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AP A LA BESSARABIA
Sovint, en el present periode històric, fern des d'aquest lloc
ursions ideals a l'estranger. Els nostresjectors ja compren.
eis motius de la nostra fuga viatgera. Avui ens en anem,
la imaginació, cap a la Bessaräbia, a l'orient d'Europa, a
varee del riu Dniester. El problema bessärab es un problema
t interessant.
Tan interessant (es, que aquestes darreres setmanes els pe-

cs i les revistes d'Europa en van plens. Ara mateix acabem
llegir un treball sobre la qtiestió de Bessaräbia a la revista
eea "Nineteenth Century" i un altre a "La Revue de Ge.

e". Excel•ents treballs, ben escrits, ben documentats. No
In que siguin absolutament imparcials, puix ' que essent roesos Ilurs autors, naturalment afavoreixen la tesi de Buca-

Però per damunt de les tendències dels dos escriptors, hi ha

fets que alleguen, els quals proven la tesi que la Bessaräbia
per la mea, per la història i per la llengua, una regló marcacnt

No reproduirem ací les alludides preves, que al capdavall
que donärem per la nostra part en un editorial
alicat no fa gaire. Volem assenyalar només el fet que els
esos realitzen una ampla i seriosa campanya internacional
idint amb e/ plantejament agut de la qüestió de BessaräI aquests articles de periòdic i de revista vénen després
ver - se editat en diverses llengües obres i fullets sobre la maqüestió. Iguals procediments usen els hongaresos per detrar davant del món la justicia i la necessitat d'una revisió
les fronteres imposades pel tractat aliado-magiar. A la cama que han Emprès en aquest sentit hi contribueixen les exents revistes de Buda-Pest, les obres en Helena pròpia i
tea (entre les quals cal citar "L'Hongrie après le traité de
anon", per Ladislaa Buday) i els articles i treballs publi- a la Premsa de tot el neón. La Societat hongaresa de Geoia i l'Oficina central d'Estadística del reialme d'Hongria colren eficaçment en aquesta feina patriòtica.
Però no ens convé deturar-nos pel camí en el nostre viatge
pida la Bessaräbia. Seguirem cap a l'Est. El plet russo -romaresta en peu. Han resultat falsea les declaracions atribuïdes
les mateixes

Trotski, a qui es feia dir que la possessió de la Bessaräbia per
usaa una etapa indispensabte en la marxa cap a Constantible i els estrets. Aquest /lenguatiie en 1/avis de Trotski era ja

versemblant, i ho era menys encara quan el Govern de Mosu Zemana la solució del plet bessärab per un plebiscit, o sigui,
re la base de la voluntat humana.
E.3 ciar

que al geògraf que li ha sortit al "Brusi" Ii sap greu
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Aqu esta tardor farä dos
anys, alusaChui s'encarregä,
passant per damunt da la Cenelitució, del govern. Llavero,
cona Ihrem remarcar en els arLíeles de l'època, diguérem que
el problema mes important que
Mussolini tenia plantejat davant seu era el de l'esquadrsme, el de ter entrar les camises
negros a dins Parmatost, constitucional. La continuació del
cos feixista armat no era res
mes que el manteniment d'un
Estat dintre l'Estat Radia. I be.
Mussolini no ha pas resolt, encara, aquest problema. L'assassinat de Matteotti demostra un
estat moral tan especificament
anàrquic, cine no solament hi
ha hagut a Itàlia en aquests
darrers mesos una autoritat
legal davazit de l'autoritat
sind que s'ha prodult el
fenomen de la inversió de les
autoritats. L'antoritat feixista,
representada per aquella banda
del Viminale, de la qual hem
palana s'ha servil de l'autoritat de l'Estat com a instrument. El partit ha guanyat a
l'Estat j l'Estat ha existit nomie s en tant que nartit.
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e siguin falses unes declaracions que en prengué per veres de
t a baix i a les gneis dedicà un article llarg. "Qui pot saber
elle ha dit o no ha dit Trotski?" s'exclama. Profunda preta: Sense profunditzar tant, nosaltres recordarem al terrible
yor Gervasi del Cerro que les suposades declaracions han esdesmentides oficialment i oficiosament des de Moscou, i que

s inventors (d'origen polono-romanès) no han insistit.
banda, hi ha preves materials i fins geogräfiques de la falsiació. Es pretenia que les tals declaracions havien estat fetes
odolsk, i succeeix que Trotski no ha sortit de Moscou des de
mal de temps. Un telegrama d'Artur Ransorne al "ManchesGuardian", expedit des de Moscou, afirmava que Trotski
havia fet les preteses declaracions a Podolski ni en cap altre
i que a més aquestes "estan en completa contrad: bsció amb
política russa". Apunti-s'ho el senyor del Cerro, que parla de
"cencärdäncia entre el que s'atribuïa a Trotski i els seus actes
eguts".
No és estrany que tingui idees fantästiques sobre la polid eis Soviets un cavaller que després d'escriure que el tractat
Versalles "és el més desbaratat de tots els que hom ha fet
de la creació del filón fine a/e nostres dies", el presenta com
.senvalador de les noves fronteres d'Europa, oblidant els tracts de Seant-Gerrnain, de Sèvres i de Trianon, que en aquest
eCte són tan importants com el de Versalles...
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Hi ha una pila de detalls quo
demostren que el feixisme està
en plena descomposició. A Mila — la ciutat que crea el ritmo d'Itälia — els feixistes han
estat mobilitzats, perd un tant
per eent considerable de camises negros no s'ha resentat a
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a Política

coso del misteriós preambul que el
Conscll permanent de la Matscomtmilar napa va posar al projecte de ¡eresset/test aprovat amb Ilzugeres modifiLA INSCRIPCIO AL CENS
cacions Per t'Asscmble a. El nosire
coblega La Vea de Catalunya n'ha
ELECTORAL.
reproduït alguns troSsos.
la exhaunkt-se el terntini assen yaEntre catres coses s'hi diu que "el
per a la confecció del Cens
criterio que ha informado la confec21 tau. Cal temer que un nombre
iderable de ciutadans no sera a ción del PICSUpuesto ha sido el de
traducir una sana y honrada adminis$ d'inz :riure's. No zulgurtt éstración y una prudente economía."
daquests.
"Por eso—s'hi afegeix—obserturéis
ots els seins que a hores daca no
que la cifra total dcl Presupuesto, que
rebut el buti:cti d'inscripció han
r eclamar-lo al "sereno" del se:,
asciende a 39 231,000 pesetas, 03 sUpeeri lliurar-r/ i tot scguit d'haz:ir-lo • risr en 20000.00 a la del Presupuesto
anterior; pero si rebajais de esta cifra
lee, sanar esperar que el passi a
total los 2.5 00 , 000 a que asciende el
(ir a dnmici/i.
importe dr la devolución de la parte
r/ "sereno" es nega per qualsede k cuenta de crédito abierta CO e?
motiu a facilitar eis butlletins d'insBanCO de España que hIMMOS que
id, cal reclamar-los a les oficines
Onfortizar este año, tenelriis que el
Cens (correr da Valencia xontfrd
Presupuesto presenta una positiva baja
Bruch).
de soo.oao pesetas y que otras 500000,
e butlletins d'inscripció eón
que es lo que sube de mis el capítulo
Els caes de casa han d'onz: signar els del s cillSentS temporal- de Hacienda, comparado con el del
alío anterior, viene impu.-nto por cl
desarrollo de las cargas de la Mancooniplir el butlleti. rol tenir ben
bln4 es tracto d'un document ntunidad."
de l'E.stat. Es elemental que
Explicant el criteri que ha presidit
redacrió d'un butlIrti no ha de
la con fcccid del presse post, dia que
deduir-se
política del "desaparecen 3f-reinos como el del
a que (ha meten.
Negociado de Orientación Municipal,
d'omplir el butlleti d'inscripla Escuela de Funcionarios y la subvención a la Mutualidad de Secreta.
barons que dueOle 1 rany 1924
nos, cuya finalidad vertía desnaturati23 50 5 0 IriéS;
zandose, y mientras hemos suprimido
dones solteres vídues que durl tse ja de Pedagogía y las varias
lce 1924 facin 23 cnys O Mil', instituciones de enseñanza que, aunque
dones casades que per llur si- no pueden calificarse de censurables,
legal no estiguin .sub feries a
no respondi an al sacrificio que exigían
›itat del marit.
a la Mancomunidad, y hemos suprimiDIMISSIONS do todo lo rebativo a Política social,
a Itatuurdinutit el carrec de priconvencidos de que la labor de esta,
linent d'alcalde de Figueres, el aparte de salirse de la esfera de acción
frian .11. Pegó ha renuncie el de la Mancomunidad, requería, si no
'egidor.
habla de limitarse o ser, como hasta
44 han dimitit els regidor: dei el presente, tina presuntuosa rúbrica
diuntam.-nt senyors Fortunet, de un capitulo de Presupuestos, uno
suma de gastos excesiva para la
h . Porlold i Martí' Con.
era de Este. hemos sostenido, mim en
EL P RESSUPOST DE LA
tandolits en lo posible, las consignaMA NCOMUNITAT NOVA
ciones relativas a Beneficencia i 00;9

fi toruno a saberse almea
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altra part un diari italiis per
%Tuve la reacció immediata, tspontänia. irnponent do lota l'upini6 pública dasant del crim
inqualificable contra Matteotti. Això prora que tahona és un
poble sä, que el feixisme no és
mes que una superposiCió ar-

tificiosa 1 tràgica corre un cancel', sobre els veritables sentimonis del poble italiä. La liquidació de l'afer feixista no
sera pat. bon entes, tina qiiesti6 de bufar i fer ampolles. Cal
tenir present que tot el capi-

talisme llalla he darrera
Mussolini i que el feixisme, por
a molles camisas negree, e o
una manera de viure cernerla 1
honorable. Aquesta gent
canviaran el dia que a /Peltre
cantai els donin una lira m/s
u
o el dia que a Ith.lia hi liagi mes
feina i la desocupació , no por_

En con junt, el pressupost no satislä
els consellers, els quals confessen que
"faltaría el Consejo a la verdad se
afirmara que el adjunto proyecto responde en absoluto a sus ea:evicciones y
deseos".
ALLIBERAMENT D'EN
CASANOVAS.
Ahir al migdia sortl de la Presó
Model, on romania per ordre de l'autoritai governatiraa, l'advocat senyor
loan E-araneras.
II.,
•,
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LA MULTA ALS ADVOCATS
Alter lampee varen fuer reináis els
periodistes pel govensador civil. El
scu audant, va manifestar que diversos
advocats havien splisfet la multa jul.
posada, si 14 havien interpaces recurs.
No dige guante erra ele seo halda'
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(Del "Corriere della Sera".)
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ti la Out, nnturalment, cap
a la politica i a l'activisme. Si
tothom a Italia tingues una
manera de viure i una seguretat, aquesta plaga no hauria
passat d'esser un somni dels
guatee deixebleís quo a Roma
tenia Metieras. Aquest fenomen
tan simple de la desocupació,
barrejat amb casi sresidus humano que la guerra , al front
italiä no pogu6 engolir, donen
el veritable color al feixisme.
Si a sobre uns elements d'agites/a qualitat hi ten planee
cada dia exallacinne i exaltacions de la guerra i dc l'assassinat, no es estrany que la gent
es torni una fera. Jo no vull
pas dir que Mussolini sigui la
causa de tot; el que clic es que
Mussolini. des que es al Poder,
no ha dit ni una paraula de
pau ale Rellane.
A mesura que passen els dies,
l'assassinat de alaileolti es va
complican!. Tot el men ha respost i ha dit el seu mot sobre
el feixisme , alacdenald ha assistit a una reunía de diputats
laboristes, en la qua/ ha estat
volada una condernnació del
feixisme
El Parlament belga ha dorsal estat parlamentari a la
qüestió. L'admiració feixista
esta seriosament compromosa
als Estats Units. A l'América
del Sud no hi ha lingut mai
un corrent favora/Ve. A Frauça la qbestió tindrb estat parlamentari en tornar lIerdot do
Londres. Es deia avui a Parts
que alacdonald i lierriot voten
portar la qüestió italiana i alguna altra a la Societat de les
Nacions. "Encoratjarem i ajodarem fine allà on podrem, a
tots els pobles, l'esperit democràtic, que és e; nostre asperit" — ha dit Ilerriot en la declareció ministerial. A tot erran] es considera que les qüestion s peninsulars es resoldran
dintre de l'any que a om. Tothom he molt optimista respecte de l'esdevenidor de certes
cases regnants. Voldriem no
equivocar-nos, pera les difieul2tate mes grosses estan ja pasnades.
Josep Pla

Iespräs p m fluían

Sud-Africa
i l'Imperi britän!c
El

La derrota electoral del iourtit sudafricä del general Smuts per la coalició dels treballistcs i du nacionalistea
del general Hertzoy, portara cap a la
separació d'aquella gran colònia imperial?
Alguns comentartstes es decanten a
respondre afirmativament, i certs periódics estrangers parlen de la inquietud que el resultat deis ese:Tal:lis ha
causat a Londres. Val a dir que hora
no té prou en campee dos fans :mportanto. El primer éo que el partit nacionalista del general Ilertzoy no es
absolutament suarzitista. El segon és
que una de les condicions del pacte de
coalició amb els treballistes ér que
aquests, en arribar al Poder, no plantejaran el problema de la separació,
i que ei voleo plantejar-ho hauran d'esperar les eleccions vinents.
En realitat, el pacte entre treballis-.
tes i nacionalistes al Sud Africa—que
els amics del general Statuts qualifiquen (Y:inmoral—té mCs aviat sentit negi.tiu. L'oposici,í a Smuts ha
estat el Ilae coalicionista.
Potser el vell cabdill boer ti una
part de cuelga en aquest fet. Tot posseint altes condicions morals i politiques, el general Sanos no sembla tenir la suErient flexibilitat de caràcter
per a tracia:- determinarles qiiestions.
Una millor tactica politica i social per
la seva banda hauria evita: probablement la desfeta que acaba de sofrir.
Encara que la qüestió separatista hagi quedat exclusa del pacte entre els
partits avut vencedors, és evident que
l'èxit electoral i la participació dels
nacionalistes suulafricans en el Poder
augnientarä la falencia d'aquests i
Carie mes delicada la . qüestió de les relacions entre aquella colónia de rana
mixta i la metrópoli.
Qui sap si és un error l'ajornar el
plet. Ara que hi ha al davant de l'Imprri britanie un home coto namsay
Ilacdonaldjes probabilitats d'una solució satisfactiria serien tnajors. Per
un costo, els treballistes sudafricana
actuals aliste dels nacionalistes, servirien de mediadora, i per labre costat,
un Govern treballista a Londres podria anar mis en111 en les concessions
que un Govern conservador o !liberal.
El curs dele presents problemes imperials de la Gran Bretanya va formant
un interessantissim capital d'història
contemporánia, rie d'exemples i da
çons.
RovIrii 1 Vleidll

Jounart i la
pelma supressiö
de l'ene dada
francesa al

Vaticä

•
Havent anunettit M. Herriot
en la seva declaració ministerial
que es pro p osava de suprimir
l'Ambaixada francesa al Vaticà,
no fa pas moi lt de temps restablerta. "Le Journal des Debats"
ha preguntat a M. Jonnart, el
primer ambaixador que anä a
Roma a representar Erario, que
pensava d'a q uesta mesura.
M. Jonnart, que es proposa
d'interp oner el Govern al Senat
sobre aquesta qiiestió, ha contestat el que segueix:
"Fou desfases de Iteras debate a la Cambra i al Senat quo
es decidí de restablir l'ambatxada al Vatich i es votaren els
oradas necessaris. Psi. Ilerriot;
que des de l'oposició reivindicava arnb tarda de vehemencia
els drets del Parlament, especialuaent en la discussió sobre
els decrets-llei, penen ara subetreure aquesta im p ortant qüeslid a les declaracions d'ambdues Cambres?
Rompre sense el mes petit
pretext, sense red plausible amb
la Santa Seu. seria una grossa
equivocació que tindria greus
conse q üències des del punt de
vista exterior 1 adhuc de l'interior.
No es pot pes ignorar el papat. Irradia sobre tots els punts
del globus. Cal esser orb per
no acure el pes de les seves
opinions en les deliberacions
de la rnajoria dele pobles. Avui
dia hi ha vint-i-sis estats representats a la Cort de Roma,
i no san pas tots catalics.
Deixarem novament al Valla
el camp Hace ale poderosos rivals i als nostres enemics tintares dels quals es evidentment
de disminuir la França i contrarestar e/3 designis de la seva política?"
En arribar a Roma—diu "Le
Journal des Debats" comentant aquestes deelaraelons—M.
Jounart trobis prevencions tenaces contra Franca. Disset
astas d'absencia havicn permès
a la propa g anda enemiga de
fallse,lar els ,iudicis que des de
Roma influrixen en tots els mitjans catòlics del män, i diverses vegades. des del restabliment tic l'Ambaixada, el Papa
havia pros decisions favorables
a Fi'anÇ a.
stia dele, establiments
religiosos preocupa especialanen 1 l'articulista, ja que cis
missioners francesos seran
poster g ats per la influència
dedo religiosos italians, alemanys, arnericans, sostinguts
per Ilers respectius Governs.
AiNò l'ara que la influimcia

francesa minvi natablement a
les terres on aque3tri era sosUntruda per les missions, ja que.
PS fatal que Si el (;overn no les
defensa a Berna. el Papa no serh informat mes quo pele Govente adversaris interessats en
protegir lloro missions pròpies.
Oambetla i Waldeck-flousseau, continua. que fundaren
es feIn tercera nrpablies. noaixò,
i
ron cap Hin:si() sobre
eixer que aleshores hi havia
conmuta. (luan mes necessäria no seria Pan,bnixada sota el
milions de
catòlics i el Papa no es pot pas
desentendr e d'un semblant palo,
pera el Govern perdrà contacte an a b el Vatieä. el qual
baumle d'esser informal per delegats sense cap caräcter
Mentís enemics
irreductibles del regim repuFI ele.

A la seva anunciada inteepcliació, M. Jellnael, es proposa de parlar dein errors cornosos per M. Iferriot a la Carebra,
pril que fa referencia al Concor_
dat d'Alsitcla Lorena, encara no
suprima, i del protectorat de la
catolicita t d'Onent.
Pe l que fa referencia a
aquest, aviat hauran desasiereout les congregacions missionistes si no es concedeix a les
que l'han demasiada l'autorització prevista per la hei. La
llei no permet a les congregacions diensenyanen de tenir cerriles, perb permet a les missionistes i hospitalàries de formular demandes d'autorització.
Sis congregacions missionis.
tes, les más importante, la (lema
naren, i el Govern i les Camtires la enneediren. Ara be, pregunta l'artimilista: Que farä
M. llerriot que. eom alcalde de
Lió. donh un parer favorable a
le demanda d'autoritzacid d'una
de les mes actives congregacions missionistest

AQUEST NUMERO
HA PASSAT PER LA
CENSURA MILITAR

TEMES

ESTRANGERS

LA VALOR DE L'IDEAL
Passa avui per les nacione
eapdavanteres de l'Europa, pelo
nuclis intellectumls directors de
la civilització una forte ventada
de llibertat. Les grane demorshcies es cornmouen en una flama
idealista. Molt ens havien vingut dient els interessats, en què
hom els eregues i els seguís,
que d'endemà de la guerra (incinta el nona de renda per divisa, que el materialisme egoista produiria conflictes entre els
pobles, reclosos dintre la ratIla isoladora de des seves fronteres. Per alguns anys ha dominat el criteri de l'hostilitat,
del particularisme, no aconseguint altra cosa que enverinar
ele problemes i ter més difIcils
les imposicions de la pau. I hem
sentit arreu vetes defensores
d'autoritarismes atavics, com
solució indisp ensable per a la
salut pública. Uns anys en que
la perspectiva europea tenia les
mateixes Ifnies tancades i
colore ombrívols d'un sopl e enrera; pbiliela i curta reproduecid del periodo que obrt ei Congres de 'Viena. etapa fosca, sense aire ni horitzons per a l'esperit, que tingué com a queixa i
protesta, el romanticisme.
Quina ha estat /a causa de/
canvi? Tjn factor, el rebrotament de d'idealisme, de vitalitat
indestructible; Peltre. el tracas
del sistema de recela i de força.
Es evident que els deu darrers anys no han sahut resoldre
la pau. Constatat el fet, es libelo
que el pensament de les ciernocrueles s'orienti en altre sentit
mes humà — sense desconaixer
les realitats—, per veure si
aeonsegueix les solucions volgodeo.
Un estol d'horees ideadistes,
lliberals, arriben al govern deis
pobles conductors. Quan Macdonar(' eomeneä a regir l'imperi
an glès, molts eren Me que auguraven el tracio de l'home de
cor en posar-se en contacte
amb les realitats enutioses del
governar. Per ara, Macdonald
les supera amb brillantore I no
es que eds moments hagin estat
fàcils. Vagues repetidas el pos'
sen en conflicte amb els seus.
La situació paradoxal i gairebé
única d'estar en minoria al Parlament l'impossibilita de reatases' els prnieetes i compromisos de partit. Mal g rat tot, la
seva situacid es cada cha mes
forma, i lt Mea una gran torea
moral per parlar en les qiiestimas exteriors en nom del bloc
imponent de la democracia anglesa. La base d'aquesta forca
As l'idealisme 1 la certesa que
ecl demä es seu.
Igual retret es fa als sotanierlors , Musas de candidesa
ingenua — Herriot ,
Pon( our — port ate darrerament
a Francia. a primer pta , pel sufra ga Polen augurar el que vulgum PIS que es nisten ele iles
coses espiritual s , i sois ereuen
en la !Mita agra dels interesene. Pera ult r a l'exemple
dels darrers D'entra saya. t'e
polcar mes convincent i oportú
el de la llarga i ma gnífica eleCid administrativa d'Herriot,
professor da retbrica—de retbrieal—a la ciutat de Lié. 1 i,
en aquest respecte ben si gnificativa la resnosta donada pe ell
a un periodista temerás de la
caiguda del frene:
—Creíste possible que despres
d'haver treballat tants anys per
afermar el ereclit da la ciutat
cine renio, vuilgui ara encerrar
inconscientment el do Franca
La nostra més profunda simpatia acornpanva atinests llames d'ideal. D'oriczens modestos, tete al lreball, tornen les
roses al llot degut, portant
intellicencia a la governacie
dala pohles. Una moda eircitesea
volia fer sinònim. d'inútil, de
pertorbador, gairrhe den ximple,
el qualificiatin cl Infollectuaa
nernar q uem agradesament cera
la demnerheia francesa honora
amh Painleve i Herriot dos infelfeetnefe purs, das professors,
forte, remaretivament. en toses
tan reereetives erina les equadone diferenrials 1 ed cree.
Quina exemplee poden orosan-se en contra de les duro
manifeetnelore prditioues en,litzadec? Ne ho sera el d'Italia.
Si el felactsme pegue prendre
fortnlese, fan degut el rarlseter
idealista dala sena (serene. Podrem no compartir, rento no ne.
rar que he era. Avui, embrearades les exesneies primerea,
tronfolla davant la er(tioa del
Parlament que no pot evitar,
pl aisrat haver - le tet ene trampa, montee amb l'assassinat de
. Matteotti torna el pata a rolarebi del crim polilla, i °menea
a •ndevinsr-se alee cegada la
.11ture 1 JOYO Itlii de dempred

No ho serà tampoc Alemanya.
Cert que les darreres eleccions
torea un triomf per als partits
de ventanea i de reventa. Però
fine elle mateixos ja reneguen
de les seves idees; que orb hanrito d'esser qui n.a veles que els
porten de dret al abisme. 1 la
causa principal del sets hsit, no
es altea queda manea d'Ideal itat
de la Social-Democräeia alemanya, oblidadora de la importäna
cia decisiva dele imponderables,
culpable do mancament a 1684
perit.
Es interessant remarcar en el'
socialisme un fet. eones amb eta
esmentats. Es quan ea fa genea
ras, idealista, humä, que té més
l'orca de proselitismo. No es
per un ateas casual , que despres de tant dlaver - se parlat
de materialisme. d'interpretacid
económica de la història, el 80 -a
rialista que regeix el mes gran
impert del mera tallen en els
rnoments decisius com un vi,
dent, amb la fe d'un mística
Tota causa, per desee 'torta. ha
de sostenir-se en l'ideal, i
d'esser humana.
I encara pot subratIlar-se
una adtra decluecid interessana
tIssima dele derrers esdevenia
ments europeus: una mena de
reconeixement del que podrfeni
dir-ne nacionalismo obert i ex-.
pansiu. Macdonald no rebutja el
nom 1 03 con/Metí a acusar lea
caracterfstiques nacionals de la
seva terra escocesa. Herriot
parla de Franca com una forea
moral dintre d'òrbita revolueioa
näria i amb un ardor de cona
vencional capar, (Final manera
d'estendre fraternalment el sen
pensament per tot el mdn, corti
de defensar-lo contra tot el
me, si calgues. Pesqué si la
personalitat de l'home no es
obstado per a les amistats deis
bornes. tampoo la consciència 1
el sentiment propi de les cola
lectivitats ho san a Camistat
dels Dobles.
Cada vegada la vida moderna
de retada constant i dantesca/a-.
vi de cultura afermarä aquestes
idees, palesant clarament que
la force i /a grandesa de les
nacions no rau en l'afany mas
terialista, sind en la idealitats
K la llarga, l'ideal sempre
triomfa. En rel primer acte púa
blic a que assistí corn a presiden! del Corsell, la inauguraci6
del monurnent a Zola.. Herriot
volgue fer remarcar com la seva:
generació neolítica procedia de la
sacsejada moral que a darrers

del segle única comí-ne gué l'espiritual:tal francesa, i que els
llançà a les bluites civils. El
gran trashals de la guerra, en
el qual tots cooperaren decidas
i entusiastes. no ba desviat la.
traiectdria emoresa. Perquè d'i-s
deal, no hi ha llover perduda.
Carlea PI Sunyer

:1*ersoriges 1 ex-1)91111u
epa yols a Fans
El nostre corresponsal particular mi
comunica:
La setmana passada s'han trobat
Paris ele segilents senyors:
N'Alexandre Lerroux.
N i Ernillá. Iglesias.
El marques de Carvajal.
El marques dAlhocemas.
En Santiago Alba
En J. Sänchez Guerra.
En Gabriel Maura, emite de la Mor.
!era.

El senyor Garnica.
Mareeli Domingo.
L'acabalat propietari de Mallorca senyor March.
S'espera l'arribada del senyor Besteiro. que és a Londres.
Ilem diu que tres aquests personatges i ex-pelitics espanyols són a París per afers professionals.
Ecu

La situació a Europa.
Nerriot, de tornada de Londres, na oelebrat la sera anunciada entrevista a Brussellee
amb els senyors Theunts 1 Nymana. En ella ha donat oompto
el can francas de lea oonverses
de Chequees, que han satis?
plenament els ministres belgues..,ftlxi, la nota projeotada
40ra tramesa a Alemanya 1 as
celebrar a la Oonfortinela de
Londres pel Juliol. En sota» de
l'entrevista M. Nerrlot ha deolerte que t4 el Projeote de Esa'aliar un pacte de mural*
Guß Pisara defensIvament lireutga, Anglatorra I Balgloa. No ea
pariarä, miró, de l'Ingräs d'AI.manya a la Illooletat de ~lea%
mentre no es pool al ~roen
de tot no sola pel que fa rei•
yodo tepareesse. alud pi
relablu Mis sedimeiM de Red.
1111 1 M'IN&
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905'90
L'esposa del nostre arde el ferm
NOTA NECROLOGICA
propagandista Felix Ferrer abano d'a750'00
7.000
hir dona feliement a llem - el seu pri020'int
Pamplona 1.•.
ENTERRAMENTS PER AVUI mer hl!, una torrnosa nena que dura
650•00
Barcelona 1!
1123'00
astürtes t.".
el nom Montserrat. Eis donem la
MATI
711•0e
711
"
expressiva er.horabona.
3025
61
4/2
•
Tabacs Fllip.
Generós Echarte Cristegui, de 23 nostra mes
27'20
memo . .
35'00
Renta Irme. 3%
anys, Hospital Militar, al cementiri
67'15
"
Nou. A les deu.
732/00
2.. Uñe
Ilerd
lit La
•
70100
Empar Angel Guandos, de 5 0 anys,
61.304
• 4.• •
Riudarenes, 4, al cementiri Nou. A
675'00
• 5!
27800
Lleydes
les onze.
.34000
Astdrles a.a.
TARDA
775'00.
CAMISERS
Prlorat. . .
A90'un
Pamplona esp.
25
1/2
Fusalba, de 72 anys,
Dolors Duran
75tron
Valencia CileL
33200
cementiri
6,
al
Ala cant
.
Martínez de la Rosa,
91 O'u
"
.
Nou. A. les tres.
tGa 01.1•
Caceres ace16.
731'00•
Cordoves . .
Pilar Gómez Gason, de 16 meAndalusoll l. vr 27950
sos, Llansa, 17, al cementiri Nou.
• 111173% 03300
Francesc Rodrigo Moratons, d'i
Teltifon 5027 A.
Badaloa . . . .
any, Sant Climent, 10, al cementiri
Cecl. attent
2785 0
Nou.
Camisas
a mida
NOTA.--Ele eantls emenyee
Isabel Llorca Moret, de 4 ramos,
Rebudes les novetate per a
late emb un aateriso (o)
«In canela &Mielan.
Mar, 63, al cementiri Nou. A les
la present temporada
5
tres.
33
Carme Poblet Nonas, de 76 anys,
Astúries, 7, al cementiri Nou. A les
.
Una vagoneta del Metropolitä Transversal agafa el peu a Salvador No28 quatre.
Jaume Solà Calcertada, de 7 anys, nuera Ruiz, de vint-i-sis anys. Passä
Salva, 5, al cementiri Nou. A les
linic.
a l'Hospital
?reo a ctuals
ares.
SUCRES
12
anys.
Rosa Ribera Saltan, de
VERIT A BLE °CASI°
Sense variació respecte a la setmaA
cementiri
Nou.
Margarit, 35, al
1 objeotes usats de totes g lasna anterior.
les cinc.
ees. Preu fix. Tallero, núm. 41.
CAPES
Pérez,
d'II
Salvador
Francisca
Mis ferms els prcus en tots els
cementiri
22,
al
rnesos, Eonollar,
Al Passeig de Gracia un automòbil
mercats i sense cap variació al nos.Nou •
atropella Lluis Castaño Itinjica, de settic, que co cotitzen per al consum
Lluís Valls Meléndez, de 6 mesas, ze anys. Li produi ferides contuses al
com segueix:
Are del Teatre, 42, al cementiri de
cap i fractura de ravant-braç esquerCACAUS
Les Corto. A les cinc.
re i de la cama de, mateix costat, de
hfercat encalmat i sense variatió
Dolors Arocas Pérez, de 18 mesos, Pronóstic greu.
en les operacions que es fan per al
Corto Catalanes (barraques Magóconsum.
ria), al cementiri Nou.
Juli Soler Gonzälez, de 21 anys,
lf ercat de 'fiel
Anbau. 73, al cementiri de Lea Corts
trasllada el seu domieili i conOUS, a 2'85 pessetes la dotzena.
A les cinc.
sultori al carrer de Muntaner,
Gallines, de 18 a 22 pessetes panúmero 309, xam, on pensa
ren.
L'Ateneu Encicicpedic Popular convisitar
des del ist use del vinent
Pollastres, de 12 a 16 pessetes pavtda teta els socis a rassemblea genejuliol.—Telèfon: 6205 G.
rell.
ral reglamentaria que se celebrara di:Conills, de to a 13 pessetes padijous, dia 26, a :is deu de la
L'Institut de Medicina Practica cerell.
ntt al seu es:alga social, en la quid,
Ogucs, de /8 a 25 pessetes pa- entre nitres assumptes, es tractarà lebrara sessió científica dema. dijous,
exposant el doctor Nadal Vilallonga
rell.
de la renovació dels arrees vacants
el tenla scgüent: "Estudio recents soMamellons, de 45 a 60 pessetes de la Junta directiva.
bre la retinitis alburniniírica".
Un.
Nodrieos, de Po a 150 pessetes un.
RESTAURANT l'OVAL
Premier assolir un grandiós èxit el
los.
8a15 de Te
Patates, a 30 pessetes els roo quirada dia le dansant, da 5 do) Concurs Expos:ció de fctografics de
Xeixa, a 2450 pessetes la guanera
l'Emporda, crganitzat per l'Ateneu Fmquarts de 8, i dinar a lamende 55 quilos.
pordanes, carrer del Pi, 11, la inau( a u a , de 9 a ti.
Forment, a 2250 pessetes la quarguració de la qual tindrà lloc di s sa bte
tera de 55 quilos.
vinent. L'entrada será 1iiure.
En rasseniblea general celebrada
_
Civada, a 30 pessetes els roo qui- per la Germandat Societat "La Unió
los.
Ultramarina", va ésser elegida la seA
Ordi, a 30'50 pessetes els roo qui- güent Junta directiva:
los.
President, Jaume Bahlrich Pujol;
preAent de la Comissó de Cultura,
Baltasar Hernändez Garcia; president
Informacle de la Casa
6 cilindros
de la Comissió de Propaganda, Baibi
NINGUNO O• MAYOR 3A1101ACCeM
J. FSDilläi
Izquierdo Tocan. president de la CoValencia. 295
S.R.C.
ADOBS
missió de la Borsa dcl Treball, Felix
Staperfosfat d'os 18/20 äcicl Iostei- Villalba Burriel; secretar}, Albert
ric i 1/2 nitrogen, a 16.
La Junta administrativa de
Voces Pablo; vice-secretari, Teoclor
Superfosfat de cale 18/20 per loo Robert Arbones; comptad9r, Francesc tal Chic, per condne:e del seu preacid fosfóric soluble, a 12.50.
Cherta;
tresorcr,
Raid
ViZaragoza
sident, senyor Puig i Alfonso, ha reIdem 16//8 per too äcid tosfóric dal Arietes; bibliotecari, Daniel Na- but els següents donatius:
soluble, a it'5o.
vazo Ortega; vocal primer, Joan BoDe V. C., vidua de G., roo pe eIdem 13/15 per roo ä cid fosfóric net Garreta; vocal segun, Aurcli Do- tes; de Ramon N. Soler i Vitabella,
aolub/e. a 9'75 .
mingo Miguel, i vocal tercer, Joan
250; de B. de R., 25; de G. Sensat,
Sulfat d'amoníac 20 /21 per teto
Pinyol Alabert.
fill. 50o; de Salvador Torres Domenitrogen, a 54.
nech. 150; de Marino Recolcus, 50;
Nitrat de sosa 15/16 per roo nid' turn;tsla Je
de Pere Víntró, 50; d'Earic Sarda,
trogen, a 47'50.
D Soli Cardó
2o0: de Magdalena Yallenselt, 5; dr
Sulfat de potassa 90/92 per loo,
carregat novament del seu des- R. V. C., roo; de R. V. G., nao ; d'un
equivalent a 49/50 potassa pura, a 39.
palx. Viladomat, 104, primor, subscriptor de LA PUBLICITAT, t3;
Clorur de potassa 80/85 per roo, primera.
de Pere Larrafiaga, 1,neo; de P. R.,
equivalent a 50/51 potassa pura,
roo; de Margarida Palau, vidua
a 32.
a
les
deu
de
la
nit,
Avui, dimecres,
María, soo; de Manuel Vicente, 270;
l'Ateneu
Enclelopedic
PoMateria orgànica córnea natural
es donara a
de .Marian Recolons; de Josep Albiol,
10/11 nitrogen i 2/3 per roo acid fos- pular la segona conferencia que sobre 25; de l'Excm. Ajuntament d'igualaorganitzat
fbrie. a 40.
la
femení
ha
Secció
vot
el
da, 19740; de Caieta Altnirall, roo;
Nitrogina "Sant Jordi" 8/lo per dEstudis Politics i Socials.
de Josep Sagalà, 5 .10; de Pere Rius,
zoo nitrogen, a 3 0 .
25; dels germano Albert. roo; de l'Ex"Nitrogina" aliment per al bescellentissim Ajtartainent de Cabrera de
tiar, a 15 0 .
Mataró, 25; de Joan Juntura, per a
Preus per pesietes els zoo quilos. Garatge Comercial Manymbert,
la clínica del doctor Sacaneila, roo; de
8. A. Passatge de la Pau (tocata Manuel Albiol, 250; de Gustau Gili,
SOF.RES
a la playa del Teatre).
Sofre "Sant Jordi" 98/zoo per zo0,
roo; de l'alcalde de Barcelona, 5oo;
el sac de 40 quilos, a 13'50 pessetes.
del Foment d'Obres i Construccions,
Sofre "Sant Jordi", "Extra fino" FERIDA PER UNA BALA MISi.596 . 55: del Cercle de Sans, zoo; de
TERIOSA
98/zoo per loo, el sac de ito quilos,
R. R. i P., 200; de Josep Albiol, 25;
Pimatinada
d'ahir,
A la una de la
a 15.
de Joaquim Horta, leo; d'Antoni Es.
Sofre precipitat (g ris), el sac de lar Blanc Sort, de cinquanta cinc anys, pingas, 75 i de F. B., so.
familia
la
seva
s'estava
amb
portera,
40 quilos, a 9.
Sofre sublimat (flor), el sac de al terrat de casa seva. De sobte se
sentí ferida d'una bala, que s'ignora.
So quilos, a 2o.
r
d'un villar*.
S'afee tefe? . , ele too quilos, a 29.
La pacient presenta la ferida a la
• Sofre atad, ele zoo quilos, a 42.
1110R180N8
rig preus esmentata eón sola a d- ara interna del tete inferior de la carerretarla Mole. Ronda de
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Vasos de cristall per a butx aca, els mes higiènics, a una
pesseta, només a les erisialleries Lluis INglada, Rambla de
les FInrs, 8, i florida de Sant
Antoni, 5.

arifie

Bons
a

vestits

hu mas

et,
Extens assortit en taznyeria del puls i estranger, dibuixos i colora de darrera muda

S a n a tor i e c 11;.m
!)SaM8ae a I.
Bronquitis.

Xalets nous. Radios
telefonia. NoNa insiallació

graos completa. Informes: La
Ideal Samaritana, Arelis, 10.
'rel?..fon 5649 A.
Supressió del 10 per 100 so -e
bre factures.

Na Maria Carvi Clavé
VIdua d'En Francesa

Anuncis Oticiais
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l'avení rebut eis 5anis Sagraments
( A . C. S.)
Ele seus afligits

COMPANYIA IVSP A IV D-Ar.'1EMANA D'ELECTRICITAT
ra pagador a partir de

l'i

xelles. Cassel &
A Berlín: Deut sche Dank.
A Frankfurt. a. M.: Dc111.3e he Ra tul;. F jito le F ro n'a f u y .
A Zurich: Credit
A 'Menos Aires: A les olio!lies de la Companyia.
'Madrid, 35 iha ,Pinv
l 924.
—El S n eretari, MIQUEL
I fi U:\ !M'OLA.
A partir de 1 1 dc jultiol
1021. quedara oben t als seglients flanes:
Banc Urquijo: Madrid.
Banc Central: Madrid.
Bane
Bi-seaia:
S. A. Arnüs-C;ari, I in ¡Tetona.
Batir de niseitia: Bilbao.
Credit Suisse, Zurich.
°Brines de la Companyia:
Buenos Aires.
el pagament del clip(' número 10 venrinteot 1 de juliol de
1921, de les ohligacions G per
g ent ornases per aquesta Cn117panyin a 22 de juny de 1920,
a red de

Pessetes 0.88125 per Oblfgeold.
El Secretan i del Consell d'Administraci6, MIQUEL VIDAL I
GUARDIOLA.

Do, 1s
1 ArITYCLES
PER A JAR01
Gran expooleld
Unle desnata
de la PRIMO*
IIALIMUL

Dolors, Josep,

les raons
cials "T. ALAMAN 1 C.' i E. ALAM.IN ". de Barcelona,
en assabentar a Ilurs amies i coneguts de tan Morosa pèrdua, els preguen la tinguin present en lurs
oracions i se servei-sin assistir a la casa mortnöria,
carrer de Santa Arma, número 33. segon. avui ditneeres, a les quatre de la tarda. per tal «acompanyar
al cadàver a resglesia parroquial de Santa Atina i
després al Cementiri del S. 0.

de

A Dilhan: Banc de BisritM.
A Brus,elles: Ilanque de Dru-

:`,13U:de.

Link Casimir, Enric, 3Inela i Bobort.
tiebots, parents i (if t ;fillS familia, i

cupti dels Ilons de
Resto d aquesta Cornpanyia, sejuliol de 1 92-5, con: segueix;
Cupd A-4 deis Bous de
Renda d'aquesta Companyia con`vertits a pesos paper argotstins a raú de 0.73 pesos paper
per capó o llur equis alent al
eanvi a la vista sobre Buenos
Aires del dia en que s'efectuï
el pagament.
2 1 Cup(; A-4 do rn; Bons de
11ntitt d'aquesta Companyia no
ennvertits a pesos pape r argentins a rail de pessetes 1
per cupó n a l'estranger Ilur
equivalencia nl eativi a la vista solirt Madrid del dia en quò
s'efectuï el pagament.
El dit pagament s'efecluarä
als sc•giirnts flanes:
A Madrid: Parlo Ceniral, Llano
tirquijo, Banc de BisehM.
tif.
a:rtBarrelona: S. A. Arnús-

Ahornan

Tia mort a Podat de 72 z..ny3

Secció de camiseria,
roba interior, pijames,
mitjor.s, mocadors,
elesties, cinturons,
gucatnes, etc.

li e na

ß laeoqueria

(Frente al 19iceo)
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NO ES CoNViDA .PARTICULA2MENT
,

soi31 r Torra germans
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SOLER i TORRA G "

BANQUERS

iDANQUERS

BITLLETS
Francesos, 40 per roo.
Anglesos, 3210 pessetes.
Italiana, 32 per roo.
Belgues, 3460 per 100.
Suissos, 132 per roo.
Portuguesos, 0 'r7 pesstee.
lichndesos, 2'02 pessztes.
Suecia, 1 . 80 pessetes.
Noruega, 0 .90 pessetes.
Dinamarca, 1 ' 12 pcssetes.
}toro:una, 350 per 100.
Turntna. 3 30 liesse tes.
Estats Units, 740 pessete>
Canadà, 725 pessetes.
Argentins, 2'36 pessetes.
Uruguais, 5'45 pcssetes.
Xiltats, o'6o pessctes.
Erasilers, 665 nessette.
Boliviano, 2 pessetes.
Peruans. 25 pessetes.
Paraguais, dio pessetea.
Japonesos, 225 pessetes.
Algerins, 39'8o per roo.
Egipte, 32'15 pessetes.
Fiiipines, 3 . 05 pessetes.

OR
Alfons, 141 P er loo.
Unces, 141 per leo.
4 i 2 duros, ro per I00.
duro, 141 per 100.
Isabel, 141 per roo.
Francs, 141 per roo.
Lliures, 3550 pessetse.a.
Dóllars, 72 3 pessetes.
Cuba, 7'20 pcssetes.
Mexica 11011. 143 per r00.
Venesuela, 140 per 100.

Marca, 173 per loa.
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BARCELONA
Aparlal de Cree%
1: 2 21 3 ri e ls Eshidis, 10 igl il oil s A. 51 i
Direcció telegratica i telefónica: CATALONIMAN
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:- - venciment 1 de Juliol
•
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D'ITALIA

LA S. DE N.
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DE FRANCA

REPARACIONS 1.

f A RAN ERETAIITRi

L'afer Matteotti La Conissié dels
Els fiegners de la El mente sobre
Effn regió de París lloguers : Hl Wad
Els comunistes in- protectorats : Di- M. 11111117-11ell 111051itg
viten a la vaga gene- missió del delegat
declaren la vaga del Govern als Co1111(11 1 laGICI
ral per a divendres
espanyol
11111118 ell segon
general
vinent
L'entrevista entre Herriot, Thennis i Hymans : La preparació
lectura
de la nota interaliada a Alemanya : El que es tractarà a la
Conferència de jwiol a Londres
Ii

Milä, 24.—E1 Comitè eec'ui iaa
de: partit comunista italiä ha
dirigit un missat g e als techaIledo rs , invitant - los a abandonar en massa els campa 1 les
pdirieues plivendres vinent. 0

5igui el dia que ha de commemerar-se Cassassinat del diputa; socialista senvor Matteotti.
Els diaris censuren aquest
fe:ssatge, aplaudine en canvi,
les disposieions ado p tades per
Cenfederaci6 General del
Treball. la qual ha demanat als
treballadors que suspenguin el
treball a les deu del matt. pera
solament per cinc minuts, durant els q uals hauran de per-.
man y éixer en sillenci i adoptar
una actitud recollida.—Havas.
MUSSOLINI PREN MESURES
I PREPARA DISCURSOS
Roma, 21.—Davant del Consell de ministres, el senyor
Mussolini ha donat comete de
la situació política interior
de les mesures ado p tades. les
queAs han estat aprovades.
El Consell de ministres ha
aprovat també el discurs que el
president del Govern pronunciarä avui davant del Senat, les
irise generals del dual ha exposat als seus companys el senyer Mussolini—Hayas.

Els feixistes s'engresquen
Ara han assaltat la casa
d'un senador
Roma, 24. — Comuniquen de
Teri que. des-p res d'una reunid
feixista, un enip d'aquests assaltà el domicili del senador
Friscati.
El ministre de d'Interior ha
ordena! que fossin casitgats els
culpables.
A conse q üència del (et. et
prefecte de Tort ha estat renoval del Gen cärret .—Ilavas.
EL SECRETARI DE FILIPPELLI
EXPLICA QUE ERA "EL CORRIERE ITALIANO"
Roma. 24.—E1 diar "El S:reno" diu
pe: la &clareció de l'ex secretari particular de Filippelli. senyor Gibelli, is
molt mis important del que semblava
en els primers moments.
E. senyor Gibelli ha dit. cense cap
rePainca, tot el que sabia sobre el
funcioname.rt admMPIratiu i financier
dl diari "Corriere Italiano".
La deciaració. que ocupa rnis de diret phenes que ha estat lliurada
al director de la instrucció del sumari
Matteotti, és un document important,
te el qual hi ha una theta de mis de
Pnt noma de personalitats que cobravea sense trtol ben definit. de la calle, del "Cerriere Italiano".
Entre aquestes personalitats hi ha
a:gens parlamentaris i l'esmentat
afegeix que sembla que s'ha provoret un conflicte entre elš executors

materials de l'aseassinat de Matteotti
i els que l'ordenaren. Aquests diuen
:que els sicar's traspassaren lm ordres,
els assassins aeseguren que matant
a Matteotti no feren altea cosa que
exentar estrictament les ordres que
havien rebut.—Plavas
CONTRA LA SOCIETAT EDITORA DEL "CORRIERE ITALIANO.'
Roma, ea. — "El Messaggiero"
enuncia que es procedirà ludicialrent contra la societat editorial del

LA PUBLICITAT
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L'ADREÇ
pe r
Gu y

DE MAUPASSANT

Mcabament)
te mrient i folla d'alegria. Tots els
hules se la rniraven, preguntaven
Ci tu nom, procurasen ésser presene
te s. Tots els agregats del gabinet
,Plien valsar amb ella. El miuistre
la remarca,.
Da nsava amb embriaguesa, amb
tels ernencia, atordida pel place, senst p en,ar ja res, en el triond de la
kea bellesa, en la glória del seu
en una mena de núvol de 'be'auranea fet de tots aquells home'lat ees, de totes aquelles admira,i ens, de tots aquells desigs despeetats. d'aquella victaria tan completa
Stit clolea al cor de les dones.
P artí cap a les guatee de la mati141 El sau maría, d'ença de mitja
alt dormía co un salonet desert
ea tres altres senyors les dones
4lio guate es divertien molt.

Ginebra, 24.--La Comissió de la
Societat de Nacions que entes' en ele
assumptes concerncnts a les nacions
que tenen sota el seu comanament
protectorats, ha obert aqttest mati
la seva quarta sessió.
L'acte fou públic i el presidi el
marques de Theodoli. representant
d'Italia.
El senyor Theodoli feu una ceposició de l'activitat del Consell i de
l'Assemblea de les Nacione, en el
que toca als Protectorats 1 anunciä
que el representant d'Espanya ha dimitit el sen arree a la Comissi6.—
Hayas.
LA C. I. DEL TREBALL
EL MINISTRE FRANCES DEL
TREBALL FA L'ELOGI DE LES
VUIT MORES
Ginebra, 24.—En el discurs pronuncias pel ministre del Treball, senyor Godard, en nombre de; Govern francès, co la Conferencia internacional del Treball, l'eernentat
ministre ha declarat que el regim de
la hei de les vuit hoces ha donat a
França fecunde resultats, millorant
uotablement la vida familiar
Des de l'any 1919—va dir—el nombre d'entitats dedicades a escampar
els °brete ha augmeteat en una proporció del 45 per cene tninvant l'alcoholisme d'una manera molt sensible.
Des del pum de vista del rendiment ha demostrat la pràctica que
on sigui que una empresa hagi aplicas resoltament la hei de les vuit horcas, la producció no per airea.s'ha
ressentit.
Acaba el ministre dient que la Ilei
de les vuit horca no ha impedit a
França reconstruir les seves regions
devastades.—Havas.
Ginebra, 24.—El senyor justin Godard, ministre del Treball, ha afirrnat a un corresponsal de l'Agencia
Hayas que les declaracions ietcs a
la Conferencia internacional del Treball sobre el régimen i eficàcia de la
Hei de les vuit llores, les quals declaracions, com es sabut, foren foriaulades en nom del Govern francès,
constitueixen una crida a la democracia alemanya, mis encara que ai
Govern alemany:
França espera que equesta crida
será sentida pels que hagin de sentir-la.—Havas.

L'AVIACIÓ
De New-York a San Francisco de sol a sol
Sant Fez:mese, 24.—EI tinent aviador Machugan, sortit de Nova York
ahir a la matinada, arriba a aquesta
capital a entrada de fosc, recorrent
per tant en aquest temes les 2,670
astilles de distancia que medeix d'Est
a Oest el territori americà.
L'esmentat aviador féu cl recorigeut en cinc escales — Hacas,

desaparegut "Corriere Italiano", per
hacer publicat el clit diari, arnb motiu de l'assumpte Matteotti, notícies
falseo, amb el fi d'extraviar Facció
ue la justicia.—Hacas.
L'AMBAIXADOR TURC
Ronia, ea. — "II Nuovo Paesse"
diu que l'ambaixador de Tercena.
Fuad bey, ha estat cridat pel seu
Govern.
El enateix diari assegura que
aquest arnbaixeder serà reempineat
Irr Djema/ bey, ex-ministre.—Ha-

yas.

Ell ti tira damunt les espatIles els
vestits que havia portat per a la sortida, modestos vestits de la vida ordinaria, la pobresa dels quals es donava patacades amb l'elegància de la
"toilette" de ball. Ella bo sentí i volgue fugir, per no ésser remarcada
per les altres dones, que s'embolcallaven en riques pells.
Label la rctenia:
—Esspera't. Et refredaras a fosa.
Fan venir un eptee.
Per-fi ella no l'escoltava i baixava
iápidament Quan foren al
carece no trabaren cap carruatge, i
es posaren a cercar, cridant, tots els
cotorra que veien passar de Iluny.
Baixaven cap al Sena, desesperats,
tremolant. Per fi trobaren al "celar
un d'aquests cupés neetambuls tronats que a París notne, s es veuen de
nit, cona 5 i slaguessin donat vergonya de Ilur miseria durant el dia.
F,Is dugue fins a la porta de casa
d'as, rae des Martyrs, i pujaren
tristament a Ilur piad. Ja s'havia
acabat, per ella. I ell pensava que
hacia d'esaer al ministeri a les deu.
Ella es lleva la roba amb que s'Yavia abrigat les espatIles, davant el
mirall, a fi de veure's encara una
segada en la seva glòria. Pero de
sobte Ilaneä un crit. No tenia ja el
collares al voltant del con
El ecu marit, ja a mig despullar,
pregunti:
—Qué et passa?
Ella se li gira, enfollida:
—He.- be_ he perdut el collares
de 1.1 me. Forestier.

Ell es dreeä, esbalait:
Come.. No Es possible!

Parta a. — Els obrers flamees de
II regia de París han declarat apuesta
nit la vaga general.
Demanen que sigui suprimit el ter
ball de nit, que es compleixi la jornada

Bruseelles, 24—L'entrevista entre ele
senyors Theunis, Hymarts i Herriot
ha començat a les deu i ha durat Inés
d'una hora.
El primer ministre trances ha dit
a la sortida que ele seus eolleguei
belgues harten quedas molt satisfets
de la marea de les converses a Chequers.—Havas.

Declaracions
de M. Theunis
Brusselles, 24.e-e A les sis en punt
de la tarda ha acabat la conferencia celebrada pel cap del Govern
francès, senyor Herriot, amb els
ministres belgues.
El president del Consell de ministres belga, al rebre els periodistes,
després d'anunciar-los que anava a
ésser comunicada, a la Prentsa una
nota oficiosa molt extensa, musitestä que el Govern belga esteva molt
agrait al senyor Heroica, per la volta que havia hagut de donar per pasear per Brusselles a la seva tornada
de Londres.
Tenint la impressió plena de confiestea, va dir, que s'ha donat un
pas important en el per cera llarg
camí de les reparacions. Estem frase.
cament satisfets.
El senyor Herriot arengué, poca
~mente despees, el tren cap a París.—Havas.

LA NOTA OFICIOSA
Brusselles, 24—S'ha facilitat a la
Prensa la següent nota oficiosa:
El senycr Herriot exposà ale ministres belgues les conversacions
tingudes amb el senyor Matelcnald a
Chequee.
Aquestes cenversacions pernielen
esperar una estreta cooperació d'Anglaterra, França, Itälai i Bélgica,
per assegurar la räpida realització
del pla proposat pel Comite Da-

Els ministres examinaren els punta
principals que es discutisteis a la próxima conferencia interaliada i que
es refereixen partcularment al canvi
de prendes. quan Alemanya hagi
complert tots els extreme de resmentar pla a les garanties d'execució. al règim ferroviari i a la renovacié, dels contractes amb la "Micum".
Els ministres afirmaren la seva
come voluntat d'assegurar Testriete
compliment del pla de desarmament
d'Alemanya i abordaren despees el
problema de la seguretat.
Aquestes converses s'han desenrodlat en un arnbient de sincera
amistad i de reciproca confiança i
deixen la impressió que l'ha realitzat un gran progrés.—Havas.

DECLARACIONS OPTIMISTES D'HERRIOT
Brusselles, 24. — Interrogat el senyor
Herriot per un redactor de "L'Independance I.12:ge", ha declarat que té
el projecte de concertar un pacte de
seguretat que, en cas d'una agressió
premeditada per part d'Alemanya, lli
gui defensi y ament França, Anglaterra

i Bèlgica.

El primer ministre francés ha alegis que li han estas donades pels Governs interessats les mejore seguretats que en el cas d'una nova agressi6
per part d'Alemanya, aquesta trobaria
Bèlgica, Anglaterra i Franca tan unides com ho esteren en 1914
A mis a mes ha dit el senyor Herriot que no es parlará de la qüestió
sobre l'admissió d'Alemanya a la Societat de les Nacions menee Alemanya
no s'hagi posat al carretel i en perfecte ordre; no sols pel que es relaciona
amb les reparacions, anea en el relatiu
a la seguretat, per part dels aliase,
que no prepara una coya agressió.-Hayas.

El que dirá la nota
interal i ada
Parlo, 24. —Venviat especial de "Le
Matin" a Brusselles diu que la nota
qua Herriot i Macdonald trametran
aviat a Berlín sobre la qüestió del
desarrnament assabentari que les reunte temptatives del Reich per subatraure's a les decisiens de la Conferencia d'Ambaixadors no han assolit
cap exit, 1 que Alemanya suban a

Macdonald tant o mis resolt que el
seu collega francés. — Havas.
Paris, 24.—La premsa interpreta la nota franco-anginas dirigida a Alemanya, a propòsit
del desarmament. rom una manifestació significativa del restabdiment de la solidaritat dels
dos palsos. davant del perill
alemany, i així mateix com una
prosa que tant el senyor Macdonald com el senyor Herriot
estan decidits a obrar energicament davant dele nacionals alee
mane, sense delear Hur actitud
conciliadora cap aouells que a
N'emotiva desitgin veritablernent ldpata—Havas.
LA PREMSA FRANCESA I LA
FUTURA NOTA A ALEMANYA
París, 24.—Els diaris de Paria, comentant la nota que es
trametrit a Alemanya, dama que
posa de manifesl , d'una manera indiscutible. als ulls d'Alemanya, la solidaritat que existeix entre Frasea i la Gran Bre.
tanya.
"El trametiment d'aquesta
nota demostra—diu "L'Oeuvre"
—que els dos primers ministres, precisament perque voten,
la pau, es mostraran intracta_
teles amb el Reich si aquest es

mostea dominat pels nacionalistes."—Ilavas.
LA FUTURA NOTA ALIADA
JUTJADA DELS DIARIS
ALEMANYS

Berlin. 24.—Ileferint-se a la
nova nota que sembla que Herriot i Mardonald trametran
aviat al Govern del Reich, ele
diaria d'aquesta capital diuen
que l'esruentada nota seria
completament superflua i caldria considerar-la com una provocara& ja que al Gabinet alemanv sembla prevaldre la tentitúlela d'acceptar la revisió fiscal i militar demanada pels
aliats.—Havas.

El que es tractarà a la
futura conferència
Brusselles, 24.—A la conferencia
que se celebran en el mes de juliol
propvinent, antb l'objecte de regla-

1 cercaren entre ele plecs del vestit, entre els plecs de l'abete, dins
les butxaques, per tot. No el trobaren.
Ell preguntava:
—Estas segura que encara el portaves en sortir del ball?
—Si, lite tocat al veatibul del ministeri.
—l'ere') si l'Inguessis perdut pel
carmen l'hauriem sentit caure. Deu
ésser dins el cotxe.
—Si, és probable. Has pree e)
número?
--No. I tu, no l'has mirat?
—No.
Es contemplaren aterrits. A l'últic Loisel es tornà a vestir.
— Me'n vaig, digué, a refer tot el
trajecte que hem fet, a peu, per veure si el trobaré.
I sorti. Ella restä en "toilette" de
"soirée" , sense força per firar-se
al Ilit, abatuda en una tedien, sense
(oc, sense pensament.
El seu marit torna cap a les set.
No havia trobat res.
Acudí a la prefe.tura de noticia,
als diaris, per lee prometre una recompensa a les companyies de caeruatges de lloguer, en fi, per tot on
una sospita d'esperança ele enenyia.
Ella esperà tot el dita en el mateix
estas d'esfereiment davant aquell
espantin desastre.
Loisel tornä a entrada de fose,
amb una cara xuclada, pilada; no
havia descobert res.
—Cal, digné, escriure a la teva
amiga que se t'ha trencat la tanca

Aiee ens donarà temes de bellugar-

del mi collaret i que la fas adobar.

Comprometé tota la fi de la aeva

1103.

Ella escrivi seta el seu dictat.
Al cap d'una setmana havien
perdut tota esperança.
—Hm de pensar en la manera
de substituir aquesta joia.
L'endemà agafaren la capsa que
contingut, i anaren a casa
del joier, el nom del qual es litigia
dins. El joier consultà els seus
bree:
—No sóc jo, senyora, que he venut aguces collares; jo només he degut proporcionar l'estoig.
Aleshores anaren de joier en joier,
cercant un adree semblant a l'alter,
consultant llurs records, malalte tots
dos de pena i d'angoixa.
Trobaren, en una botiga del Pa/ais-Royal, uu enfila!: de diamante
que els semblä cpmpletament igual
al que cercaven. Valia quaranta mil
franca. Els el deixarien per trenta-

sis mil.
Fregaren, doncs al joier de guardar - los la paraula tres dies. I posaren per condició que se'l tornada a
quedar per trenta - quatre mil ai
abans de la fi de febrer es trobava el
primer.
Loisel posada divuit mil franca que
Ii havia deixat el seu pare. Manllevaria la resta.
Manllevi, demanant mil franca a
l'un, cinc rente a l'altre, cine lluisos per aquí, tres lluisos per allà.
Signé pagaras, contragué compromisos ruinosos, e'entengué am6 usurera, arnb tota casta de prestamistes.

mentar tots els detalle de carácter
tècnic i dejase ultimat tot el que es
refereix al pla elaboras pels comités
de perita, Franca reclamará legitimaPUM garantice pesque l'esmentat pla
sigui, en efecte, portat a la práctica.
Macdonald ha confirmas a Herriot
que la Gran Bretanya prestará ajut
a Fgenea en cae que siguin comprovate nous mancaments per part d'Alemanya. Donat que són indispensables les garanties financieres, és nececead determinar si és possible procedir a l'abandó de l'ocupadó de la
Ruhr a canvi d'aportacions financieres d'importància.
Sembla que efacdonald i Herriot
estigueren d'acord sobre les garanties
que s'han d'exigir a Aleman y a, i sobre si aquestes han d'ésser mis aviat
financieres que militars.
Franca creu que es indispensable
el funcionament de la comissió
control interaliat fins al mornent que
el Reich procedeixi a Vinventaei «le
tots els armaments d'Alemanye.

El primer ministre angles obrará
d'acord amb Franea si el Govern del
Reich no dones satisfacció a la noca
nota que França i Anglaterra dirigirme aviat a Alemanya. Herriot té el
propòsit de portar a cap pactes de
no-agressió entre Franca, Anglaterra, ltälia i Bélgica podent un ¿'aqueas
convertir-se en pacte d'assistència
mútua, i englobaria a Alemanya sota
1"egida de la Societat de Nacions.—
Havaa

LA NOTA FRANCO-BRITANICA ES LIMADA
AL CANCELLER MARX
Berlín, 24.—Un representant de
Franfia i un altre d'Anglaterra han
lliurat al canceller Marx el text del
missatge que els presidente del Consell francés i angles li han remes
sobre la qüestió del control militar
interaliat—Havas.
ELS ESTATS UNITS I LA CONFERENCIA INTERALIADA
Londres; 24.—A l'Agència Reuter
li comuniquen de Washington la següent nota:
''Si be el Govern americà no té intenció de modificar la seva política
de no participar en la discussió dels
assumptes europeus, els Estats Units
esperen veure's representats en la
Conferencia projectada, però s'informaran prèviament de l'objecte i abast
d'aquesta Conferencia abans de votar
o adoptar cap decissi6."—Havas.

Declaracions de Macdonald
als Comuns
Londres, 24.--Contestant les preguntes d'un diputat en la sessió
d'ahir a la Cambra deis Comuns, sobre si es tornaria a tractar de la proporció de parts que corresponen a
cada alias en els pagaments que Alemanya vagi efectuant. Macdonald va
dir que no, de cap manera.
Afee que els Dorn inis prendran
part en la propera conferencia ínteraijada, i que no admeträ que Anglaterra ni els Dominis surtin perjudicats en l'execució de l'informe dels

tècnics.

existencia, arded la seva signatura
sense ni saber si podría pagar al seu
tenme, i espantat per les angoixes
de l'esdevenidor, per la negra miseria que li anava a caure darnunt, per
la perspectiva de totes les privacions
físiques i de totes les tortures roorals, anä a cercar el collares nou,
dipositant sobre la catas del joier
trenta-sis mil frailes.
Quan Mme. Loisel porta Vadee%
a Mme. Forestier, aquesta ii digué,
amb un aire contrariat:
—Hauries hagut de tornar-me'l
enes aviat, perque podia necessitarlo.
No ohri l'estoig, que és el que la
SeVe amiga temia. Si s'hagués adonat de la substitució, que s'hauria
pensase que hauria dit? No l'hauria
presa per una 'ladre?
•

• .

Mme. Loisel conegué la vida horrible dels necessitats. A pare de tot,
es decidí de cop i volta, heroicament. Celia pagar aquell deute estereidor. Pagaria. Despatxaren la minyona; canviaren de pis; llagaren sota els sostrcs una mansarda.
Conegué les feinasses de la casa,
les odioses bregues de la cuina. Renta els plats, gastant-se les ungles
rosades contra les olles greixoses i
el frene de les easserolos. Ensabonà

la roba bruta, les camises i els draps,
que feia assecar en lel2 torda; baixä
al carece, cada mati, les escombraries, i pujà l'aigua, aturant-se a cada replä per bufar. 1, vestida com

dona del poble, arta a casa el
fruitaire, a casa l'adroguer, a- casa
una

el carniuer, amb el cistell al brac.

de vuit hores i que seta augmenti el
sou.—Havas.
L'AFER DEL BANC
INDUSTRIAL DE XINA
Paris, aj. — La sala novena d'a-

guata Audiencia territorial ha denegat la demanda formulada pela defensoes dels seus processats en latee del
Banc Industrial de Xina, en la qual
demanaven que es procedis a efectuar
una nova informació de carácter ter
nic.—Havas.

El reconeixement
dels Soviets
conferència per a
primers de mes
—

Una

París, 24. —Informacions d'origen
ingles anuncien per a començaments
de juliol la celebració a París d'una
conferencia per tractar del reconeixement per Franca dele Soviets. .
A determinats cercles políties es
dóna aquest reconeixement com a una
cosa molt propera.—Havas.
També declarà Macdonald que en
la seva conferencia amb Herriot no
s'examinà la qüestió de si Alemanya
seria invitada a una conferencia ulterior. Afirmà que den-sanan que
Alemanya intervingui en els arranjaments definitius per a l'execució
de l'informe Dawes.—Havas.
ELS MANCAMENTS
D'ALEMANYA

Un consell prudent de von
Hoesch a Stresemtnn
París, 24. — El corresponsal de
l'"Echo de Paris" a Berlin diu que
von Hoesch, ambaixador d'Alernanya
a París, ha aconsellat al senyor Stresemann una resposta favorable a la
nota de la Conferencia d'ainbaixadore.
L'esmentada nota es refereix als
mancaments d'Alemanya en l'execució
del pla dele perits.
L'ambaixador alemany preveu que
la realització d'aquestes faltes representaria una acció Inés unida d'Angiaterra i Franca.
Per altea part. aquests mancaments
seran constatats no solament per la
Comissió de Reparadores. sine,
:pel Comise financier de la Sacietat de les Nanas—Hayas,
ELS ARMAMENTS
EL CANCELLER MARX DESMENT EL GENERAL NOLLET I
Berlin, 24. — En un interviu arel
tna corresponsal de l'Agència Reuter,
el canceller Marx ha refutas les assevencions fetes fel general Nollet,
en eo que es refereix als armaments
akmanys, i ha dit que. en conseqüència, el' general Nollet ha de reetificar-les.—Havas.

EBERT ELOGIA L'INFORME
DAWES
Berlín, 24. — El presidemt de la
República. senyor Ebert, en un
erta pronunciar en 12 inauguració de
l'Exposició de Dresde ha decLerat
que l'informe Desees és una base per
al desenrotllament de la indústria alemana, 13 qual ajudará a Alemanya
a suportar les seres pesades eärregues.—Havas.

mercadejant, injuriada, defensant
sou a sou els seus miserables diners.
Celia cada mes pagar pagares, renovar-ne d'altres, obtenir ajornaments.
El marit treballava efe vespres, posant en net els cometes d'un comerciant, i a la nit, sovint feia còpies
a cinc sous la página.
I aquesta vida dun deu anys.
Al cap de ¿co anys ha havien restituit tot, tot, amb la taxa de la usura, i els interessos acumulats.
.!me. Loisel semblava vella. ara.
Havia esdevingut la dona forra i
dura i tosca de les cases pobres. Mal
pentinada, amb les faldilles que li
penjaven i lee mans vermellee, parlava fort, fregara a tota aigua les terres. Pub de vegades. quan el seu
mart era a l'oficina, s'asseia vora la
finestra, i pensava en aquella "soirée" temps, en aquell ball on
havia estat tan bella t tan Oda-

gula.
Qué hauria passat si no hagués
perdut aquell adree? Qui sap? Qui
sap? Que n'és de singular, canviant,
la vida!
• ••
Dones be, un diumenge, que bala
anat als Camps Elisis a fer tan tomb
per esbargir-se de les feinee de la
setmana, reparà de enlate en una do-

na que passejava un infant. Era madame Forestier, sempre jove, sernpre

bella, amare seductora.

a

Londres, 24.—En anona lectura; 1i
Cambra aprova un projecte financie,
que fa referencia a l'execució eran
projecte sobre lleguen per a obrera.
Aquest projecte havia estat rebutjat es
primera lectura per 26o vots vontra
2o6.—Havas.
LES CLAUSGLES FACULTATIVES DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTICIA
Londres, 24.—Cambra dele Comune.

—Un diputas pregunta al senyor Macdonald si pot precisar la política del

Govern angles en el que concertaste
les eläusules facultatives del Protocol
del Tribunal internacional de justicia,
sobre l'arbitratge obligatori.
El senyor Clynes contesta: Es necessari deixar al Govern el temes que
necessari per examinar aquesta important qüestió, que pot tenir amplíe
simes conseqüencies.
Cal també consultar els Dominis sobre el particular.—Havas.

UN IMPORTANT DISCURS

DE klACDONALD

La significa c ió del partit
laborista al Poder
Glasgow, 24.—El senyor Maca
donald, en un discurs que ha
promete/al recentment, ha dilo
Jo faig tot el possible per pe.
netrar a la vegada en ele sentia
menta deis nostres aliats i en
els dele nostres antics enemics,
a fi de restablir la pau sobre
saltds fonaments d'una Entente.
El mateix president, cantestant mes tard tina allusida
dit: Una de les singularitats
del Govern que jo presideixo 45
la que es el primer en el seu
gériere.
S'ha sofert durant molts de
segles i durant els cinc mesas
que acaben de tranedrrer, un
sentiment d'inquietud, que ha
exista abans que hi hagués un
Govern obrer.
Aquest sentiment era el de

preguntar-se la genj, entre ella
que vidria ocórrer si hagtais
un Govern obrer en una manarquia.
Espero que els nostres estorcos donaran per resultat un nou
estat d'esperit independent de
tot partit polftic, es a dir. un
estat d'esperit comú als llibe.
raes. als conservadors i als laboristes. estat d'espinal que
correspon als millors sentimente de la Humanitat.—Bavas.
Un nou conflicte entre

Anglaterra i

Mèxic
24. — Entre Anginterea
i alexia ha sorgit un nou inrident.
Ohregon ha decretal que ros
confiscada una finca pertanyent
a la senyora Evane, i aquesta es
defensa des del terral de la ca.
sa —Rayas.
LA CRISI DEL TRANSVAAL
HERTZOG FORMARA GOVERN
Fletarla, 24. — El senyor
Hertzene ha acceptat la m'asió
de forMar Gabinet i ha come/leal les seves consultes.—Ha..
vas.,
LAWN--TENN1S.
Londres. 24.—Campionat de
Law'n-tennis de Winibleilote___
Proves eliminatüries de cava.'llene.
Lacosta ven e Manuel Alone
so per 2 (3-2, 134,3, d-3 i 6.1.
—Hayas.

Se li acostä.
—Bon dia, Joana.
L'altra no la reconeixia, admirada
que aquella burgesa l'escometés tan
familiarment. Barboteje:
—Senyora, tio sé... Us deveu confondee.
—. No. Stic Matilde Loisel.
La seva amiga Basan un crit:
—Oh!... pobre Matilde meva, que
estás canviadal...
—Si, he passat dies molt dure
d'ençà que Ole vise; i moltes s'Usédes, i atio5 per causa tea-al...
—Mesa— Cont és aleó?
—Ten recordes d'aquell collaret
de diamants que ern vas deixar
anar al ball del Ministeri?
—Sí. Que?
— Dones bé, el vaig perdre.
— I ara! Be niel vas tornar.
—Te'n vaig tornar un aitre d'igual. I ja fa deu anys que el paguem.
Tu comprendris que abre no era pas

fàcil, per a nosaltres que no tenían
res... En fi, ja s'ha acabat i estic
enormement contenta.
Mme. Forestier s'havia aturat.
—Dius que vas comprar un collaret de diamante per substituir el
mes?
— SL No te n'havies adonat, oi?
Eren identiu.
1 somreia amb una alegria orgullosa i ingenua.
Mme. Forestier, tota trubaluda.
li aleta totes dues mane.

—Oh, pobre Matilde ma yal Paró

Mme. Loitel se sentí commoguda, si el meu era (ale. Valia,ptl Cap Mili
Li parlaría? Si, de ciar. 1 ara que alt, cinc ante funesta.
ja havia paga% Ii he *tia tot. Per
qué no?
..
t.
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La . Música Les sardanes
•
SALA GRANADOS
Ditanenge que ve, la mena pianista
lada:Ata arda Saludes doma un
reeitod a la Sala Granadas. Ea la primera amada que es ;menta al Ala.
Executara obres de Bach, Beetharen,
Cbopin, icpiiù i Lisa.
AblICS DE LA MUSICA
Hm'. ad el programa del »chal
de cant que donara aquesta nit, al
Palau de la Música Catalana, l'eminent cantarle' Mareé Plantada,
amb la coRaboraci6 de la distingida
pianista Anemia Sancriatófol de
Folch:
La pastoreta
Schubert
El cap gris
Rep mon record
Serenata
Schumann
En terra forastera
Els germans enemics
II
Violetas
Cornalina
En les ruines d'una abadia Fauré
El temps de la lila
Chausson
Vera l'estimada
Brahms
Fasta d'amor
Weingartner
Serenata
Strauss
/II
Cançó primaveral
Glazunow
Mon país
Grestchaninow
Borodine
La reina de la mar
Hopack
Isloussorgsky
Tschaikowsky
Al ball
Pastoral
Strawinsk-y
n• • •

Avui, dimeeres, a les deu de
la nit, gran bailada de sardanas
al tarier de Salva (entre Cano
i Magallanes), per la renomenada cobla Barcelona. ece.cutant-se al següent programa:
"Cant del mariner" (estrena), Pi; "Carmeta". Tapis; "Les
muntanyes de Montg6"; "Maria
Ilesa", Serra (fill); "Tot. jucaat". E. Sana._

CRONICA JUDICIARIA
LES VISTES D'AHIR
Biseló prImera—Processat
per estafa s'ha assegut al banquet Josep Sipriesa Golino, que
el dia 15 de maig de l'any passat desaparegue amb l'import
d'un sec de 785 pessetes que
havia cobrat per compte del seu
patró.
El fiscal solficitä per al processat quatre mesos i un dia
d'arrest major i la indemnitza- ajó corresponent.
&moló segona.—lia comparegut Constantl Santos, processat per un delicte de danys comes el dia U de juliefl de l'any
1921, en una topada kiel camita
que duia amb un tramvia, al
carrer de Satinaran.
El fiscal, tenint en compte els
desperfectes ocasionats al trata.
'ein, valorats en -100 pessetes,
ha demanat per al processat la
multa de 500 pes,setes i indemnització a la Companyia de
tramvies.
Seeeló tercera.—E1 processat Enric Ponce, al dia 8 d'octubre de l'any passat, a la Pla_
ça . d'Espanya, dispara el seta
revölver contra un grup de joy as, amb el propósit de ferir a
.Agusti Salanova, que resulta illas, sense que la bala produts
cap dany a ningú.
El fiscal ha demanat per al
Ponce, per dispar d'arma de
foc, un any 8 mesos i 21 dies
de presea i per tinença RUMA
d'arma quatre mesos i un dia
d'arrest.
&meló quarta.—S'ha vist una
causa per infracció de da Hei
de caça contra Bernat Rediu, de
Santa Coloma de Gramanet.
ASSENYALAMENTS PER A
AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera.—Nord. — Major quantia: Pujadas i Jorba,
contra Claudi Rialp.
Hospital.—Incident: Banc
Barcelona contra Pere Singla.
Concepció.—Major quantia:
J. Zanne contra J. Maima.
Sala segona.—Concepei6.—
Incident: Josep Xipell contra
Joan Villa.—Santa Coloma.—
Mapor quantia. Alfons Llena
contra Pera Subirana.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secan!, primera.—Audiència:
Un oral per homicidi contra
Joan Castells, i un incident per
estafa.
Igualada.—Un incident per
estafa.
Secció segona.—Oest: Dos
orals per furt contra Florenci
Berater i Pare Martínez.—Dos
orals per lesions contra Torifan Martin i Genis Giménez,
respectivament.
Secció tercera.—Llotja: Quatre oral. per escarni, injúria,
delicte de lesa majestat i in.
pries, contra Angel Samblanaek

La processó de Sans
Diumenge pasaat, ma/grat el
tomaba insegur i plujós que feia,
se celebra, encara que arnb algun retard, la tradicional pro.
cesad organitzada per les duea
parraquies de Sania Ma tan de
Sana 1 del Sant Anget Custodi,
d'Ilostafranchs.
L'animació era extraordinitTia 1 els carrera per on havia
de 'amasar la proceas6 tenien un
bell to de festenyal, pi que tata
th balcons flotaren endomasUta

Guetbdia, en tot el tra-

s ton • saludada amb una

de 'imita 1 de confetti.

LA PUBILLA EMPORDANESA
Per una moments bem
laborat en /a recopilar/ti de l'epistolari de Joan Maragall, per
les nostres mana ban pasma
unes Iletres seres; no direm
l'enmeló experimentada perquè
tampoc en sabrIeM.
Aquestes l'atrae eran adreça.
des al mestre compositor Joalfp
Berra, en les (mas boro trobat un seguit de jotas; hom hi
veu l'amor que En Maragall
sentia per la sardana, l'admira.
cha per l'estil d'En Serra, i la
cosa mili«, en una d'aquestes
Iletres, hi ha una poesi3 que es
la 'letra que escrivi al dessota
les notes de "La pubilla empor.
danesa".
Una 'regada mes En Maragall
fusionat anib la sardana; una
regada mes la paraula viva i el
cant ajuntant-ec, comfonent-se
en un sol art.
La primera regada que En
Maragall sentí "La pubilla empordanesa.", fou a Otot l'any
1907, vora una fOnt, a la calguda de la tarda. Aquella sardana el corprengue de tal manera que, all mateix ho diu,
arrencà les llàgrimes. Pel mara
l'any 1910 Vn Josep Serra
rebia una !letra d'En Maralr,all,
en la qual ti parlava do "La pubilla empordanesa" i II dem
com de tant sentir-la, de tant
cantar -a, Ist baria anat posant
unes paraules seves.
Ho brin dit moltes vegades,
"La pubilla empordanesa", dintre l'arxiu de la sardana, representa una tila, te un valor lila
ni els anys ni res Phi poden fer•
perdre; aquesta sardana sempre serà bella, sempre serà de
les mes nostres. serà la noia
catalana feta música, devinguda ritme, convertida en dansa,
talment com din el poeta;
-ene son nada tot dansant"
En aquestes paraules de Ma.
ragall hi ha tot l'anafe de la
pubilla empordanesa, tot el secret de la seva bellesa.
1 per si de cas aquesta sar.
dana d'En Serra, no fos prou
la cava bellesa, ara la retrobeu
subratllada per les paraules del
gran poeta.
Escolten-la, amies, aquesta
sardana; escolteu-la devotament, que el nostre esperit en
sigui corprès: ballen-la amb
sentiment. aquesta i bates les
altres, i auf encara seran mes
certes les paraules d'En Mara.
gall: "Venturós el poble que
pot hallar la sardana amb sentiment!"
Jeroni de Moragas

trens
Des del vinent mes de juliol fins
al 6 d'octubre, (Fa en q u é es m odifi
-car&l'hoidstu.regalsünt
horari de ferrocarrils
Barcelona- t arragoaa-Valancia:
Sortida de Barcelona a
Correa.
les Sso; arribada a Tarragona a les
815: arribada a València a les 192.
Exprés (primera i tercera). — Sortida de Barcelona a les 8'37; arribada
a Tarragona a les ro'28; arribada a
Valencia a les 17.31.
Corren. — Sortida de Barcelona a
les so; arribada a Tarragona a les
2215; arribada a Valencia a les 8'3o.
Correa — Sortida de Valancia a
les 2o'32: sortida de Tarragona a les
5'15; arribada a Barcelona a les 8 25.
Exprés (primera i tercera). — Sortida de Valancia a les 940; sortida de
Tarragona a les 16 . 20; arribada a
Barcelona a les 18't3.
Mixt. — Sortida de 'l'alinda a
les 8 .4; sortida de Tarragona a les
arribada a Barcelona a les
1945;
.
2350.
Bareelona-PieamoireskrLleyda:
Sortida de Barcelona a les 5 . 12 i
a les 1728; arribada a Pieamoixons a

les 847 i a les 21'28; arribada a Llar
da a les 11'22 i a les 2022.

Lleyda-Picamoixons-Bareelona:
Sortida de Llenda a les 5 .30 i a les

13; sortida de Picamoixcns a les 915
i a les 1728; arribada a Barcelona a
les 132 i a les 2044.
Bareelona-Saragossa-Madrid:

Exprés (primera i tercera). — Sortida de Barcelona a les 827; arribas a Saragossa a les 1535; arribada
a Madrid a les 2245.
Correu. — Sortida de Barcelona a
les 9'20; arribada a Saragossa a les
21: arribada a Madrid a les 8 35.
Mixt. — Sortida de Barcelona a les
15 2 3; arribada a Saragossa a les 755;
arribada a Madrid a tes 20.
Exprés de luxe. — Sorticla de Barcelona a les 1947; arribada a Saragossa a les 235; arribada a Madrid
a les 935.
Madrid-Saragessa-Bareelaitat
Exprés (primera 1 tercera). — Sortida de Madrid a les 9'30; arribada a
Skagossa a les 16't5; arribada a Barcelona a les 23'23.
Correu. Sortida de M adri d a le,
siso; arribada a Saragossa a 1C3 7'55;
arribada a Barcelona a les 19' 11.

ES VEN
aparen de telefonia senas
fila, marca "Godi", de tres
lampazo', amb quatre
NOU DE TRINCA.
Bad: Barban, II 113, im,
premia

A

SE1tVE1 IdkalOttOLOGIC DE .C,d'

Dl. 24d.Juny do 1924
1.--trrukcio TUOIDIDUC.A OZEZIAL . •
a. sern Das. 'mida A CATALIMITA,
LIS 7 DEL MA lt (Obstase/1ms d'Eme" Edad
LEA 8 DEL MATL (Oboe:acimut de la Berza rs.
Melca l l'Adiada, rabudos per telegrafia eras file)
~Maulea catalana, comunicada per todidoo):
Va desapareixent cap a Ilevant el minitnum sumaA tot Catalunya regna bon temps, amb el ce!
dan d'Itàlia, juntament amb le. tones de pluja que
mig nnvol a la meitat septentrional, i seré a la
eta darrers dies dominaren a Subas i al migdia de
resta. Els venta en general san moderats, dominant
Frana. — El ragirn anticiclònic de l'Atläntica enels del quart quadrant. La temperatura continua esvaeix /a Península Ibérica i Franca, donant al bon
sent relativament suau, mes la seca tendencia és
tempa actual un caràcter de franca estabilitat
experimentar un lleuger augment

pretieRft

f
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tiARCELONet. (Sondatgra
Altitud, nutres:
soo.
Direecien
WN a V. • l\a/.
Velocitat, mateen Per Segen:
Itt
Navols: cirrustrats.
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OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVER3ITAT DE BARCELONA
Horca d'observada: 7, 13 i au nores
Darárnetre a remo i al nivell de la mar: 764 2, 7 daaf, 7642. — Terniatactre sec: 23 . 0. 23 ' e, 239. —
Ternioatairc humit: ra l la — Humitat (a eatissanea salar:le:6J: 5 9.
— IlireccaS
del vent: N., SE., WSW. — Velocitat del vent en in ettirs per segon: 1, 4, G. — Estat del cel: quasi acre-Classe de núvols: cirrus-strats; cúniuis; carros, cirras -.trata.
Temperaturas extremes a l'onibra:
Mäxima: 25'7. — Mínima: 174. — Mínima arran de terra: 16'5. — Oscillació termométrica: 8 3. —
Temperatura mitja: 215. — Precipitació aiguosa, d es de les 7 horas dcl dia anterior a les 7 horca del
dia de la data: inapreciable. — Recorregut del vent en igual temps: 71 quilòmetres.
Exprés de luxe. — Sortida de Madrid a les 1 9'45; sortida de Saragossa
a les 245: arribada a Barcelona a
les 935.
Mixt. — Sortida de Madrid a les
7 . 10; sortida de Saragossa a les 20221
arribada a Barcelona a les 1325.

Bareelona-Mataró-Entra:Ine:

Sortida de Barcelona: a les 425, 5,
i 18.
8, 14 (corren),
Arribada a l'Empalme: a les 957,
7 .47, 1035, 1645 (correu), iS'37 i 20.7
Barcelona-Mataró-Empalme :

Nou horari de

Dimeereit EI1

Sortida de Barcelona: a les 7'5,
1115, 1450 (exprés de luxe), 14'35
(correa), 1857 (exprés prim. i terca.
Arribada a Cervera: a les 1213,
17'8, 18'15 (exprés de luxe), 2,3.56
(COITell), 2225 (exprés prim. i teme.).
Empalitu•-Mataró-Barcelona:

Sortida de l'Empalme: a les 6ki
822 (correo), 1 3 53, 1 7 15, 19 . 2 i 18.33
Arribada a Barcelona: a les 9, 114
(correo), 1556, 1951, 2I'30 , 02.
PorMau-EntpaInse-Granallers _ Bar

d ON VA L'AIGUAl
Sr. Director:
Els habitants sie Sarrià es troben
desemparats. Des de primarias de
mara que no funciona el sataretx pf>
hi ja d'una travessia del curar ale
Caputxins per manca d'aigua, corrent
el rumor que hi Ita a/gal que la reté
per al seu ús particular. Els veins
d'algunes cases, dala set dies de la
setmana solament n'hi ha un o dos
que tenen aigua, i hom diu que ante,
durará. indefinidament. I la paciancia deis sarrianence fins quan durarà?.
Cal esperar que les autoritats sub-

immediatament aquestes deliciéncies, car- no hi ha dret a qua

sanaran

una part d'una població com Barcelona, per no saber-se les causes,
estigui tan mancada d'higiene i al

marga d'una epidemia.
U. S. A.

Mana:

Sortida de Portbou: a les 425 (ex-

prés primera i tercera), 438 (correu),
9'40 (exprés de luxe), id ri6, 1555 i 18.
Arribada a Barcelona: a le-5 7'39
(exprés primera i tercera), 1028 (correa), 12 . 54 (exprés de luxe), 15.5o,
20'37 i 235.

CRONICA DE CULTURA
Aoadämla de Bones Lletres
CONFERENCIA
D'EN CARRERAS ARTAU
A la Rala) Acatlarnia de Bonos
Lletres el senyor Carreras Artau, en una de les Ultimes sessions, va desenrotllar eloqüentmant una introducció a l'estudi
del Ileuguatg.e filosi)fie de Raptor)
Féu ressaltar el fet que En
Rarnon Llull los el p rimer que
empris la 'lengua vulgar en els
estudie de 'la Filosofia. Sostingire, adduint nombroses dadas,
que Llull Ira eseriure en ratalä,
en ärab i en Half. anreciant la
sa y a doble modalitat judaica i
aràbiga, considerant inexactas
algunas e.onclusions de 'rescata
ariabiga espanvola.
El senvor Carreras Artau fau
intaressants consideracions cobre el valor filosòfic del Hangualtee lluliä rafarent a la Metafísica, a la Teorlicra, a la Psicologia, o l'Elica i a la Lagiea,
comentant-ne diversos trossos
escollits.
Fou molt_ aplatirlit
_

lg re 3 16 a to enurregat
Et topolltä
Dirs entera, en ti,, pon dril
Metropolita. Transvarsal,
tafranchs, es barallaven tres
obrera. Intarvingue el cap de
anilla Natali Alvararlo per descompartir-los, riera lingtv5 la
disaort qua bi toquas al cap un
tros da fusta que va Ilanear un
dale barallafs. produint-li una
ferida contuaa.
Com a resultat d'aquest fat,
(oren aromiadats tots tras
Obrera.
Disable, aquests es presentaren al pon, i amb bastons agrediren el rap de colla, caugant-li
altres ferides al cap.

diumenge, a aquestes sessions de cinema. Els programes que hom hi
projecta solen ésser sainare un rebuig dels deis ,"grans cinemas can-

EL LECTOR DIU...

ELS ARCS VOLTAICS

tries, o saldos internacionals.
Es en alguna daquests cinemas
on "Miss Venus" es ve projectant,
interpretant, cantata i eorejant. Tinc
al meu davant un pragranat. ample
com un llençol, on aquest hirn és
anunciat com un esdeveniment
Tota la barriada humil, Western
seguro, sala mobilitzat. lan tuf copecific devia ofegar les gorges z podrir els ulla deis concurrents, entra
els quals donzclles tendres i tots els
infanta de pit de menys de 2 anys.
(Els de 2 a 8 anys hom els abandona sola a casa). I tota la concurrancia en pes, deu hacer corcjat la
lletra, que se'ls havia donat praviamant.
Car la propaganda era feta aixt:
A cantar todos el himno de Venus!
i aquest "Himno a Venus", permeteu, senyor director, que per acabar, el copii integre. El lector, pel
seu compte, hi tara el lebst comentara..

Sr. Director:

HIMNO A VENUS

Creiern una vergonya per a Barce-

Oh, diosa Venus
encantadora,
pOr ti ,,mero de amor
dulce seüora,
miles de rosas
hoy florecieron,
y todo en derredor
te habla de amor.

lona (entre les /imites que ja patele) el que de tengas immemorial
subsisteixin aquests penjolls escaletafias que s'anomenen, millor dit,
a'han anotnenat ares voltaica en mig
de carrera tan céntrica com sam Auzies Mareta Girona, Casp, etc., etc.,
que Inés que prestar, servei de Ilum
pública (i que en realitat no el presten, per trobar-se completament inservibles) es presten a caure damunt
de qualsevol transeünt que passi per
sota i a merci: de qualsevol drapaire. Igual pa -sa arnb les eaixeles que
hi ha enclavadas a la paret que serveixen per pujar i baixar aquestes
inutilitats, car són raras les que
catan clavadas, ja que la major part
san joguina del vent i serveixen de
distraceia als xicots... quan no san
objecte de robatori.
Urgeixen dues soluciona que tallan el gust de proposar: o treure definitivaanent aquests acalla metallics,
o reconstruir-los de nou per a un
servei més adequat del que en
tualitat presten.

U.

X.

LI BESTIALITZACIO DEL
CINEMA
Sr. Director;

El senyor Besnard ha reportat

a

aquesta seccia, uns mota cardenalicia sobre la bestialització de la bumánitat pel cinema. Avui puc jo, pel
meu compte, oferir darles precises
de com aquesta bestialització té lloc
pràcticament entre nosaltres.
Temps antera al teatre de Novetats primer i &arras al Victòria,
hont projectà una d'aquestes estúpidas pellicules cantadas i musicades que els veritables atnants del cinema rebutgen de banca a primeras.
Anca) es, una d'aquellas pellicules
que no tcuen res que veure. encara
que sembli paradoxa. amb l'art einarnatografic de dcha. Aquesta pea
licula es titula "Mi5s Venus-.
Darrerament aquest film es projectat en "touraac a pels j'abras einones de barriada, rima d'infecció
física i d'immundicia moral. Els pobres cinemas de barriada per als
quals les consciències sensibles fa
temps que reclamen l'atenció deis estaments que hi vénen obligate, fan
el refugi «setmanal de centellara de

familias obreras honc5te,:. Ibauts pot
dir que tot l'estament hum3 d'una
barriada concurre, sense diatinció
d'edat ni de sexe, cada dissabte o
diumenge. 1. sovint dijous, dissabte i

Oh. clics:: Venus
encantadora,
COn C i d enl e In amor'
dulce scaora,
la noche llega
tu amor espero
y todo en derredor
te habla de amor.

.1, 11/arla Solea
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Del Municioi
LA MENDICITAT COM UN NEGOCI
Nota de la guarafa urbana:
'Per la ronda encarregala de
la rec n allida de mendicants
estat detingut, el dia 22. un
aneih anomenal Josep Salvador,
Otte mendicava a les t ida la nit,
a la Ronda de Sant Pan.
heme, que posseeix una casa i
algunos terres al seu pob!e de
la pravinvia de Teruel, té donades allí importants quantitats
radit, i és ama d • una !libreta da
la Caixa d'Eatalvis da 1-Inri-aloa

na, per välua (le .1060 pessetes.
A mrs, entre els narrara de
seva veslimenta. tenia 7011
pessetes en data, qua confessh
portava constantment darount
des de fa cinc anys. En esser
recollit es lamentava de no haVP!' manjat en Sol el dia porque
l'almoina rrimplarta no era sufiaiont. Malgrat la seva avariha, %ademe Embarrar els amärdice. oferint-Ips una bona unantilat si el de i xaven en Ilibortat,
oferta que ron ilignamant rebuijadri, pen) GUP serví per
emo, ixer que armes/ niendicant
ocultava suma important.
Es mendicant aus des da fa
sis anys corre per Barcelona. i
que de tant PP tatit fa alrun
;antro, al son robla.
ha p e t at n la Eolania
de Port en p a p era ile provedir
a la scva repatrineal en, cornilcions que no torni a Barcelona.

Crónica deis

lea de Comer; 1 Ma-

Juliats

tonee de Hados

L'AMPLIAC/0 A LA. DIGAGA.,
TORIA AL "PORTUGUEr
El janga del di stricte
l'Hospital, senyor Folache, de
ampliat la declamar') al Ljuig
Daeosta "Portugués, pres.
atirante autor de 1 assassinat
de
Josep Palau,
carrer de lea
Cabras. A les preguntes del
ge referents a la niä d monea
reconeguda per l'amo del Ba'r
dal farrea' de Sant Jeroni, el
"Portugues" negä que ell
gues presa, ineistint en les se.
ves protestes d' i nnocencia en el
crim de que se l'acusa.
L'EPILEG Dr. LA REVETLIaa
DE SANT JOAN
Uns velas de!l correr de Tra,
falgar decidiren arganitzar una
votIlada per celebrar la vigilia
de Sant Jean, i decidiren cele,
bral-la al terral. El noi %ala
Miravitflits, jugant amb una
pistola de saló , i fen! dispare
a l'aire, tingue la des,gracia
desviar la puntPria i ferir ana
noia anomenada Pilar Blanch,
que ron assistida al Dispensari
de la Ronda da Sant Pere.
Con u que el Mirastltls g. dAe„
g raciadament fru I3lanch. fou
cJinduit al jutjat dc guardia, es_
sent alliberat despres d'haver
prestat deolaració.
AUTE DE PROCESSAMENT
PRESO
El Jutjat del distriete de
POes1 ha dictat aute de pro.
cessament i presó cense huna
contra Juan Font i Riutort (a;
"Cap de bé", cona a pressumple
autor de a'assassiaal de l'obrer
pastisser Narcís Garriga, oeor.
repula el 26 de marc de l'any
passat al correr de la Constitucid.
EL JUTJAT DE GUARDIA
Anti rellevarà en el torn de
guardia al Jutjat de les Dra.
Sanes. secretaria Roig, ei del
distriete del Sud. secretaria

En la darrera sessió de la
Cambra de Comerç i Navegació
d'aquesta ciutat, presidida pel
senyor Josep Arrnenteras,
aquest d011ä compte de la seva
asidstancia a diversos actos celebrats en honor deis reis d*1talla amb molla de llur visita
a aplasta ciutat; de qua ha format part de la taula que presidí l'elecció d'assessors del Cansen de l'Ecoaomia Nacional celebrada al Gotera civil el dia
5; de qua, convidada la Cambra
pe! Comité de la h'ira de aloatres, s'ha efectuat una visita
corporativa a l'esmentada manifestaci6 da Vactivilat econümica, havent obtingut
una excellent impressió 1 d'haver acudit a la reunió darrerament celebrada per la Junta local de Ila casa de Çorreus i Telagrafs, reunió en la qual es
trans
t d'algunes obres encaminadas a la millor utilització
d'aquel! edifici.
, S'assabentà la Cambra amb
satisfacció d'has er elegit la
Taula per tal de representar a
les Cambres de la zona Catalano-Balear a la Junta Consultiva de Cambres de Contara, Indústria i Navegació als senyors
corWe de Caralt i En Josrp Arme:iteras, presidents de la Carabra d'Indústria 1 de la de Comerc, rrspectivam e nt, i d'haver-se rehut noncia de les altras Carnbres de la zona participant que havien (tonal Lambe
Ilur vol a favor dels dita s e nyor: per osentar l'esmentada
repres en 1 ac id.
La Cambra delibera ampliaquant a una comuMeació de la Junta del Port d'aquesta ciutat en la qual se sollicita s'Mforrne resuecte de la
inslallaeiö en el cobert número 1 del moll Bosch i Alsina
del r(7. gir1 de Upb.sit Franc en
substitució del de Dipbsit de,
Comer' que actualment existeix
en el di; robert, bavent-se apio
val les linies generals de Feamental informe.
A proposla dr la Comissió
Aranzelaria la Carobra aciaraa
tisis tir en les sa y as gestiona
encaminades a evitar que es
causin perjudicis innecessaris
al comerç d'importarle, en conseqüi. ncia de Canullacid de
certificats d'origen. recaptant a
aqueo!: efeete de l'Administracid pública, segons el sollicitat en altres ocasions, que s'estableivi utt model oficial de
certificats d'origen, exigint als
cònsols espanyols del país de
procctUmcia que les mercaderico que no visin sinó aquella
que s'ajusten al model oficial
com conseqüi'mcia, que no puguin Casar rehutjades les certificacions que es presenfin visades pel cbusol en el pais d'origen.
En virlut d'un altre dictamen

Valle.
•nn••n•n••n•••••••n••

El pas per a carruatges a la

de la dita Comissió acarda
reforçar el vot particular pissen

tat per En Lluis de Cepeda. representant del Consell Superior
de Carnhres de la Comissió encarregada d'estudiar la reforma de les ordenances de Duanes, vot que s'enca m ina planeta
palment a millorar el projecte
presentat per la (1:1a Comissió
en el que fa referencia a la
eircularid 4 e npreaderies,
"marchamos" i marques de fäbrin. zones fronlereres i de viterminis per (posar
renars als afors. declaracions
prévies i a altras extrems
les esmentades ordenances necessitats da modificada n
minora. Aixi mateix aprovis altres dHärnens de la Comissió
Aranzrlarla referents als drets
aranzelaris assenyalats als armassonS de paraigites; a les
fustes anomenadaa sa)i i falosatt i als "remaches" tubulars
de ferro. coure, Mamut?
S'aprovaren. finalm e nt.. un
dic'amen dr la COMiS,,bi
sumples Ost comerc interior reliti in a una p p liPi( st de la Cambia le Com p re (IP Vaii . nha sobre les disposietrins que ragalen el ta‘gint d'abastim , nts i
diversos eertifleat e i informes
emesos a sollicitud de diferents cases d'aquesia plaoa.
• • -...............-ese,....errefter•er,,emmeampenna

more..

Tainha tul recollit un

l'el'

de be

Tia

fa quinar., dias it. vingut da
Vala p oill anal, la sera espoart,
raga, i dos filia de ti 1 12 anys,
a l'ahieale PX0,111Sill n Ustablir a

Barcelona el tan soconegut.negoci de la mendiedat.
Han estat repatriats a Va/bneia.
La caritat del correr de tan
prädiga i ilegendäria a lamostra
1 uttttl. que constantmant es
pracipila damunt d'elda, des de
los nitros ro g ions, una voritable
avalaiixa do mandicants mas o
motive ve ri I ables."

Rannia

La Cambra Mercantil ha dir:git un
oiici al senyor racalde de la cata: protestan: amb tota ene.:Tia del praaaat,
segons sembla definitiu, de l'Ajuma.
mena de ter un pas de carruatges a
la Rambla del Centre, clavan:. del carrer de Ferran, niaagrat rhaver-se acardat pel famas plebiscit de no fa pire
temps, qua no es ¡aria cap referna
essencial a les Ramb:es.
Després de ter un breu resum de lts
diversas tempaatives letra de moda:coció en aquast sentit i sernpre iracassades, ionamenta la seca opesitió
en la inutilitat i improcedéncia de a
reforma esmentada, que ultra no resd .
dm e el problema del transit, creas
amb la aova obertura un abre obsta
c:e a la r.ipida circulació per la nosea
principal via.
••nnn•

MOYIMENT M1291
Vaixells entrats
Vapor espanyol "Cabo Espartel",
de Liorna, arnb càrrega general.
Amarrat moll dal Rebaix. Consigratara Ibarra i Companyia.
Vapor espanyol "Enriqueta
de Cartagena, amb carrega general i
75 pass:cut-s. Amarrat mol l d'E,
panya aaa Consignatari, Ramos.
Vapor espanyol "Cervera". Ce
Marsella, amb carrega genera/.
Amarrat mol' d'Espanya S. Consignatart, ilallestcr.
Vapor espanyol "Sagunto', de
Cartagena, amb c:zrreg:: general i 24
T>P3satgers. Amarrat uuoll d'Espanya
NE. Consignatari, C o zup any ia
Transmediterrania.
Vapor e,, panyol " Tordera", de
Santa Creu de Tenerfte, amb canaga general i 20 passatgers. Amarrat
moli el 'Espanya NE. Consianatata
Companyia Transtnechterránia.
Vapor espanyol ''Mallorca",
Palma, amb carrega general i 90 aa s
de les Dra.5--atgers.Am ol
Compauvit
Consiimatari,
sanes.
Transmediterrania.
Vapor espanyol "Montsenya de
Tarragona, amb Ilse). Amarrat
de Barcelona N. Consignatari,
italiana

"Uni°',
" d..\7ba.
. leti
x! ;"a
n ab a
ila°.
t
Vapor espanyol "Carmenaba". de
d15.ap eag- aagaenC-7a1-.
niol
'nI l:crarr
signa.tari. Freixas.
Pailebot espanyol "Paquito
de Manzanillo, amb fusta.
Vapor atnerici " jamar", de TratnAus:
a rrat
aar,irriziteginiarnt ag e n e ral.
1. i:ng9. 11an t,i,lit ,..eb ,.5cfr
E.

Colt,glr.etÍr

Vaixcìla scriita

ESTALVIAREU
TEMFS I D I NERS

r
clarec
rapo na.

g eneral

emprant

a- a.por anglas "Cid". anal. cana'
gona
va general i tränsit, cap a Tarta.

Caf g nriA

eas:caapleesr . cspanyol "Cabo Blanca
mal) carrega general, cap a Bilbao

il"3"

ocadennerta

Pite

Ptes.

ilebot espanyol "Miguel". ad'
'
cl sea aguja. cap a la mar.
Vapor espanyel "Cierto", anil,
set, eenip, rap a la mar.
1

Llagut cspa.nyol "Vicente Cetae

tai". amb Nasa cap a Valanci5.
magia espanyol -Teres a GiSt
rä a , amb Ilast, cap a Palana:4

ELS ESPORTS

Fabregat, la qual comengari l seus
entrenaments.
Contratemps inesperats han privat
de concarrer a aquestes regates elements de molla importancia de l'esIrm.
gen : amb trat, el nombre d'inserits St

:ii,CATALU"NYA

Jala

braran a Pcrpinyi diurna/Re, dia af1
muntarava Na Ita estat
CAPELLADES
— Durant la darrera Paloma de mes que soto, Ita adjudicat la Oil
tint els mateixna cnneeptes exposats competida, portant mes avlat el jeme Corea resaectahle perquè les regates La lira nova
El
Nou vocal
mes
Ialaguers
tlets
exits.
assoleixin
cis
fornaters,
marcar
ett el nostre primer artiele i continuem el Terrassa. el qual aconscgui
natural al 130Stre benvolgut aloje 1
gran nombre de
Altres pujaren
Corpus.Del Municipi
Jo Antoni Gnärdias, pea
an
sustentant el mateix criteri.
que fuel) excursions per les muts. paisä E;;
el scu gol, obra de Rediu, d'una pasATLETISME
noves
unes poesies atnornses coHeccionaAquesta excetw7i6 a que ens referiem sada (le Lavilla.
tanyes venies, encala n'evades.
en Eartiele amerar, es la miel IlanaaCENSA A PE1J PEA? A TOTES
— I.es qüestions administrati- des sota el tito) de "Canzonerste
A la segona part el Gracia s'in/poEls vincnts dies 21 i 22 celebral'Amar".
dor Gahino Lizarza, un "casero" gui- sa netament, empatant a Con,equenLES CATEf :ora Es
ra aquesta vila la nriva tira, n sigui sea Confirmen igual filie clv anys
A mes a més, resulta guanyador
pascaa que per la seva col/tapioca/a fa cia d'un xut de. Sastre, el qual hav.a
•passats. Nn ha canviat mes elite cl
"les tires de Muy-.
1.a Comissia da-a guja
correr
bones marques. Com que es un "case- reeollit una bala justa d*Orrials.
cl dit poeta, per les mateixes poeMES CONSIDERACION S DEL
— En el aorteig les per a la 11001 de l'agrupara.", (pie les regeix
Ludavie Pass prepara per al dia 29.
mateixa.
sics, del premi Ile tu COlbnia catalaro", les s eves (hits mentals no caten
Junta Provincial del C e n s Par de- a satisfaccit's 'deba
Cap al final de l'encontre l' à rbitre a ihr „aaris de antzewlel mai, una
MOMENT
na de Perpinya.
pire en hartnania amb les seres qua- assenyala un penalty coutra el Grasagnar neajOr contrita/wa tt apto
imparta/ir cursa a patt, en In qual
u
Feliciten, ile tot ene a l'istapirat
OLOT
litats fisiques. Aixa vol dir que no en cia, protestant aquests i volent-se prendon part tares /es categories mane ha de formar part le la tanta loManquen eseassararnt dotan dies per- fa (-as del, advertiments i consells que
escriptor i bou amic senyor Antemi
retirar, per la rival cosa santerrampe
cal. reaulla elegit el prapiet-ari ata
Noves d:vr.rses
tingain la llirCncia 'Valieres.
trc
quaranta
es
de
alactes
ta/
eta
sudases
ri
am s.
li san donats, LII as un veritable pro- el partit. A la fu es tirada la fatta per
isi ha en bon nombre (le pe /mis, i e:tia Catalunva i hon amic nostre
les tradicional, festes del (tia tic Guardi l'er
(Inri naclons inscrites als Jocs atlètics
parrar massa %Mocita% las
fessional del sea esport: el Ilaneamcnt Gracia, que Ileneä la pilota lora de el vercerlar r:elra escolar entre els En Rama. Renau Artigas
Carpa, salan relebrat ami% I i matei
d./ l'Olmpiada de Paris, mostrin da- de la barra. De sentit deportas esta a inc.
t,essetes el reestat multat and g
— Amts la salemnitat aeostumaaajaatas
s'han liest teil a tal fi.
(l'anees anys, pera no-va
vant de tot el man els progressos rea- zero. Agafara el dise i si té un bon
preseattant
en aquesta ciutat deis
mula l'empat a
(la tina celehrat la (esta del CorImmediatarnem,
i
i
conearregarles
animarles
El
recorre/tan
i‘o
com
segueix:
Sor
veier
n
e
es
lizas; pel cos humà. remlint velocitats dia i esta de brin humor. fatal una un gol, s . :Irak./ el partit.
eetes; riurant el dia cota cra costura contra/MO-1/i el automabils "Fard a , i aunim 2 5 pessesida del cara y (le Ludavia Pius, per pus aral, grana
uns, saltant els altres i executant bona marca a l'Olimpiada. Si esta de
caigueren altanns rnixats. A les sis mal temps, que fíat que no es po- tes mes el %traer Pau Ramos (salArbitra' Viialta, molt desencertat.
Alt
Sant
de
Per:,
carrers
dz
la
rana
grans Ilaneaments els altres.
mala llana i no li fan promeses tnéS
de la tarda sorti la vocease', que
Sant Pere, aCmeros, Ortigosa, Troguessin lee eis halls de gegants i cella, de la casa Calzar°.
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jamases, igualant i batent re/cotas del tirria serien mes higidadet.
— Jh,o plogut ahundosamene, soel mateix (»vena, daina passada (le
v:mentaci6 del passeig de l'EsgleCota Carbonen, fill del labremala traspassant rendiments que apaseu
la
gran
secada
part
gime el ,rehall realitzat no sien
lucionant-se
BARCFLONA
DE
Tonijoan.
ter En Jadia Cota. Hom din que que venint patint. Amb tot, caldria sia, carrera de l'Església, Major. Roreisen com coses ciernes. Manca, ara,
gui del tut ina/L
Fit acabar-se el primer temps es
mln.F.ssio
ser i d'altres: construcció de pescasaber si aquests mate/xas hornea, al
t ul molts i valtins03 els presenta
que ho tes Inés.
Roscad Calect Mata tire un penalty (castra els binas, eme
Anit pan-aria, al har Buenos tebuts pel celebra/ir
terrena de Colostbes, davant d'una
les teries, servei d'escombraries i ceca,
'
stan
molt
avançades
E.
—
exrcnt?t Pabilo. tarant /a pilota al
del n 'armer de SmI P:111.
etcatera,
e.ran gentada i davant els buntes datlobres de tancament i construcció de
es baratiaren dura d'anea per
pal i de rchot und a laca.
Totes aquestes reftemes i alees 1
tres nacionalitats, reraiiran igual. parYOlutbol
cíe
de
camp
niel
gratleries
(rarni3lat
CICLISMt
s
qünslians
para
a
les
halles
Paeert
p
A la segoao
q ue. te en projecte s6n dignes d'elotan: Vesiore al mateix timt que en els
com estiguin
Ta
naviat
F.
C.
lot
la
hatussa
rrsuitä
Do
y
o.
un
jo
d'amiest
vea hi manea Cros; el irte
i sobre tot es de l imar el primer
concursos celebrats en llur propia terfcrida una (l'elles anomenaila ORQUESTRINA !restes es procediri a l'arranjament gi
temas val rIll`3 110 reasee.yar-lo, car
tinent senyor Creixell, pel
t a xvril viitt a irinça
na.
Cecilia Mama. de 2! anva, so )
de -la pista.
Contractas
GAT72-HAAR1.
ç
ada
deis
a
l'al
tito
era
pas
tantrateix
viu interés que posa en tots aqueste
Les curses a pea, en totes les espehalnl del-tera,qu/n
Reynels—Tapine rl a, 35, primor.
que el feien.
treballs, ja que 1015 C3 tan sota la
cialitats. tetan les proves mas sensavarear de San Pan.
- REUS
aconse
empatar,
El:
blanca
g
airen
direccia personal i tecnica.
Segons (bales larilitades pel bar
Vota auxiliada d'una fon la
cirnals. les /sets emecionnms de VOn•n•••••••n
•••n•nn•
Corpus :-: Es- seva
El riu Francolí
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ntiiinil nilmcr,-, 11.920, de la ma- solt aquest Club,
BARCELONA-SABADELL.
i el qua)
Danada l'activitat de la dita Co- blir un servei .le cooses funeraria?... 1
l'Otero.
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ret disposat a rendir millors resul- villa, Argenta
— El temps ha sofert un canvi
primer equia complet de 1-Stadetemporada estivanca
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lars. H. Hola, es traba al hit des deis
gant-se.
la Ciutat.
es, dores, un factor preciós
GIRONES-VALLESPIN
Carapionats d'Espanya. La seva tasca
Prop de l'estada de Planoles el
— Els jugadors del Reus Depor- "S. A. %le Transporta", d'Olot, va
per a l'operació d'afaitar-se i tren agafa una dona, matant-la
El combat que a deu -rounds" de
na ha estat. darles, gaire productiva
tita campió de Catalunya, ¡oren ob- topar, al harri de Pont Major, amb
i els entrenaments me r ad t es i Cientitres manas i guants (le m'aire unces
— alolts pocs san el; prepara- sequiats amb un xampany d'honor un tarro de Ranyoles, guiat pel set:
i
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propietari, senyor Lluís aSerrats Bustindrà Roe dintre poc al Pare entre el
fics que fa realitzar des del Hit, no
! tisis que es fan per a les festes del al Centre de Lectura, dedicant-los
d'higiene per a la pell.
ha poden haver estat gens.
Roser. Amb motas d'una disposició l'empresa del teatre Rastrilla un ball quets, el qual va resultar gravissiknocantador de Gracia Girones i el
niament ferit. tnorint ea esser por- .
Erm home cena l'Andia. seleccionat
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canspió del pes gall Ud% Vallespin
a la farmacia Llobet.
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Ili als envelats despeas de rnitja
definitivament per a la cursa de crasa,
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Al dit ball assistí una concurren- tat
— Després de brAlsints exercide •
nostres aticionats.
la distancia de la qual es de deu quis'eviten tots els perills de con- nit podria molt ben esser que en- cia extraorelateria, abundant les be- s'lla
doctoral en nieeieMa i cirargia
n'aixeques cap en lles damiselles, que dansaren atub
Gironan sota la direcció del sets
larnetres. nn pot pos efectuar els en . retagi, sois per la naturalesa guany no se
el ¡ove senyor ;ose .? Maria
gran animada fina a la marinada.
aquesta
vila.
manager senyor Artero. i Vallespin
naments gaire melòdics i científics.
de la Pasta en si, sine, tumbé
Els campions foren ostacianaas al i Servitja, fin del ere/wat metge se— La temporada estiuenca es
sota la de joaquini Rubin, estant Iliuprenent part. com ha va fer, a la curEL DEURE
per que s'eliminen sabons, pressent que resultara animadis- donar la volta pel "parket" durant nyor Joaquias Massa, d'aquesta do- •
sa d'entrenament per a la isfarathor,
rant-se a un fort entrenarnent.
blEn DELICAT
tat.
la bailada dedicada a ells.
brotxes, vasos i iota mena sima; tot ho fa esperar així.
sobre una distancia de al quilòmetres.
- L'Ateneu de Girona ha ajorOx• mate in l'ATENCIO
MOTORLSME
EI Grand Hotel de Eont Romea
— El Centre de Lectura ha eleAixa hms diem a Harr Olz i a la F e
1151.8 Ale/ IFILL3
d'objcctes porta-microbis.
git president l'advocat En Pass Font nat la clausura de l'exposiciö daha obert ja les portes.
en pes-deracióEspnvol'Atme
REGATES INTERNACIONALS
quarelles de l'exquisit rintot vilade Rubinat, l'elecció del qual ha esi a quants s'Interess i n per la marxa
DE CANOTS AUTOMOBILS
nevi senyor Martí Tau:ras. que ha
Usant la Pasta
BACA
tat acollida mula torea entusiasme.
d'a q uest arrani'm". és mtn veritable disassolit un exit molt resnarcable.
.Avui, a les vuit del vespre, a l'eslatsimplificara l'operació. d'alai • Pluja :-: Un cadéver sota la neu
parat. ds im fet que fa trontallar els
— La Dipmacia, ha estas Cuneoge de Penya Rhin linda !loe el sorTARRAGONA
prestigis d'aque s t ore/m i s/re direetiu i
lar -Se, hi empleara tres O
tan
contenta
Sempre
cada per al divendres, dia 27, a les
embarcacions
inscrites.
de
les
teig
amb
tata
la
els de l'entrenador Hala.
Poeta pretniat :: Alees sis de la tarda. El mateix dia, a les 5
quatre minuts, no sentirà desDesprés d'una secada «le snobs Pluja
Abans d'allir va asser retirarla de
seva técnica que nnsaltres Ii reenneiNO øOLSN1tT 51.0 ALINEO.
noticies
pres cap irritack, ni Molestia mesos finalment ha plogut amb
deu del mati, es remira la Comissi6
TA 1 refinUATE11. asma
l'estadas
de
Erario
la
canoa
"Patovelocitat,
salts
i
ata
proves
de
x em... en
t'UF p exalira2
Per fi, després de vuit meses sen- provincial.
jee', del conegut esportsman Antoni
a la pell i, si la tenia abans abundancia durant molts dies i dicaxT • t.Leas 2•14.0•12a
ilancaments.
— Esten exposats al palie. Me
Corpus
se ploure, el eia del Corpus caigué
EN111121:641
d'afaitar-se, desapareixerä, ' croes vigades. El dio deha
Encara hi ha altres disharats. dels
VäBIANT4
estat sobre la nostra ciutat 5550 (cut ai- ternsini de vuit dies, els nous prsa-I
entubé plogué. -Aqueata
• n 4•Ml. PIATI bell I POOTIM
quals ja en parlarem al seu temps.
oblidar-ho,
cal
no
perquè,
la callas tlUe el tes t s tornés a guat, a les vttit del vespre, tot just supostos municipala d'aquesta
ta. •%. SO» ULTM nWalinlir
LA •PASTA NIX. ES , reired: -se • que t.71
a l'hora que era pels carrers la pro- tat, que importen 2317708 Pm":
: :: a 1 r fred
y.
En el nnstre primer an t ele diem
cessó que se celebra en aquesta tea
ABANS DE TOT, UN PRODUC- Atub tot, ha començat el desglae,
incv era temps pereut, esforens in
- L'Ajuntament de La Bbbla
TE PER A L'EPIDERMIS. i ha est2 trobat vora el C/ape el diada.
A partir del dia 23 dels ron_
i el j ners mal esmereatel tots els-ftil
La pluja arriba amb forts trono i ha aprovat en una de les seo« 't
carlaver d'un horne, mort probablerents, de 10 a 1 i de 4 a 9,
qua es elerl i ntrin a procurar un ml l ollamees, duran) fina a quarts de darretes sessions el ote e de tleat
al principi de thivetti, això
podran ésser retirals de les on..
DROGUERIES, PERFUME- ment
rament en els saltadors i Ilancadors.
editas per a Farrendautopt de
es, fa set o vuit !ilesos, a cense- dotze de la nit.
EN
cines del Club sis rebuts my- DEMANI-HO
PREU DE T50 PESSETES TUB
MES,
ETC.,
Al
per fer-Ins donar un rendiment profi•
de
— El jurat qualificador dels Jocs häscula municipal, per die 6910
qüencia d'algun torb—tempesta
responents al tercer trimestre
tés
(1 7 gtne a París. Drem, també,
Berma
Insaarle
timas
de mil pessetes
neu--que l'agalä en travessar la Florals del Rosse116, que se celeConeossionarli
d'enguany. •
Martas UI. Illemetena
•
IDe hi haría una exeeecid. Avui re-

Els atletes peninsulars i 10hrupiada
de Parig

• •!!

rrra

iba

Ix

NIX

m

NIX

NIX

Del

C. Barcelona

*mere., El5 de bar,

LUCIDA •
Wat :-: El tila» catalä
~si aoves
~Ruge ron vinent celebran
per primera vegada, mitjançant
ti sant berilici de la misa al mo •
llee* de Rastra Dona 'de Moniserrae, el novell sacerdot Ane.
b Felip, essent padrins En Jeroni
Montag.( i N'Agustina Textd6 de
MolMagut, enlairant i es glories del
erend Ramon
b acerdoci catòlic clrev
Macarulla Font, catedràtic (raques(
Semi/un
— Fa prop de vuit mesos que
hi ha establerta ro aquesta ciutat la
Llibreria Catalana.
En aquests vuit «tesos s'han venut 1,440 ezemplari d'obres catata/tea. Es una dada interessant.
— L'Alcaldia ha iroposat una
multa a Salut Fontdevila i Attänia
Boncompte. per negar-5e a inscriuze's a la fulla corresponent del Cens

electoral.
— Es troben vacants les places
de subdelegats de Farmacia dels
partits de Viena i Borges-Blanques.
— S'est à treballant amb activitat en el decorat i arranjament del

eseoles parlicutacs i
oficials amb Pues 'Postres, la

lOtS3, tea

majortn d'atssuctacions cultorals, recreativea, benEfiques
tnereanb13.
El penó de l'Obra fou portal
nel gerent de la fabrica Dará,
sencor Comellas. essenl els cerdonisles els propir t aris senyorb
De Mil» littaseh; la Casiódia,
portada sola thfern pel recere g id senyor red oc mosseo Segú • acomPan y al del reverend
srnyor t egeot mossen Rosa
d . :141'es dos saeerrLds.
Les presidPncies les formaven l'Aiuntament cii con-ureacid, AMI; el delegat foyer/131UL
l'alralde. les autor'' als jud:eials arnb e l jutge senyor Isern.
fiscal suptent senvor Rovira
secretad senyor Boa, 1 arqui tecle senyor Alemany. l'eseolta
(le mossos de 1 . Esquadra amb
Io t a gala a l'entorn de la Cus'Mira amh el prefereut senyor
G 1 0103. D083 t' andes execula-

ren osciallidea composidons i
ant el l'or parro.
quai interprelava moteta eu-

saló de sessions d'aquest Ajuntarient.

da t an! n f s

BALAGUER
El delegat gofla de Bellcaire
Sobren quatre regidors
vernattu
Subhasta
irom llegeix uns camella. a Balaguer parlant d'unes festes patriótiques que es faran a Bellcaire, orgaaitzades pels elements del Fui,.
— Ha cessat co el cárree de delegas governatiu el senyor Romero,

pre. a oss4

— Tornem-In! el dia ao tradrä
- Iloc la subhasta del ja immortal pont
- .d'Aliarrag. Sembla que aquesta cegada hi haurà licitants.
— El sentit conia ha imposat que
s'alces la prohibició de poder comprar els dies de mercat, els carros,
4 abans de les deu.

1

dos queda de vuit de la larda,
bou el senyal de Aortida. L'obrien els Ilpies'Pans, els serenos, aguttils. l'escolanta amb
creu alçada 1 ganfarons. Desuda la seguien les comfraries

*ALLS

eari,ties.

A un quart

de

dea entvä
l'arnatuniat

sil'esglesia parro-

onriati/

•T e deurn i seguida ment rocotesmossan
Plar sarerdot
anima propulaara ele tan aran dosen fesla. dirigí una saIntacid als notuhrosos feligresas
que emplenaven el temple, regraeiant
trds ele gui havien
rontribuit nl MAA gran Ftlimaiel de la rliada. per quan' les
funnions religiosos del mati havien estat prosid'des por l o s autoritats Insais. havent - hi noishl lambe lin gran nombre de
feli g raarra i relont hamenalge
al Santissim s a g raint de tot
cor :la gentllesit - ele la casa.
Bata:, feu einost ració del
signifrnal de Li f.sta plena de
pan, d'alegria i d'estimacid de

to'e.
Tant la rasa 'Iteró rom el rezo?) , rnerasan forne molt

fe;icitais per Pbxii
— Els pa g rsos estan molt
sa l isfeds de la aneja tranues1.9
/11*. done s . algunas rollitra les
danaven gua si del trg parea ii ..
des, g rades a Nu. no sera a•xf.

Picúa :-: "El barret de cascavells"
Les ombres en relleu :-: Noves
CASTELLAR DEL VALLES
Durant tot cl dia de Corpus tusL'orfeó
uérem cl cel tapas, caient de llarg
Dee
d'apie•t
e
s ente:anees. s'glin bon
Un
dorada.
de
poca
Ilag
rui.icats
en
amic
sala ceupat rss dupic la process6 bou acabada, comengá a ploure amb abur:anda i segui- ra vni r.a del nos7re velgot Or lee.
.:
Li agraim amb teta l'anima aquest
; dament fins vera Ics onze de la nit.
Per mor del mal temps, la cobla interés que s'ha mes per la nostra
*La Principal del Camp - no dora ecti!at. i cree que ja is llora de del'anunciada audició de sardanes al mostrar que els que hi convivim r,o
snrn indifetents a l'acucie i despasseig de l' Estació.
— Joaquim Montero i altres ele- enroillam ant de Melera
Diumenge pasear värem escoltar per
ments de la companyia del teatre
Romea, de Barcelona, dijous a la nit tercera celta en la nostra esglesia
al teatre Principal, representaren parroquial la honica "Missa Suem'
la conteciia de Pirancleno: "E! barret na Chorals'. de mossen Ferrer, que
de cascavells", traducció de josep fnu cantada and, la jastesa i a fina 3- M. de Sagarra. L'obra i els actors ciO que Vencerme voluntat i coneixem e nta del mesure En Juan Padrea junt
foren molt aplaudas.
Seguidament despees (Falliese a anob la gran afici6 dels joves canta.,
•., fundó s'estrenä l'espectacle "Les tris; els permeten fer-ho.
Que tm permetin. dones, els simpä"" Les ombres en reti Anaglyphes
'li lleu, que agradà extraordinàriament tics en. itonistes que els dirigeixi
despeas mes sincera salutació.
Q al públic. Valle haura estat,
leg de Barcelona, la primera ciutat de
VILAFRANCA DEL. PENEDES
Catalunya que ha pandit semblant
gire,r .i,/,,s7 e efIrlk".77(117r39111111%
espectacle.
,
temps
AsserrIblea
„ — A l'ofid de la diada de Cor3 17137e1P-rem.
4.i,. .pus assestiren l'Auntament i catres
e, invitats. Predica mossim LIUÍ3 Puig.
O co llengua no vernicula. Hom sa•
94
l'arl. dona, cada Versada mes, que lei ha
el ebtfi-r.
r-Trar,--4.., -ssee
fidels que es deeacosturnen d'assislir als oficis "solemnes-.
— Amb motiu de la festa de Sant
Joan, festa major de la ciutat, el
n •••• n ••n•• ".
jovent ha aixecat un espais Cordal
-r
darnunt de les pistes de tennis del
•!.ret.
--••n •
• • Ir
passeig de l'Estada.
ie n .,
La Societat de Caçadors ha or)v. r)j-, fr
,, ganitzat un concurs de tir de cotona
p eveie-es..." • e . 7?-7,171z-itDisposa de dos cents coloms i divertos premie. Han promès assistir-hi
bons tiradora de Tarragona, Reus,
••
021 e te 1:7
Tortosa i Vendrell.
rz.ttere.---mrsreqr.-,..
Comissió
— La
P ermanent de
;
l'Ajuntament sla adreçat a la Comi.i panyia d'electricitat Rece i Força de 14 ,7
!ve
s","•0•51e
&I l'Ebre, comminant-la amb exigir les
el responsabilitats procedente si de cas
't Da dcixa sense efecte l' anunciat aleen.
. vr-W
• g- ment de preu, durant d pericele de
vigencia del contraes celebras amb
etste 'ti ;II
•,•••••• n •n..
,
l'Ajuntament.
gr""
— El nostre compatriti trossen
"
Jaume Bofarull ha estas nomenat
soci correspoeent a Tarragona de la
R. Academia de Bones Lletres.
— Il a plogut força despees d'una
— Diumenge passat a Lleycla relarga temporada de no caure quasibe
beren sagrades ordres els campatriuna gota d'aigua. A moles inclre's de
cis Joan Tomas i Gibert, Lluis Casala comarca I;i ha pcdregat, causant a
nyes i Guasch i Francesc Martinell i
les vinyes elanys de coneideracia ru in
Roig.
cipalment a més mella ele Torrelles
• ANTA COLONIA DE ORARIA- Foja on, segons diuen, les pedres han
trencas els sarments i tot.
NET
— La societat d'esbarjo La PrinLa procesad del Corpus :: Lee
cipal ha celebrat una Assemblea extraCollites
ordinaria en la que s'han tractat diTot i haver ple(gut durant e)
questions. Després de tres hoWatt i la lardad" diumenge, es ces de discussió, feu conceda un vot
pogm1 calrbrar 11 processí del de caniiança a la Junta de govern
Corpl y.s. La serenor i la trans
encia du e s llores abans de-par per tal que, aquesta, pugui cedir sl
sortir aquella, feu que e: VPi- teatre a un mnpresari que e'emprendrá
nat is'apresurrs a endiumenjar sls espectacles pel S . 11 compte majanlea inane» de llurs ras" en • çant cl pagament de determinada (amacatitard. p ls carrera de confet- ntar anual a La Principal.
ti i ginesta i aixecant altera 1
IltCat de triomf voltats de fullatVION
ge 1 de flora, i onejant bande- La prooessd del "Corpus Chrls.
res en alguna indretzt de diverEsportives
sas nacionalitats i que un gran ti" :: El temps
Accidenta
nombre de velns assistissin a
l'acte solemnlistm per retre
La processó del Corpus no ha esta:
-lsomenatge a S. D. M. per do- aquest any tan brillant com es altre;;
nar-hl mies gran esplendor. Pot la 'dula intermitent l'e.cabä de deslluir,
iban be dime que cada any es produint-hi alguna confusió; totes les
.148 Halda 1 dia mis arrelada mirades dele espectadora se les enduia
telifloellat en animes devoI *arte que ea trobaNan el magnIfic penó de l'Apostolat de
l'Orada. La banda municipal estreni
lig de campaneti de vestit, i sota la direcci6 del veterà

;1; ,

EL GOVERN DEL DIRECTORIsMILITAR

paule esta y! en la conscién.
cita de tots els espanyols que
era necessària unalransformació, i que per soelenir l'aulori.
tat era precfs extremar l'autotitat i el sacrifirt, perque si
aquest poble tan bo huguea vist
una acei6 egoista de classes,

EL FISCAL DEL SUPREM DE GUERRA HA RETIRAT L'ACUSACIO CON.
hauria girat l'esquena.
TRA EL GENERAL NAVARRO, MANTENINT-LA INTEGRAMENT CONTRA ensElogia
el poble de Cádiz, i diu
que en el seu viatge per EsEL GENERAL BERENGUER
panya ha comprovat rajul del
poble.
Anunriä

que el

dia 27

ha

per presidir el
EL GENERAL PRIMO DE RIVERA HA DIT QUE LES SOTS-SECRETA- d'ésser a Madrid
consell de l'economia nacional,
RIES, LES DIRECCIONS GENERALS, ELS GOVERNS CIVILS I TOTS ELS en el qual Id posarles grans esperaneee.
CARRECS QUE COMPORTA L'ORGANISME ADMINISTRATIU SERAN DODesprós de la recepció se servf un lunch.
NATS A HOMES DE LA "UNION PATRIOTICA"
Mentre hi hacia la reenvió al

La causa contra
Berenguer i

els generals

Navarro

Madrid, 24. — A les deu sIta reprEs la vista a la qua: assisti, molt
milorat de la seva indisposici6, el general Picasso.
Rectifica el fiscal.
Contenga considerant diiicilissima 12
seca situa g ó de parlar en moment tan
trist i selernne descoses de l'eloqüencie dele delensors.
Els defensor; són generals e:egits
del> bens i dele mirers, i el fiscal és
elegir dels tle la pila.
La capacitas ert les defenses Es ben
reconeguda, perb el fiscal ha d'atenir-

se a la llei.
Que passaria si ens trobesstm ama
cha acusadors privats delaeque sucumbiren? Segurament arribarien a 14 000
i no cabrien en el reclute, i la situada, ser:a diferent perqué serien eleg'xIcs les milloss capa:tea:g.
El procediment seguir de l'expedient
governatia rebat fargumentadó
les deienses. maniiCitällt que p.isso
GonFell Suprem tle Guerra i Marina
per ordre del G.:recen.
A mes a mes o ha de tenir en com p .
te que ca el seu dia a un cas consurnu
l'expedient li causa veritable horror.
S'ha da reconeixer el dret de; go.
vera en trametre al Suprem I expediente governatiu per Si la llagues materia de delicte, coniirmam-ho la pesitie del suplicatori.
Respecte a qué no es tinguessin en
COU11)tt les declaracions deis senyars
Miura i Cierva, diu que les dillgencies es refereixen fins a Mont Arrua
i els esmentats senyors exerciren Ilus
carteres posteriorment als successos
desenrollats en aquel:a posiciö.
Está conforme amb cl critcri sus-

Si el genera er, cap hagués bel això
en passar pe; barrene i e; destilador
d Abatan i p ene ho, potser stauria

No demanä reforcos extraordinaris fins al mes de juny.
La presa d'Abarin no era motiu
per retirar la confiança al comandant

Iluirant-li albuma d'aquestes
socirtats, a Iris quals pertany el
marques d'Estella, com a soci
L'enetnic, que estaca cercant la nos- general.
honorari.
A la plaea d'Isabel lt daNo pot haver-la, per tant, en això,
tra pare debil, la tro'oä a la fi a! cure
vant l'Aiunlament, as' celebra
dele Arbres, la qual ocupi i no torna un cárrec per al general en cap.
del lliurament de la banl'acte
El general Silvestre, en els pria define.
dera als eornetents. lii harta
No tindrä importäncia aquell tuna; mers rnoments, está segur de si ma- molla gent.
je, no dic que la tingui pera l'enemic leise; es considera en condicions de
Formaren 800 sometenistes.
decidi ocupar-la, i nosaltres intentärem ter front a la sedició; solament a
S'ate la un altar amb la imal.
darrera hora exposa la gravetat
ge anomenada "La Galsona", en
prendre-la-hi aItre cosa
una
de les galeres que prenQue vol dir aiste? Que tenia algu- les circumstancies; pero quan ho fa
g:keniretnriepaa.il en la colonilzariü
d
ja no hi ha temps material d'acudir
na importància aquel] turb.
d-lola rapidesa necessária per auPer cartee i telegrames queda pro- amis
Aquesta mateixa imatge la
vada la gravetat de les circumstänporta el cardenal Benlloch en PI
el
disposa
Es que el general Silvestre no seu vialge a America.
cies i ele mitjans de que
A la tribtina prengueren
tetara en condicions per als ontar la
general Silvestre.
sehnt el president del Directola
defensa
situació?
Recollint fargument de
ri, l'infant don Caerles i els geEs que un general en cap, com és nerals
de Berenguer sobre l'organitzacie dela
Vallespinosa i Hermosa.
antics exèrcits romans, raposa el fis- el general Silvestre, va a exercir el
Desprrs fle la missa, la patropes
peninstiles
comanament com si !tomes manes
cal ropinió de qui
drina de la bandera, que ho era
E p sootrn (lel naviler senyor
lars havien d :usar a l'avantguarda, se- una companyia?
Ilisteariae
Bueno, Uni ib l'ensenya al han.
de
la
experiencks
Llegeix
alguns
telegrames
i
diu
gons lee
tvita: el sueca

ben instruïdes i en condiciona
En comptes d'aiscò se les té inactivo

que aquests demostren que el general Berenguer es propoaava, un top
acabada la carnpanya de Beni-Ardrs,
dedicant-es. a les pistes
Que es millor, senyors generals, fixar sota la seva atenció eh la zona
mann d'angoixa a un hospital o Ilui- occidental.
L'alt comiseari coneixia els catant en 171-e7a dti parapet?
reina als guate alludi el fiscal des
En la premsa es parla de que no
es trametrien reforços, i aixe, coincicli de l'abril de 1921.
Jo no puc rnantenir la teoria que
ad, la impres pi.6 de qué Silvestre no
des d'un aaixell es pugui apreciar el
iou ates en la 50, 3 pe tició.
Sense entrar en quesuons de Govern
terreny i la silenció com des de teri d'erdre internacional, el seu judici ra. l'ere si el general en cap hagues
és faverable a la carnpanya, erice al- desembarca t a Sidi-Dris, ja no ha u tres rasos, peque un exerelt necessi- ria pogut deduir res, ja q ue l'esperit
ta grana quantieats 7 es a mal-arregle, de la guarnide d'aquella posiciO era
•
i això es pot realitzar en aquel) terri- elevadissim.
tori, aconsellant el soldat, erarenant
A més a més, el general Berenel sen con i enfortint Ilurs muscles.
guer tenia confiança en el general
Entrant en l'art táctica de ractuaci6 Silvestre, i per al g a, no va dernanar
a
es
refereix
de d,ferents posicions,
reforços fins a darrera hora, com ho
llocs que no degueren ocupar-se per demostra la declaració prestada per
altres.
lee-ministre de la Guerra, senyor
cereal leal defensor del general Besen- estar daminats per
Respecte a l'estat de les forces ex- vescomte d'En.
guter en dir que Berenguer, essent més
el
eritepedicionaries
pot
defensar-se
Fa ressaltar que l'actuada moral
jove en el generalas que Silvestre, no
navells co poden del seu deiensat ha quedas salvada
exuda amb l'amplitud deguda el co- ri que ele soldase
tampoc
pece
veterans,
com
els
batre's
sense que ningú la discutís.
manda:11cm.
admetre's la tema amb car ter
Diu que respecta el traer; del fisEn lo rcial ordre sobre l'ah comis- rae
general.
cal en ço que la referencia a les masari es CGI:Ce(11C11 les me> gaans atris
tetes niobres, però que resulta una cosa
manifestac:ons
a
les
AHudeix
buzions i. per tant, les mis grane
sobre aqtrst particular pel coronel Ri- semblant a aquelles maniobres rearesponsabilitats.
quelme cone:x : a be ei comporta- litzades als campe de la Man g a, on
Passa a ocupar-se dele successos
ment d'altres (orces.
es tirava contra les poblacions amb
d'Abatan i fixant-se en diversos tesL'auxiliar Nadar, Zeluan i Mont bala, la qual cosa seria, sena dable,
timonie que asseguren que no hi
fet que no es 61 molt instructiva. (Rialles.)
el
Artuit
assenyala
gué desconeixement, he, accepta.
socórrer Motu Arruit
Acaba el seu curt informe rebutEl moro no es doblega a res mes que es poguesposicions
mob:litzant la jant Ileument altres càrrecs i dient
perb si abres
que a la força—dia—; i s'ha de tenir cavalleria.
que si no contesta mes extensament
en compte que esta envait.
Es limita a assenya:ar el ras perEs pensava ocupar la badia d'A/bu- què no es repeteixi en l'esdevenidor. no és per descortesia, sito:, per tnan•
ca de condicions.
temas, i comprenent sens dubte que la
La defensa—diu—afeg,eix que en
Se suenen la sessib a dos quarts
inacei6 es nociva se li acut al coman- aquesta operada oficia tumbe !a sort.
de desee. duran den matute.
dant general d ocupar una posició
en aquest cas. no pot influiv•hi
Aquí.
RF,CTIFICACIO DEI, DEFENquedant per primera vegada una bate la sort perque no hi llagué operacie
SOR DEL GENERAL NAVARRO
riss en poder deis moros.
Bissen les defenses que en la HisteRepresa la sessió rectif:ca el
Es clar que d'alai, no dés respon- ria militar europea es troben casos en
sable Fall comissari, sima el colean' els quals se sacrifiquen trepes per a defensor dei general Navarro.
Da( que si ha hagut alguna
dios general.
salvar altres ferces.
paraula molestosa en les proAlti> fou un pregó 1112 t alarmant
no
sadubte,
per?,
Pnt fer-se sens
nunciades -anteriorment, les dóper als moros, perquè aquests sols es- crificar testa una ccmandancia.
na per no pronunciades.
peraven una petisa victòria per estenDedica grans elogie a la peri
materialg
marale
les
causes
Sobre
dre-la, a no ésser que nosaltres apa- el fiscal s'ate al ja dit en el sen insona (lel fiscal i al càrrec.
i
guéssim aquest pregó castigant-los
12(1mc que slia veure
f ars
en les srves paraules es una
derrotant-las.
Jonehauria & s aja; — diu — arnb tot
Des que Aliaran es va perdre, no per l'anhel del mee cor, lene testimonis gran amargor per no haver - se
reconegut les condicions del
gué ésser la reaten:, ofensiva.
per atenuar la respansabilitat del ge- general Navarro.
Sembla que s'adorna perü torna a neral Berenguer i modif gar les meres
Reforeada la sera opfMd de
surgir engruixida.
defensor amb la retirada de
ennelusiems.
El general Si:vestre comunica a Bel'acuaació per part del
Fou el general Berenguer company
retener la situació i Berenguer s'ern• meu d'Ar3dima ; és el seu defensor prega al ConscH que sancione
barel.
persona de gran mèrit, per?, amb gran la decisió ¡id fiscal amb Uds
La defensa manifesta que fin el re- doler no puc modificar les conclusions els pronunciaments favorables.
coneixement des del vaixell.
ACABAMENT DEL CONSELL
i mart:nc la pena per al dit general.
DE GUERRA
Jo a aizi, haig de recordar que a
Passa el fiscal a rectificar l'inforl'Eecola de Guerra s'ensenya als oii- me del general Navarro.
El general ‘A'reler:
—Uri relator preguntará als
cials que els reconeig ements es fan
eent la seva misEi
generals Herenou e r 5 Navarro
des de terca.
si6 i potser no hauria d'interpretar la
si desilgen comparèixer i fer
mesa.
alguna rimel:frotad&
Atenent-se al resultat de la vista
Un relator: Els generals Berenguer i Navarro ern comuninyor Cortinas torna a deig ar-se sentir el fiscal erra que ha de modificar les
respecte
al
genera!
caren PI desig de no assistir a
cera abres temps. A la nit tornä a seves ronclusions
la vll, i que no havien d'eNavarro.
ploure amb abundar, i acampanyament
fectuar cap manifestarió.
consten
en
que
g
es
testimoniat
Els
de Ilamps i trons. Tothom está saEl ma y al Weyler: Vist.
tisfet de la pluja, i encara sembIa que la causa i les declaracions tetes aqui
Són tres quanta d'una quan
tornará a ploure, car está molt em- per alguns oficials que conten com acaba el (7.onsell de Guerra.
ea decidi la retirada de Mont Arruit,
bromat.
Els corredora del Senat s'han
i que
vist molt concorrrguls, desfi— Ahir va ansr a Sitges a jugar per ordre del general en cap,
à
el
general
Navarro
conferenci
a
la
lant nombroses persones per
un partir contra el Sitgetä el prime:
porta de la posició amb els moros,
l'antic despatx le mrnistres,
equip del Itlariä ; aprofitaren
PS Irohaven loes dos generals.
poden
tornar
al
no
lligaren,
que
el
visita per vence l'Autighom, Casi Fer
felicitant el general Navarro.
les seres tropes, el decideirat, etc. En el partit que ambdós costat
Tamhó ha rrhut moltes feliaquestes conclusions
equips jugaren a Vich el dia 22 em- i xen a modificar
citad/ano el defensor senyor
en relució ands el general Navarro. Rodríguez
pataren a dos gola. El elia 25 el Man :guri.
Per demostrar la meva imparciariä-Ausa jugará a Prats amb el C. E.
Acabada In visln, els gene710 te caräcter
prova
que
la
litat
i
rals Berenguer i Navarro vanManresa, disputant-se una copo, i el
viaren el vestit d'uniforme pPI
29 jugaran ambdós equipe a Vich, dis- de delicte, retiro l'acusació contra el

putanese una altra copa.

El reserva va jugar contra el PeadnIC i el Santquirzenc a Prats i Sant

Quirze, resprctieament guanyant per
7 a 1 i 5 a a. El dia 22 jugará a
Camprodon i el 24 a Sant Hilari. L'infantil jugä el 10 i el 15 a Mai i a
Castelhersol, guanyant als /oca/s, reforeats, per sa t i3a 2, respectivament.
El Viel' F. C. jugà el dia re contra
el Granorers, guatiyant-lesper 3 a 2
després d'aferrissada brega. El dia 22
el partit ca reptirä a Grariollert.
— A Tona, fa poca dies que un auto
,atropeDá un jove que anava en bicicleta, i el dia de Corpus un altre auto
atropel:a al passeig un xicot que corria darrera el "Cap de Llúpia". Sembla que metido curaran aviat de les
sena ferides.

Govern Civil, orpresentants
les Aeademine Hispanu-Arnericana i de Ciencies i Arta, salu.
daren el presiden, del Director'.

general Navarro.

iGran emoció.)

El fiscal termina amb un eloqüent
parägraf ded geant un sentit record
als monte defensant la patria, i diu
que pel be d'aquests tots els que juraren la bandera han de romandre
units finS a la fi de Dur existencia.
RECTIFICA EL DEFENSOR
DEL GENERAL BERENGUER
Rectifica el defensor del general

Berenguer.
Manifesta que si el general Berenguer autoritza el general Silvestre
per ocupar Abarän, aix6 no vol dir
que se li ordenés. Una autorització
no es una ordre.
E) general Silvestre digué que tenia torees suficiente per evitar la penetració de la harca, 1 tolo demanä
que se U "nie gan ele regulare.

de Entai g
s t .neral M'es-ter anunciä
que se celebrar' SeSsiö demà
mal( i a la farda per dirtar

sentbncia.

El cap del Directori a Cádiz
DISCURSOS
Cádiz .—A les once del matt
ha arribat el president del Directori amb gonorals Hermosa i Vallespinosa i l'infant
don Carlee.
La comitiva es dirigí a) Govern Militar, on se celebris la

recepeid.
El governador Heredia salodä el generad en nom de la
guarnield.
El general Primo de Rivera
contestä dient que l'Exèrcit i la
Marina, units, han fet entrar
per camina ordenata Espanya,

derer.
El marques de Estella des de
In tribuna del centre de la plaea, dirigí la paraula nl públic,
dient que Cádiz tenia ideals
d'ittdependencia i Hib e rtat arre.
lais a In seva ánima i ara te sin
altre ideal ¿'orille, mes justicid i
Dist 'lr
q ueeL Chile marcá el canal
tI p le ideals rap a Amèrica i que
hern da conservar roen cm tresor a In

nostra patria; ara tan-

hd assenyalarit ei eatni de l'en-

grandiment d'Espanya.
discurs des.
Un cop acaba !.
filaren clavant I infant i sl p resident les companyies del regament de la has naval i els soInetens fien grun s de distrirtes.
LA REORGANITZACIO DELS

SERVE1S DE FINANCES
a.ceta" pu .:ca as- ui 'a
.reorganitzacid de Finli
na n ec eias ci. a
La

Els organismes centrals de4
ministeri de Finances seran
d'ira endavant els següents:
1.—La Sots-secrelaria del
ministed,
1.—E1 Tribunal econennic administratiu central.
3. — La Direcció general de
rendes pUbliques.
4. — La Direcció general de
Duanes.
5. — La Direccid general de
Trrsorer?a t Comptabilitat.
6 , — La Dirrecii.") general del
Deute i classes passives.
7. — La DIreceio general del
Contenciós de rEstat.
— La fabrica nacional de

la moneda i Timbre.
9. — Ei Conseil d'Administrar:6 de los mines d'Almadón
d'A rraya nos.
10.— La Tresoreria i Comp.
bebida central.
11. — La Caixa general de

dipbsits.
12. — Les ordenacions de
pagaments per obligacions dels
distints departarnents ministerjals.

Amb objecte d'adaptar l'acdivisió dels serveis al minia.en de Finances a la qual
s'estableix en l'adiete precedent, es reforuiran en un sol
centre els tres que aclualment
Ce denominen Direcdd General
de Contrihucions. Din:Trió General de Propietats i Impostos
i Reprrsentacfd de l'Estat.
tual

l'arrendament de Tal-inca j Di-

receiri general del Timbre.
El non eentre. que es dono-

minarà Direceid general da
Rendes pdhliques, assumirà els
serveis Cine als tres que en Pll
ea refonen atribula PI reclamen!. orgänic de E.A(Imnstraeit1 central de la llisenda
hlica de 1 3 d'octubre de 1 003

‘i• esle3i ficorin‘p''Isrier
mie'neistiarmie''sdirdireatila
maloixa.
El nou centre que es crea
pel proaanf &eral atnh la denomrnalid dr Dirrecid General dr Tresorerla i Carnntahilital, assumira IPs atriburians
enconianneles: a l'actual fl i rtee-

cid General del Tresor núhlie,
pel mencionat re g lament i altres dispnairions
A !a Dieerritl gereval del
hpreilrl-ate Ni are i} :1J31171's , l )a
,: r717(19 noi dFah
Timbre es refonen fu;titats
Tresnreriee. eme nassaran a dd
nominar-su( Tresreree'ese romos
andei stri
i el ,s! :e dree. r ilsa p sr res pn,l isis rFdat;

La Inlervencid Central
darä suprimida com tal de
pon. dada a part i eî
serveis
caixa de dipbsits que actual_
meist ve realitzant seran
ente.'

manata a /a nova dependettels
que es crea amb la denomina-ció de Calza General de 1:60sil.
Per la soto-secretaria del nbigje_
ri de Files es procediri en e
tcrmini de tres meses a fodnar
el,
guadros de serveis de tots els Seen,
tres i depender/eles pr ovincials del
ram de Finances, elevant-lo, per a la

seca aprovació, a la presidencia del
Directori militar.
La plantilla que es li g a al p ersonal del Cos general de l 'Administrada, de la Hisenda pública es:
Cap d'administrada de primera,
35; cap d'administració de segona,
45; caps d'adrninistració de tercera,
55; caps negocias de primera,
17 0 ; caps de negociat de segona, tqs;
cape de negocias de tercera, 22.5, o sdais de primera classe, 6'26; oficials
de segona, 650; oficials de tercera,
750; auxiliare, 1,481. Total general,

4,23e.
Distribució, global del personal anterior entre els diferente centres i
dependencies del Ministeri de FinanCCS:
Provincia d'Alaya, ny fuitciouarias
idetn d'Albacete. 6o; Maearl t. 7 1,;
meria, 56; Asila, 53; Badajoz, 6;
Barcelona, 185; Burgos, 6/. Citeres, 6o; Cádiz. 56; Castelló, so; Cia.
dad Real, da; Còrdova, 6o: Corunya,
78; Cuenca, Sr, Girona, 60; Granada, 74; Guadalajara, 53; Guipüscoa,
35; Huel v a, 57; Huesca, 56; Jaen,
56; Leon, 5o; Lleyda, 50; LogroRo, so; Lugo, 5e; Madrid, 185; MSlega, go; Múrcia, 753; Navarra, ce:
Orense, 60; Oviedo, 59; Palencia,
55: Pontevedra, 66; Salamanca, 6o;
Santander, 6o; Segovia, 49; Sevilla,
1 0 5; Sbria, 50; Tarragona, 6o, Terol, 46; Toledo, 6o; Valencia. 114;
Valladolid, 7o; Biscaia, 3 0 ; Zamora,
see Zaragoza, 7o; Balears, 63: Santa
Creu de Tenerife. 50; Les Palmes,
40; Central, 816; Contenciós, e; secretaria, juntes adminstratives, roo.

Total igual a la planilla,

4.292.

Aquesta planisila regiri des de pri-

mer de julio!.

Manitestacions
del general Primo de Rivera
Madrid, 24. — El Liberal, de Sevilla, publica avui les seglients deciaracions del general Primo de Rivera:
-La normakitat de la vida politica
espanyola depen de la formada del
nou partit de la "Unión Patriótica'.
Aspirem a que la "Unión Patrióti. ca tingut el nucli suficient d'hornee
per elegir entre aquests els que siguin
oece .. is a fi de que iorrnin un Goverte que eantinui la labor regeneradac a que mésaltres havem

De la niateiga maneta aspirem treure de l'esmentada "Unión - tots els
sots-secretaris, directora generals, go-

vernadors 1 tots els qu2 exigeixi
ganisme governamental de l'Estat.
Aquests propòsit podem acreditarlos amb ices realitzats, Del, recents
nomenamcnts sie governadors civils que
hem fet, guatee o cinc d'aquests ens
han estas facilitan per Forganisme
competent de la "Unión Patriótica".
Aspirem a ice un organisme competera que ens SUCCeeiXi en el Govern.
L'hem anomenat "Unión Patriótica'
parqué io la síntesi tots els ideal!,
sense partidisme de cap mena; i a er a .
tant s'hi poden sumar les esquerrescem
les dretes, perque no hi ha res en d'a
que pugui eeparar els icreals; i es que
l'exercit na pot mai patrocinar més
gue un moviment d'ordre nacional ama
fenalaa: p2triät:ca, perä co politice.
Jo. Miguel Prima de Rivera, puc essa
cl que vulgui. de denla o d'esquerra;
perö. com a represcntant de l'exèrcit.
en :a labor que malas, na puc tenir
cap significació polielea. A reaiteit
no se Ii peat di: que sigui aixii o allO.
En els Consells diaris que celebra
el Directori—continua ei general—mai
esta ocupem de labor pcI tica ens :1mitem a canear impressions sobre
la' mama que porta el 11,U organisrae

de la
Patriótica-.
En l'ordre social, besan anat MeS
endavant que cap Govern; i per convéncer-se de la certesa d'aquestes afirmacions n'hi ha preau amb 'elegir el
preian'aul de la R. O prorrogant cl
decret de Ilaguers, en le qual rarem
de la propietat en termes tan radical;
com mai ha feu cap altre Gopern.
El periodista pregunta al genera! Si
les primero. cleccione generals les • convocaria cl Directori Religar o les farsa
el Govern que el substanciad.
—De moruent—contestä el marquis
dEstella—,
puc contestar-li. El
vellement desig i el de to; el Derector sera que les eleccions les ins
el non Gomero; pera cal tetar en compre que per alear a unes nores circe:055 e5 necess:teil dues coses preliminar,: el ce n s i el partit. .

f n , ven O f 011 s, minen! enrama_

—Dones jo afirmo que cap dels delegues governatius será candidat, petqué aisei no es pasan dir que real.tzen
una tasca personal en profit

Fs declara diecoltn lis Junta
c l asificadora efe les °latir:adema
d'Ultramar, que es froba aterfa
rs
ir! minise r1;1 f"littS.:TrirnrIßnta.rleirt
sitio del ma g isteri tineiO41 nrimar!, aste ho da al ministeri

—Laical per a unes elecciors seria
emprar. cani ja sha fet a Festrang:er,
ks llist e s nagenals.
De les reunions a París d'homes
politice, a les quals es referi el pero'
dista, el marques d'Estelle va dir que
no tenen cap significac.6 politica. Tinc
informes molt autoritzats—digué--P
assegurar-ho ruin Saben els elements
del vell reg in que el país no ho Permetria.
Deis homes del vell règim, digne
que elle eren responsables del sistema
V1655 QUe regia a Espanya, i que ah
que amb aquella collaboraren tambo
els arriba gran part de culpabilitat.
El periodista li digué que de tofo da

romotab : Iitat de lis F. petualA ¡u-

p ils' ni aquesiec dareerra Ani_
ramert l e s funriona fisidds nnr
dr i read,1 del nrrsid e nt del Tribunal Sureern de la Hisenda
nte4ivertor ~eral dr
radminiet e arid le l'Estat.
'S. arrnrime , x lis inarrnorid de
la liteende non nas ses a los respert ive, direcciAns.

d'Inetrucrid nilhuira i Belles
Arte, transferint ail reateix
els aseumntee st recree d'hmduce Juntes a la Direcció General del Deute i Oteases Passives.

11"

‘

'Terreet"

Mateare*, vi de lene Ce

iSt4

discursos Que beeis pronunciat a Seyjfli diorant seva estada, el que ha-

via causat mis sensació ioren les paraules proounciades al Cercle Militar,
bobee ej problema del Marroc.
Aixi ho reconegue el general, afegint
que el problema del Marroc exigeix
una determinació räpida. El dia 3 6
del julio' vinent, després d'ordenar a
MadKd els assumptes pendents, marxar a l'Africa, on remates:o tot
el temps que sigui necessari, estudiant

.

amb fe el problema.
A preguntes del periodista sobre
amortització de plantilles de funcionaro. el marques d'Estella va dir que
aquesta es portan a cap en els &partaraents que tinguin funcionaris de sobres. respectant els que tinguin els in-

dispensables.
El president del Directori acabà. la
conversa amb el redactor de "El Liberal" parlant d'assumptes locals din-

(eres per a la regió andalusa.
ENTREVISTA
A la presidencia estigueren aquest
mati el governador i l'alcalde de Madrid, entrevistant-se amb el marques
rie »Pagar.

COMUNISTA DETINGUT
Dos agents de la Comissaria de
l'Hospital detingueren a un comunista bilbaí anomenat Pastrillo, reclamat per diversos jutjats i al qual
se suposa complicat en un sagnant
succés ocorregut a Bilbao a la platja de la Pastera, el dia 3 de maig
de l'any passat, del qual resulta greument ferit un agent de vigilància.
LA VISTA D'UNA CAUSA
La Secció primera de l'Audiencia
ha assenyalat per als dies 30 da "te t mes i primer del vinent la
vista de 12 causa que se segueix a
Gonçal de la Colina Castillo, que
dona mort a la seva ex-promesa, la
senyoreta Purificació González, a Fatri de l'esgtesia de Sant Genis.
EL SUPREM DE GUERRA I
MARINA
• ht s. residencia oficial es reunirà dcmä el Consell Suprem de
Guerra i Marina per deliberar sobre
la causa del general Flerenguer.
La reunió durara mati i tarda,
allargant-se fins que recaigui sen-

s

tencia.
L'AFER DEL 13ANCDt
CASTELLA
PI Tribunal Suprem. fins el moment present, no ha tornat al jutjat
especial el sumari que ii fou Iliurat
referent al Banc de Castella
Cada dia acuden a la Casa de
Calientes els representants de les
entitats i particulars querellaras,
ente que sàpiguen la manta del sumari ni d'aquells punts i acords ja
eoneguts.
Segons sembla, el fiscal de l'Audiència ha manat deduir diversos
testimonis de la causa en que concia
el jutjat de l'Hospici per la suspen-

g

sió de pagaments del Banc de Castella.
Sembla que en la dita causa el
procurador N'Alfons Bilbao, a
nombre de diversos perjudicats. denuncia que el Banc de Castella, al
constituir en valors dels seus reptesentats dipòsits al Banc de Berlín,
disposà d'ells fraudulentament.
Realitzada la deducció de testimonis, aquest escrit fou presentat al
jutjat de guardia, dl qual acorda que
armes, pases al jutjat de l'Hospici i
daquest al jutjat especial.
ALLIBERAMENT
El jutge del districte de la Univertitat ha decretat la llibertat de l'escrrptor Joaqnim Belda.

La reunió del Directori
El Directori s'ha reunit a dos quarts
Ce non. acabant la seva deliberació
a un quart de deu.
Facilité la referencia el general
Muslera, dient que s'havia dedicat a
estudiar el pressupost de Governacid. quedant aprovat.
Va dir que com que ja estaven
aprovats tots els pressupostos, aviat
seran sancionats pel Rei.
Parlant despees en to confidencial
amb els periodistes. va dir que no
hi haur4 grans sorpreses.
—L'obra—agrega—ha esta' (chauga, peró per fi culminem en l'empresa.
Ara sols ens manca l'acoblament
deis pressupostos, que sera un assumpte molt delicat.
També cal acoblar el pressupost
dc Finances conforme a l'organització que ha sofert aquest ministeri.
Acaba dient que probablement
tcruara a Madrid el president divendres al matí.
LA CAMBRA DE COMERÇ
MADRILENYA
Sota la presidencia del senyor
Prats s'ha reunit el ple de la Cambra de Comer6 per celebrar sessió.
Ultra altres acords s'aprovaren
unes conclusions per regular el mercat de carns i reformant
198 de la Ilei del timbre.

DIMISSIO DE L'ALCALDE I EN
REGIDOR
El senyor Akócer ha presentat la
dimissió del cirrec d'alcalde president
en la junta de tinents d'alcalde.
Immediatiamentt el senyor Akócer
ha anat a donar compe de la seva
dimissió a) senyor Magaz.
El senyor Botärull, membre de la
"Unión Patriótica", ha presentat la
dimissió del ten eirrec de regidor al
governador.

ELS PREMIS DE L'EXPOSICIO
DE SELLES ARTS
Eh resultes per • l'adjudicaci6 de
le Medalla d'honor i tina altra creada

pel Cercle de Bella Arto, anoten, segoss, l'escrutini, el, següents: gn Llufs
Menéndez Pidal, to6 vots; En Josep
Mari' Upes Mezquita, 43; N'Erigir
Medren, ea Er erren Herirme, Mir

er
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i Benniure, obtingueren un se cedasen, amb sis paperetas en blanc.
Per majoria absoluta, dones, se li
adjudicä la Medalla d'honor al senyor
Menéndez Pidal.
La del Cercie de Belles Arta conrespon al senyor Marian Bentliure, per
38 vots, contra 37 obtinguts pel senyor
Fugeni Hermoso. El senyor Zaragoza
ha obtingut 28 vots; el senyor Mezquita, t6; l'escultor Azorey, Pan
Berger, un; Antoni Ortiz Echagüe,
un; Ricard Verdugo, un; Nicanor PiRones, un; Aureli García Lesmes. srs
et paisatgista scnyor Frau, un; el p,isaigista senyor Mercadé, un. Ili ha
hagué sis paperetes en blanc.
En aquesta última votació s'observa
que la lluita estava entre Flenlliure i
Hermoso, computant-se a cada un,
en acabar-se l'escrutini, 38 vots al scu
favor. Amb tot, la mesa. tenint Ilavors coneixement que una de les
paperetes assignades al senyor Hermoso no tenia la signatura del votant,
requisit indispensable st a la seva va-

lidesa, declarà triomfant a Benllittre,
per 38 vots contra 37 del senyor Hermoso.
Aquest posä alguna objecció al fall,
que, reglamentàriament, llague de prosperar.
El senyor Hermoso, en sortir del local , fou objccte de manifestacions d'afecte.

Disposicions de la "Gaceta"
Madrid, 2.s.—La "Gaceta" publica
les segirents disposicions:
Fixant les forces naval de l'any
1924-2S.
Apart de l'estat de les forces navals que el formen, 2 cuirassats, 7
encuero, 5 destroiers, 22 torpediners,
52 canoners, S submarina i 54 raixells
menors auxiliars, indica que en consenceró hi ha 2 encuero, 3 destroicrs,
2 canoners i 2 submarins.
Les forces del personal es fixen en
tamo mariners i 2,773 soldats d'infanteria de marina.
També publica la següent disposició:
Que la denominació che titol de
marqués d'Aguilar, rehabilitat a favor del senyor Joan Fabra de Sentmenat, sigui en el successiu la de
marques de Vilahur, amb cl fr
distingir-lo d'altres de deelaració

litar on arribaren quasi simultaniament el niarquas d'EsteHa i l'iufant don Ferran.
El president del Dfrectori,
parran amb els periodistes, expressa el sea entusiasme per
l'obra del Direetoei, que es ve
secundada — diguA — pel yoble s en cer .
L'Uta:11, en nom del Centre sa Itnlä el general Pr;mo iie
Rivera i Ii va (tertuliar que elevil fins rt les grades del tren
el seo afecte i fleallat, oferintli l'auxili tic bis en la las,,a.
en In qua! sencera anih
da Den,
oap del sotnetent olisequit

DEL MAR E< O

DE soLDArs
Melilla.—Per haver-se-li disparid el deton ado.r resune ferjt
el sotiat del re imer.t de Saat
E/eran. Josep Garriea Santana.
.
Fou rural a i la
efeetual el sopen dele
sergeols aviadora Cels 1116nilez
Josep Colindo, morts on necid,,nr d'aviadó.
Continuen els treballa e salvament cuirassat "España".
Ara es eonstrueix un pila inclinat per la banda de baban!,
Per on seran Ilaneades a mar
les peces de gros calibre.
S'Ita ilesniumat la planta
la banda d'estri.Emrd, sones
l'arribada d'una potent grua, de
Marsella. pur extreme de mar
les peces de gran calibre.
Fila ¡lectura reliterrament
regiment
del soldat
fr' madura . V ie in . ih Moreni
fori_
wort a censeqüilinia Ire
des rebudes en Dar Ceaebdani
disnarar-se-ti el fuseEl.
S'lla publicat la segilent ordre de In plivea:
Substitnint Cachar! ornanitraeiö Inri ten NI el coman damrid de la zona d'avantniaralleimaran ele rz,eerals Ferniontez P6dez i S .n 11'2(10 OriVP.
' Ela dita generals. ene tindran
sorIltir resid6nela g n
tiran d'ella en itpoen normal per
inspeccionar la eireurninseripeiö
i recárrer-la tol s les %nades
que tregMit necesearies.
eslal anernril del territiri. ella esmenlate gene:elle
pr ndran el romandamert
roaos
b mqe
u el comendant tr neral desieni.

g

el arqués d'Est 11a. lliurantli les insígnies de sontiltetdta
i el carnet d'identilat.

g

El eneral Prime de Rivera
contesta les paraules de l'Inraid dient que no podin rebre
la ropa n le millors mime 11 . de
in llore Ilnvis escoltar tan grabe par:tules.
Agraixo l'honor que reí). i
din que esta obligat a doniir
preves d'ueb'i, semelent-se al
judici It'st6rio deis fets.
Acaba amb visqnes al Ftei, a
Espanya i a Cadiz, essent ovaeionat.
Despr6s es va servir un es-

,

n1611/141 äpat.
Després os traslladaren al
Govern militar, en canvia

n

ar miadanl-se, de les a

g

-toras.
El President ton acomiadat
Prt el venlorrilo "El Chato",
sortint en a:Omita/a! amb l'Infant i vis genitale Yallespinosa
i Hermosa 'all a Ronda, en continuaran el can per seguir
Granada.

q

G9tAffi

CALDES

A NC A
1
g

A'AFE'NTS

EN

.,

m

et111811111EYE1181981122111112e2M/V5

C

CASA

n

tri nltica".

Diu que vial ja per tal de recollir les aspiracions deis pobles.
Itecollint una frase del senyor Ayala, diu que cal crear
un orgue que substitueixi els
militars en el Govern. Pera que
rolad i — afegeix — que el Direetori no té pressa en linarse'n.
Parla del problema do Cadie , que te dos aspectos: El de
la pesca, que 6s de gran importancia, va( cliii tota 1;1 ramaderia d'Esa/viva. Parla de
la dolenta direceni que ofereix
la direcciii general, con fiant - la
a 16eMcs polset' 11165 capacjai..3,
A Espanya es faria una reglara/liben, prerisa Pyj'ar p)s
eslralls que s'han causal, a lcs
mars.

Cri altre aspecto él; el. de les
comunicaeione maritintes. Concedirtt la reparació del "Princesa de Asturias i d'un vaixell
eßcola.
Acaba donan! un visca Espanya.
Despres din que eols generals
del Diree,tori faran un altre
viatge, sortint do CM:a el I:a
27 per tal de trobar-se a Madrid i inaugurar el Consell d'Eennomia Narionnl. Promet tornar a m'arel red) querit.
—No aspiren) — din — a expansió territorial, perb Ml es
parli l'idioma espanyol, alli es
troba Espanya.
Després va anar al Ceretts
Gadith, on arriba a dos quarts
de quatre de la tarda, essent
rebut per la Directiva ara el
set; president, els quals Ii saludaren en nom del Cercle, felicitara-II per la viva geslió.
El general Primo de Rivera
úlcera la copa per Cluliz 1 el
set, Cercle, essent ovecionat.
Deeorés anaren al Cercle Mi-

ruomt.)
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CASA

110moro . 25
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tigueres; Igualada,

Soisona, Tárrega i Vich

11,99, Wtn resa,
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Plaga Catalunya
Telefoneo: A. • 031, 411II I 411/1
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CAMERA CUIRASSADA
TA..FA DET..t.; COMPARTIMENTS DE LLOGUER
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CAPACITAT
decirnetres
quedrat..

20

58

18

20

58

18

411

56

44,173

58

41
74'051

41

31

e

otntimetrati

Fondsrit

12

A

I

011

Arnpläri•

AlzNria

trimestre
semestre
any
trimestre
semestre
any
trimestre
semestre

14,762
21,800

40

41

58

96,163

59

41

58

139,272

Irn

TERMINES

TITULARS
Dos
Tres
Pessetes

10
14

17
28

24
43

22

51
25
43

81
36
85

79
42
78

123

15
22
36
20
32
50

138

64
120
228

30
50
75
36
56
90
50
70
120

67
124

104
198

223

371

84
152
282
119
209

132
248
474
189
948
677

any

trimestre
semestre
any
trimestre
semestre
any
trimestre
semestre
any
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Direcció lelegrMica i telefónica: BANCARNUS

MALAVELIA : : .PEO';tNCIA PE GIRONA
Temporada de 1 do mni:t. a 30 d'oettihe

"33,25,9137-723.311:772.1.7.72===rv...."4-mr.m.,==mirawzrz=z-exi
iikel'117....

LA CATALANA
--•49. •
ASSEGURANCES CONTRA INCENDIS I EXPLOSIONS DE TOTES CLASSES
Contra la Pèrdua de Lioguers, Riscos Loeatiu de Recursos i de Paralització de treball a calL4
sa d'incendi
Fundada en 1865
INSCRITA EN EL rtutiTilE: liEf MtNESTERI DE FOMENT
— Pannelg da Gebela, 2 1 Corta Catalanes, 624
Dornlail"r.. a
1
d,osomborsat: Pcssetcs 2 0O2,009.—Tteserva Ea..
Capital subscrit: Pzssetes
tatearta: P8S$Ct3S 1.029,003

q

—

de Cánovas se celebra l'estnorzar organitzat pel "Somat6n",
a honor del general Primo de
Rivera, amenitzant-lo la banda
del regiment de Cirdiz.
Presidiren Pinfant don Ferran, el general Primo de Rivera i les autoritals.
Ofen i el banquet el caporal
del sordelent senyor Sebastià
Ayala, el qual pronuncia un
discurs vietorejant Espanya, el
Directori i el Sometent.
El marquès d'Estella, un xic
afònic, din que no li quedin
humus i recollint una a usió de
l'infant don Ferran, diu que
mereix tribut per 6sser mudel de soldats, de princeps i de
pares de familia, Compara el
semetent amb la "Unión Pa-

• d'Erarlst

FUNDADA

Prensil:pe del relletae
7-. 8fert: A. 1912 11313

semblant.
Una altre jubilant el senyor Joan
Visita i hierva, cap superior d'adIMnistració i interventor civil de Guerra i Marina al protectorat del 'larroe.
DOS AVIADORS MORTS I UN
TINENT FERIT
Madrid, 24. A la matinada facilitaren a la Presidencia el segiient
comunicat oficial:
Zona Oriental.—A Yavanca4ta
d'Aíran ha resultat fcrit menys grey.
per dispar enernic, el tinent en cap
de Fesmentada avancadeta, Joan
Grajarcs Merino, del batalló d'Extremadura.
Aparell Breguet núm. 6o, tripulat
pel sergent bornbardeig Josep Collaso i sergent pilot Cels Méndez, ha
caigut violentament a Faeródrom de
Nador, resultant rnorts ambdós.
Zona Occidental.—Sense novetat.
DUSCUR8OS DEL CAP DEL
DIRECTOR! A CADIZ
Cädiz. — Al teatre del Parc

- Ç Successora

2,\RNU

.

Sltuac6 1 dosenrotIlament do la Companyia
-K-..1,70.Si"-'W5,,,,n.nmsymzentumrszsm,rmacvemyrr7,-...anasecrmalm.rmrsone.-

Priores

Any
Aigües termals, blearboratadcs, alcance, Iltlques, clorurades,
ebdIques
Atalantes do l'aparen dlqestRi- Feta-ArtrIttsma on ses
pica manIfestacicns-Diractis- OlLcosúria-CoAsolldació do fractures
Establirnent de primer ordrt rodal de frondosos pares. libitaeions grane. e i)modes i venl ilades; menjadors i cata espatosos; salons especials i elegants ro n festes atraecions. Cape_
Ha moR formosa. Idurninaelod el6ctrica. Campe per a tennis
nitres esport3. Autçis per a excursions. Gaiatge.'relafon. Ahnteistrar a: Ramb!ri
Ice Fine:. 18. Ttareebna.
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126.254'04
125.322'52

83,b34'56
116,275'811
291,70782
533.51196
937.532'11
5.955,412'55

COS CII Cura

310,864'26

1.600,7,31019
2.812,590'35
16.202.32837

469,148'11
1.161,798'dt
8.661I55389

Reserves estatuaria i per a
eventualitats
55,020'13
291,457'58
611,810'14
809.15786
1.357,19737
2.000,000'00
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CUIACATAJ

Reserva de rie-

Autoritzat per la Insp ce j e) d'AssegurInce,. en 26 de juny de 1923
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AL COMPTAT I A

TERMINIS LLARGU I SSIMS

Carrosseries amb vela i sense, basculants, tancades
per a repartiment i Omnibus.
Llittraments a l'acte

CZ.zrsela,

235,

4.4.4144144444411.0444+68.4411414 44+8

(

entre

Aribau

untailler

PUBL1C1TAT

LA

ESPECTACLES
TEATRES-

..414414,064.11.6.8.044.44441

Excebdor

I TEATRE POIJORAMA

Toatre Cataiä Romea
• Teléfon 3500 A
Gran companyia ebrnica del
Teatre Lara, de Madrid
RICARD SIMO RASO
Darrera setmana. Avui, di.
erres, a dos quarts de SiS. Blanues a 2 i a 150 pessetes. El
an exit dells Quintero

MI HERMANO Y YO
it, a les deu: MI hermano y
i Acäola y Ntelitóra, per Conapeló Català i Sinni Raso.mà, dijous, tarda. Mi harmay yo. Nit, en honor i bene 1 de la eminent actrin

CONCEPCIO CATALA
$ famoses obres deis QuinTU

Avui, dimecres, 5 de La filfa
de l'hoeploi, E subterfugl, El
traer* de la caravetia, DIplo.
macla femenina, Quina t'ami.
Ha!

PER A

Avui, din-meres. tarda, mati-

Teatral Triomf i Marina
i Cinema Non

PER A REVESTMENTS( Xspes "B" de .120 x 120, 120 x 190 i 120 x 250

Avui, dimecres, Els germana
Cataclismo, Un horno com poca
n'hi ha, La Java, La filia de

TURERiL

née selecta:

EL DINERO DEL DUQUE
Nil. a Ice 4100:
•
EL PRIMO
Dissable. nit. estrena de
LA ESCENA FINAL

e

Cinema Princesa

efteeeetre+e+t4e44/4441mere.44.

(darrera representació)
i l'estrena Vamonosll
Es despatxa a comptaduria

Vis Laritana, número ti
Telbfbn 1371 A,

Teat re Barcelona

Lo-al frese i enmonte. Avui,
dimeeres. grandiós programa:
El prescner de Zenda, m'ojeelant-se la i darrera jornada,
grandids film de gran enmeid,
interpretnt pele grane artistas
Miro Terry. Barbarie La Marr,
Ilamon Navarro, Lewis - Tone
d'alt res; Un marit model, grandiosa entra. dia perfanyent al
Programa Ajuria, interpretada
pel simpätic artista Bryan
\Va sh bu rn ; 11.1 terratrèmol, ex.
traurdirnri film dramätic
gran enmeló i argument, altament interpretat pel gran actor
Lon Clianey; Les trcs capsetos,

Companyia d comedie3
DIAZ-ARTIOAS
dirigida pel primer actor

TEATRE TIVOLI

Manuel Díaz do la Nasa

peretas I mistes de Josep X
Joan Cadenas, procedent
del Teatral Reina Viotória, e
de Madrid
Avui, dimecres. larda, a dos
quarts de sie, preus cecinóMieS. Butaca, 3 pessetes
TE000R0 Y COMPAÑIA
Nit, el gran èxit

Avui. dimeeres, tarda. a un
quart de sis. El celebrat
drama en ;malee artes, de •
Llufs Fernandez Arda,..in,
I
• LA DAMA DEL ARMA°
Nit, a un quart d'onze la
formosa comèdia en tres t'd
artes. d'Eduard Marquina,

cinta ilraniätiro; VI.
cinta cómica de grata
broma. - DCITI1I. rans Ostre.
!tes, entre el n ,?s. Dipionläcla femenina, El quo fa falta es estimar, L'insomni, En Tomaset
nol del colmado, i
Avial, La portera de la fabrica.
3nagnifica
da penosa,

CUANDO FLOREZCAN LOS
ROSALES

I Demn, di,jüllS. tarda. Cuan' do florezcan los rosales.
Nit, primera •!;-• Gran Gala,
El sueño de Kihl

La Bayadera

:CONCERTS::

Es reben enrareces per a
les dues funcions do gran
4 gala que se celebraran de-

Totes les nits

La Bayadera

mit i 1 do

AMICS DE LA MUSICA

juliol

4444PA.C444.0444•4444444MFA

Es despatxa a cornptaduria
i

gam44~4444444~4-4.44.ii

4444444~444."4"+"4e,

Avui. dirnecres. a tres quarts
de deu de In
RECITAL DE CANÇONS
per la eminent cantatriu

--esseedesessi
ELDORADO
Coliseu de variedad»

Mercè

TEATRE NOVETATS

Notables pollieules

Gregori Martínez Sierra

Els celebres
ELVIRA AND SiLAN
balls russos

EL AMOR NO SE RIE
i el sainet de costuras aragoneses, dele senyors Arni- ?
ches. Abati i Marín,

Gran concurs hípic internacional

Suelas del farnós artista
CHCSTER
el xinès plegable
Exit de 11 flan:i jar, dansa_

4

sone,

als paras del Reial Polo Jockey
Club (carretera de Sarnä)
Bernia. (hijotle, quart dia
Copa Barcelona (7,000 pessetes en preinis i una copa)
Despatx d'entra d es i localitats
a la taquilla del teatre de Noatats, tronzo a una i de quatre

rina
..
MARGAR:DA DIA2
«24 (trans ocro;:ons 5 la
nent artista

CONSOL HIDP.LGO
Selecto i exclusiu ropertori.
Espléno'ida preser.tació

LA MAÑA DE LA MAGMA
Dijpus. tarda, a un quail de
Sis, matinée popular, La
muerto del dragón. Nit, a un j
quart d'onze. Gran festival
d'homenatge a la
•je

_

--ESPORTS - -

Tal() .HASSAN

Catarina Barcena

Gran TeatreEspanyol
SANTPERE - BERGES

•

Aval, dimeeres, tarda. a /es eine.
Entrada 1 1»,ii l'NA neetteta
LA MALA VIDA

NII, 8 les del:

L'OBRA DEL DIA
DE GRACIA

LA CAMPANA

o

EL FILL DE LA MARIETA

d'Ammhatis 1 Märdua,

Demà, dijous, tarda I n:t,
BENEFIC I
de p, prirmra artrin
ASSUMPCIO CASALS

ama escaients programes

COND eS 01. t..A O IG1 f! / Duta
ALG O

e AvUl. dinvere5, tarda I tIll, monde merli.,1 pro g ra/.. Le, n •01,1,,lie, E, .1
4;.. rapte de la favorita; Manen, 1 Dele na familiar; el eran nun El cub.
terfuel, per l'Ala llana: El trence
la caravana, u y jorna.+1 dr • la
5.. de
alar, al ,i• rie La filia do Chospici.
`1 befa, duouS, CIW7 estrene,, cine,
/1 i,ran111,-)94 r' llield a
La mascara de ferro

4e

Companyia de sarsurela d3

Segura. - Avui, dimerres,

da, no hi ha (unció; nit, a
deu, preus baratIssims.
ues primera clessa, 2 pese. L'espectacle ms econbde Barcelona. Ple tots el3
; grandlós conjunt. Les
reses resulten estrena, San
de Luz. 2, La viejecita. 3,
VSJa 011141 Dolores. - Dijous,
a les cinc. Butaques !iris
11, a 0'80 centims, lotes
localitats, 0'50; ge.
roo.- Nit, fireu-vos
la Dolores, In

vitIsolta.

centimetres.

par a ab, -Atente oboe

BARCELONA, MADRID. VALENCIA, SEVILLA, LLEYDA, SALAMANCA, BILBAO

Iffll••n•

DIVERSOS -

e?

Monumental - Padró

.

:Z AVIli,

TURO- PARK
Magnífico jardins
Oharts tarda i nit
funcionant
toles les grans
atra, • ric.ns. A la nit:
Banda militar a la gran plaga
Ca f e -res t au ra nt Carbó

Si voleu laborar per a saltres mateixos, pr.ote
giu en tot la indústria nacional

contra la

ELLS

L AIGUA d.11-1ORLINE
caiguda,
es un tenle del caben que deturatä la
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fan
sese a
avençar seu creixement, ii donati finar i sua vitat.Desseguida despres de l'aplicació d'aquesta loct6, les sango-

res poden procedir al pentinat, risat o ondulat.
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PRODUCTES HORLINE:

AIGUA d'HORLINE (tintura progressiva per als caballa
blanca): 6. • DEPILATORI (tic% 1 inotanalu): 6. - POLVOS (molt
adherents): 250. - CREMA (evita les arrugues): 250. - AIGUA
DENTIFP.ICA (en comprimits etervescentz). 5. - BATHOL
IVIONTRY (sals minarais per a banys de peus): G'50.• SANIBEL
(comprimits al bay . rhum, per a regenerar el caben); 3'50P
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a 0'50 pesetas les deu primeras paraules i a
0'10 per cada una d'exces
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A Badalona, balsas amb Jaral I pisos
LE per a Rogar. Eschure a LA PEDLIL/TAT nunt. 5,050.
cadalso a senyor

HABITACIO (ormal. Correr de
Viltarroel, 10, tercer, primera.

Bastons
A ;,reus mai vistos
FABRICA
Passatge Dacardi
(Rambla - Plaça Acial)

VENDES
ARQUES

Limado a qualsevol preu.
Mallorca, 125, Interior.

de confecciona per • aeBOTIGA nyores 1 nens molt antlga
arreddeda. per retlrar-se del nema, es
ven a Sabadell. Garrar Esglesla, 19.
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Fabricant: J. ALERat MATAR°
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Fábrica de Preciadas CerifIliCS
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clillryseRagiuMlagglast.idre.

alossestasulaRia

Motocicletas "SALVADOR", de 1 1/4 HP., a pessetas 850. - Casa constructora: Rogent, 72

del Centre, 30. Ocao10. Economia.

Debla general • Lepeff a,
EttablImente DALMAU OLIVEREA. 9. A.
PASSE:C DE 1 -INDUSTRIA. ts • BARCELONA

PROFESSOR. „cr la„,„":n a de„ e,a.r
Utut d ' Ear
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Ge 7 a e. urgell,

prerara,S a l .y. razn rt-

naire/arar. 1.11o1s de 3 a 5 1
83, primer, eegona.

PELL, CABELL I SIFILIS
Doctor F. al,ntanä. dele llostmais le Pa.
Corlo catalanes, 539. accessori.

Rabies de Vel dnela 1 articles de co e struccid

Casimir Vicans
Despatx; Taller., 72
Toleren A, SOSO

Fitbrica: Cerrar Benavent
prop de la Traveseara de
Sana)

BARCELONA

COMPANYIA TRASATLANTICA
SERVE:IS
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Ser:~ Ser almas matera.
Muda amb les dengosa,
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RIGAU, BllbBERR I Cia.
Vidriares trart : asmanars al roe labre ''Ore 1 mistan : Vieres 5 ertssall9 Mane I tenla Baldonee,
doseles, graNms, Insanas 1 mirilla
Glif•II 0 . 14 32, entre Corta I aernuvena
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BARCELONA
TELISSUN 5343

COLISEUrisl

ttttt dala atolles, catarros me breamos.
per crónica I rebelo que slguln. ea Elia•

telsen radtealment are l'ELIXIR GUAYACOLAR SALAN. Venda, al preu de 210
VtectleI, lae Centres d'EspectIlca 1 a
FARMACIA
aval O*
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PASSEIS D ObsACIa, I le

Telefon 3535 A.
Avui, dimeeres, grandiós
! èxit de LA MODERNA PLA.
' GA, per RIAK MURRAY i Da- .,
't vid Pow.11; UNA A3SEGU. 4
.., RANÇA DE BODA, comedia ele
I- del PROfillAMA AJUMA.,
7 per Itryaill Wastiburn; UN
VELL LLOP DE MAR, ce, mica por Snub Pollard, i
NOVETATS UNIVERSAL,'
número 108.
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Sextet Terrena
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Avui, dirnerres, grandiös i extraordinari programa. Es.

III trena de la dPliciosa comedia El castell dais fantasmas (ex.
ig elusiva), pel graciós i popular artista Max Lindar. Barrer
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▪ dia de les pellieules de gran kiffi, l'ernoeionant eine-drama
La princesa Dernidoft (exclusiva), per la eminent al lista
• I-Ya Mara; èxit soredlós de la sentimental pellicula Amor
• de moun (exclusiva), per la genial artista Katalyn
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ES HORA EXACTA
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Dama, dijous, dure s magnifiques estrenes: Pre000lta t In-

•111 ?m'U' (exclusiva) i la preciosa comèdia dramatica Ele

▪ teinpa canvien (exclusiva), pel gran artista William Rus.

• 1411.

I

Pina A. no n, 15, Telefons 1644 A 1 848 A ARCELONA

Amb higiene i precaucions, allargareu la vostra joventut o la vostra maduresa. Combatís: l'obcsitat pe( régim
esborreu les arruges amb mássatjes locals;
i
pero sobre tot, eviteu els eabeils blanca o grissencs, orimer scnyal de la vostra decadencia.
Veieu amb quina atenta vigilància els homes 1 dones
rivals vostres, competidors ventees, miren els vostres cabells, el vostre bigoti, la vostra barba. Cada día sentíreu a
die: -• Has vist a fulano? Es fa ven; ja te cabells
En quant a les dones, mes observadores, mes coquetas,
mis presumidas, la situació es pitiOr.
Doncs a dcfcnsar-sc, a resii,tir! Fora 'Is cabello blancs!
Al primer cabell blanc doneu-vos una tintura de
Mella d'HorlIne, la tintura progressiva i cientifica pes
exceltncia. N,ngd se n'adonari, ni la costras íntima, perqué 'Is vostres cabells agafaran Ilur color normal. Podeu
aplicar-vos-ho sol encara que tingueu la pell delicada. No
us fati picor, ni us surtiran guasa, ni us (aran neuralgies, ni
teniu que temer per la vostra salut.
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veras, per 1Tarcis/n 1?

Placa de Catalunya, 7
El znís elegant i aristocr5.tic de Barcelona
Saló de Te, de 5 a 8 tarda.
Orquestrina de cinc tarda
a tres de la matinada
baló per a banquets. Servei
especial sortida tetares
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,. Gran Teatre Comtal
:t Gran Cinema Bohemia i
e.

ditnorr,, Cosa...tse, V cap! . ''
4 1:11, La casa dal raistari; El costea 7„
,..., histeria; Ilicrmuracie; Patilla.. De- ",
A ma, inini;-. emlrPi,.,: G011eette, VI
i 1111111/ rapit,,I; "Los guanos o Ole. 4
te brava", adarlarl , ', de, la sar . 11e- .,
la .;11- p.,rta II nril, • 1a /Ird. L'ee. ?
o:t. cela de i ' ling -al Y: Le porta saneada,
e
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x 114 Cm.

RESTAURANT

Ayo!, almeeres, larda, a no 1 dulrs
de eInc, gran mannee trIllar 1111saques amb entrada, 5 pl .,. ; general, O'sn: I. La sarsula en mi arte
Lo. secusstradoree; II. 1.a Jozudia
Cómica en un am.e av molla btr,aaa
Aatsome padre o Yo me arrime

princ. :pala rann rtn la cumparYla:
HL La premosa revIsla Co un arte
El prIncipe CaDamen, triontt perDonal de NarCINIII. fRl. a do. quarts
de drO: I. El divertil ant,rriAs ata.
notita "La Peque"; II. L'e;dandida
revista en un arfe El príncipe CaRamón, evarinns a la -Oda a Barcelona" per Nareisln; II/. GranaIns
4.11 de la revlifita criolla en un
arte 1 rine (pladrGS La Ilusión de ,
un caninas, r-ació •,>entat de 71.
Nareislm-Divenares, gran eadeverilment: benencl Ce NARCIS1N •
15.414.4,415Ark, e-c
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Malson Dorée

TITATRP, COMTC
aswi criolla de

Defensi's
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Walkyria
CompanylaN

Cficines centrals

PFST ALIPANTS
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Xopeo mudado Canaleta de 120 x 75, 185 x 1141

Uralita, S. A.

vuit

7
República Argentina
patrocinat per les autoritat;
:5!

.Loo4444411.114~e4e-1ester4e---

( Plagues de 40 x40 cm., colora gri3 ciar t roig.

Icr i baixadas d'ea, üdlierants Meras
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Els famosos ciclistes

procedent del teatre Eslava,
de Madrid; primera
actriu:

Acui, nit, a un quart d'onze.
Novena obonament MODA.
Estrena de la comèdia en
tres actes, de Felipe Sas-

Plantada

Antimla Sanoristófol de Folch
pianista
Exelusivament por als associats
Palau de la Música Catalana

dimorres. tarda, a les
cine: nit. a les deu,
Colossals programes

Temporada d'istiu
Companpa etunico-dramätica dirigida per

COBERTE3

Phoopiol, 5; Bondat.

ea de Joaquim Abati i Josep
Lucio

Grandiosa companyia

material compete ezachisivament amb amiant 1 clineackt

Companyia oficial de contédia del teatre Infanta Isabel
de Madrid. Direcció artisti.
ea i d'escena,
ARTUR SERRANO

"44-thee+0+.0.4+0+0•64444.2"'

MI HERMANO Y YO

URALITA

Diana - Argentina
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DIRECT ES

LINIA A L'ARGENTINA
LINIA A CUBA-ISEXIC
El vapor VASCO NUÑEZ DE BALBOA sorEl vapor CRISTOBAL COLON sortirä de tirä de Barcelona el dia 4 de julio!, de Mälaga el
Bilbao el dia 16 de juay, de Santander el la, de 5 i de Cädiz el 7, cap a Santa Creu de Tenerte,
Gijón el 20, de Corunya el 21, cup a l'Havana, Rio Janeiro, Montecideu i Buenos Aires.
Veracruz i Tampico.
Coincidint amb la sonido del dit vapor, arriba
a Cädiz el SANT CARLES, que surt de Bilbao i
LINIA A CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA,
Santander el dio últim de cada mes, de Corunya
PACIFIC I PUERTO RICO
el dia 1, de Villagarcia el 2. i de Vigo cl 3, amb
El vapoi sortirà de Barcei arrega cap a l'Argentina.
lona el dia lo de jul. : , de Valencia, 1 11. de Mála- passatge
LIMA A CUBA, MEXIC I NOVA YORK
ga el 13 i de Cádiz el 15, cap a Les Palmes, SanEl vapor ANTONIO LOPEZ sortirä de Barta Creo de Tenerife, Santa Creu de la Palma,
de juay, de Valencia cl 26, de
Macana, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, celona el dia 25de Cädiz el 3o, Cap a Macana i
Sabanilla, Colomb, i pel Canal de Panarnä cap Veracruz.cl 28 i
a Guayaquil, Callao, Molleado, Arica, lquique,
NOTA: Per rae, de la Llei ‘'olstead (Llei seAntofagasta i Valparaiso.
ha estat suspesa l'escala de Nora York cd
NOTA: Per raó de la Llei Volstead, (Llei ca)
els ciatges d'anada, efectuant-se cl recorregut
l'escala
de
Puerto
Rico
12a
estat
suspesa
seca)
directe des de Cädiz a l'Havana.
ca ele riatges d'anada.
LIMA A FERNANDO POO
LINIA A FILIPINES I PORTS DE LA XINA
El vapor ALICANTE sortirà de Barcelona el
I DEL JAPO
dia 1 5 de juay, cap a Valencia, Alacant i Cätliz,
El vapor LEGAZPI sortirà de Corunya el dia
d'on sortirä el dia 20 cap a Les Palmes, Santa
, 28 de juny, de Vigo el 29, de Lisboa (facultatiCreu de Tenerife, Santa Crcu de la Palma, demés
va), el 30, de Cädiz el 2 de juliol, de Cartagena escales intermedies i Fernando Po.
el 3, de Valencia el 4 i de Barcelona el 8, cap
L'esmentat vapor enllaçarà a Cádiz amb un
a Port Said, Suez, Colombia, Singapore,
altre de la Companyia que admetrà càrrega i pas.
Hongkong, Yokohama, Robé, Nagasaki (faculsatgc dele ports del Nord i Nordest d'Espanya
tativa) i Nang-Hat.
cap a tots els d'escala d'aquesta
AV.SOS IMPORTANTS.-Rebaixes a familias i en passatges d'anada i tornada. - Presas comeneionais rer cambrots especiota. - Els vapors te nen inatallada la telegralia nansa fila i aparells per
a senyals subniarins, estan dotats deis mé. ano Cenia avenços, tant per a la seguretat dels passatgers
rom per al . - 11 confort i gust. - Tota ele vapore tenen metge i capellà.
Les comoditats i tracte que gaudeix el passa tge de tercera es manté a "altura tradicional de la

"nTtaP
ia es en nólits d'exportació. - La Companyia fa rebaixes de yo per zoo en els nblits de
c2a. is'

dctermirats trI lCIes, d'ace rd ami) les vigente die posicions del Semi de Comunicacions maritimes.
SEEVEIS COMBINATS.-Aquesta Companyia te establ la una :mima de sei-veis combinats
per al.: principals porto, servits per linies regulare, que ii permeten d'admetre arreas i Passatgers
cap a •
Liverpool i porto de la liar Bältica i Mar del Nord. - Zanzibar, Moçambique i Capetown.
Porto de l'Asia Menor, Golf Pértie, India, Sumatra, Java i Coxinaina, Australia i Roya Zelandia. Nova Orleans, Savannah, Charleaton, Georgetown, Sal.
lb 110, Cebú, Port-Arthur i Wiadivostock.
limera, Filadèlfia, Boston, Qubbec i Montreal. - Porte d'Amèrica Central i Nord América al Pacific.
de Panamit, San Francisco de Caliiarnia. - Yunta Amas, Coronel i M'Aperad'. per rEstret de
Magallanes.
SERVEIS COMERCIALS.-La Fecal!, que per aquests 'arveja té estWerta la Companyia s'encarrega del transport i exhibici6 a ultramar dels Mostruaris que li siguin ta 'timos al dit objecte i
de la coRocaci6 del. anides la renda deis quala com assaig. desitgin fer ele expertadors.
SERVEI ESPECIAL. - El vapor REINA MARIA CRISTINA sortirà de Barcelona el dia
de juliol, de Valencia cl 8, de Milaga el in i de Cadiz el 12, cap a Puerto Rico i Nova York. *time_tent cirrega i passatgers.

