TEATRE NOVETATS

/

Avni, dissable, tarda, a düs
littarls (le IS. Butaquiss, a
tres pesseles:

Temporada d'istiu
Companyia cómico-dramaInca dirigida per

Gregori Martínez Sierra
procedent del teatre Eslava,
de Madrid; primera
actriu:

Catarina Bárcena

Basa cap a nona.
Valer italtá "Venere", amb Ilast,
cap a B n 111a.
Pailebot espanyol "Joven Paquilo". amb carrega general. cap a Pa-

Av•i, tarda, a les cine, ma.
tinée popular. La comOdia
tres artes, en vera, d'E.
zp minard Marquina, Una noche
en Venecia. Nit. a les deu:
Estrena ,tel einte en tres actes, on prosa i vers , amb
els Tipis absolutament in-

e im

SP

e

launõs.

1

Vapor espanyol "1\laría Dalme
R.'', aulb Ilast, cap a Gij011.
Vapor espanyol -Rey Jaime I",
:mil, carnaza general, cap a Palma.
Vapor espanyol "Ilzdear", amiuli carrcga general, cap a Eivissa.
Vapor aleinany "Messina", amb
carrega general, cap a Tarragona i
Génova.
Vapor holandès "Neptumus", amb
carnuza general i transit, cap a Cartagena.
Vapor danès "Brasa", zunb fusta , en transit, cap a Tarragona.
llaga/ espanyo) "I3auti.sta", amb
ilast, cap a Garrucha.
Vapor ;ingles "Belritge", attib oli
mineral, en tränsit, cap a Gibraltar

dispensables de Pere Muñoz
Sean ,

lii

Sis , a un (piad

LA MUERTE DEL DRAGON

te

1,,tplitittlida presentaeití. De-

sl'onze:

muerte del dragón. - Di-

La Bayagera
Diumenge, tarda:2 obres, 2; t
6 actes, 6

República Ifegentina
patrom m iliat per le s autorjtats
Es despalxa a comptaduria

La Bayaliera
omm

luna. nit, exiraordinaria
fundó de revellla. Programa monstre. 5 artes, 5
ANGELA MARIA
El cabaret de los pájaros
SALMANTINA
2 Don Juan en la Pampa
-1 Di jous. t arda, Gran festival
en hotnonatge a la
•nn•

N em a se d.vierte
N tu, cl

i vestits de Burmann.

coral

-Diumenge. largla 1 nit, La

quart (Ponze

La Bayadera

ti-4144+01/4.1144+014+04TeDfeed

Gran Terrassa sobre la mar
(Bareelonimfa)

ESTALVIAREU
A.MBIMMIBRIMI

MOVIMENT MARÍTIM
Vaixells entrats
Vapor dig nes "Stellit", de Málaga, anili fusta. Amarrat moll de Poneta S. ConsignataM, Enberg.
'Vapor espanyol "Nlitlión",
amb carrera general i 8 passatgers. Amarras moll de Muralla.

,e+14-~4.04444.0.4444~1

TEMPS I DINERS
emprant

Z

Cafè amb iht

‘..1,
!,,, Av um, dIssabte. tarda, a dos unan,

9•IseeD9~~Dereed-Pn7-1-1•1111ra

% Gran Teatre Espanyol
:); SANTPERE - BERGES
de cinc:

"E!,

Consignatari, Companyia Transmediterrania.

MIS"

LA MALA VIDA

dissable, tarda, a un
quart de sis. La formosa co-

AVai,

(Juit van/lituana)

II' Nut, a teaEICIT ' lital VIST
de la tra,/e/aneata en aliaren ami l as, un pr.'n log i Ppireg. Original
;.
d'Alillehatis 1 Nionsua,
LA CAMPANA DE GRACIA
o
EL FILL DE LA MARIETA

1'70 Ptes. pot

Penill. .1111mo/use, tarda u no:
LA CAMPANA DE GRACIA
o
FILL DE LA MARIETA

EL

ninuns. nit, reveina

hisiénicament

Afaiti's cte pressa

sant Joa, , .

r

LA CAMPANA DE ceded.

144444444-raseeeteceaaiseew

mèdia en tres ;lotes, d'Ednard Marquina.
CUANDO FLOREZCAN LOS
ROSALES
NO, a un quart d'onze. E
celebras drama en quatre
actos, mir Lluis Fernamiez
Ardavin.
LA DAMA DEL ARMIÑO
ditttnenge. tarda. La
dama del armiño. Nii, Cuan.
do florezc a n los rosales. 1):11nns, revotIla Sant
.loan. tarda. Las hermanas
de amor. Nit, vallo]) extraormlinari. El timbre de alar.
ma i Lecciones de buen
amor,
ds5sedisereeD•ILD0+441111111

TEATRE COMIC

A faiti's

Companyta hi spano-criolla du
NARCIS1R
Avni, de:s./tac, tarda, a dos unan%
de iane. /eran u/alinee popular. Bulaques anib erdrada a e pi,: in.//1 . 1 . i i i. 0 ' Al , : I. vapiandida ,arsuehl t'II un /lelo Sandias y molones;

Com?
Usant la

Teatre Barcelona
Companyia de comèdies
DIAZ-ARTIGAS
dirigida pel primer actor
Manuel Díaz de la Haza

Entrada / lima, l'IYA pesseta

•
.

J'afaitar-se.

Eliminarä el saltó, la hrotxa, els potets i 1013 els altres ohjectes tan exposati a cultivar microbis
Demani.ho en perfumeries, droguettes,
aSet aessetet tul).

etc., si preu de

\\ano dissalite, tarda, a les
cine; nit, a les den
Colossals programes

padre o Yo me arrime a un pino
verde, rMallés ci g oto°, alull 5 arro:1nm III. Estrena a egmanya de la
rovIsta criolla el/ III/ aele 1 cine

La gentil artista
MAGDA DE NRIEE

dros El botones del Maipit, erearió n it . Narelsill. All, a dio, (illariN
al l 11011, 1. 1.3 savsneua on un arlo
La reja de la Dolores; 11 L'aplaudid,' joguula n . 11 un 31-10 Acúseme

(medros

LA ILUSION DE UN CANILLITA

•/

ELDORADO
Coliseo de varletate

II. Oran 53,1 ¡le 11311e, anal la
puna en t :10 I.' Acúseme padre o
Yo me arrimé a un pino verde; I/I.
I . . 111 , 1 11 1 ,....1 1 t' II I III I I . 1.. y I 1 , 7, qua-

jo.

PASTA NIX

No ti quedarà la cara irritada, no hi
sentirä cremor o irritaci6 despres

liliqitess en les

dissabte, tarda, a dos
quarts de sis. matinée selecta:

Vaixells sortits
Vapor espanyol "Cabo San Mar
sin". amb carrega general, cap a Bil
bao i escales.
Veler naba "Giovanni Padre",
amb Ilast. cap a Bosa.
Veler naba "Catalogna", amb

sealants de las /Jibia Caudirois
ner organilzar inunedialament
a lola la navidi tos tes pillines
prof110111.0 fofos
rions que eregui Oda/ N'el/n/11f, la
celebra/id , /le

'

EL CELOSO EXTREME»
NO , a dos quarts d'onze:
El. DINERO DEL DUQUE

Grandiosa companyia d'operetas i revistes de Josep
Juan Cadenas, pi mcmbiont
del Teatro Reina Victòria,
de Madrid

Vapor holandés "Orión", d'Amsterdom, amb càrrega general. Amarras null de Barcelona Nord. Colisignatari, Talavera.

S'afattarlt räpidamelít, a sr ad a I) le ment, perfectament.

desvirtuar

ARTUR SERRANO

TEATRE TIVOLI ;

timuml Bosch.

a 11

i.1

dospatxa a rompladuria.

Vapor espanyol "Catalina", de
Buenos Aires i escales, amb circep a general i passatge. Amarrar moll
de la Barcelonesa. Consignatari, Res-

auneixi s s rampa-

la ',reuma per tal
11'

.- cha del (catre Infanta Isabel
'7,:, de Madrid. Direcció artIstä.

Dilluns. Iti.vollla
sz ant Joan. Els dos grans exils
'la leinummrimmta: Currito de la

'Mili! ro una

efieile aeluaimió mmn la

i.mm. Companyia oficial de comA.-

per la senyoreta Catala i Sinus
Baso.
Deinfi, tarda. a dos
quaris de m'une, i
a 1,S den:
m; hermano y yo i Acacia y rae-

Cruz

m....4PeIdl

--.. TEATRE POLIÓR AMA

ACACIA Y MELITON

RAIXANT UE LA FONT DEL GAT

.1:1

ricos.

Trioml de lsslsmtu i

la de Valladolid.

//

utaques. primera .classe,
centims. Todes les altres loes- .
litats a 0'50 céntima; general,
30 cèntims, Tres cubres, tres:
El sexo debil, Poroto do rosas,
Sa n Juan de Luz. No.. a les deu:
'Butaques de primera clame, 2
pessetes, Setenta Miss, 1 posee.
ta. 1: El sexe deba, El
aliñar, de rosaz, San Juan de
Luz, Los guapos. - Dem ma, diumenge, tarda t mii, grans tun.

Tarda, a dos quarts de sis. Dasrera a preus, pnpulars del formidable fan

i'uoria motoso, bémionm,
/die. MWEs

LES CONCLIPSIONS
1. • - Es const Unión una coniissiö de propaganda i
de fofa 1;1 propi g ital iir•
Imita Pspar g yola inte g rada pel
presidan! Ill •11 . 3 C.:11111,10S
Madlall, lii Ces l Imitt. Saragossa,
l'alennia. Sevilla, Bilbao, Said
¡
Sella s I

a les cinc de lit tarda

companvia cbtnica, ,del
Teatre Lara.. de, Madrid
RICARD SINIO BASO

Gran

pol.

ASTILLEROmarinesra.

aelnrs. Rafelet Diaz, 11101414

TEA TRES

Villavecchia.
Vapor alemany "Atlas", de Málaga, amb carrega general. Amarmis moll (le Sant Bertran. Consignalari, Comercial Cornbalia Segre'

Café Restaurant
al 1 , 11

Els Espectacles

la Callibra fli i Valialria; VI de

ayes insidin g e., ep tilra la pr.',lefa!, Es de-.;igna els ropre_

SECCIO PRIMERA. -Sla

pos! dol s drels reals, consliIttint una minsissid inlegrada
por la 1;ambra de la 1,ro1ioliit
fil Leim foroes vives per croar
la propielal faminar_ uI gandinimil de la (mal seria en benonei de les elasses
- Que Eaelnal 2 juer 1 510
com a deseos-opte de la vont riM'eh). per Mitin i ropararions,
s'elev, a un :S5 per 100 cona mi-

passatgers. Amarrat moll d'Espanya
NE. Consignatari, Companyin Trans

presitleni de la Cambra (lo Saragaissa; Portela; preside/1i di.

le•ros.

CRONICA JUDICIARIA

uhEi,i m 5 . emissiö de cintillos,
eteetera.
- Se sollieitara ur g entment de l'Est a! que se sua
les tarifes de l'impost de plus'eidun, negant-li efectos retroaetins ¡ 1/111' ptigni excedir l'im-

Vapor espanyol "Cultera", de
Gandia, amb càrrega general i 431

N'obra;

Al flligdia la Cambra ()liso .
1111 llinar al 'Maipstimm
(pita
Hotel d'Anglaterra els ropris,0 0 tants de les Gatithres fol.:1s-

COPES VEA
Densi tindrà lloc el segon partit
entre l'Europa i l'Espanyol per disputar-se aquests trofcus.
No cal Air que aquest encolare
será molt Inés interessant que el primer pel sol fet que l'E,panyol voluni rescabalar 13 seriosa derrota amb
(pu', 1 . 01).5(2,01in l'Europa i gime aquests
voldran repetir-la.

mu t e: tIr iti l'roptelal. Caixeg

do formular

i Priin.
'rot seguil es llegaren les
eonclitsions, que l'oren aproca_
dos , ¡ després d'unes paraules
lit entaiai do] senvor
Pon s • itibilds l'assemidea.

Duma, dia 22 de juny
a les siS j i la larda, els
plantees equipi.

2.` - Se sofficitara del poder públie que esicir,eied als grano
NIsmieipis rexisió de tots
els impostos i arbilris, es deeontrol deis maleimanara
x((s, es propugnarä per una
de
maulera f austera
elt • SpnAnS reeavarh Paptieaeió do l'imposl Unir, dividir-1f la
imummpu m lal m m n Irrm s grups: aelita,
i gran propiotat.
d." - Es 'humillara a l'Estat.
que i'oneedeivi una m'apta personielital a los Cambres °ritual ., de la Propietal Vrbana,
la seva anula i
porque
aval pugnó) ri'm'at' organismos
i fina liaos, (ami stin

obra representada mes (le ano ve.

imites per Narei,tn a Buenos Aires

1444+9+9444+.444/41»..44411

TEATRE NOU
Conipanyia de sarsuela a
preus mipulars. Presta sumaluan( eeotiölnies. Fixeu-vos bé,
noinds es pot defensar omplint
tots els dios. Printer ac t or i
director: Pero Segura. Tiples,
Marta Ileverini, Montserrat VI.
ladoms, (arme Vedar. Printers

Notables pellicules
Els famosos ciclistes
TRIO HANIAN
Els Mebres

ELVIRA AND INILAN

balls russos
Suecas del fatuds artista
CHEETER
el xtliCs plegable
Exilas del ningie del vestit
EDMOND DE »1113
Grandlós ropsetort. Mera.
venosa 4 fastuosa proaqat&.
eló.-Detnä, diumenge,
untat de
LOMO» OIL 111111 11411

Revetlla 4e Saat.
Joan
CONSOL RUMA%

▪
IN EPA ES —

--

ESPORTS ...
NATACIO

tau Ilion Ceuta 1 I

CM Cisma Bohèmia
dissabte. ares 1 ott, momi-

/RIFE Erotema. Lee comedia:
aIllealallt
la ame; sts Dama»
Steliaa; Triadas,

arreo pie, 1

IV Jornada de la Interessant serle

te

grao ihirt La »a de Meada

Piscina del Club NataoI6 Bar.'
oslona
Escullera de Llevant
Demà, diumenge, a les cine de
la tarda
Competició internacional entre
MAOYAR ATLETIO CLUB
D'HONGRIA I
OLUB NATA010 CAROILLONA
Curses, relleus, salta i partits
WATERPOLO

thanneental • Padró
Aval. dlasabte,, Seeeetta. IV eaL80 grana cameros • l'Afrloa
Oriestal, penteula de gran emoció; El qua manca ole ‚oler; ID
teerstrernel; Triqultrac cerca pl..
nema, dlumenge, sessló maulla]
done 1 1. NIi: Gaeaetta, y capitel;

La ama del miatal

elleelielleatieireeetseeeeeeeee

COLISEUM
Telefon 3535 A,

Avui, dissabte, gran èxit
de EL REPATRIAT, comèdia del PROGRAMA ART.RIA. per Douglas Mc. Lean;
LA ILLA DEL TRESOR, per
Shirley Mason, direcció de
Maurçce Tourneur: FUME
UN PETO, CAROLINA, có-

mica. per Bobby Vernon, i
1110VETATS UNIVE RS A I-,
número 105.
Aviat,: Una creació de la
famosa MAE MURRAY, amb
David Powell.
04411441Ml4114114414.11444441+1144

‚lana- Argentina
Excelsior
Aval, La fIlla de l'hosplol, 4;
Bondat, La Java, El guarda del
!duma, Els germana Cataclls..
me.

Teatres Triomf 1 Marina
i Cinema Non
Avut. dissable, Neus d'Ab!.
ca. El padrí de boda, La filla de
Phospici, 4; Una promesa per
a dos, Gratitud de Llampec, El
viatge dels role d'Itàlia a Bar.
celen&

Cinema

Princesa

Via Layetana, número te

Teléfon 137t A.
Local fresc i còmode. Esplèndida projeccid. Avui. dissabte,
programa extraordinari: . El pro.
sonor de Zenda, extraordinari
film de gran presentaeró i argument, dividit en dues jorna des, Projectant-se la primera.
creació dels celebres artistes
Atice Terry, Barbare la Marr.
Ramon Navarro, Lewis SlotiO i
d'altres; El terror, extraordinari film draniSlic de gran entortó. interpreta t per la divina
artista Perla Manea: Darrera
oxpedici6 dol capità Sheckleton
cap al Pol Sud, magnific film
co el qual Os presenta amb tot
Juxe de detalls l'emocionant
pesca de la balena, la caça de
l'elefant mart, pesca de morses
i foques i toles les curiositats
que hi ha al Pol Sud: En To.
maset en la seva dolça llar,
dues parts tie broma. — Denla,
diumenge, tarda, estrena de la
segona jornada de El presoner
de Zenda.

:

:CONCERTS::

Audacia latina de Cuneada
SALA MOZART, Canuda, 31

Demà, diumenge, 22, a des
quarts de sis de la tarda. Recital per la gentil pianista Marparida Chala. Inscripció: Sala
Mozart.

RESTAURANTS

easanaarne
RAMOS
041111118 01 0A84
ill444411444444044

PATI BLAU
La casa dels gelats i refres-

cos
Atent sempre als costoma de

casa nostra, us

convida a les tradicionals

revetiles de' Sant Joan i Sant

Pere. Entendida iliuminaen a ls ventees. Eseollits
•

• per rorquestrina
Bien". Magnifiques

empernan de la casa.
~ente cada dia,
ad, per u» coya

iimmunannownsznainnunnennannunmenanalanunnanannnannuira

I CASA
•

•

BASTI DA

le, PASSEIG DE GRACIA, 18

• GRAN BASAR DE SASTRERIA :: SISTEMA NORDAIVIERICÁ
:

•

Els nostres vestits confeccionats i a la mida,
són «mis dels més distingits models de Paris
I Londres, i els oferim a preus inversemblants

Gran Concluya
Internacional

de tan reduïts, i no obstant rivalitzen amb els
deis sastres mes cars i de més fama

als parcs del Retal Polo Jockey
Club (carretera de Sarriä).
Avui, primer dia
Omnlum (4,000 pessetes I una
copa)
Despatx d'abonaments, entrades i localitats a la taquilla
del teatre de Novetats, d'onze
a una, i des de les tres en avant
a les taquilles del Retal Polo
Jockey Club.
Demä, diumenge, segon dia
Copa de S. M. el Rei i nacional
( (4,000 ptes. en premis i dues
copes)

Immells Ack

Magnifics jardins, oberts cada dia, tarda i nit, funcionant
tetes les atraccions. Domì, d'umenge, a les set de la tarda,
rematista de Pemoolonant ascensid dele dos capitana aeronautes
senyors Vicenti i Puig, en el
grandiós

II fal19,

CZ2
CZD

PASSEIG DE L'INDUSTRIA. 14 - ISARCELONA

L'e 83rrgis
295 phr.

poluciones nocturnas, espermaiorrea
das senunaleat, cansancio mental, perdida de
memoria, dolor de cabeza, cPrirgos, fatiga
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de las mujeres y todas las manifestaciones de
la Seurastenia o agotamiento nervioso, por
crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y
radicalmente con las

10'00 pessetes

Grageas potenciales del Dr. Soivré
Indlcadas espectalmente a los agotados en la
juventud por toda clase de excesos (viejos su,
ailost, y para conservar hasta la extrema veta.,
sin sustentar el organismo, el vigor sexual, propio de la edad.
Venta. S pta. f
u Sepa, Rambla de loe
Flores. 14; l'armada Getan, Prrner,a. 7 o principales
(armarlas de España. Firmen' Aelee.rd5.

0'50 pessetes
LLIGACAMES. des de
0'50 pessetes

CINTURONS, des de
1'95 pessetes

e2D

IMPERMEABLES, des de
pessetes

ELASTICS, des de
0'95 pessetes
CAMISES, des de
495 pessetes

PARC
Pista de Gel

btLL.
itLS

Per no poder-la atendre

Popelin

seda,

ES VEN

zèfirs anglesos, percales del

país i estrangeres, des de 10 pessetes

Fábrica de mies i edoes

armar ce q ue horn adoptat permst do
confeccionar e l s ventas un ge prova amb absolut anear;
parantint-vos qua el rebreu ben bó al sastre test
LI

114

z lIBBBIIIIIREIB mmmmm •••ssisssissisiOnran:2:7.misim3aommuntauzccacmannicirmsam
-------

...

u ti

gro

superficie 6 x

• 11'710 Inellotslb
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n

▪ higienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalf, tall angles, doble plantilla de culto

14 "

,
Tima di lime

IS"

re

,
prous barcUssime. Espardenyas amb srm 1,3

:: 0'10 per cada una d'excés

LLOGUERS
Creus. Dins recitar Monasttr. pis moblat. liad Feoran, 30, segon, segona.

SANTES

a VENDES AL DETALL

Poden visitar-se els dies
de l'esta, de io a xa i de

In

en

1e l tita, vidre 1 pisa anTRAsp ...• tlea. ami, gAneres
senso, xamfra. prop Rambla. Dad: Dial,
número 93.

5a7

1:2

a / a Donanora, lloguer reToRRE (luir. magnífica slaracid, carrrt eleütn", lranara 53, si dormitorts,
banY, lana, etc. liad. Consüll dr Cents.
numero 321), principal pra. B. De 10 a 12.

u

Carrer ANSELM CLAVÉ, 9 (Final de lei flaujim
(Abs,,. turrar Oormitorl Sant F ra ntMOO).

Cnrar Pera IV, 556

n

eausuanutmatuseemarmeal

111 11111111111111311111 II II III II II PR

a la

10106Wz Inc 21611l ioan dttea ‘ll't,i,ePs' rali'liald:(tt e er
mig del hose, amb aiguit abundanl, Ilum elie • trica i garaige.
Rad: Alt de Sant Pere, 13, principal.

TORRE PER

COMPRA-VENDA. Vle.si,217.
del Centre, 90. Gastó, Economia.

ARQUES

faciutilo a qualsevol pren.
Mallorca, 1 25, Interior.

paranoia. d'ocluid, de dinerTORNS 505 iitlilda, e5 retten, luxo
F111 ulEfluutI bruguera. Riereta, 98. Bar-

celona.

FRESADORA

d'oeseld, es ven.
RaS 1111 d'Emill

Droguera. Inereta,28. Barcelona.

1.alleillell•11111 11111111 11111•11•111111MB/1111111111/61Ble.n

: Irislocrilic
el

a
.
a
a

III IISAIL 1 SILO CATALEINI1 ras

OrocestrIna

Salté

Sextet TorrRns

o
ci

Avul, dissabte, exit del drama Amb el eorrent (exclusiO va), per PrIsollla Osan ; La manicura s'Imposa, de broma a

II continua; blit de Initeneu-ves amb el meu advean (exelu- li
oa eiva), per la gentil artista Orees Darmond.
a
•

Dilluna, dues colossals estrenes: Amor de mare, per la NI
I gran artista Katillyn INIIIIame, i la grandiosa pellicula La •
111
arneses Demládt, per la eminent artista Lja liara.
•
bodlI BBBOURBIII BBBIII III III III B BINIBUII BIBBalwomamamani
a

BOMBES
s,
4

e

g‘

•

surieiACCI0
Sempre Sec alfill• minara.
Meada asede lea delitos«
Solutines, que m'Asa ter ei
reumeffime, erre /are . venir

peso 4 pedan Res tes palme
me• ssooks * si soso« • eneme
rves • la Mine• PWIN rus

135.555.5~511
eiiis gene MAL I »AL 1
Illortel555

'SALUTINAS.

z sen casa, n:auta bs.sa - fa,
a Inda Tecra-Sa r, Id,
per 12,soz, Pess
etes. Dad. Sala 'tuse.
número d. S. 0.

E1•7

inectinie, venc. ar
pET IITI taller,
numero 8. G.
B o TiGiL de confecciona pe s

per a iota mena de lIcrulds,

ron • Irnürld francesa /larden. Ileprüsüntant exclusini FM d'Emill
Droguera. !llorera, se. Barcelona.

per a treballar fusta.

u

npores 1 nens mol*

ben t.
FuNDicin de ferro,
Iota?, y

• p.Ors
zran
airar e,, s a. 1i , Lii.lr141 1 hort, eIro . : • 5 . 5 de la urna dei (Me Val.
de Cera, film. 09.

D1VERS.ES
EMPRESARIS
raw

11..r :Ir

honra al nos .... lea7.

expallslo a autors u actora, dlaulcacIA
roara maluca t 1,0111 per a i.,1 s 1 ES*
eran; a 1.1 PU/11111TO' non, • 7,13

PELL, CARELL I SAFIL1S

no‘pnai, de fa'
Clocror 1'. Mantana,
COeli Ovalan,. 93O. arceuorl.

CASA RENE
n naintrinn. Circuir,. Ti,
COPIES Uurclons del franca 1 ta•
once 51ont-31J. 1 3 . Terefon 4555 3

VIES URINARIES.
u

un ró*a, nr.ta aoausl de sane.
cs Ronda Cuiveritat. 5 , Porirlia.'t

a 1743
SENYORET A57j31%,"Zr'pa
Mont . s1d, V, prIncipal.

MAQUINES a'neamn. Raer F111
d'EMIII Pruguera. Meseta, 28. Barcelona.

per a ter maons a nah
a force marro. Patent 5 construceld franceses. Producció a
me: Uns 600 , 700 MaM/51 per hora. Demaneu detalla al representara: Fill
dan Draguen. Inercia, 28. Barcelona.

MAQUINES

Platal,. La caes me,
TApissoc
al important dleipinee

Mpeetalltat is tapie» s nussosos. sapo
111C16 perliltaltat es Malato% • roa, eee611, 01rOarlinet, etc. Fabricad*, de madi
moilluree.—Bo compresa mozo nena:

emes. ama. E. Identralcou. Uniere. •
(Emú Persistente»).

ereuet. ems. Lolverettate 1111.

PIANO mires«

/1

arfoltrads, pür retirar-so del t
ven a Sabadell. Carrer Esglesta,

COMPRES
VENDES

INIIIIIIIIIINNINNIIIIIIIIIINNIIIIIINIIICIIIININIIIIIIMIIIIIiiiiililillit'
...

bi

a 0'50 pessetes les deu orimeres paraules i a

PREUS REDUITS

▪ le de goma, das de rso pessetes paren.
•

ra

Ptes. parel\

An'371,1) ;Trs

Nin

al peu tramvia, gran esdevenidor, f açana a Auzies March i

12

;film menmei»nn

,

18 meres,

TIBIDABO

MUNID. A lee drogasen%

11131110111111111111111111111 ni1111111i11111113I11111111111111111P;

PER VENDRE
AL

°Mina ri
CASTELL DE FOOS

I La Iteeeter del mitre 'Me
dmallerebutels eieb

Carrer Fera IV, 313

SO LA RS

E

Poden visitar-se els dies
de 'esta, de 12 a

Donara ra5 Lluis Mart.( Prat, carrar Mita i
Fontanals, 36, 2.°, 2.*
Barcelona (G.)

5 La 2 E) r.¡‘.,,u......—.....,..,J4iiiiiez•rl pamensizu

CA

MIC

Preu: des de pues. 1 . 30 el
pam quadrat

APORTARIT.— tilitjança n t la tramesa de 0'50 pessetes, rej
• remetem mostra, centímetro, figuoins ¡ un sistema ri
especial per prendre's la mida un mateix, amb tal Fa
precisió, que tots els enebrrecs que so'ns facin resui- o
la
ten absolutam ent exactos.
et

EI

tramvia, trajecte de ro
cintims, molt ber. situats

TOT QUASI NOU

cr ient a gast

11
U
U
•

PER VENDRE
des de 1,90o pares , al peu

Installació completa
de 5 maquines "Scott
simarns" model B., amb
els utensilis de preparada i acabat.

coropeaxors, tetona la importäncra de la
crctnequiar
com son: malaria. d'alaicompra. cmb .dret,rts on,oqu
tac, perruna, bitlieters, cart cree, etc., que pot triar el

R

SOL ARS

' III

‚litern

Del nostre afany dc. competlmcia n'obtenim
cada dia un més gran número de vendes i a
l'ensems podem abaratir Inés els preus, cooperant així a l'onada de baixa que ha de millorar la situar: ir") econürnica del país.
N orei —sie nostres orean roduidlasina no ens priven

TURO-PARK

Primera revetlla dele dissabtes
De les deu de la nit, a dos
girarla d'una (orará la celebre
cobla de sardanes "Cathaionia"
les minora peces del seu repertor a Pentorn de la
TALABA
esplèndidament ¡Iluminada, &id
rum tutinbct iota la placa superior. i ei el temps no tes fa
vorable. es dansarà al Gran Sale del Casino.
Des d'avui funcionarà el ferrocarril funicular teta ele dies
fins a la una de la n'atinada.
sliumenge, funciona_
ran com de costura tete. les
atraccions.

DE tiOulA

Gramo de lotes dasses en me.
talle 1 fustes. napniesa en eis Acarreen Corta Catalanes, 843 ga1 ne
Brurb i Ltdrlai. fsi. 715 8. P.

SECCIO DE CAMISERIA A LA MIDA

Tres sesslons
de patinatge
dlArles
AVUI. DISSABTE,
grandiosa vetee*
a benencl del boSador CANTERO
Tres tnteressants corneo
I tres notables exhibicions
1:Alzares, Arsch, Sitez,
GIroneS. H. Mastines, Mosco I mires
Despres de la boza els famosos
Calquen, exhibició deis Carnosos
CAMPIONS DE L'AIRE
executant els seus orIgInals I
emocionante treballs damunt el
cable, a (buril sierres d'alçada.
A les deu, CONCERT DANDX VERGARA
cate-restaurant csllgo
Entrada de ~mil: UNA PFASETA
corossai programa per
celebrar la tradreional
REVETLLA DE SANT JOAI1

GRAN TRACA VALENCIANA
recorren els jardins, construi-

Mesa CIRoeilne (tintura progre:salva per ala rabee blance
Depllatorf (actiu 1 inoterulu): 6. - Polvos (mol( 'Acrece): 2'50.•
Crema (evita la arrogues): 2'50. - Algo. deMitrica (en comprime dervacente): S. • Dalhol Elootry (sals mineral, par
ale banys de peno): 3'50. Sanee' (comprime al bay-rhum pe,
a regenerar el caben): 3'50.
Manan general EstablIments DALTIAU OLIVERES, S. A.

MITJONS, dis de

imarmeinsir

ARTIFICIALS
confecrionat especialment per
esser dimmiat en molesta jardins per la casa &aupé i Martas, germans, una do les que
l'oren enearregades ilels focs
art if ials a la recent festa nocturna marítima en honor dels
reis d'Itàlia.
A les thies de la matinada

fan devenir formosa, avellutada la cara; la pen
fina 1 agradable, suau com la d'un infant. Els
Polvos dliorline son el millor secret de for• mosura I joventut.
PRODUCTES HORLINE:

GOBRES, des de
1'15 pessetes
CORBATES des de
0'95 pessetes
PIJAMES, des de

MONTGOLFIER

VILLA DE LYON
(1,000 nielrrs cúbics de cabuda). Dirigira l'ascensi6 l'intelligent capita Darder. Els senyors Nicenti i Puig lloren els
des aeronautes que efectuaren
la brillant ascensiú del passat
diumenge.
Dilluns, Revetlla de Sant
Joan
LA CLASSICA REVETLLA DEL
TUBO
(Vegeu els anuncis especials)

diORLINE

1111•1111111111111t11•11111111113M11141111111111114111111MUMIUMM1•1111111111

Generes en eran partida,
:: a preus haralssás

TURO-PARK

Revetlla de San Joan
La cläselca I aristocrática
REVETLLA DEL TUBO
Sardane. Obert 'ida la nit, funcionant, arnb caràcter extraer_
dinari, totes les atraccions:
Wittehing-Wawes, Auto Round,
Muntanyes russes, El destructor. Plataforma de la broma, El
laberinte, La casa encisada,
Carrnussel parisenc, etc.
Banda militar a fa gran placa
Sardanes per la Cobla Barcino
Restaurant Carbó, Server especial de Revetlla, de nou a onze
i ele dues a quatre de la matinada, a la gran sala de festes.
Tandes reservadas
Itlumlnaci6 a la veneciana dele
Jardins del Turó. Ball. a la madrilenya. Pianos de manubrl.
Xurros, Pitos, etc.
A la una de 1;u niat inada, extra-

El; POLVOS

Vestit confeccionat, fil. Des de 15'— a 30 Pt,es.
" 25'— a 50
•
" llar:eta
" 25'— a 50
" a mida, en fil
"
50'—a
100
llaneta
•
"
" 595 a 15
Pantalons, sal gran stock

DIVERSOS —

da expresament per tina casa
que en tú especialitat.

CanL
CULLERETES

▪

QUAN TINGUEU SED
BEVEU

43 ASOSA

HUI

figiffi g
1 Tamango QUE 1.
EL 11111LLOR REPRESO

