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Blanco arrugats alrarnates 38/ü17. de
„Inglesas, 32'15 pessetes.
74 "
Manes artmgato alternares' 60/05.41e
to " 12
Italiana, 3010 per 100.
Pelons,
. 05 " 85
.45 " .40 ..
belgties, 33,GO . per .100.
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., de.
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(PargIS.)en ',casetes 40 lis , damnar. carro
41
"
t,egottrt
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1
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Mongetos
'Oficial del Comerç de la nostra cintat.
Preus per pessetes els 100 quilo,
duro. 12/ per 100,
P.ara 34, 11, de
,. 30 1/2
tuoi 1115.1u.s..u52 1t 3 141534. . .
28 " 09
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"
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Irr-I pre e, sid) g a ne)r a l:
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ie: :- -En la
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ha
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Ous, n
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•
raintieid en 111.1rs ingressoa vista la reNIORESC.-Va aguantant-se el oren que assenyalem.i continua reseassedat
de material ferroviari pe, assortir-r
eapteeid en . les mateixes dates de 1'r/uy
iner,• ats forans. L'arribada ' del. vaixell "Balmes" amb unes 2.900 tones,. no ha produït baixa
3•111111/11•1111831•3101111110•%/941111111Mair•aini•Neatta•1119
en el preu. Per -les 'o: 1o22 d 20,03171 pessetes.
.3'jbad,' be dintre una quinzena, ve oferint-lii prop cle 3050 pes,setes "a 3073 eIs cent
quilos damunt carro.
• De I • 1 de . geuer al 1 0 de julio' pos'
ARROS.-Sabudes les existinicies crue'reste.n Tins a la nova.eollita, .sernbla que els eomereiants
del dit artiele pret , 14904411 mirla 1110 nugnutut en la
11214 apuia-r,10 de preu, puix les eferte5 de Valencia semblen
f ermes. No obslonl, els ztoslres delatlistes no es coavel recaptavid dr 755111.7015 . 110 Fessetca
Can i s'abstenen da fer mes compres que les corrents. Aprofitant; le S classes 11'A/111)0sta i Tortosa fins a Dimia
la la'tbateb.a en 11.S esnnut 14es (kit";
-en aquest o mercats sembla no luiver trobat ressó la puja iniciada
• n••1 An ereat. de Va
de l'any .1922.
'
MONGETES.-00153 qüe actualment es poc el C01151.11tt d'aquests11eginn,
pugnes- operdrions es re e istren en el nitre mercal.; "gontinua, la ferme"sa -aal el preu de la classe 3Iallorquina i Gasten:4 i Van
antenlot-se Tes altres elas
en els preu.s ja eonegut.s.
•

Bitllets

AragA 1 Navarra, (le
Castella 1 Manxtt..410.•
Extramartura • OC. . •
....
Andalusta dur • .
. ••
•
, .
• (Preiis en pessetes 1,00 ks. sense BaC
dantunt vagó origen.)

P:0

n .01r

/111 uou ogetd do Convi 1 B oi

Saun,

de. .

.

.

:44,Vt1

Mercats

In

•

Pel que es refereix
nova colilla de la elasse
d'una süperba i abundant col/ita. 'Cala són les impressions i

Moral c iieus

11.811B31.

..1.,e;)ana en 4. ra primer f. n 1.2
tes tothild.
Mata 119A Atteguna, a 3, 3 Olein 11.
Idea/ lp teltt
elotolla, ii 171',
tes - scai de 50100
lama eribada iii duran, u 7,3 ídem

'

Litem vorr,rol in lotolD, a 52 Mero

Dr. FALGUERAS I FALGUERAS
•
2

ta

12

Dent
als sense paladar, ele.De 4 a 0.

ne

„.

mums

[mi

J. A.Wennberg
/Kneatge.

De la casa Mistericórdia. Dimarts,

dijous i dissabtes, de 3 a 5, Salmos, 90, principal, primera.

Ately. .2t m e ./Imat. ainh Froto lendents
-

baixar.

En vins-es r e alitzen cscae.eisidiurs operaciono.
•
a.

st

13
3
a

3
a
I

Chaves-1 Col S, en Cla
TelUons 1230-1231 A,

medicina i eirurgia de la boca.ltonda Sant Pera, 15, primer.

al

• CMuva, a 1 9.

BANCA, CANVI, VALORS
Rambla del Centre, núm. 6

METGE DENTISTA

a•

Anntilla Mollar, a 59 duros nuituh.
Esperança primera,..a 21.
• liargueta. 'a 23.

.

assabentar els nostres Regidor; que es Ira.'trameses pelo nosires tunies.

/oficien/.

/

a
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DI

c

A

m s

PI_ANA

SE CCIÓ

Rambla de Cataltinya, 41

Telèfon 1588 A.

E3

BARCE LONA
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E HEMORROIDES (Arenes)
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I. . is - ...
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Lirurgla. Malalties de la dona, vies
urInarles. D'II a 1 t de 1 a S .
FONTANELLA,

Cura radical garantida sanee apareció.
Senea pomada. supositoris ni pesarla;
no es reprodueixen mal. Dr. Cardoner.
Rambla do les Flora, 2 4 , 2cn. De 3 a 5.

.

Institu
t
Xefra i Dr. Caries. Examen

-•

,

.

., . , -

Dr.d'o

11/15 sa " .2 eM).Uts.''' utm. denta..s. .1 cinto, o, pral.

Sernis . (N1111111111118 pels pables
D'orc!re . dcl got :ernader s'anuncia
paldle.,perqM: ett el tertu l ni de vuit
(Bes puguin . presenon: -se reclamacions
psi ererbt al ,Govern civil, que 1/an
451(11 preselitades les peticions segnents : , .
Rainle i , Sorrats soRicita
aMtoritaaci.i > .per a establir un servei
públic . dd'autdnióbilo • entro Sabadell
(estaci3"
clevtric) i
lafay3.- •
...•
En Jatime PreSas i Fauna
autorització
' a establlr un servei
públ:c d'atitörtibbils cntre Sabadell
dets, Hi21- tS i
.1C Rei
En SitScpBertran aollicita
aaritiacó
pir a establir un servei
tm
pnblic d'autOttu5bils.enfrz Sant Antoni
i Sant Pare Vilamajor i "Minas.
'Les tarifes' horaris presentatS estaratt SIC . iûbifest duraut l'indicat
tcrmini , a la Secció de Foinctu d'O.
loros • públitmes, Pelai,.44, tercer.

..manieRto

Lid condensada

ELPIIHS
emommon....›.

Dr. Pérez liernäidei
Melaltios de la
PELL. -venloPs 1 nenuro-uate0
Mea de reina, do 11 it.
de 1 0 3 1

Corts Catalanes, 845, .1, a.-ssivo

Dijous, 2 d'agost de

123 *

LA P1JBLICITA1
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El senyor Tusen diu que pro.
TANGER
curarà completure'l en quant a
—o— •
la realitzadd de les obres que
03 fan a la via pública. Tot seguit explica el que s'hauria de 1ii
l'acord
fer a Barcelona per l'ordre
la netedat; tal com es fa a Sant
p
g
Ing,alerra i Espanya
Sebastià, segons ha pogut comprovar en un viaige que, ami?.
representaele municipal, ha fet
i
ineuieinds
ara.
Parra da la tasca urbanitzadora que han d'emprendre ele
tinonts d'alcalde, del servel
d'urbans que s'haurien do
qU
g
Landre, X. o—L'Agencia Reate' deposar per regular el trenset, 1, confirmant les paraules clara que eón completament inexactes
i
del regidor d'Acoló Catalana, les allusions que publica la prensa
diu que cal evitar Retuestes tencontinental
sobre
un
suposee
acord
des als quatre 1+‘311t9 que ,ree
CAP DELS PARTITS ALEMANYS NO VOL RECO.
presenten els Hoce de venda a anglo-espanyol en el que es refereix
ea via pública, amb un tribut a l'Estatut de Tánger.
LLIR L'HERENCIA DE CUNO
a l'Ajunternent mig,radfselm, en
Afegeix la dita Agencia que l'imic
perjudici deis comorcians que
que cha acordat entre Anglaterra i
Paris, e.--EI corresponsal de "Le
Sta ente els anees co continuin i que
tributen eorlament.
en certs centres franceses l'esperance,
Despres d'unes paraules del Espanya sobre aquesta Macetee és la Petit Parisien" a Londres fa constar el Govern angles contesta separada- de desfer-lo, ja que 'a respeta del se- stellt a Alernanya després d'haver-se
senyor Nave% el senyor May- decisió adoptada per Espanya dc com- que les divergencies fona:nentels
nyor Poincaré sembiava, aixf per la
/Ida diu que no es pot disposar partir el punt de vista aisles sobre la pinió entre ele eIoverns L'anee i belfet donar carta blanca pe/ Parlantent
seva forma cona pel sea fans, que faria
abarre dc les vacacione —Radio.
d'aquest servei d'urbans per necessitat de posar en vigor la inter- hinic seta tan pelfundes cona abans.
possible la continuació de- les converses
Per altra banda les esperances que
Londres, 1.—En les esteres governamanca de personal. Ev quant a nacionalització de Tánger, tal corra
i potser al cap i a la fi l'adata:mire
seinblaven tes/ir-so. en erres esteres , mentele es diu que es publicaran dola neteja pública, es obra de
cle's punts de sista que s'afre-ntaven.
respecte d'una possible conciliacie de
cumente per tal que la Cambra dais
les tinències d'Alcaldia i de la e'havia acordat en 19e4.—Havas.
Cree saber per alta banda el redactor
la tesi britenica amb la belga, s'Ira
Comuns pugui posseir a ternps per al
Comissió Central.
diplomatic, que fino ara rica lea estat
totps
les
ineeen
i
ecsvait
en
la
práctica
quan
chata
notat
debat
de
denle
de
Contestant al Sr. Martí Esteva.
informat el Govern francés a &mar la
que en les qüestions ceetnzials ,coln- (dona pessibles respecte de la situació
diu que el que fa referencia a
seca adheió a la prablicació de les darDELS EE. UU.
l'oe-upació de la Ruhr i la resistencia
interaliada.
les obres , ja di ha dit el senyor
reres notes canviades entre Londres i
passiva,
coincidien
en
També
co
diu,
encara
que
sota
reabsolut
!es
reTusell; en quan als permisos
Parle publicació el propòsit de :a qual
—o-serva, que l'ambaixador d'Itàlia Mipostes de París i dc 13russelles.—Rade venedors ambulante, es obra
s'atribueix al Gavera angles i que en
dio.
re. alabe a lord Curzon la reposta del
de cada tinent d'alcalde, i proles aetrals cireumstencies els sembla
Pr[sidiml
curarem atendre la
CONSELL. DE MINISTRES. set( Govern, la quai resulta una calo- ala centres nerisenes hastetet inopertunosa aprovació de la 11010 anglesa.—
seva justa petició. Aprofita l'oANCLE SZIOitiTINUA
na, cecient que ne podria aaser profito°asid per refrenar els impul.NANT LA POSICIO QUE HA
sa sine' per Alernanya, ja que inda
Rado,
Londres,
T.
—
En
el
Consél
de
misos del - senyor Tuseli, endut
caria rar peal deis governants angloD'ADOPTAR
nistres
que
se
celebrare
denle,
el
gesos de la voluntat de donar per terpel seu entusiasme urbe.
Londres, 1.—El Consell de ministres
vena
s'ocueare
únicament
de
lea
conminada
una negoció la iniciativa da' la
El senyor Martí Esteva diu
es reuní auest metí a dos quarts de
testadoras
dele
Governs
belga
i
Oran—O—
qual fos d'elle que la ven prendre
que, com a primera providendote, per prosseguir reaxmen de recces a la nota británica sobre repara- amb "objecció de restablir el front incia, caldria que totes les contitud que hagi d'adoptar-se, per part
doras.
teraliat.
Satt Francisco de California, e. —EI
cessions atoegades en carrero
de la Gran Bretanya, sial com recele
Estudiare profundament la ‘ediestió
L'oninid francesa, ine'irrada ä quA es
de categoria superior a la quar- . general Saarger, metge particular de: . que haz,: demprendre en ea que es reta s'haurien dIanullar ras- presiden: Harding, ha manifestat que tercie': a la solució de! problema de les de !es reparacions i decidir'a si es mantinend l'Entesa cordial, es resisten
relamer(
interessant
per
Angiaterra
el
a creme que els seus aliats els erigieeingir fins arribar a la supres- el president baria dormit gran part
reperaciens.
sió absoluta de la venda ambu- la nit, i que aquesta havia estat la
L'Agencia Heder diu que per ara coeainuar per un temps indeterminat ses arriban a adoPtafaital decisiée abans
les
leves
negociacions
amb
França.—
d'haver
esgotat tres els rni t irns per
=flor des de que cargue malalt.
lant.
no hi ha. cap probabilitat que es teaarribar a una intelligennia.—nesvas.
El senyor IV/aterís, nou tinent
Quan ola despertat aquest mate el meti a Alemanya cap contestació con- Hoyas.
LA FEEMSA BELGA 1 LES DId'alcalde del districte que con- president ha dit que tenia me"ta. gana. junta déis albee.
LA siTuAcToroureA
FERENCIES ENTRE LES MIES
té la Barcelona valla, ofareix El doctor Saat- en ha ordenat que es
Afegen l'este:errada Agéneia que si
A ALEMANYA
NOTES
fer-ho aixi i din que ell mai ha li dones un got dc liet.-1-leas.
el Govern lar:e:mis( es decidís a tramee, nromenJA FENT
GOVEP
EL
concedit cap perra:le de venda
Brusselles,
e.
—
Referint-se
a
les
diuna
contestacid
per
separas,
sao
San Francisco de California, e. — Irr
PROGRAMES
ambulant.
fer&..cies de criteri que hi ha entre les
1 L'estat del president Harding tendeix forçaria per <besar alguna porta °herEl senyor Vira explica que a millorer. Aquesta última nit tans- ta amb .l'objecte que Frena pugui notes franceses 1 berza que els amBerlín, t. Segons e's periblits da.
moit temps enrera el senyor corregué Sé per al ma alt, no artgmcnbaixadoes darnbdós palios donaren al ginesta capital s'ha celebrat Can,e'l
unir-se a la política de la Gran ErePlata dique que a l'Escorxador tie t la congestió pu l mon ar sucf
Govern britenie, els perFalics belenes ministres, estudient el programa que
tanga. Cl ella que es decidís a fer-ho.—
hi oeorriria un catestrofe im- El funcionarnent del cor ée mis satis- Hevas.
raen que el text de !a neta del Ga- el Caverna del Reich es pro p aso sotmemediata i dernanä una quantitat factor io. El malalt ha estat autoreteat
tre a la eleetisie del Reichttag.
binct Theunis difereix de la nota franEL. nov.enN ANCLES FABA
per construir dues naus mitjan- per prendre alguna aliments.-s-Havas.
cesa en qüestions de detall. però no en
En el dit p rograma figurare una exAVUI IMPORTANTS DECLAeant concurs. Maigrat aquestes
pcsiei6
de l'actual situacid po'itiel 1
el fons ames el qual el Gabinet belga
San Francisco de Caliornia —
RACIONS Li LES CANIERES
preees, han passat vuit o deu Persisteix la leu millora que anit es
estl d'acord en els punts més essen- una altre de l'actual situació financieParís, 1.—Segons el corresponsal
mesas i el contare encara no constatk co rest et de salut del presara. reclac'ades, resnectivament. pels micia's.
"Le Matin" a Lendree en ele dos
ee 'n sap res.
La neta nota—diu /a prensa
nistres Cuno i He-ame—Hayas.
dent Harding.
6
Conseils de Gabinet celebran ahir ele
El senyor Piala explica que el
gea — está d'acord amb les mires del
CUNO INTENTA JUSTIFICAR
Encara que el seu estat no sigui ministres opinaren que ea! ter denl s
CO0C111 e CO fallare com mes
Qua: d'Orsay si bel tenían apreciacions
LA SEVA POLITICA
completament set:ene:tare el president
aviat millar.
una declaracie nep e ferma a lee Celediferente en quant al probierna de lee
Berlín, T. — Ell l'entrevista que va
El senyor Viza es queixa que s.:alimenta regularment i descansa mi- bres duran: el debat sobre l'ajorna- reparacions. car el consideren, amb tetenir robir el canceror amb eis cans
s'entretingui tant una cessa que
ment de les sessione.
ta la seva emplitny d'una manera mée
sindicalistes tracte de justificar el docConstantineble, 1.—Segons lo Proceporta grane perjudices. Diu que
Es cree saber que equesta declararea que Franea.
tor Curto la sera política.
so turca, tan aviet ccm sigul ratificael sale rellene nornes aš
d(*) minieterial estaría cencebuda en
Crearen els periódico que les negociaExpea que els seus esierces s'ha da la pan el Goa-erra ture proanulgane
el zel de la Cornisside
termes mes clara i anda decisius que
cimas que han d'iniciar-se avui a Lonviert inelinet a conservar en le l'elite a
A dos quarts do deu el senyor una nmeietia general, encara gene amb la darrere:
dres portaran a un acord cumple. — la Ruhr un caeleter passiu i impedir
algunas restricciones
Mae-nes aixeca la sessió.
En tot cas s'aeeegura que donarla a
Hayas.

LES REPARACIONS

De Catalunya

(Ni)

VALENCIA

Els Jala Fiorals de "Lo Rat
Penat"

Collilloco hinimeill prepu s

les
franceses

dia 30, a la nit, al teatre
Principal de Valencia tingueren lloc els
tradicionals Joes Floran de "Lo Ret
Penal", portares del renaixement literari d'aquelles terres.
Obtingue la flor natural En Bernal
d'Ortin, elegint per a reina a la senyoreta Sagrari Flanells Ferrer, ageneada
amb el tfpic abillament Pan. Eis
accèssits torea per a En Llana Guerner
I N'Octavi Saltea
De la viola en resulte guanyador
tumbe N'Oetaei Saltar; mereneren ele
neceo-eras En Bezaar d'Ortia i N'Enrie
Nivarro Borres.
L'enelantina fou atareada a En Macla/in/1 Thous, corresponent ele cecasits a En Joan Garcia Camps i En Jetquia Garcia Girona.
Els altres premie foren guatteate pels
eenyors Vicente Andrea Sean el. Barree, Jeses Marsal, Josep Marie Mascares, Jesns Gil, Josep Navarro, Anton( Barbera, Manuel Guisad, Joan
Llore, Salvador Guinea Enes Cebrian
Tcor, Josep Bayarri, Alexandre Fabregat. Emili Liude i J. Bull.
Actue de mantenedor el diputat a
la Diputació valenciana que introdnf
die ella la perla nacional, En Frau'
cace Moliner, glossant la trilogía floralesca i enaltint la institucie, la terra I
la reine
L'alcalde elogue la festa amb uns
mota breas en la llengua renaixent.

A41311111 i
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PALMA DE MALLORCA
Caneen de Bandes a Inca :: Futbol
Convidat per l'alcaide d'Inca, Pan
Mere', 1 el regidor adrocat Miquel
Amenrenal he anat en anella ciutat
presenciar les festes organitz , dee per
aquel! A51113tament q ue firalitZaten
amb un concurs de bandeo a la plaga
de bretes.
Le banda del noble de Pcneres t'eh
Ia pega da contras "Marra d'herois al
cotabat", del difunt compositor menorqui Miguel Marqués. Després, corn
obra d'encele, execritä l'obertura de
eTezeharoser".
Llt del noble de Selva, dirigida per
Barranco Olover, en repreaeatacee del
prerere Antoni Sastre, director, execuea la peca de emacurs, segnint-la el peala Rosamunda", de Schubert, de Uhu- .
se eleccó.
Finalment. la bada Mallorquina, dirigida per En Sobase:la liarais, deepres
de l'obra d econenre, toce la fantasia
de "Samee I Dalila", co pa d'eleecie.
El jurar, eampost pel enmare de la
Seu de Palma. Antoni Sanan; el professor de plano Miguel Negre. i el mese° del regiment d'Asia, de Girona,
seadal Torrendell. ha atorgat el primer premi da 1,500 peseetes a la banda Mallorquina. de Palma: el segon.
de 1,000, a la banda de Perreros; el
creer a la banda de Selva. El fea
ha merescut una gran evade del
públic.
Deepres ha donat un cencerro' le
banda del regiment d'Inca, que dirigeix
Le Pep Balaguer, 1 l'Orfere Mallorquf.
Eta estat el darrer nombre del programa de les vistosas restes la carelcada en la qua] formaren catorze earn'Eses allegerigues, ocupadas per forte:mes clamIselles.
L'Ajuutament he estat molt fel ici-

Darrera hora

A "quast efeete, el overn publicara
una 'lista de 150 percance a les quals
teto arribara aquesta annaletla.-17avas.

coneixer el disgust del Gavera per la
respeta belga i francesa.
Es d'esperar, acaba dient el corresponsal de "Le Matin", que les conver-

....01MlellIMMIIIIIMM•1111.40M1121211•Male•• n••n,

FERIT OREE
Ahír nit, a gnatts de deu, rs ene
assistit al dispenseri de Santa Mnriro'
na Remen Morera Contri, de 53 alees,
casar. babitant Si correr de la Cree
dele Malees, 4T. quart, el anal pre:sentara cine lea-idee Mese, tres al reune I duce a lee comes, de preste:0e
gieu.
Segons manifesta rinteressa t. aqueotes fe-Islas ii foren produides al earrer
del Marques del Duero, davant del tea.
Ire Ceental, per Daniel Senador SalaMontee la gran Tripla Entesa
zo, de 32 anys, casat, el cruel riu a la
anglo-franco-italiana es desfä,
matena casa que el ferit,
la petita Tripie Entesa serbeEn esser mares ses pascar a l'Hospitxeco-romaneeea es consolida.
tal de la Saura Creta.
L'agressor va tesar detingut per uns La recent Conferencia de Sinala
entre els tres ministres d'Arare
parella de seguretat del districte del
estrangers de Serbia, 'neceeSute
S'ignoren ele matius de ragressie. ! loväquia 1 Horeania Ninxitx,
Benes i Duce—, marca la unitat
de pensament i la cordial coinEXPLOSTO D'EN PETARD
quarts eis dotze ele! vespre ha fet eidencia entre els tres Governs
davant els problemes de l'Enroex/a:asió al correr de Maria, del Bord
de la Farga, Sans, un petard que esta- pa central i oriental.
- va collocat sobre un nutut de pedres.
Dos aspectos principals preNo va haver-hl deegreedes.. prnduintsenta la Conferencia de Sitiara:
se, pelee la natural edarma.
Primer, el que es refereix als

L'Europa Centro-Oriental

La Conferència de Sin g a aconsegueix la consolidació de la

ta t.
—

Els partits de futbol organitzats
per l'Assoclació de la Premsa pela
equipe Aliene XIII, Baleare I Penionel, celebrare aquests dies, han estat
mol: disputats.
elair al camp del Regional Ilniteeeu
el Baleare i l'Alfone XIII. guanyaut
eenest, per 2 8 1.
Arhltelt el =tale Castillo, eeeent
teueouat per la sea imparc i alitat i
re:ti:ud.
Manee un altre paras per al dlumenLe.
Per ara porten agnest ordre, Alfons
Iteglocal 1 Baleare.
LI carero estora enrule de pehlia
No ha pogut constituir-se la

Petita Entesa

Liputació "provincial" per no
eseistir a l'acte els diputats esquerrens.
L'abstereele obeeix a estar
eisgustats nerque el Govern ha
destitult a-Palcalde que era republica, e ha nraenat a un
herví,

1.1N MORT I DOS FERITS
Al Dispeneari d'Hostafranchs tosen auxiliades alar vespre Empor i
Hortensia Fila Company, de 19 i
17 anys ree,pectivament, solteree, domiciliades al carrer del Llobregat,
anímero 135, bajaos, les quals presentaren erosions al colze dquerre
i excitació nerviosa la primera, i
l'ultra una tenida contusa al cap
amb sin-opte:erres de cernir:oció cerebral greta

A la Ajuntament
111, la Sessi,5)
Al mateix temps prega al
p resident de la Comissió da
Foment que procuri es realitzin com mes aviat millor les
(bree que es fan a la via pública.
El carrer de la Canuda--diu-• Per exemple, del qual ja en
v ei ee parlar fa molt de tempe,
Si bé hl ha bagut pel mig da
. vaga de trans p orte, continua
eleb el paviment alçat,
Les obres del Paseeig da
Gr itele, corn ha fet notar l'oree
dor avui mateix dins la Colitis51 6 d'Eixampla, lambe es fan
areb una lentitud immense. lie b fa que, principalment, en ele
c arrero estrets, sigui impossible la eirculacid. Caldria que
s 'obligues als contraetistes
d estinar ' mejor nombre de briga rles a aquestes Obres 1 que
quan hi hagin d'intervenir les
Comp anyiee de llum i d'aigua.
1/e r lee, conduccions q ue trav essen el subeel,
sele nyi81
en-arrib peon 1-nere eteeeee
l e doni
Presea perqu4 ' ele r: en aviat a esser transitables.

entre

Segons manifestaren, aquestes ¡critica els forera preduides en el quitó-

1

mere 43 de la .via del ferrocarril,
o sigui el pont d'encreuament de
/es linees M. S. A. i Ferrocarrils Catalaras, en hangar -ne de l'esmentat
pont per tal d'evitar d'ésser atropellades pel combol descendent de
Madrid, número dio.
Tarnbé per evitar l'atropen, una
desconeguda, de maja edad, va llan-

ear-se del . pont, prodnintse a la cal-

guda tenidas que li causaren la ntart
instantanlernent.
Les dues joves ferides i la dona
marta l'oren traslladades pei tren esmentat, 2/0, a l'estació de Sans, on
va acudir el jutjat de guàrdia el qual,
en haver practicat les primeros diligéncies va ordenar que el cadàver
fas traslladat al dipósit judicial.
L'Hortensia, arnb rautomóbil de
l'ambulància va pasear a l'Hospital
Clínic i l'altra germana al seu domiciii.

problemes quo afeelen directament els palcos de la patita Enteca, i segiona e els problemes do
caräcter general europeo en
llurs relaciona arillo l'Europa del
centre i del sud-est.
Pel que fa al primer aspeete. una da les entestions traetades que presenta mejor interès es la -de la eituacie financiera d'Hongria, situacid qualificada justament de tregica. A
Sinala seta, acordat l'establement d'unes condiciono segons
les quals la petita Enlosa aecaptarla l'aleament do la hipoteca que te sobre Elongria, per
tal de permetre la contraotacid
d'un ernpreetit henares. El ministre d'Atore estrangers de
Txecoslovàquia, Benes, da l'encarregat de notificar al comte
Bethlen, president del Consell
de ministres d'Hongria, les al/udides condlejons. En el ene
que el Govern de Budapest s'hl
avingui, s'arribare, sens dubte,
a up arranjament semblant
que es fa arnb Au-stria.
En general els Uds ministres l'han ocupat - de prepärar
l'organització de I 'E ur opa
oriental i cenen), encara rnolt
endarrerida per -efecte dele
trontollo de la guerra mundinl.
El cop d'Estat de Buigäria p ro.:ocie una pública &clareció de
eolidaritat entre els Governs de

Praga, da Belgrad 1 dc Bucareet.
Es possible que aquesta
ritat s'estengui, 1 que les altres
nacions anienaeades per la inseguretat de la situaci6 ale Belcano, com Grecia i Polenia, orereisin llur cooperació. Actualment, el ministre d'Afers estrangers de Hm-anula, Duna,
s'esforça per aconseguir l'aproximae,i6 entre Polenia i Tsecosiovequia. De rnornent, el -Govern polonès ha enviat un delegal especial a la 'Conferencia,
de Sinala amb el caräcter d'observador.
Pal que fa a la política euro'
pen, la petita Entesa s'ha postal
d'acord per adoptar una actitud contú a la Societat de les
Nacions en tots els problemes
plantejats. Sembla que en la
qüestiú de la limitació deis desarmamento, la tesi de la: petita
Entese, s'acosta molt a la tos'
francesa.
El fet mes important de
Conferencia. de Sinata de la definició que allí s'ha fet de la
polftiett general europea de la
patita Enteed la qual ha decidit, com Et prInelpi primer l'oposar-se a Ceta conjunció entre
Alernanya, Austria, Hongria i
Bulgària. Es evident que en
aquest puna i en virtut do la
coincidencia d'Interessos, la petita Entiesa este avul mes aprop
1 de França que no pas de la Gran
Bretanya.'
A. Revira 1 VlegIll
ACABANIENT DE LA CONFERENCIA DE SINAIA
Sinala, t. — La Conferencia de la
Petita atea ha acabat per un acord
definitiu. En ea que es refereix a la
qüestió de rempréstit hongarès es trametà una resposta escrita a la CDznissió i es precisaran les condicione
de l'aixecament de la hipoteca.
En querst e la política respecte d'Alemanya, la Conferencia ha decidit que
la Petita Entesa ajustare la sea acció

a la dele grans aliats.--Radio.

LA SITUACTO nus LoMATICA
Londres, I.---S'espera amb impaciencia candir-ter la deciaraci6 que

eme es cenvertis en activa.
Digué gen els decrete sobre les dialtes no han donat els resultats aue s'esperaren per protegir la població de la
derreeincid del marc.
El Graven emerre un d'aquests dies
un empréetit en or accesible a lotee
les butxaque.—Radio.
Serlín, o — El Gavera ha cante-

farol deme, al Parlament, el cap del
Corean respecte de les respostes
francesa i beige.
El jame encara no ha comunicat
renciat amb els director., del partit %ores respecte de les proposicions bricie:jeta, reproixant Itur pasea-iba
teniques que li foren tramases al
maten ternps que als Governs franEl senyor Cuno ha pregat als repreCée, belga i italia.
sea-lanas de les organitzaciens agríesQuant a la situació interior d'Ales que convencin ela agricultors de la
lemanya constituí la principal qüesnecessitat de donar fe:ni:tate per el
lió ti-notada ahir en rentreviaea enproveiment de la poblada.
tre lord Curzon 1 l'ainbaixadere aleLa situació sota el punt de vista alimany. Sumida que la calguda del
rnentici continua essent molt critica.mere causa gran ansietat en els cit.
Havas.
eles oficials englesos. Segens notiPER NO TROBAR-LI
cies rebudee de Berlín la diferencia
SUCCESSOR
entre la situació actual i la creada
per les anteriors depreciacions del
ELS PARTITS, EXCEPmere ¿o degut a qué ara agnest
TE
SOCIALISTES I
perdi valor per al cotnere interior:
COMUNISTES, TORNEN
a conseqüència que la bbnexa saccortina a cada instant els comerLA CONFIANCA A
ciants de productos anta-entices coCUNO
nta-necia a no valer ¿aspre i'rees de
Berlín. t. — Sembla confirmar-se
llurs existencies. Es creu, per& que
que a excepció deis socialistes i els
si el Govern se sentia baerant fort
cornunistes, e ta ahres partes han reper prendre mesures radicals contra
nunciat a exigir la dimissió del docta:aquel rnoviment encara seria posCuro en vistes de la dificultat de trosible d'evitar una catastrofe.
bar-li un successor.
La matena gravetat de la situnci6
Les mesure> que ha anunciat terriconsolida ara el Gabinet Cuno, puix
ble: per alta banda haeer-li retornat
ele altea partits no s'atreveixen a
parcialment la coniianea que halda perassurnir les responsabilitats del po•
dut—Radio.
der en restat actual de les coses,—
,
Radio.
PROGRAMA DEL COMITE DEL
PARTIT SOCIALISTA ALEParís, T.- E l . redector diplometic
de l'Agéncia Hareeseriu el gire segueix:
MANY
"Les noticies procedents iele Londres ' Berlín, 1.—El Cemite partit soque publica la pnemea relatives a la,- 'delira:a ha elaborat el programa se.
impresa): Irradiada per les ' repostes' gilent, que sera. sotrues denle a l'amor 1francesa i belga a la <loa-cera nota briele de la !recele parlameateria. Pritilnica, han pea-el:lit a París ceca sor- mer: L'Impoet Interior obligatori boupresa i a renserns sentare:ente-e • e•
r d'esser triplleat, cona lambe: l'huNo sernb: a haver gunirdat el Gluten post sobre els beneficia comercials. Sede Londres en e o que es refereix a goa ; Mentre dort la Iluite a la ftuhr ,
la raspaste francesa ea:ata reserva cont
les empreses comercian. industrials
eb;ca
ser. vá en ele centres de Parle resbaueeries bastan de pagar In:postes
pacto de la darrera comunieeció /era
suplementaris Iguale ate que paguen
com a lumeet sobre els MIS 1 s n lar!.
A Franea es compren difícilment que Tercer: Que es bel una hipoteca a
certs centros anelesos estiguin més dls. sor de
de lEstnt sobre toses les societats
posats a demanar a França que evacut
industrials, financieres, atíceles, eta—
Radio.
la Ruhr que den/anee a Alemanya que
cessi en la resisténeia passiva. L'opinió
LA CONSTITUCIO BAVARESA
francesa estranya que siguin ele tran.
Munich, 1,—La Inieti basares ha
cosos i és be'gues aliats d'Anglaterrebutjat tut projecte presente pel Gora, i que Anicament reelemin que si- vern, anda el tinal la coustitucle actual
guita reparadas les devastacious quc han
haurla eueclat modificada en el que es
sofert. i que erguin alguns anglesos @veteen a la decleie 'lela eleruents poels que demanin que cadenin att llur
pulses guant al nomenament de aou
reivindicacions en lloc de dernanar-hn
cap dEstat bavarès.—Ilavas.
a Kemanya. nlair enerrIgn comú i astil
en cibera rebelelia contra el Tractat de
LA DESMOBILITZACIO GREGA
Versallts.
Atenes, 1, —Han cemencat ja els
E n. tan fonamental emibroc etnia fandades indubtablement le noticies que primera trebatts encamines a la desmobilització, la qual es desenrotlla
es reben sobre aquest particular.'
Aquest equfvec ?ha guardat fins ara normalment.—Havas,

EIS
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D'ORIENT
—o—

El Govern d'Angra prepara
Ni a g üe gomal pera
amb mirlo l'aticen
Constantinoble, 1. Segons
la premsa turca, tan erial com
sigui ratificada la pan, el Groture promulgara una amnistía general encara que anal)
algunes restriccions.
A aquest afecte, el Govern
publicarle una Ilista do 150 persones, ab (Infle no arribar ä
aquesta amnistia.—Havae.
LA BORSA D'ATENES
Alertes, a.—El Govern grec ha prohibit que es fes cap especulació sobre
divises estrangeres fosa de la Bona

oficial.

Per aconseguir aquest fi, exerciri
un control entre els serveis bancario.—
Hayas.

D' ITALIA
—O-

ilila nroglama

Grau Consell Nacional

Rema. 1.---E1 Grit Caneen melenai
fenista ha poblítat una vehement proelenm, de la qua) extractem les maní(estacione segfigats:
" D"A deis memorables dies que porte
a cap la neta reroluele, que aval die
ens ha fet inrencibles, ele felxIstes
ne han lineas un Corlee!! tan Impar
leite COM el celebras a Venecia. Tete
els probleases que l' ergelltaae1 6 fetaleCa - tenia per resoldre han esret esta:aleto aceb inteleitencla 1 resulta d'una
manera tal que demostra palpablement
que el !veis felxistá esta en plenee
condlelons d'actuar P eblleamene Ele
tintes casos de clemeerd han estat da earäcter local, I mol de caricter ideengic: ee mes, les divergeneles a 00i
aq u ests llena des carde han pegue donar Ilee han estat eavaidea fielIment
toree les ocasione.
El Contell nacional del felxlsene estä
satisfet ea acure cele cada dia sal('
menten mes i raes les filan g es Arte
conatitnelren aqueas partit, el que demostra ene el faixisme compta d'una
manara Indlscutible arab la considerabis majoria del noble llalla.
Ist I no nem eludit la discusale de cap
qUestie, car en cap moment de la unsSra actuada no hem oblidat lee responsabilitats que pesaren demnnt del felalome, des del Mame/a Q ue cletenarene
el poder. Per ata !drenes no existen
el deeordre ni la de/alije:t."
Coutinua la proclama censnrant els
manifestos publicats per determinades
fraccione del Illberaliene 1 de la densocreen itlians, dient que el feísima
haure de vigilar constantment aquesta

elemeuts.
"Ha terminal ja el perlada elide per
el feixismc. Tota la nade treballe actIrameut en l'obra de reeonstrneeld nacional. senso que n'afee dubti de la condesa (le la nostra ergeelteaele. La neßtra rece, que retrata per quarta vega.
da, Co una nava espernea per al mea.
Tesina un cap que no e€ neeessarl
elogiar: el/ ho resistirla tot, I romaudri
incummovible en el comandament, senSe que ul emenacee tal perilla pupila
apartar-le del sen dama.
Nesaltree—acaba dient la proclama
felxIsta--obeirene tothora, en sida i en
more el nosne volgut cap, perqua rebate: passió que lia anituat la seva vida
es la mateixa que anima la noetra: la
granderes d'Italle."
LA SITUA010 A LA XINA
ES DIU QUE S'HA SUICIDAT
EL. PRESIDENT

Lanares, O. — Segens noticies que publica el "Timos'e
procedente do Rige, comuniquen de Ktrarbin el rumor que
circula assegurant que el pree
sident de la República xinesa
ha Intentat suichlar-se. diepae
rant-se un tret de revelver .
Sembla que el seu estat do
de gravetat.—Havas.
UN PORT BOMBARDEJAT
Londres, —Segons noticies que
comuniquen al "Times" des ¿Hong
Kong, doe canoners Xi gleSOS has
bombardejat el port d'Amoy, situat
a la lila Hiamen.
Els cenaseis anglés i aPouh han
sol.licitat preterió de llurs respectius paises—Has-as.
EL TRACTAT DE COMERÇ
ENTRE ESPANYA 1 BELtel0A
Betase-nee, 1.-111 tornat a aguaste
Murta, procedent de Madrid, la delegocid belga que aneo a la dita capital amb
l'objete de negociar un ceneenl comercie' belga-ere:me:oh

ELS . 10INAIRES D'OBERNAU.,
SER DEMANEN UN r49U AU0.4
MENT DE JORNAL
Duaseklorf, 1.—Deu mil Asare da
les mines d'Oberbaueen han datoseat.
un augment de jornal. Le poncha ha
dispersa( al pout del Canal de/ Rhiallena° a mil cinc renta obrera q ue latenerles.» efectu r una manifestad* se.
laelonada amb la potteld anterier.--a
Radio.

Diputa d'agost de t923
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La Sessió de l'Ajuntament

d'empleats' i de lea relee compl leinenlärien 'del pressupost
anundlat en combatre la forma amb qué es N'u l'adaptada'
de personal.
III senyor Tusall explica el
dictamen i diu que co vista que
el reglarnent diu que s'ha de
fer per oposieions, el senyor
Massot pot presentar una esmena en tal saltee
El senyor Domüneoh diu que
no hi esté conforme, porque da
un acord de tota la Comissió
de Fornent.
El senyor Bordes tiernana
que es suspengui lIs sessió cine
milites per reunir-,se la Cmmiseió. El senyor Maja, al miel
havia eedit, la presidencia el senyor Maynes, hi aceedeix.
. El senyor Massot ha presentat una 'esmena dient que complint el reglament d'Empleats,
les places sloan de cobrir per
oposició.
Represa la sessió, -el senyor
Tusell diu que 'la C
' omissió de
Fornents no slia pogut posar
d - aeord i que par tal raí) retira
eis dictämens.
N'hi ha un de. la Comissiti
d'Hisenda demanant que es
concedeixin 5.000 pessetes per
les despeses de la campanya
antipalúdica. El senyor Pa.au
denulua detalle del dictamen,
donant-los-hi el senyor DoschLabrús. El senyor Maynds completa les explicacions.
Continua damunt le taula, a
prees del senyor Maynes, la
proposició demanant que les
Comissions quedin tal com estaven abans de retirar-se lemporalment els regidora d'Aemita
Catalana.
Un dictamen de la Comissió
de Foment proposant s'acordi
demanär exempetá de subhasta
per a les obres de consolidaciú•
i reforma del Palau de Bellos
Arte, despees d'unes observa010115 del senyoe Santamarla,
que saín contestados a bastament pel senyor Duran Beynals,
és aprovat.
En discutir-se un dictamen
nomenant diversos bombees, el
senyor Massot fa ren5arear eón/
no de possible que sigui aprovat pel Consistori sonso que
prèviament es resolgui respecte l'adaptació deis bombers de
l'ex-municipi de Sarria.. Com
antecedent de la . qüestió esposa
que en el mes mare passat es
va presentar una-proposició al
Consistori en tal gentil., que
després d'una .trainitació laboriosa i amb certes anomalies
que quan el cae -arribj'explicaeä, encara es- l'hora que-ieo s'ha
reeolt. Anuncia -la presentaciú
d'una proposició incidental signada per ell i el senyor BatIle
en el sentit. que eh Consistori no
adopti cap acord de prevista de
places de bombees fine quo
s'hagi reeolt la petició dele

bombees de l'esmentat ex-munielpi.
El senyor Degollada defensa
el dictamen . fent historial de
Passumpte . i del criteri seguit
en abres agregacions i allegant
com el senyor Massot, que _ havía econseguit fossin retirats
dos clictemens • de la mateixa Comissia de Foraent, per no conoplir-se reglarnent, d'empleat-s,
no porfia pretendre fos infringlt
el reglament del cos de bombees.
-. El senyor Massot rectifica, i
diu que el senyor Degollada ha
discuta la qüestió de fons cieen
e/1 no l'hasta esboeada per
ereure que no era el moment
oportee pene que hasta 'de fer
tintar que una Cosa era el Resglament irempleats per les places d'entrada proondents del
earrer i una altea era el criteri
a seguir amb personal proeedent d'un altre Ajuntamente i
alai ho havia fet la Comisad)
Central en la enateixa seseió,
adoptant, sense tenle en eompte
lee condicions reglameibäries,
els urbans procedents Serme, i que reservant-se en el sen
dia discutir-lo, que la Cornissiú
de Foment, proposes, ara
Lis en que es votes la seva proposició incidental o es retires el
dictamen.
El senyor Degollada acaba
retirant, el dictamen.
Hi ha un abre. dietämen deseatiniant la instäneia del Senyor Manuel Gornila, president
de l'Associache 'Empresaris
d'Eepectaeles Públies,
lant l'exeneió de Earbitri d'inquilinat del seu local social. •
El senyor Trlus dernana que
torni l'expedient a la Comisad)
d'Hisenda.
El senyor Martí Esteve diu
que cal saber primerarnent
lles 5611 les entitats que han de
pagan l'arbitri
gubias nce, i
qüe . per això (i3 ' p orti l'expedient d'una exenció que es concedí en el mes d'abril d'enguata,
mentre la minoria d'Aeció Catalarla era absent. El senyor
Maynés, per a eomplaueel demana que continui el dictamen
sobre la taula.
El senyor Tilajot eedeee !a
presidencia al senyor Plaja.
Gairebé tole els dietamens
són aprovats. aixis cont els de
les diverses Comissious.
S'aprova [arribé una proposieid firmada pele senyors Marti Esteve. Tusen i d'abres, demanant que s'eximeixt de pagar
arbitri per ernblan q uinar i repintar faeanes.fins al 13 de setembre.
.
•
PROPOSICIONS
Entre altres es presenten les
següents:
Uva dels senyors Santamaria, Roe • ha, Barbey i Blajot per
a que s'ampii fins .el dia 6 del
mes que sorn el termine d'exposició al públie al Saló de Cent

deis treballs realitzats pela
alumnos de P-Ereeola Stmeriet.
d'Arquitectura de Barcelona.
Aprovada.
Altre deis senyors Maseot,
Iglesias, Tusell i Balate per a
que es prorrogui per 30 dies
débils el termini del concurs
per a ¡novele uns p lae-a de Cap
de Grup amb • e a t e g or i a-de Cap
de Divissió, aeordant-se citze hi
puguin prendee p art indisiltament en-ginyers i arquiteetes.
Després (runa. Ilarga
sió entre eis sehyors !deseo',
Santamaria: intervenint-hi tape
be el . senyor -Maynés, s'aprova
el dictamen.
filtre deis . san y ors . Duran
Reynaiss. Rocha, Angla-da, Junyent i ?lada/ pe ra que es fe,
eulti a l'Alcalde per a nomenar una , ceinisei óde regidora
per a que la eiutat, assisteixi a,
la "l'esta ele, la Sant-era" que es
celebrarà a Valencia el dia .4
del mes que solfa Aprováda.
Abre deis senyors' Massot,
per a que es facilitin plantes
er l'aete d'honeenalge a Angel
Guimerà gene , es celebrare el
dia 4 al campo del Jú p iter (Poble Nou. Arroyada.
Aiti'ct dele Senators Matons,
Junyent i Casajuana, per a que
s'acordi:
L e--Que el padre, d'habitants
existents fine el dia 31 del pas..
sat mes de juliol en les tineneles rnalcaldia res p ectives !dele
deu distrietes anteriers, seseen
aes d'avui en la formafiegüent:
El secretari del non distriele
primer tindrà a la seva custós
dia tot el padró dlel dietricee
tercer antie i el referent - a la
Bareeloneta procedent del primer arate. al local Que o cupi
tineneia d'aleardia del non distriete primar.
El secretara del nou diStriete
segon lincirit a la sosa eustertia
tot el padró del di.steicte segon
volt i les t'unes corresponents a
d'Hospitalet i Peal, del Liebregat agregats a anuesta ciutat
al local que ocupi la tinenria
d'alcaldia del nou distriete.
El secretar-1 del nou districte
tercer tindré a la seva custòdia
tot el padre) de Sarriä, al local
que ocuparä la tinència d'alcaldia del noudistriete tercer, i tot
el padró de Sant Gervasi al local de ICS ex-Cases Consistorials de Sant Gervasi.
Els secretaris dels nous districtes quart, einque i setè
dran respectivament al seu
reo el padree dels anhics distrietes quart, canguis i seta, als locale que oeupavea les respectiVes tineneies d'Alcaldia. dele
entice dietrictes quart, einque
sete.
El secretaradel nou districte sete tindrà a la seva cuetedia el padró de Eantie districte setè. al local que ocupase la
tinència d'Alcaldia de l'anterior
districte sete, llevat del padró

relatiu a Sarriä, que peesa
dil tercio', i el d'Hospitalet i
?rat, * que'pesse'ti la detsiegbae
El secretare del noo distriote
vulte ee captipdeä derde l'antas
dilstricte . local _que
aquest ocupase, tret del:pa/10
Ja Sant Gervasi..,
-El secretare- del nou distridte •
nose es muidaela del - pada6 .elerantie l distriete novè,- alaldeal
que aqüest ocupekva:.
I el secretari del mou día-telele deee tindre J senreäreIne'el
padre) de l'anterior Aistricte dese, mes el referent al,Päble.N'ou,
procedent . da alietriete
primer, al !eral que ocupa-va,
I antiga tenencia d alcaldia
districte dese.
•
fineionaineent del
Padró els secretaria dels•noets
disfriites tindrato mrinenle
regles aesenyaladen per; l'Ajuntarnent en_ el seu aeord,del •dia
del dareeijellol, i se-ose per-i
judici de donde-se mütuarnent,„
la colleboració riecesse.ria pele
poder desemperiyar el' 4u caree° millar, prendran totes
provielenefes ,gtere,e1 sets hon critele 'els dietanfirii a dona' . las'
majors facilitats possibles:als
habilants' d'aquesta .ciutat.
•Foil ap roya d a.
•

erit que estlinava — a natilän- a la butxaca; per?) això deis
ä la gent, felpes, gripaus, ea- dia el seu - comentara El qual t'Imane, el que n'hem dit. cono
gantanes d'aigua i eecoreone:;- era: -A les primores notes agu- vds saben b, era una folgà.
i la gen'. em diu el Virolat dee de la cornamusa, eaig sen- Endernes. les nostres pèrdues
Cornaneusaire". (I llavors ob- tir 'un so COM de tripa rascada, ens han fet estalviadors; mil
servaree al voltant dol teeu eoll cone de ponles, merarellosa- florins! Teniu, preneu-ne einun baldrie de galó y ermen i ment maduree, que' masessin quanta!"
groc per fer la competencia a dins una premsa de cidra: i un
so ya casaca de la mateixa destapar barrils d'arengades, i
El Cornamusaire estiré la caConte per a infants, per Robert Browning da
mostra, i del cap del baltiric un deixar-se pote de conserva ma. exceamä: "No són tutepenjada una cornamusa; i els oberts, i un fer saltar taps de ' ses! Altrament, no ene puc escit No costa res de dernanar
. e balena, i un
dile, observaren, se li esgarria- flascons d'oli d
Hamelín es a Brunswick. vo- un homo que s'expterai el cor- ven c.oritinuarnent cono impa- rompre cereols de barrelons de perar! Sie m'ornes de visitar a
ra la famosa ciutat d'Hanöver; ven — estic segur que ja tor- cients per sonar la cornamusa Mantega; i semblava cola si hora de dinar Bagdad, i de-eceptar la flor del brou del Cui31 riu Weser, pregon i ample, na a ferme mal el caparró
una veu (rode ciolea que la d'un ner en cap, tota
seva riquesa,
sobre aquella ves
banya la seva mural% pel can- tant que tue l'he gralat, i tan P all i olgel alit laut
t
i
m
e
n
a
d
gen.; "Tot i arpa o d'un saltes', m'idees: Oh del Califa, cap sobrevivent
té, Sud; no heu guaitat mai un debades. Oh, una ratera, una cine soc un pobre eornarnusaire ratee, alegreu-vos! El neón abs
'
d'un niu deiscorpins — arnb
Lec més plaent; però quan co- ratera, una ratera!" a/le/amen!,
— aquest darrer juny torna!. una Mimen-ea cansalamenea la me y a història, fa gai- en din alzó, qué passa a la por- he alliberat el Khan de Tarta- deria! Mastegueu, rosegueu, ell no hi ha hagut -cap regateig,
astil) voseltres, no as ponseu
rebé cinc cents anys, veure ta de la sala? Un tust gentil, ria dels sous enormes 'eliants
esmorzen, sopeo, cunen, bereaquella gen/ sofrir tant de men- "Valga'm Déu" -- exclama el de mosquits; a Asia lie alieu- neu! 1 tot just- quan un enor- que rebaixaré ni una malla! la
gent que ern fa enfurismar,
batile.
'qué és això? (Quail
gia, era una pena.
seta en sessió, semblava petit, gemí, el Nizam d'una monstruo- me tonell de sucre, tot esbotzat poden trobar que la nieva cora punt, Iluia corn un gran sol. namusa fa un abre so".
tot i que era meravellosament sa gera3eiö de vamPirs;
glorias a tina poleadis escassa
L'es ratee! Plantaven cara
O . el seu ull no era mas mes quant a això que us fa perdre
XL
a:3 gossos, mataven als gats, brillaut ni mes huinil. que una el e" , si jo lds aelei °
elulat davant mata tot just quan sene- I
"Com?"
—
exclamä el balmossegaven les criatures dins ostra tota bailada, excepto quan de
. retes, en/ donaren mil Co- blava que ern diguSs: 'Vine, fo- ite— "Lis penseu que m'ajupiele . bressols, es menjaven els al migdia la panxa se lli arre- /ene*"
' "Mil*
' • Cinquanta mil!" i rada'nel—vaig sentir el Weser . I re a essec traetat Mejor que un
tortuga, —exclamaren esEalaits, el bat-- corrent damunt, del meu cap."
formatges ale dins les fines, morava per un plat
cuiner? :a éSSAP insultat per un
,
Ile i els consellers.
Ilepaxen la sopa de les matei- veril i apegalós).
VIII
drop i taül amb una conVII
xes llosses-dels cuiners, esbot"Nomas un fregadas de sabed'haver
sentit
la narnusota inútil i un vesLit
Haurien
caven els barrils de sardines, tes sobre l'eslora! Res que s'asEl Carnamusaire sorli cap al gent bogant les cam- eoloraines? E n amenacem,
feten nim dins els capeels de serubli a la fresca d'una rala cerner, fent de primer una ria- panes fine a ter troiti olla r el eompany? Fol./ el que valgueu,
mudar
deis
hornee,
i
fins
es.
ja
ene fa ter trip-trap al con!" itleta. com si sabes quina ma.- cloquea. . "Aneu — crida el bat- bufeu la cornamusa fina- que
patllaven la xerrameca de les
giCa dormia dins la seca rallaIle — i porten uns pals ben, rebenteu!"
done* ofegant Hure paraules
da cornamusa; llavare, con un Ilargs! Furguen eis nius i taXII
"Endavant!" — crida
amb Xiseles i grinyols en cinbat- expert musical. arronea ele Ile- pen els forats! Consulteu ano!)
De bell nou sorti cap al carIle, espandint-se—. 1 entra la vis, per bufar la cornamusa, i
quanta tons diferente.
fusters i mestres -de cases, i no
figura més estranya del món.
els ulls Ii temen una lluïssor deixeu a la nostra vila ni ras- rete i altea Alegada aplieä als
111 .
La s ev a ra ra , ¡larga casaca , dele verde i llave caos una flama de tre de les ratee!" Quan de sob- seus Ilavis la blarga cornamuA
el poble en massa talons fine al cap era mig gro- candela esquitxada de sal; i
sa polida eanya, i no havia,
te el Cornamusaire trague el
acudí arramadat a la Casa de ga rnig vermella; ell mateix era abanse
tret ene-ama tres notes (unes
s la cornamusa ha- mis a la Pila a el terca am
la Vila. "Es clar
enclaven— alt i prim, amb uns ulls blaus, goles llanca!, tres notes pusuaus com
notes tan dulces
p
engiuy de cap „luiste e , ha
113
plan,
ele
,
un:
"De
primer,
ei
si nostre batlle de un enze;
punxents, coro a agulles, i una nyents, haurieu sentit corn un
mil
florins!"
I
meus
q uant al nostre Ajuntament—
I'
llançat mai
a l'aire extasiat ) ,
cabellera flotan!, però una pell exerca que murmures. i el mures terrible ele pensar que com- coleada, sense cap floc a la, muri es torné un rondineig, i
quan se sentí una fresca, que
IX
P r em capirote folrats d'ermini gaita ni a la barba, amb uns el rondineig es torné una fort
Mil florins! El beille es loe- I sembla" la gresca (l'alegres
Psi uns sapastres que no po- Y/asee per on els sommures sor- evalot; i de les cases a tomba- nä bien; l'Ajuntament lambe. multituds escometent-se a emden o no voten escatir quin es tien i entrev e n — no hi havia llons sortien rates, ratee gros- L'estrall que feien per als àpats pentes i batzegades; peuets que
el millar remei per desempe- manera de conjecturar el seu ses. ratee peines, ratee ola- consistorials amb Claret, Mo- trescaven, esclops que repicall egar-nos de la nostra me.n- llinatge. Ningú no es cansava
gros, ratee cepades, ratee bru- sela, Vin-de-Grave, boca; la sen, mar-relee que aplaudiera
gial Espereu, perquè son ve- He d'admirar aquell horne Ilarga-• eles. ratee negree, retes grises, meibab d'aquella suma bailete. !lengüetee que xerrotejaven, i
i p anxuts, que us heu de re- r.ut i el seu vestit, estrafalari: rates rosses, ves; ratots de omplert do vi del Rin la beta nom revirara en un corral guau
Papar dins la gramalla de con- un digné: "Sembla el rneu re- negocie, ratoline enjogeasaats, mes grossa llur ce'ller. Pa- l'ordi va en doina. sa.rfien ele
eeller? Cap viu, senyors! Ex- besavi que deixondint-se aleso pares,' maree, oncles, cosins
gar tants de diners a un ro- infante corrents. Tots .els nois
pre meu-vos el cervell, per ¡ronaletee, de galtes rosades
de la Trompa del Judici vina cues coquetee i patilles provo"- damon amb una easesia da gis,ba r el remei qua ens manca. O. sude de sota la seva liosa pm-. catives,"families a • denes i -a- lana vermella i groga!" Ende- cabe-llores de lli, ulla guspirsitan cert cont hem de morir, us lada'
detzenese germans, germanes: mes — digué el ballte- amb un jants i dents cono perles, baenv iaren/ a pastar fang!".. -A
llant i fent cabrioles corden
•
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marits. mullera seguien el ullet intelligent — "el nostre
e nuestes paraules el balite i
Ell avaneä -filos a la taula del- Cornamusaire per tota la vida.- aten ha restat liest a la vora alegres darrera Iba mmaiellosa
A ninfament s'estrerniren amb
música, amb cridòria i
"S i Plan a les vostres EH avançava de carlee a can- del riu i heno vist ami) els nos,
" 0115ell
eerae.-constereadó.
:.1
honore digué — jo sé un ren, sonant, 1 elles seguien ba- treS mateixos ulla capbussar des.
envíe secret per fer 'seguir to- llant passa per pasea, fina que la mengua, i alta que és mort
IV
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les Iles criatures de sota la ca- ! arribaren al rin Weser, on to- no pot tornar a vida, jo peo171:1 a hora segueren en coni i steri. A Faltim el baffle rem- pa del sol que _ s'arrosseguen les es capbussaren i moriren— so. Alai, amic, no som g ent-que
El balate eslava mut, i el
esquivi l'obligaó
m de donar- Consistori semblava que s'hasine) una que, intrèpida. ocien
Pe el silenci: "Per un, Herí em o neden o voleo o corren, darV endria el meu eapirot,
gués
tornat de fusta, ineapaeos
vos
alguna
cosa
per
beure
cera noca com no ho heu vist •Juli Cäsar, nedà i visque per
a l. Voldria ser a una mella d'a- mai! I sobretot uso del meu en- portar — com Cesar el mantos- guatee quartets per posar-vos da fer un pes ni un eriL als in,

fants que passaven saltant: nonins podien seguir emb els ulle
aquella joiosa multitud que'estalonava el Cornamusaire. Pera quina tortura el batlle
con/ bateren els cors del desgraciat Consistori, quan- el Coa'
namusaire tombà del carnee
Mejor cap allí on el Weser a nrodolava les aoves aigües justament. a rtlig canif de alune fills
i. filies! Amb tot, girà de rala'
dia cap a ponent, -1- adreeä ele
seus paseos cap -al Puig Koppelberg, i (-farrera d'ell euitaren
els infants; gran foil l'alegria
en tols ele pite. "No potträ traveesar Mal aquel l eimal abruple, batirá, de deixar clierer aix0 de sonarla cornamusa, i veterern elle nostres infanta elevarse!" Quan, vot aquí, en ser al
pon de la muntanya, es bada
un portal miraculós, cono si de
repent s'hi haguts buidat una
caverna; el Cornamusaire avan
els infants segueixen, i-ça,
quaii tots fine al starrer foren
dins, la norte al flane, de la
muntanya - es tancä. He dit tots?
Ni`I! Un era coixet, h no pogue
dansar tot e/ carne i al cap
d'anys, ai Ii retreien la seva
tristesa, deia: "Que ensopida
es la nostra villa, d'ençà que
els meus companys ' ne són foral No puc oblidar que eche
privat de tutee les vistes•pieents
que sellen, que el Cornamusaia
re també em promete a mi;
porque ens dula, deis, en una
torra meravellosa, tocant a la
vila, a guatee pasme, on rajasen sigiles i ereixien frniterarse
i les flore trelert un colar mes
bell, i tata cosa era estranya
i aova; els pardals hi eren mes
Iluents que act els peone, els
gossos hi guanyaven a carece
els nostees cabirols, les abolles
no lb tenien agulló. els eavaMs
hi naixien amb alee trägulia;
mal que jo rebia la seguretat
que el meu peu cola seria guamit en ure no-res, la música - pavaig trobar j-me plantee
part d e- fora el Puig, sol a Maltratar .men, per anar era . ranqueihnt eom abans, i per no
sentir parlar mai n'AS •d'aquell
pide!"

ceIment ale rien COVIIM .camell
passa pel foral d'una agulla!
El ballle envià a llevant i a
ponent , al nord 1 a migdia,°ferie al Cornamusaire el que
demande, onsevuela que bono
linginls la sort de trobar-lo,
argent i or a cor qué vols. si
tornava pel cerní que se releavis anat 1 dula e•: Is infants dar-•
rera seu. Pene quan veieren
que era feine perduda. i que
Cornamusaire i dansadors sa
n'havien anat per sempreafe-,
ren una ordenacid que la- gent
ele eitria no es pensessin
haver datat lié Hura reporte 'si,despees del dia del mes i l'any,
no posaren ben clara aguaste
noots: "I tant de femps despees
del que- s'esdevingué
eint-i-dos de juliol de mil trea
cents setepta sis"; i per fixara
millor a la memòria el lIlao tic
!a retirada dels 'infanta; l'anomenaren el carnee 'del Viroläti
Cornamusaire, on qualsevol:
que eones, cornamusa o tambos;
e( podia estar segur de trebaa
Har pel diabla, Ni consentiren
que cap hostal ni taverna to'bes amb la seva alegria un'
carrer tan solenine mes, da-.'
vant per davant del libe ; de la'
coy a gravaren la histOria en'
una eolumna. ala pintaren en.el finestral nie j'Eseilesia Majar perquè tea lo neón sabes
cono Hure - infante havien estatI
robats: i :allf s'estä fine al dia
d'asola / no he de deixar-me: al
Littler, (Me a Transilvänia hi ha
una tribu ele farol estranya que
atribueixen els costuras i vestits forasters que fan parlar
tant a 11111'9 VAIS, a electa que
Ilurs pares 1 mares havien sorlit d'una presa subterrtinia
dins la qual havien estat anta-.
foratn fa molts de segles; iota
una guau cella, AB la Silla
malta a Batinaaa lck. 1:;11.1rei:
o per que, no ho comprenien.„ •
.
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S'aprova el dictamen relati u a cases barates -:- La minoria d'Acció Catalana continua fent complir el Reglam ent en el nomenament de personal -:- Contra la venda
ambulant • :- Apressant les obres del Municipi
S'obre la sessió, ordinaria de
segona convocatòria a dos
{meras d'e set-, menys cinc minuts.
Presideix l'alcalde accidental
sen y or Maynds.
Es llegeix l'acta de la sessiú
anterior, que es aproe pala
Es passa al -e
e
DESPATX OFICIAL
Entre altres oficis i comunteacions hi han els següents:
Ofici del Govern civil autoritzant al Municipi per a que es
puguin construir els nimios en
determinadas condicione. El senyor Merla l protesta de que sha
gi fet /a consulta al Gavern civil.
Hl inlervenen, també, els
nyors Naves i Capdevila. La preste/anda fa constar que l'ofiei
del govern civil no es refereix a
les condicione tècniques de l'obra, sin áa les legals.
Una comunicació del President de la Comissió Executiva
de la Cambra Munici p al de Lisboa agraint . e.I telegrama que li
dirigí l'Ajuntament de Barcelona per la mort. del gran- poeta
Guerra Junqueiro.
ORDRE DEL DIA
En l'ordre del dia hi va en primer terme una pregunta del senyor Olivella sobre l'estat en
qué es troba l'expedient del preu
del a carn, res-posta que fou
contestada fa quince dies pe-I
eenvor Premon dient, que ja eslava enlestit l'expedient.
El senyor Bremon diu que les
Heis no han donat mai facultats
a l'Ajuntament per a imposar
mulles referent a augment.
preus, i que els que presentaven
les insta/mies no anaven mal
en contra de la llei.
El sen -or «valla din que en
rexpedient ni manca l'informe
del secretad i el c.riteri dels alls
empleats de la casa. Explica Faltasen els preus que fan els proy eidnre. i diu que l'Ajuntament
no s'atreveix-a reprimir-los.
Despres d'unes breus paraules del senyor Bromen, el senyor 011veiia diu que sotmet la
qüestiö a la sanció de l'Ajuntamena
S'enrova cense diseusei6
aegnent dictamen, relatiu a les
sn'e v enrinns per a la eonstruccita de Cases Baratee:
L'A jiu-a am ent angmenta fins
a 10.582.500 pessetes la suma
de quatre milions. primitivament. destinada a la construecid de cases baratee.

Com a resolució del concurs
obert per subvencionar la construcció de cases baratee, es
concedeixen les subvencione següents:
Una de dos milions de pessetes a la Cooperativa de Construació "El Basament del Pervin3re", per edificar 26 cases a
propietat de l'entitat, delimitada pele carrers Inchistria,
Còrsega, Padilla i Lepant, segons els traçats de l'arquitecte
Albert Carleó (entre l'Hospital
de Sant Pau i la Sagrada Famf-ha ) .

Una altra de 3.012,954 pessetes a En Jaume Artige s . per
edificar 16 cases, amb subjeceid
als traçats presentats pels arquiteetes senyors Bona, Maynes
i Giroua, en terrenys entre els
carrera de Padilla. Indústria,
Còrsega i Castillejos, lila al
costee dret de l'anterior.
Una altra a la Societat Anónima de Cases Baratee i d'Estalvis, de 2.133,000 pessetes,
per construir 18 cases en terrenys propis dc la dita entitat,
situats entre la Granvia de les
Corta Catalanes i els carrera de
Padilla. Diputació. Diagonal i
Castillejos (prop de la plaea de
les Glòries Catalanes). Traçats
de l'arquitecte En Fe Farriol i
Carreras. Una altra a la "Urbanitzadora
Barcelonesa S. A.", de 1,680,000
pessefes, per alear deu cases en
terrenys propia de l'entitat, situats entre els carrers da Tarragona, carretera de Sarria. i
Passeig d'En Manuel Girona
(entre Les Corte i Sarria). Traçats de l'arquitecte senyor
Guardia.
Una allra de 810,502 poseetes a l'Empresa General de
Construccions, amb l'obligaciö
d'edificar onze cases en terrenys .compresos entre els carrers de Rolanda. Alcolea i Nou
de la Pau, dele barriada de Sans
(prop de la 'Travessera'
Una altra a la Cooperativa
"El Rellotge", de 343,3-'48 pesantes. per construir dues ,cases
sobre les canetruccions de planta baixa, prbpies de la dita entitat j situadas al samfra dels
carrers de Borren i Rosselló ('da
vant de . 1a Universität Ind ios•
trial)
Total les subvencione abans
esmentades secan reintegrables, regulant-se l'amortització per les disposicions establerl e s. es a dir, per anyades
de 028 per cada 50 anys, o en

Antologia de contes estrangers

Et

MAME DE HAMELIN

un termini mes curt si així
convé als interessats. Per als
concessionaris de subvencions
"Urbanitaadora Bareelonesa,
S. A.",- "Basarnent del Pervindre" i Jaime Artiges, els eanefis minime anuals de reintegre seran eis que elle han ofert
en les proposicions presentades a concurs, o sigui de 0'50
per 100, 115 per 100 i 0135 per
100, durant 42 anys i 37 anys,
respeetivaneent.
signada l'escriptura d'acceptació de la subvencia, en el
termini de 60 dies honran de
comenear les obres de construcció.
Les quantitats que corn a
subvenció vagi lliurant l'Ajuntarnent, seran inecritee al Registre de a Propietat per nota
marginal, corn una hipoteca sobre les finques, i acabados les
obres en l'acte notarial de recepeiti definitiva tara constar
la suma total de les quantitats
rebudes, lar-mantesa el compte
corrent i fixant definitivament
l'import de la subvenció a reintegrar a l'Ajuntament.
En l'escriptura constara l'Obliga/ció de no apujar eis lloguers en un termini de 25 anys
i les sancione especials Poposedes en el cas d'infringir
aquesta obligació.
En el conjunt d'aquestes edificado/1s subvencionades hi
haura 2.200 pisos, el lloguer
dels quals no sera superior a
(5 duros, i en bastante el preu
sera de 6 o 7 duros cada mes.
El senyor Felassot combat dos
dietamens de la Comisslió -da
Fornent en qua es preposa
provieió d'unes places de deliniant i altres d'arquitecte i
d'enginyer, mitjançant concurs
que han de fallar uns quanta
regidors. Fa remarcar la infracció del reglament d'ernpleats
que representen arnbdós dictamena i cons es millar garantia
per a l'entrada de personal apte la practica d'unes oposicions
judicades per un tribunal cornpetent que el que puguin acordar uns quants regidora no
tècnics. Acaba esmentant !es
ae-antatges que aquest procediment ha portal a la Comissiú
d'Eixampla i que fine t•-a seguit per a les places de müsie
de. la banda municipal i diu que
. la minoria d'Acció Catalana
mantindra el emiten i de vetllar
pel compliment del reglament

eis ainh erialures que fan mal

XIV
Al, pobre, ppbre-Hemelin! A
la desea de mea d'un Mutaste,
s'acudi un text que dita que la
Porta del Cel s'obre fan puc fe-

'MOCIOONS I:: CONTRA " LA'
CONCESSIO DE . LLOC g .. ' A ' 4A:
VIA PUBLI g..a1 - CQNT8A.: LA
.
VENDA ,.AMBULANT
(Torna a ocupar la preeideb;
cia el Senyor • 31dynéS.)
'
El senyor Marti Bate», ePráj,
('avinentesa de cderiehear
a regir avut ele notes 'distric-1
tes municipata, 1' per tant ' l
de tinencies;
mana abs tinerits , d'ale-a/dé que
prestin tota l'atenee . h /a .per4
de r. égirn de J a eintat i de po -,
licia r ufbarea -que els sän.enco-.
manat, i ele •setida
ment- Eatentia sobre duea ceses, que sán de les principals
tares d'ineivilitat que patim . a
Barcelona: la coricessió de does
a la vis púbbeal la toleräneia
envers els venedors ambulante
de tole mena. Cal només veure:
en aquest temps, com fan apa.s
rició pele cartera de la ciutat,
iscileue en els mes Cèntrics,
entinte de melons i ríndeles, una.
part deis gneis san venuts a ta-,
hades , deixant els voltants feta
una immundícia. AiXis eprestia
tueist un espectacle denigrant:
per a la ciutat el Munieipi
consent una competermia
contra deis contribuents i contra els que ami)", asirs e es:te/alimenta ajuden sil bell especie da
.
.,
•
la ciutat.
(Fpiaglir -lae. 31a) sessiti, segueiii-

EN...MECA A T. W. -M-.
A iX t, it4 eHrUblnees

desoles amb fathert. .0631etialinent amb cornatousaires, i . si
sonant „la cornamusa.. ene ella.
beren de retes o de ratoline,
5i els hem prismas res, cenaplim"-los la promesa.
•
(Trad, O. R.)

LA PUBLICITAT

Dijous, 2 d'agLISt de 1923
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NO,TICIES VESPANYA
VACCENerTJA-EL DESACORD ENTRE LES ,BANELS
QU ES UELS EllYIPLEAT VAg/ISTES
B4N QUERS DItEN QUE. NO ADMETRAN LA
RESOLDRE EL CONDIACIO DE NINGU
FLICTE PENDENT
ÈL CONSELL DE MINISTRES HA TRACTAT DE
LA REDUCCIO DE LES DESPESES
EL GENERAL BERENGUER ALLEGA LA SEVA
SITUAC/0 D'ACUSAT PER EXCUSAR-SE DAVANT
DE LA COMISSIO PARLAMENTARIA DE
RESPONSABILITATS

PR

ZI g addi da la 'Inca
s-eal..INIO A L'ASSOCIACIO
DE BANQUERS
Ahir, a la tarda; a l'estatge de
TAseociació de Banquera, se cdebra
una reunió per tractar del conflicte
Banca i Borsa.
Canviaren impresione sobre les tat de/ conflicte.
.No s'ha arribat ä cap acord.

e

EL COMTE DE VAGA
' Anit paseada estigué reunit a resMage del Sindicas Lliure de Banca
i Borsa el comitè de vaga i els delegats dels Bancs, durant la reunió
fns ben avançada la matinada.
e • En la dita reunió es prengueren
Itnportants acords, els quals el seayer Sales ha amagas als periodistes
allegare que no es podien donar,
ae_moment, a la publicitat. Unicaaleiate sassegura que un dels acords
,nra.asas en la reunió és que el cotnite de vaga s'eatrevisti ama al reafl : arnb- la direcció' . del Banc Espanyol del • Río dala Plata i en cas
que aquest es negui a abonar els
seas' eaps, fer-11 avinent que el
personal sindicat abandonara de se,kattda cls seus llocs.
COTITZACIONS DELS
SINDICATS
Han arribat -alea oficines del Sindicas Lliure - deeBanca i Darse les
tottzaciont de des dies de sou que
toas eh capa i erapleats deis Bancs
afectes al Sindicat Lliure han deiyliat, amb l'objecte de pagar integres
Ilurs sous als empleats vaguistes
deis Banca de • Madrid, ••
Per telègraf s'ha rebut també la
consignació deis Sindicase de Denca i Borsa de "preve:cíes" que trarneten ã llurs comoanys vagu:stes de
Madrid arnb igual fi.
El Sindicat Lliure fin circular al
vespre l'ordre entre els v-aguistes
perquè avui, durant tot el dia, pase'..r.1 per 1:calcina del Sindicas a sig-

nar -les- cmeresponents nóminea per
rabee aleas soya.
;E1 dfrectcr dl Baile Hispano
Americà b deixat rimport dc dos
clases de son per contra:unir ei paaaL
nace deis sous dels vaguistes.

NO S'ACCEPTA LA INTERVENCIO MINISTERIAL
E% representants del Sindicat, en la
reunió que celebra alar vespre atril; el
ministre de Treball, escoltaren les manifestacions d'aquel i Ii agrairen l'intorda que es prenia per resoldre el
con f Mete.
Li demanaren la concessió d'algunes hores per poder consultar amb la
Directiva, mi vista de l'actitud en que
s'havien collocat els Banca.
Ce obrada la reunió pele emplees,
s'acordà per unanimitat no acceptar
intervenció del ministre, en vista de
la intransig,ancia de les empreses.
El Sindicas no pactara amb cap
Barre, cene aquest no ho sol -licht inda
viduaanent i separant-se de la banca
del centre d'Espanya per realitzar les
gestione.

REC_A.PTACIO
DE 48.000 PESSETES
El senyor Sales ha manifestat que
rúaarn dilluns s'havien recaptat 48.000
pesases. producte de dos dies de sou
deis emplease que estan prestant servea i que es destinen a pagar els sous
correspcnents al mes de juliol de tots
els sindicats que confirmen en vaga.
ELS DIRECTOFtS DE BANCS
A migdia els directora ¿els
Darles de Bilbao i Eapanyol de
Credit varen dir en ambdós establiments que per elle no existia cap conflicto, i el director
de l'Espanyol de CrZadit va afe-,
gir que els banquera co eslaven
disposatszti a parlamentar amb
el Sindicat ni a admetre mediacions de ningti.
— Això —va dir el senyor Palrna—abans, crian encara no
havia vincies quan se'ns combella amb l'ai• rna ilegal del boicot; ara no. ja no cal, car tot
ho tenim arregial i no anern a
ésser tan cal-Mida que tornem
a - poear a casa ele que no fan
'altra cosa- que ,pertorbar.

Lls raspasaelals
LA COMISSIO DEMANA REVISAR
DOCCIXENTS j EXPEDIENTS
La COIEUSIÓ de Responsabil:tats
reunir equesta tarda.' a dos quarts de

ELS ACORDS DE L'ASSEMBLEA- DEaSARAGOSSA
, Si% per eomenear l'examen deja MiarEntre, eli acords presos per l'As- mes es.,crlts.
emenblesi ele Saragossa ifhi ha un en • La reunía ae:bii. a ,los quarts de vuit,
viraste del qual el Sindica: carregara faeilitant-re aquerta nata oficiosa:
"La Consissla de Ilesponsabilitata deaal ucureal del Banc Espanyol de
Gradas, de Barcelona, tetes les des- libork sobre la forma d'estudi • r les dopeses reaitzades pel manteniment mame-machas araivadee en distinta centres oficials 1 que necessita exam'ner
de la vaga.
Alma ho farà el Sindicat tenint en en virtut d'indicacions (enteres dels
temple que el local que oeupa
membree de la Comissie 1 de referncirs
dita entitat a la capital catalana no tetes per elguna senyors informante,
pot ésser utilitzat per altra empresa convenint en qu'e el president, En Sique no sigui financiera i no podrà gaere, s'entrevisti amb els repistres de
llogar-lo tense abans liquidar arnb la Guarra i Estat, a tobjecte sie veure
el Sindicar
la manera que co por t ia" al Colleras
En cas contrari s'arribara al boi- arnb la ra je c rapidesa possible els excot emb l'empresa que s'establís al pedieute. i documento que Manan de telocal.'
visar-se.
A Ja reunie Tela 'es llegiren ele laADHESIO D'ESQUIROLS
fermes eue a'ha rebut durent el antaSama > presente al Sindical vint de PrinfortuneLl pehlire, siech -e latir,
presten eeraei
a,s g airois deis que
s'anemia tornar a munir-se den , , a Inc
Barre Espanyol e de Credit, posant-se sis ple la tarda."
disposició del Sindicat.
EL GENERAL BERENGUER I
ANIMACIO AL LOCAL DEL
LA COMISSIO
•
SINDICAT
Din "El Sol":
• Durant tot el mata al local del
''Des de fa dies du objecte
Sindiesat d'emplees de Banca i Bocas hi ha hagut' e:arao:dinar:a ani- grans comentaris l'actitud del genemad& essent nombrosos els era- ral Beren g ner davant els reguera
pleats que hi han • acudit ser infor- ments de la Comissió parlamentaria
de . responsabilitats.
mar-ese de leste elel ce/abete.
La sera absencia , resulta inexpliAquest continuic igual, cense que ,cable,
pula rsalt Cornliesari al Mars hagi avançat res, malgrat les gesroe (lee de seis és l'indicas per contions realidades durant el dia
GoEn una pissarra collecada en un das cretar quina fou la aolítica dais
i la Sosalons sha a-onat compte de la situació verns durant aquost periocle
influancia
en
l'esfondrament
de
dele Bancs el personal deis quals no y a
trabara i de: boicot que seis ha de Melilla.
L'excusa del sen processament pel
efe, per l'actitud en la qual allan colConsell Suprem de Guerra i Marina
lecat davant del Sindicat.
no justifica la seca abstencie.
MANIFESTACIONS D'EN SALES
La Contaste parlamentaria cerca
El senyor Sales ha umnifeetat al5 les responsabilitats d'ordre civil i
peder:listes que els treballs realitzats pes esbrinarles acudeix a totes lee
aerui ca limiten a gestiona tetes amb personee que poden aportar dades,
indicar fets i aseenyalar coses en
algunes cases en les quas, acceptades
eue ele politice hagin intervingut
1- tot les bases, han sorgit petites qüestions de detall d'escassa importancia i per jutjar després el tal intermediara.
de fácil aeranjunent
La ccmpareixenea ' del general Na, Ha alegít que catan disposats alpines
%eles a donar la batara al Sindica?, varro, processat també per l'Alt Triburfia reconeixent les bases, i pur Mara han na, i de tres capa que tingueren comansortit cap a Baree'ona i Saragossa es- dament a Melilla fa resaltar l'abeenda
Missions de Madrid per canviar im- dekgeneral Berenguer, (une militar que
presiona a/ab els minan» i adoptar es trabara en ccmtiau contacte amb
els Governs i que per aixa ha de posacords pertinents.
asir e ements de judici que 12 Comise
st6 par'amentaria necessita.
_ ES DECLARARÁ, EL BOICOT?
•Si el general Be:sesgue:- es siega a
saP 'que uaquesta nit se celebrara
Siadien una imertant reunió per Hincar als representante del Parlament
declarar ,e1: boicot complet a algunes aquests elements de judici, les seves
egtitats barmaries, entre altres ej Baue mane tindr ia, encara que no comprenem
Espanyal, de Credit. Baste de Biscaia, eittin argurnent fonmnental
Banc - cle Bilbao 'i Banca López Que- a permetre que cut l'expedient obart no
figurin les manifestacions de l'Alt Codda.
Segons has dit el Sindicat; aquesta mistara que en el tràg ic istiu de laai
:tase de boicot arrulla quasi per colee- era el aexe entre les inspiracions polialet'totes lee operacions bancarlea que tiquee de Madrid i receló guerrera del
Merme".
Zs , citzdzs cases peden realitzar.

La gliadiá 'del Marrau
ALES TRAMETEN-GUNS BATALLONS
, Noticies particulars rebotica de Melilla ediuta que Osan donas 'oetlece par- •
que ele-batins aque gaudien el un mes
de pernife . aferxin novament al 'cama.
En complimeat d'aquesta ordre han
merece a les posicions els batallons
d'Isabel la Católica., Valencia, Valladolid i Sant Marcial.
EN ROMANONESaPACIFISTA
Els periodistes de Saat Sebastia han
parlat telefónica:11ns amb el comte de
Romanones, el qual es troba a Hen(laya, i li han donat compte dels ruusen que actualment circulen, segons
els guate les operacions sobre Alhucemas començaran en la primera quincena del present mes d'ag'osf. -- a e
El comte de Romanones haareplicat
que no oreja que aquestes operacions
es rcalitzessin, afegint que no s'hi
de creure percate tica es duran a ca.P.
DE LA SUBLEVACIO DEL
BLOCAUS
Interrogat el ministre de la
Guerra sobre la noticia publicada per un periadic del vespre,
en la qual es donava el nom del
blocaus on s'havia sublevat
guarnició composta de forces
regulare, el general Aizpuru digne que res no sabia i que havia demaratt ja detalle de Pesmentada sublevacid.

El Lasall de M'altas
A tres quarts de sis han quedat reunits do ministres a la Presidencia;
per celebrar resmeirat Consell.
Els senyors marqués d'Alhucemas i
Villanueva han arribat gairebé junta
—Aquí tenen vostés l'amo del diner —ha dit el president.
—Del peo quu en queda—ha observe el senyor Villanueva.
—Aquest es el tira.; pena fa bona
cara.
•
—A mal temps—ha contestat el senyor Villanueva—bona cara.
E/ ministre de la Gevernact6 ha
manifestat que l'ha y:a visitas una comissió del Centre de Fila de Madrid,
per a parlar-li de la carapanya iniciada per alguna cessinos a favor
del restabliment del ice a Espanya;
Sobre aquest resumete—ha dit el ¿tic
d'Aimodevar del Valle—es inquebrantab'1 la mera decisi6. No sols
s'augmen l ara el nombre de cases, sine')
que será aisminult.
Fracassades les gestions dels liar>
quers ,tan aviat mm pugui trabar els
initjans necessaris per atendre les
necessitats de la benefice.ncia. es red/tiran més encara les cases de ¡oc que
funcionaren pena sota cap concepte
s'augmentaran.
, EI régin de les dues mil cases de
jO.0 ha acabat
Poden fer les campanyes que milgula, puix jo, mentre sla ministre, no
paree en la meya campanya.
En arribar el ministre d'Este ha
dit:
—Vaig a calmar la impaciencia de
vostes.
La Mermar:a tramea pci suaves Silvela, que no Manaría. sine mes
aviet un cenjunt de cae:tunees <me
compren mis rle_3oce phaines, l'he donrda a copiar, perou és natural que
l'estudia' tots els ministres. •
leen que el aliene- de la Guerra i
jo, rimes, hacen) de portar una sordaei!' sobre , equpst escumpee, segmanynt
ne es negara el Cansen d'ave : de
manea eme no so tractark de l'as,ump.

e

te Pu (1 Consell, tata v gnda que jo,
que ses el < l oe batir/ de dontr-ne Peinote no Lo lord.
El ministre de Meina La menifes•
Sa : ¡irle després de dos mema de viatge
Lar a tornar a la Carraca el creuer
"CataLt So".
Ara, in cop apro p ia:0min, aula
a lee festee colow7dance de fle .- a.
tornar i, rs Chtlir. per ambas:C..8r &munes (Püngluyrri.: navale per

i

.

r'1,.
necear practiques.
r s mielPtre de N'erial lin un-tulles-

tat ea bares Orle no era exacto Cm. enessin u atopliar-se les places de Macote.
Naval com a conaeqii.lncli de!, dar.
re ., cxhincne.
El ministre del Trehall ignemva si
tul la temps de donar mpte al Conse 1 d'un projente ele Decret anetin
rapar ele d'un' sisterni d'anxil's a les
clanes obreros que esti uin sie Pan,
nutres tulnistres eres portadors

pp

g

de &t estar expediente d'estas Mimes.
NOTA OFICIOSA
Elt Censen va acabar a les deu
vespre, faciliten-se del ere relatar
la unta oficiase segaren:

el

"El Colasen, si capa'

de despatsar

y erres expediente de Pelona de Fiaseces I Governacia va estudiar-la d,t linda reincie que va fer el ministre de ri/1UnC2S reptaste de la situada ecos:esa:lea stets treballa prepar • toris iver
la anuncie CIAl non pressupost, Ilegint
eetats 1 xifres per amaestrar la ueres:atas de limitar els gastos /Mielas.
En C2011SellS fall nNefeir.$ el Govern seanira. Vestal d'agüen problema tu
intereesant i que tant er relaciona amb

els alises plautaiata."
AMP1IAC104 DEL. CONSEJA,
Desprees d'armaciaase que el Con.
d' quef,ta tarda pa tramarla del
problema ed Marros: arnb la montarla
de l'Alt Comiesen a la vista, tc'njorna
la diseusie, a canal de la imita ex7
trnsiö d'ella, tegons deelareeions de.

l'Alba.
Ila dit que s'havia de repartir el set'
text entre totts els muselina do la Corona.
'El. So p era s'In dedleat exclusivament a tramar les qüestions de Finalices.
DesPrea de la deliberarle podem dir,
ernee temenea a escer descnenti's, que
!s'atta.:l a palttica Oe molt Micra/.

fiat amb els seas compilas:e tres llores,
ey ei att no une_ reduc.16 de ¿espeses • elt
PfMaitolif Pese:Mar:se e
les Corte, rana es la Iler actual i amb
aeferanela.a (Mita derives d'ella..
El primer xoe amb el ministre de la
Guerra foa molt TM. •
•Aquest necissitt e*dita per als servida de l'exareit del Merme, 1 En VIllanueva ha declarat ea absolut que no
els autoritza.
A tal punt arrikia dis.eusi6 que el
e
general Alizparuseeelima:
reaatriarlot re—SI efi eovetii
• 'ybi:Cit .ra;hi opera- pera meutre.
lassees' i t,a sti kui alli jes s aaig de dotar.
le ,dis airnaments i quAlures neceealarte, amb quanta elements cniguln per

sonso fiança contra ell, exigint-se-li a mes a rnós tres rni-lions'lle"ifiesseteS per respondre
de les responsábflitate en què
hagi incorregut....
ATIIA CAT urfauf L'IlAIIIM-

•

TAT DEL 3IAGISTERI
Saragosaa. — Acuesta tarda, a dos

(Lurte dama, len . un llar molt coneorregut, sin pone: a captin atracament,
sesee que ets seis auras hagin estat
detinguts.
Un als islam de les dotas ha estas
a un Bese estabkrt en nquesta capital l'halad/ras del Magisteri d'aquesta
provincia En (Subiera Ie atara retirant
15.400 peseta per satisfer la mesada
ä It sera eficacia.
dels incurres.
La discusió seguí amb els ministres
El senyor Feas, des del Baile marde Foment, Treball i Instrucció pú- aava. tu seta domical, i, quan la era, a
blica, que : aóri elaque retinas:te-en atesta» 'n'atea, ha observat qué tres subjectes
done imenediates derivades del presupost actual.
el Peeer ee
ie e.ltar . qualsevol contratemps ba
Pedem resumir el sentit de la diera- ectivat el .pas i atiesare els decena.
sió en aquests termes:.
gula elan tirat damunt seu, subjecEl Gavera, excepte en Villanueva , tant-lo dos d'ella, menina leatre preteconsidera que la seca política lliberal té ala prendre-li la cartera.
un contingut en la qüestió social, en la
Garn que la Virtimn es resistia,
reconstitució de la riquesa 1 en ren- atracadora li han donat dos cope 3mb
grandiment de rensenyament
ita ganivet, caient a terra el senyor raAquest contingut té que desenrotllar- tas, banyat en sang.
se en els seus projectes de llei que raAll vors, amb teta hanquinItat
quereixen ¿espeses considerades pel Go- s'han apoderas de tot el que dula, fu.
vrn con.] reproductives.
gint deepres.
En Villanueva enten que cal fer una
La vfctima ha estat portada a la catuna cconomia de Sao minore que aquest es de sonora, on 11 han apreciat dues
ut
de
la
politica
ribera]
es
deixi
ferides d'arma blanca, una sil coll
conting
per al moment que Emenya tingui mes tra al coste esquerre del plt.
gran posar/da econòmica.
El seu estat ha estat qudifIcat de
Han este tan irreduHlie e els
molt greta
tenis que el president no ha pogut conLa policia practica recerques per decšiialos i seis ha l ogeat una treva tenir els enes.
d'un die. fine el dissabte o el dilitros, en que se celebrara nou Consell.
EL CRIM DE FORTUNA
Tan greu sembla la dificu'tat, que
Múrcia.—Al poble de Fortuna en
en el mateix Goaern existeix la creen- una masía anornenada "LaGasapacha":
ea de que no pot acabar la situada, e=devingue ahir una horrible tragesense una crisi que sera mes gran del
que se serosa. perque la sortida del
DenUel Arbet de 38 anys, estava
senyor Viranueva seria aprontada per casat amb jacinta Díaz, de a, i ahir I
altres ministres.
la va escanyar. danesa al cadáver a/El de, Treball repartí entre els seus g--errib . 11 inversa.
cormaeys el sen projecte de l'el relaEl parriciela sortí al carrer i desatiu al razia; de /a terra en un sentit fia a totham, menaeant de mort.
molt avenes,. ama, es reea-eta la proSe li volgué acostar Antoni Beide, -u
pietat individual indemnitzant-la se- de 45 auvs, ancle carnal del parricida,
gare els caeos.
anueas Ii engega. un tret de revalver,•
V projeme solament es refereix a les matant-lo.
leas
torres incultes que eón exposades amb
Un earrn adel processat i tse atrae
requivalent del seu valor en t i t o' , d21 de la familia. en Francese Juana, actaDeute i amb una indemnitzadó de so
dicen a la casa. i tatrube foren rebuts
per eent.
. ase, ena-l'ant arnbc16s ferits.
Ana) aeuestes terres es creará' la proEn Daniel taneì les partes, mata
piteas deis mases-ere.
eme earjee la ten arrila arrop i es
posä a menjar. Menee menjava sentí'
LA JORNADA MINISTERIAL
el piar d'un fillet seu. de sis meses,
El ca p de' Govern. en relee mig- que eslava al breeol. s'aixecì de la
dia els rerierlistes, els ha manifestat taula, ara a rhabitació on estava el
que !savia rebut la visita del senyor
nen i el tirä, per una fínestra, al
Sanchez de Toca.
ceros.
La visita ebeje ti desig de canviar
Ei Jutjat i la guardia civil es preimpressions !cubre la praxima reunió de senta a la casa on hav i.en passat aquesla Junta Productora ele la Producció tos fes barbres, i per fi pagueren enNacicma l este ha d'estudiar el cocine- trar-hi. (lemas de tenir la assetjada
ei arnb Delgica abans Se siguen-lo.
mes de vuit horas.
—Altrament—ha afe.git ei raarmies
El crimina/ es thun a la guardia
crAlhucemas—no hl ha res de par- civil, pera &san a tato els velos que 1
ticular.
presenciaren l'acatada.
Aquesta tarda celebraren, a dos
(atan ele emana:ec Ii lligaven les
mere de si', Censen de ministres, en Inane, el parricida es Henal sobre el
el qual tractarern deis assumptes coa s1 lla de la guardia cineents.
vil i %migué prenarer-li la baioneta,
—Se n a. liara el Censen?
u, n-^eunt ele u-c.uardiee d nninar-lo, im— Si; peral res... Aquel tinc uns pro- pedint que mates al comandan.
jefes de Gcvc-rtiaci6 , Foment i TeeEn De-,il fou parte a la prese
hai per porte - les al Consell.
el Jutjat entra a la cas aon troba el
Carnenearen resolent els aseumptes ca.daver do la dona amortallat i amb
pendents.
un plat amb sal sobre el :centre.
Preaablement e ministre d'Estat doEn Ira parrls lii havien retols en els
nan Gonete de la manaría tramesa quals el parricida deis que matarla a
per l'Alt Cornissart.
telo -quals pers,:mes a causa de supoCom que la mcmaria es rema caten- Sale gregjes que lambe senyalava.
ea i nc se n'han pagel trena canica es
molt possible que no bi haga tenue
meta nornes que per canviar imprese
Siena.

—Hi baura dissabte un altre Con.
ad!?
a-Aixa he l'egit en un perierlic: Per
ara el tin¿rem arel, i dissabte ja V(.,11rem

EL FARELL DE MONTjUICH
La Cacera publica:
Del miraste! d'Estat. Reial dea
cret autoritzant el ministre per presentar a les Ceras z in projecte de llei
:abre ratiftcecia isi conveni adtat
en la Conferència General del Treball
reunida a Washinghati el dia so d'octubre de tara, per limitar les llores de

trehall als establments industrials a
aura llores dial-tes i 48 setrnanals.
—Anuncien a coceare les obre ale
cene:rueca:, de raparen. 11a/ternes i
accessoris per al far de Montjuich
(Barcelona).
opITrArt
Acolaste. reatan ala ha 2331 > t al poble
Solanea, p roefueia de Santander,
l'englnyer Unta Torres Quevedo.
A Madrid, n alas avene:id a La mere

l'arquiteete Tticard Veliaquez.
Es autor de notables obres, entre
elles al monurneut u Colotnb, a Miel-

va ; Ii restaurada del momear de La
Ralada. la felona de ponent del afts-

Rp

de e rodueciGna artftiques, l'Escola d'Enginyers de Miura 1 el mur
ministerl de Potnent,
M'adfficl.

M'II

CANVI DE GARREO

El ministre de la Governaeió
ba acceptat la dirniasid que del
seis crrrec tenla: presentada
l'actual sots-director de Seguretal, Alvaro de Juana, que esIh estinejant o Sobreseo,
'En la seva substanció s'ha
nomenat a Linfa Ceo, que ara
era cap d'administració del Cos
general de Finances.

PROCESSAMENT PER ESTAFA
"Infprinaciones" diu que el
jutian d'instruccid del clistriete
del Congres, nue enten' en la
causa per delicte d'estafa CM-tira el conegut empressari de
batees Isaac, Fraga, ha dictat
En Villanueva, que ha estat diem- • ante de processament i presó

llil HIncailluul 1I 1ii vorRlie

Ahir la policia tingué noticia que el
dia abane, a les amit dal raspee, s'havia
comes, un escandalós atracament en un
garatge situat al carrer d'Arag6,
cantone% a Muntaner.
Sentara que a l'hora eismentada es
trabaren reunits Josep Alertar. propidaní del garatge; Lisia Gana, escrivent, i Sadurní Peinados, guardia de
nit i dos vean mes, quan de sobte es
veieren sorpresas per set inda-idea que,
pistola en ma i ami) amenaces, eis
terminen en una habitació interior.
Els atracadors després sIe regirarho toa s'empentaren unes 3.30 pessetes
que no els devien pea temblar gran
cosa, tea vegada -que a un xofer que
en aquel' snornent eslava a depositar el
cotxe, tenle li exigen que els dones
unes pessetes que duia a sobre.
Per tal d'evitar la pereecuci6, Ele
etracaulors sanearen el garatge emportant-se'n la clau I deixant a dins els
ntraeats.
Al cap d'una bella estona, aquests
pamemas sortir al carea per6 creieren
inatil donar campe del fet a la policia.
Aquesta practica algunes diligencies
indaaataries, puia sellla que en l'explicació del suceeit queden alguns
pues confesos.

Noves reliçijoses

Quaranta Eeglesia d g Nostra
Darm dele Dolors. Mores d'exposició:
de dos mimas de set del metí a dos
puerto de vuit del vespre.
—Cort de Maria: Avui ea fa la vi.
sita a Nostra Dona deis Angels a la
seva església.
—Adoració nocturna: Avui torn de
Sant Josep.
—Emites. en sufragi de les animes
Sal Pur g at ori: Torn de la Commemoradsi de's Gdsls difunts ,a la capella
del correr de l'Escorial, núm. 155 (Gráda). —Mis sa d'avui: Sant Alfons Marta
de Ligori. Ornament de color Mane.

' •P

DEL BISBAT
- El tribunal per a la renovaciii de ris
candes eclesiastiques que funciona ahir

al palau Episcopal, estava constituit pea,
doctor Joaquín Sendra, • canonge d agusta' Sen; tlocteZMabtlel Ribó, cectos de Sant Jaume, 1 doctor Viccris
Penya, catedratic del Serniriari. •
—A la secretaria de Canasta i Gos
vena *d'ataree Bisbat sha lirehut de les
alumues'del collegi ele Religioses Morcediries, de Martorell, asa peesetes. destinades is nois famolenca russos,
mitjaneant els RR. PP. Carme
25 pessetes per al feas-en de vocacions
cc:castigues.
—El &laica Oficial Eclesidalic publica, en cl seu clarrer número, el eagüera suman
T. Encíclica de Sa Santedat sa lare el
centenari de la canonitzacie de Sant
Tomas d'Aquino. II. Lletres apostaligues unificara /es associacions del Nen
jesús de Praga. III. Declaració del
Sant Ofici referent ateibuits al P. Pita
de Pietraeleina, caputxí. IV. Cau de
consciencia i qüestió dogmática per al
mes de setembre. V. Crónica diecessana. VI. Colleetes per l'abolició
l'esclavitud i Dia de la premsa católica_
VII. Bibliografía.
PARROQUIA DE SANT ANTONI
ABAT I NOSTRA DONA DELS
ANGELS
Aula se celebrara la festa de almea Dona dels Angela, patrona de la
parróquia. Es diran misses fins a les
dotze. A les das, missa cantada per
la Capela de la parròquia, amb assistenda de la Illustre Junta d'Obra. Sera
eele.brant el canonge d'aquesta Sen,
doctor josep María Lloaera. A la tarda. a les sis, Rosari cante per 'a Capella de música, i sermó que farà mesen Joan Moore, pvre.
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Confirmen ele treballs d'organitracia
riel gran festival que a benefici de la
Caixa de Ifutualitat del Centre de Repcirters de Barcelona se celebrara cae
trua pasee. dissabte, al Turó Park.
La Comissió organitzadora esta molt
satisfeta de la bona rebuda que ha merescut la feota per tetes les classes so.
cials. puix per a la canstruccia de ¡'es.
cenani on es representan "La mor,
Seria" s'han taindat a teeballar des
interessadament els ebrers.
La tole que es subhastan en el hall
seri el ruagnifie gerro cedit paf President de la Mancomunitat, i el quel
ha adorne el notable artista senyor
Utrillo.
Sfin molía els elonatius retes, i tos
fa creure que el Turó oferirà sen meg.
nific aspecte en la nit de dissabte vis
nein.

La casa Gaspar Soliva ha donat utt
bell fonògraf que es sorsejara entre
eis assistents. Ele acreditats magatzems
Segura Germana han cedit un magnifin premi pel corlees de ball. La casa
Mida una formeaa "corbeille" dels
seis articles. Els xoculats Nelia cbzequien amb Ceo paquete del sen exquisit prcducte. La perfumería Astra
cedeix un bell estoig i unes botelletes
dels seta de:iciosos perfuma i s'ha eacarregat de perfumer els ¡arduas.
Elis concurrente han de conserve
l'entrada, puix despees dc la representada, teatral ele sera exigida en el ball
que es fira després. Cal que es limita; a exhibir-la als porters.
ammnleuraw..11,11

Caseta
Sane d'avui: Nostra Dona dels Angels; Aliene Maria de Ligori, bisbe i
doctor.
..
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CAMISERIA
SANS
6E1 11 E1 8 32

local

( 3 I. del Duero) anuentes per dimarts
sanee, dia a, mea seseas de p :saldes
sheet:antes que en aquel l local donara
el conegat aficionar sensor rilerdeb6,
inviten a emanes amants al bell joe
desitgin prend,eyart. La sessi6 donarac
eomene a le den de la nite

VANOS
OlYiBREL.LES

Ferrhn, 14. Case

CI_APES

Pel Directori del Serva: d'Orientació
Professional de Sabadell ha estas dea signas el doctor Josep Merla Lucena,
ande assistent als Laboratoris de l'Iraaran assortil en orbates
t'ata, per exercir el carrec de metge
encarregat del Laboratori medic ¿ ' oHem relee una Iletra de la direccio quena entitat.
de la Companyia Acr e
- marítima Ma
norquina en la qua] r e s siminifesta que
fotogràfics
els dos hidroavions Lloré 21 i 23 sor- g arantitzats 1 econärvIcs
tiren de Mallorca amb la deguda auto- trobareu a la Casa Cuyä.e.: ele
Por:afectó.
tal de l ' A ngel, lt
9
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BARCELONA

JOYESVILANOVÁ uNI),S
Alar fou atropellat per un entornaba al carrer de Pelai Joma Post EreçAnet, de 11 2 anys.
El Peal re fracturados les t'alee remes i diverses ferides a tot el cos, de
pronZstie gra.rfssina
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RESTAURANT ROYAL
Saló de Te

cada dia te dansant de 5 a 2 14
de 8, i dinar a l'americana, de
9 a Si.

Ens camunica la Direcciú de la Conipanyia de Ferrocarrils de Cataluiva, ti malee Amena ene e la rsr res
S • A., que amb matiu de la fasta majen Li 1.11R1111 Utiltqui sl t 1211 Lot
de Sabadell els dies 4 i 5 del que som es un aparell fotogräfic de la
iii hauré servci permanent de trens du- Casa Cuyäs: Portal de l'Ange/,
rant ton la nit, sortint els trens de número 11.
Barcelona als tres quarts de cada hora
i de Sabaciell cada hora.
CARTUJA NO
Vi blanc, 0'85 amb lit.
Cellers ARNO & MARISTANY
Vi negra, 075 amp.
Cellers ARNO & WiARISTANY 11111111111111:11:11111311131111111111••111
ir
N
la

MONTANA

Xampany &ates I aS OVERLAND
L'eutoinall mundial

El de millor bouquet
Guardiola de Fontrobi

Avui tindrà liso, al Palau de la
tindra. !loe al Turó Parc un festival
a beneild de la Reial Associació de
rarbre de Nadal. Entre alee atraenetto hi haura les següents: ball a
la pista de patinar, earteig gratuit
diferente objectes artistics i un magnifie casta de fous artificia/s.
a

Per a cines da familia

no lu ha com la Casa Cuyits:

Portal le l'Angel, 11.

Arel tindra lloc, en el Palau de la
Centralitas, la constitució de la Diputació de Barcelona.

Sangra

Eanyeras

TC Po Z 5114.

El grup d'aficiones al fae d'eseses
que concorren al "Cae de la Igualar:da
r IS ESES D3E1 S

Si

la
la
la
13
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112 Cataliuya, Aragó i Biears la
hl
la
Claris, 98-too
II
•
BARCELONA
Si
la
el
di

Agencia general per a

raranuarammurrizarmin

AVIS
ala aficionats a la fotografia. Revelat de plagues i
pellícules, ctrpies, ampliaeione, poSitiuS, en cristal/.
etcétera.
Traban immillorable.
Tots els e,tterreco es remeten a les OINC NORES,
Casa Oaselias, Barcelona,
carrer Santa Anna, 4, tocant
a la Rambla.
Ne. f osen/ mes.
Prene u pastilles
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leRtrIeAs,
gdaet z‘e.ems tsitded tres Yrin

LA TEXTIL CATALANA
luan posat a la venda un lot de dosEics
ortre:
la un de pUra llana eatarn per a sen atora i un altre per a senyen, de
liana, sie gran resultas, al prez; excepcional de

II

27'50 PESSETES LOT

Aquest sacrifici que ene iroposem és per afavorir el pliblie, i esperem que aquest l'aprofitarà
•
E 100 LOTS DIARIS, UN A CADA CO51PRADOR, NOSIES PER
a!
NIOLTS P005 PIES —
Id
.•
•
• En els altres articles coneedim un 15 per o/o de rebaixa
la
Vendes exclusivament a la menuda
N PLAGA DE L'ANGEL,

1

GRANYIA LAYETANA, 25
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LA .PUBLICITAI:

Dijous, 2 tragost de 1923

oraCOMENZERMEMORMOZZIMAZI

FETS • NO E it. HA' ARQU MENTS
g

Fets represe nten e 1 s milers de testimonis que es conserven als
arxius de les nos tres oficines a DISTINTES PARTS DEL MON.
Però FETS MES TANGIBLES són-ies PROVES que oferim, de
notables EXITS, assolits en malalts d'AQUESTA MATEIXA CAPITAL, als quals poden visitar i observar.
Especifics vegetals de resultats PLENAMENT COMPROVATS,

SIGNES DE PERILL

TRACTAMENTS

Reumatism e, nlcereS,;fistules, furóncols, eczemes, picors, taques,
debilitat gener al, vista i oits dèbils, dolors pertinaços de cap, dolors
permanents als muscles; peresa, por infundada, manca de son, manca
de gana, perdu a de la eitnöria, desordres periödics de les senyores,
acidosi . de hstömac, asma, etc . , etc.
'•
De venda a les Farm ä c l e3 1 Ce z tres d'Espe a ífics 1 al L aboratori
Vilanon 7

Demaneu opuscles; eis trametein de franc.

D
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d' lit . melado era naht debe lenesneoents e t a, s'apropea, prememe.
'out i ritt; • Tatla seies«' preeedents.
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I bit
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Eis son.,
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to re,2er ii
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nelb aleros -eomparys, perA 011 ronjiint
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eens: 4 1erar-se erent a -debele:1ms. Saluan qué Id bu malta roluutae i ame esinu len enIreUats, peri; lau sera pee • sil e le actuuedei 1.10 t lelï 1 d'ésser una in• 1. uta, pe! deseobriment ele In rerita,
suma de l'enuiP.
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9 iii ,le ct. lobrar-se .A>sen,
- hulla (1n • I5 s.wr t les que ,Cormen
• :a iereofnci 1 ele Ilarcel.ena.
:, ha diseussi.n erassumpics
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s din evo, ela el si del rer-s'eg".;II roolona s'Ita foratat itua
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,,,nuo a lo larda Vall 1 -st. le,
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Moviment maritim

l'en I re i que, •deet d • aijuesta dala ondaraal, s'ameme e ni "Centre Exeursionista
Itureeloni" set Use de "Bareelonés".

; es, h rin'! I d ' Un "entlmotor Ithoue Id°
eonl n 'n'ova
Con, a
existeix 8,11 rel2Yll
.1- l 'c nIllsiasate
ennil

de Friere la visita d e. l'eMdie
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Vaixells entrats

Vapor espanyol "Jorge Juan - , de
Ma116, amb carrega general i 71 pessatgers. Antarrat mol de Metralla. Con•
signatari, Amengua].
Pailebot espanyol "Canig6", de Gendia, antI arrega general.
Vapor italia "Canova", de Trieste,

OLOT
IfaparfIli i Motor
te.
i
Ditnuengo psissat. • se relebta
El nou
frt leer
Ila
partit amistos entre el Badalona IL C.
avié. portat per En iiicap i'autirlas. va
ami) carrega general i passatgers.
e:reserva) i ei priener radie) local, feld
for un Ilarg ved solo° l'ret i voltatds,
Amarrat moll de San; Beltran, CoaVdAS 4111tISi tele.
que
el
rama
rs
eouditions de
( : emeestreiter.
sign4ari, Reinos..
El reserva eled l'elabena es an elutp
s '1; epleelar:4 eltstin:t per Je• l' entrena Llagut espanyol "Alfreda", dc 'Tarbein eoujunt • si la': el mes débil es let.
m e te! deis- pitees lb' la remyft.de r.lire
ragona, ami) cärrega general.
fspeBedel
ele
mitjos
i
d'una
manera
•
PaiIebot cspanyol "Mascota", d'Alaque. d rs iMin t o rnar a l'avinejA activa. vial ti porler. qUe no era rbablinal,
ximilat d e is inee ?rapa de
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cant, arnh eärrega general.
El primer de l'Olot
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u
I•Inn • di . 11 i
"Balear'', de Boa, amb
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Inr-re minpler, exeeple en Ii Un j a de
dels tirimors
la lentra - i
l'agosta.
qué lei baria dos ju g ador, del
mitjos,
11/1111,1int
deni..>1 ten
ntub, ga- ,Vapor espanyol "Francisca Csaoaire seison,
enostrar-see
t'emprimen:: 41( 4 1 :programa autmeint
d'Avilés, amb carbó. Aenarrat moll
glianyar. sintS e mute :lo
m-s no FOls
ennsiiinir-iiie
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Costa Sud. Consignatari, Guillem Fcbelh me do
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no, re i aria, «'lava <tel « Feo trP, 2, s estela
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que poa•
i PlIrM11111 4 `> n 011111i
releen' gran nombre (le solicituts
Vapor espanyol "Francisco". de la
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Vaixells despatxats
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2.,: typE>:
u it rof it
Velen francès "fatevettc.", en llast,
1.1 Priener:e part aealdi favorable :les
El Centre Excursionista Rafe' Cacap a Sine:.
nimbo: . per 5 g eds, e ls on a l s a c Pus ege l l
,rutn-a issabenta tutea les
-retaibdlL•conrues
Pailebot espanyol "Dolores Pascual",
priinievessades
adobs, cap a Valèticia.
amb
mer el'agose es traslItedneurrer ele
Vapor espanyol "Sagunto", autb càrFeu una tarde t'oren:dable i si 01,
Sto 4..méne.4 . 4 , eidulere; 7 prineipal
St,
Alotins eseanIii xie mes sereus d'arden:
rega general. cap a Cartagena.
Iteritela1.
*
la desmeralitzto : lei dels emetraria, mes
•
Vaixells sortits
lelanirien /mercal ene4ret.
ha tratués • ja a toVapor espanyol "Tambre", amb cärexi ursinnisl e s de L'ale, I,
rega general, cap a Bilbao i escales.
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invitaelons per a In 11 - exnliniy:1
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d'Esports ‚le • 11aneysa.
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Vapor espanyol "Ahrazora". ami)
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nene! e, pro g rames ., un us e t e,
t7., que aesbit
Sumpeior
•
cärrega general, cap a Castelló.
•x(-ursid.
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amb
Vapor espanyol "Tirso", amb càr•
• ••
favor d,ds manees:tus.
rega genera', cap a Cartagena i esca1 El ( 4. r) , d,d tlrup Excursionista Barles. : eeleencej, de la . J,IVenielt NacioREOS
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Vapor espanyol
nalista d, l ti . ltareellinota . , b 1 .a n-ordar
reza general. cap a Palma.
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celellrar et sen 11 Aple.., cii renuneeenoVapor anglis "Pictím". amb blat, tat
•1•
' reeein 'del 1V any de la sera funduviO
träns;t cap a Marsella.
vinent dia 1G de serene'
i tinultit Ilue
1 .1 1 ltens Esportiu dedieit un leetersa,
bre d'euguany :11 'pintores,: poble
Ilonér del seu primer «'thai ¡5, camtelA 4 1e •
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scgona ea4egoriet de ("eitallinya, al qua'
d'algelus publicarit el proass'stiren äus deseents eotneusels.
grama detall:ti da la festa, I Pedem
.1 la presidncit bi baria el represenAUDIENCIA TERRITORIAL
aeaa,ar que e/ emano/len un coneur.s, tan : ele ral c aldo senyor ler4;•
SALA DE VACANCES
feetogreiufic. j.les popul4rs, eoneurs
s:d . nt de la FederaeiA Caminad de
Figueres. Desahuci: Josep Casasales de- '«'ritt fprova . per' a selesoreClubs de Futleol. mover SalrA : el Sr.
les ,) i una cursa de unirxa . excursionisnovas Farrera contra Maria Sala Trai41eruM, do la trateixi; el primer enip.,
ta tiudividual, parelles nalxtes, i per diputhrs de I,. 3Inneontunitat, regielors
tcc.
hi lourh parlaments.
etetlips).
Metal: tí. — Pagament: Jaunie Estadelegats dels Clubs eomareals.
1-a Comi , sió c r g unilzadora Ea rebut
Eu destapar-se el xampauy promm- - llé Pages contra Josep Antoni i Valenimportunes premis per al ColleUrs l ' oti Sisterés.
ei ere«, eliscol-sos els senVors eran, Vi1,,gridie, per a leis CUlatas i is ult a a lu
Avui, a les onze del intuí, es reimirä
diella. diputat de • la Mancomunitar ;
corle. reglamcuts dels quals es pula Sala de Govern d'aquella Audiència,
l'entusiasta aficionat seuyor Balafdt: el
blicaran en el programa per a ecuel1 juraran el càrrec els nous advocats
president dels llenes Esporriu. senyor
mamen deis une desitgin inserinre-slei.
fiscal:, substituts Ea F erran de Merlo
Doenémee: ti senyor Bergada, te 5 1 4 la
• ••
i de Anca i En Pere Viñas Cm-lactó.
I'rentsa 1 el celebrì de l'equip; el presiEl Centro Excursionista "l'Arria" ele
deur de la FederaeiCe, sellyOr Salvit, i el
11 al 12 d'agost farZ, nua inIeressant
setior l'allejä.
d'APircuou aragou'és 'Val l
.14.1 fesla r e sultiz allament simpinien i
Flillfitaienalje a l'Inlau esa

Crònica Judiciaria

r:11 , sota el segiiellt
Xalet de la Reueltuet, Pie
r n /,, ,,, tut 1fuladeta. Banyeres ele
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lanicen. Vien e . Salaran, Cables de
ll'eld. Cabdella i Tärrega.
• ••
E! Celetre . Excursio»ista BarccIPILC.,'
celchiariIt tr s u. dijon , , a les den de la
rolla, junta gen e ral extraordinieria. per
er:etur. ultra nitres importauts qües1 nils. d'una colepleta reforma dels Estallas: hit rent-bi prosentada una prolo, U. si gna , a per molts demanant une sigui modifielt el títol del
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Abans tle seg-uir einiavant. —suggerí
amb el mateix somritire burleta. --px441:den dir-nie ron, arribrit a edil iear aques1: 1 Ilipülesi? Es Una cosa attei m'intriga infini-:
Lurrid.
ri litte apleg•al, tan sòlids
(1,111/mis d'inf orIlloe ' 4 4 devI401- Mil/esta irania
i d'atines'. desembrae pedía liaver temut tut
fracits•lainettlable i Malgrat la Teriersa
de la in eV ia 1'011514..0kb , 1111 t'elite travessi: el seu
c sperit. TM-413e, tantualeix, el talitit de tfeixar
(Ole l'atIverSart s'ado•nes . d'aquesta lleu
.„

-- - • No veig cap inconventent a explicar-vos
'mili he arribat a aquest modest resultat,—resPongué amb fingida hophpinia.—No pretene
d'altra banda, haver realitzat cap feta extraor
c hnäria. El meu ' primer interés ha estat de
•r econstituir l'historial 'che la baga. Es fàcil, oii
de seguir el rastre d'una pedra que val trenta
delars. N'es us en haveu adonat tan be que
to i bou punt heu sabut que jo m'ocupava
1. '0e r. persuadida que desebbriria aviat, la pro, ,.• lèneta-atel robf, nfliaren fet eridar.., per bto.,
•
euriar 101,es, les Ine 4 NPS recerqueS.
-- Eme t e.
inalt de, teutps, lì uiu, a les -Pa/'
Pellt es. Titubejava; ho emite:4So, entre diverses
Piste. Pins el dia en aue fou oublicat el vostro

chirree% per un gol a 'ter)).
partit el preDurant vis descaus
sident de la Fe g eriehl. senyor Saleü,
juat Lude el &loasen Directin del Rens,
reten doimeiú de les ' medalles (Tor• de

eanepions Catalmiya de segona categoria als equipiers del primer (ihn del
Ibais. que ostemen Innannt 1:11- 01, eSISCat
pel 110InbróS
Objecto .1 . 11,111 gran
.
t 111 0 cmplenava el caney.

••

L'Orfeere Pireueue, del Cerdo Barcolouf d'Obren; de Sani Josop reIht crga•
nitzant pel \intuir ella 1.2 una l'este
d'homenatgo a la infantesa,
d er alls con" també
per lee pro is aració. tea' fa prevente que
assolira uu éxit encara Inés -gres que
el eelebrut lang drenen.
Dintre« alguns dies sortirau els programes i es Mil per difereuts indrets
de la eintat la propaganda neeessilrite.
Opurtematacut publiearcen mes detall,
i rextraete del programa.

Diana-Argentina

•TEATRES--

Excelsior

44-0afrw-a4.04.04/441.0

Avui• dijous, Veritable

ELDORAD O
Cornpanyia conuco-nema

PRADO-CF.:1COTE
Temporada popular.
Preus econòmics

1

AVIti. dijolls larda, a IcS
(Une. Nit. a les .41. 4 41. L'entremés Los bolcheviques, 43
i 44 eopresonlaeions de) la
fantosia eitneiro - Iíriett len
un próleg, un solt, 'cinc
ineuguracions, una pel•licula i tres radiofolotelegrames, en prosa i vers, original d '.Emili G. del Castillo, música del mestre
Alonso,

Barcelona se divierte,,.
(:,,ffl.../.1 per reminent tenor
Emili Vend,eli, que cantarà

n I in,'. s bori i, ,ipi seu ,.;,.,„,._

hui i L'emigrant i el Bacon-

to de Lohengrin, n . n catnlä.
Exii. ressonant. 'Onza decoracions de Gasten i rerndni_
dez, Iltilbrim i Girbal i 31e_
miles. Feklicula de St «all«'
Filins. Vestuarl de Peris
il,rntans. -- - Donift, divendres, larda i nit, Sera I a, d'o_
nutre i rotula/ d'Emili Ven-

drell. Tarda, ni'. La real
gana, Concert Vendrell i
Barcelona se divierte, inerte/O • Iti part Errilli Vendren.
Los bolcheviques, Barcelona se divierte i Concert Vendrell.
i
,>44.64.44+C-1+4+44,444441++,

cos I änlma, El castell do
la motte, La nova cae de Billy,
Ull viu amb el trolle.
,-)4C:44...0.+A4444+epeb+aseee»2
:
A

ande eds seas eants I bulla lusltans.
Butaca de primera ‚'lasse, 2 pta.;
de se go na, l 'a a: tranques les altres localitats.
Mt, a dos cidarls de den: I. neestrena de /a celebrada suelte/a
1en eres fletes
CA T ALINA
11. Lit l'el1011tellatla

IN

FM ES —

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
dijous, El vertigen, La
venjança d'un boig, El fill del
misterl, segona Ï« ui Triquitraque vertiginós, Sota les urpes del lleó, i n •1 I de El fill del
pirata.

e44444+.4444444-344444...-1

LES PLANES

Hotel Reataurant VereetIlies

Obert des «te les cinc
del matt a miela alt

Servel de eobert I • le carta
Cebarte de 7'50 pta. endavant
tiatntacions per a temporades a
preus econeales

Kt4444444.44n4444444+4444.
Gran Teatre Comtal

Aigua del Mas Gulmbau
Camt especial per a entorne:M(ta
Telèfon 7 14
Propletari: 7oan C6 (de rantle
vEgsAILLES)

Gran Cinema Bohèmia
Ami; (Moles, tarda 1 nit, gratis programes. CtSC ESTRENE:e z : la bota/ ra ' ectin.ella La veritable felicitat;
les'eimiiques un riu amb el trolley
i i • LetOitee de Billy; la de gran especiacte Vatracció de la mort 4
•prirney episode de la eolossal Kilt, .. ., cilla El en del pirata
I

LA RABASSADA:
Hotel -- Reetaurant — Atraccions

.100 manes altiterd. Programa

des (le la placa d. Lesseps (lose-

Pedró

-Monumental -

Ort-

Temperatura deliciosa.
'Pallar.
i
A liabilecions Gran confort per o fa.
1 mmea. servei permanent d'autocars
peis , del murena p er amtint. Te'
101011 6204 G.

'
4:=.-

0.44444+044444444444444444

Walkyria
1 Ferré. - Pinten : Der,r1Ji

Avul..tlijous, estrenes: El cm del
plreta,' I eplsodi: Del viu al pinten,
¡leí- rMuglas Fairbanks: L'atracció
do la mort, 1 Jornada: La lila de.
sena; La capea d'En Colla. Dia-

Die Eumin g o riel caii, ti-Tel. 49111
ANUNCI8, ROTULA FAÇ ARES

1

mellé", niI: El fIll del pirata, 11 i
111 episodls; El ceeement a la maja
nit
, .. .

1eeeffeeee44.44.44+eie444,.
Cinema Princesa
Gran via Lavetana

Telefon 1311 A.

L'Unir, local que disposa

avenc en la projeccid

de

einemategrafia. Avui, dijous.

Programa eseollit i de gran èxit.

OBRES 1.; TRIEBALL.5

PER VENDRE
a Marsella,- a_ causa de /nataltia. Hotel al matelx- centre, 2::
habitacions, gran confort modem, Ilarg contracte de lloguer,
pot convertir-se, si - es Vol, en
pensiú. Es tractarà des de
100,000 frenes al comptat. Escriure a Abonné núm. 20 SaIntFerréol, Marsella.

41111•111111111111111111111111111113114111311111111111111131111•11•1111/1•111•11111311%

4,}44444.91:440.44+11.:44444+

---C

d'hostes, argument de . gran
iu•orna. Gran exit del- Trio Ca-

J-444444444144•4444.444444.11414.1N

primer actor Enric Baut.

LA PATRIA CHICA
EL PADRINO DEL NENE
i la renomenada
TROUPE PORTUGALIA

easa Universal, per Frininent
artista Enid . Robert. La Gasa

RESTAURANTS

,auh• a. DiUmenge,
leona: La Alle del raval, por Ellot
Dexter 1 Ehe Fcrgusou•

Gran companyiu iirica de sarsuela,
opereta I revistes, dirigida pel
Muli, (Moles, tarda, a dos quarls
do cirio, gran marfil& popular amb
les sarsuelos on 1111 aele.

insuperable, per In gran artista
Linda Phil; La venjança d'un
bog, importantissim film de hi

bo llera.

(Ilfous, estrena del Programa
&pirita: Dobletee 1 zineone, n o r Mars- P I: ['m'a ; rc. ,strelleS: El tigre,
per WIlliarn si, Han; El gran problema., p e r Lilian Gin; L'autombbil

Avui,

TÉATRE COMIC
.

e

,Saló Catalunya

El vencedor, gran film drama' ie en Mies . 'jornades, projeetant-se d'una regada pel eiebro artista William Ferntun el
inillor artista de la pantalla:1
rei del gran éxit. Ele sondernnats, gran cinta 4Iramalica d'kxit

Magatzems SEGURPI
21
E

E

27, - PASSEIG DE GRACIA, -

37.

11 d'ala grao reir hm de eral puf 11 te imporida
• Recomanern que no deixin de visitar aquests
BI magatzems abans del dit dia, per aprofitar l'oca—
sió de comprar objectes elegants, bons i de
gust refinat a preus verament reduits. -▪
r us al

19

11111••111•111U111111111111111•3111••11111111•111111111111311111111111111111•••

.71M12:11~.

IzaelII.MG.11,4Tr,WECIe,-.911^1C2IL7GZIFESM711.,139,75124MNXIMIIIMIENI,

s ' . /1 por callar el nota, és que no s'hit com•:-s cap deliete.

animada.
-- La tarla ' de dimueug.4 pa , sat e,
jeme') un paren eure el Val!, Esportiu
el reserva Reus, guanyaut aquest

ELS ESI3-ÉCTACLES

punicurxr

dent per rui que el braft clret de S'arte sereu
la seev,1 neulleer. Confiett ett mi, reeonegueu que
Ite vis' ..lar i esdeveniu la nueva amiga. Si, al
eontrari, us malfieu de la nieva perspieeeitt,
allunyareu el vostre nutra, de mi. Al•gún
potser. no caldean els tneus serveis. San tot
hom el que pot passar' Reflexioneu-hi. Us 1144
repeteixo que ja en se inassa. El millor muja
d'impedir Iota indiscreci6, es fer-me una concorn• p let a.
--TPIlin ra6, vaig ii d- uvas -hotot, va fcr
• Altrament, aquest era el Bien propesil.
bouentes, que aixb resta el "nostre" cenit'!
---Us en done para:tila----I que Mr. Releher no en copsarä mau tin eco
- -Ti p «' una hisler:a preparada per a ell.
---Alesbores, aixe és una aliança?
I ella li allar g ia Ir, (nit ami) un gest plé -d'autos
rilat per segellar el pacte.
Tota expressió de coquetería femenina ha- •
'«ha desaparegut del seu rostre.
—Alhora tenu i no tenin ra6. Re pres la
haga. iR veritat, pere d'una manera ben difc-,
reist de la que Ni ób creieu. No l'he agafat sobre

la taula.... Saben on l'he trobada?
--On?

butxaca de l'abric de Mi', Releher.

St,I,A\lA-L',,.l

detectius per cleixar creure hilado que havia
estat robada i aixf especular en Borsa sense
•sospita de iiingú?'
--Exactamenf . M'es impossible d'endevinar
qui Ita prés la baga la primera vegada, perb
(un jugaria el eap . que vós heic estat qui l'ha
presa el según Con. Qualsevol que llagues ein-4
butsacat el rabí, savia que l'eseoreoll era ine-t
vitable. Ulla g ola persona sen podía escapar:
•
ves!
lienna,--repetí Mrs. Killiair »mil, mess
tressa d'ella mateixa,—seguiu fui pié joe.
•
devinalles!
Ell es va alçar i va posar-se a mesurar
.
lada nerviosament, les in:1ms enrora.
—Desitgeu, dones, que contii al meta client.
Bekher, el - une acabo (iw dirvos • a tito!"
d'endevinalla?
Mrs. Kildair lingud una esgarrtianea.
—No soc un enenlic,— proseguí el detectiu
ranx-iant de ttft.—Si no poseeixo lote le veritat,.
r.linenys só moltes coses. No us amagaré pee
qué tinc necessitat de la vostra Gonfiançá. lis

casen amb Mr. Slade, Blade va a esdevenir un
deis bornes mds eminents d'aquest país.
induptable . Mita' ronfitil: els seus afers,
fins aval desitjo que -pesisteixi. Mes encara: el seu ajut cm sera, preeiós per llevar als monS
eompetidors d'altres negocis importants. Els
l'Associació de Banqußrß per cxemple.
Lones, be: coneixent-vos com us cotice, s evi-:
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•prornetatge estay:: larga inelinat a ereure. que

Mr. Slade mateix no harta trobat millar ma-4
itera do repossessionar-se de la baga...
—Ifipätesi atrevida.., però curiosa.
—En totes les meves investigacions-L-prosee.4
p,uí Mao Runfla,— m'esforeo, seguint: el' mea
principi a ¿estriar el mòbil del robatori. Qual,
sevol que llagues roba'. la baga havia. obrat
.ainh el designi de procurar-se diner destinat
be a pagar un deute be a especular en Borsa.
Menava, dones, dues enquestes paralleles ; la prt
mera per refer la vida de tots els vostres invit ats, la segona per descobrir en`les grane joiei
«'ins si la baga havia estat velluda o empenyo 4

rada.
—Es natural.
—'Sospitava prou que la baga no havia estal
entpenyorada oberlameut—la cosa 'tisuria estat
massa perillosa!--sint, que havia usat un -intermediari cola ara Mapleson. No era envers
ell « però« cap u qui m'orientava aleshores.
via deseobert que Bryant, els Cihevers, ntise
Litio i arboy'haurien especulat tots i tortameta Penrfeina del robatori—constataci6 gens
proptisit per guiar-me gaire!— Continuava
dones, a les palpetiles , quan va tenir Bol; la
,!
t'ostra entrevista.
s'inelinä cada cop mes atenta
vers el seu interlocutor.
—Aquesta entrevista acubit de'desconcertar.
inc. Val:: comorendre de- se guida q ue vos desit

Igen"
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Dijous, 2 d'agost de 1 923
••n•n••••.•131.111.001,....

TIVOLI

MAGATZEIVIS
GRANS
PABRICACIO PROPIA —

CASP, 19
(clava del

ENGueos 1

DIJOUS

Teatra)'

DE

RETALLS

Extraordinària venda de tota classe de trossos,

DETALL

sobrants deis nostres tallers

Grans rebaixes a totes les seccions
joee 4e taula, Llençols, Tovalloles, Cortines fil, Cobretaules, 13noves, Mocadors, Equips, Paneretes, Gèneres de punt per a senyora, senyor i nen,
Camisería en general, Crespons seda, Tricot seda, Teixits, Percals, Etamins i Voilettes llisos i estampats

NOTA*.

Tots els d i ssabtes Presents de globus als compradors que facin compres per valor de
arcre•

II

•

GRANS

MAGATZEMS

e

D,AM IA
NS

-CAMIONS

mitzu

MES

NOSTRES

LINIES A LES ANTILLES, MEMO I NOVA YORK

El vapor

I. DE S ATRUSTEGUI sortirà de Barcelona el
25 egoet, de Valencia el 26, de
31ela
g
a el 28
311 tl Catitz,eap a
i Veracruz..
E4 vapor ALFONSO XII sortirà de Bilbao el
17
de
juny,
el 19 de Santander, el 20 de
Gijón i n !I 21 de Cm . ufia, cap a 'Ja yana i Veracruz. Aclinet
carrega i passatge per a Costa
Firme i Pacífie, amb trasbord a l'Havana.

Ofihnit

EXPOSICIO PERMANENT
ESCAPARATES

LIAilA DE VENE-ZUELA, COLt)171111A I PACIFICO
El vapor LEoN XIII sor tira el . 10
d'agost de Barcelona, 1'11 de València, el 13
de 141alaf3a i el 13 de (:adiz, cap a Las Palmas,
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de
In Palma, -Puerto Rico, Havaffe. La Lioayra,
Puerto Labello, Uuraçao, Sabanilla,
len i pel Canal de Panamä a Guayaquil, Callao, Moliendo,
Ariza, lquiqu.e, Antofagasta i
Valpare-iso. Surtida de Valparaíso ei 12 de cada mes, tornant per la inuteixa ruta fins a

AGENTS:
Veetit de bany, amb cintu reí, rics i originals brodats, per a senyora, des de
MQcatiors bany, grans, dibuixos novetat, des de
Vestit bany per a senyor, semi4d, des de
Sace anglesos pegamoid, des de

Malees pegamoid, des de
Mesquiters forma orritirelta, des de

14'00 ptes. E
3'25
5'25
5'75
16'50
13'50
•
•
•

Ornbrelles cretona, gran fantasia
Novetat en joguines per a platja, ba.nyeres, dutxes, ventilado rs, neveres, etc.
GRANS REBAIXES A E..A. stxcio DE MOBLES
Mobles de jone,•ntedulla i virnet. Tauletes, cadires i bancs per e. jardí Entena de (mina
eriStall a preus sense competència. ARTICLES PER

.

•
•

tomerilel Nimia, S.
Rambla Sta. menica,

La Guaira

d'allí a p uerto Rico, Caharins, Chdiz 1.13arcelona.
1.11111 DE EGENOS
El vapor INFANTA ISABEL DE BORBON sortirä el 4 d'agost de Barcelona, el 5 de 31a
tag,a i el 7 de Cadrc cap a Santa Li f fiA de 'Tenerife, Montes. ..lea t Buenue Aires.

Garatge Bruc, tGe.

SERVEI

A TIA Ni A

Gran Hotel.

Set - vot a la c,arCoberls a 7 '50 nosseles.
Carrer de la Plaça, 34.

palma, den l es

rimiumpinazigimumagisEE1111•1111118111***•111111111111111**11141111111115151111aillaii**1.111111111inazIN

amigNimiltipinligiiiiiiliMijnyitigliiilIMIONIMMONNIIIICIagginien•eifunananglattalim
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Les vostres sabates

Pla

Planxa
ondulada de'
120 per 75 cm,
Pies. 7'50 m.2

IEZ «3 4a st".. Lit 1.-» Je.
PER A TEULADES

•

DE

XINA I JAPO

esett /

us 1 Fernando Poo.
SERVEI . ESPECIAL
El vapor REINA MARIA CRISTINA serlira de Barcelona e) 18 d'agost el 17 de Valencia,
el 19 dc .Malaga i el 21 d'e Cadre, cap a - Pu/n . 1.6'111c° i NovaYol e. admeient cerrega i passatgers.
Ultra tots els indicats serveis la Companyia Trasatlentica té estableris els especials
dels ports del MAiterrani a Nuva York, ports dci Qlrilálric a So ya York i la Huía de Barcelona a lfìlipines, tes sorthleseels quals no sf.in fixes i s'anunciaran oportunament a cada
vial ge,
Aquests vapors admeten carrega en les condiciono més favorables i passatgers als
quals la Cannaanyia dóna ,f1Mtjarnent mol eón-lodo i Iracle esmerat, cbm bo Ila
aereditat en
Cl ECU dilatat servei. Tots els yapara timen telegralia sease fila.

III/1111111:.

sos i avariósics no tenen rival, essent, en aquest ellim sentit,
substitutives de -les d'Archena.

que! cla 40 it 40

Es la reina de les aigües de bula
LA DE LA VALL DE SANT DANIEL
Depositan: JOSEP PAGANS, Ponent, 28
SEGELLS DE GOMA
O ra vais de n otes elaSses en me1

talls I fustes. Radi pesa en els encarrecs. tons Calalanes. 1143 fellIre Bruce i Llúria 1.

DINER

BARCELONA
ealte

un l'arte sOlare autos. lelxIts I altres
rnereader,es. liad: Rambla de les
Flors. 21. primer.

Inooda.,.seeeffemeeemmdmed.ms
a frad pis. mire, rosal 4
pröpla. .1. A. JurCana.

VI DE TIARA,

OBERTA DES DEL PRIIVIER DE NIAIG A 30 D'OCTUBRE
Les seves aigiies constituei aun un tipos »no; a Europa. Per
al ls herpètics, escrofulosos, pre tuberculosos artrItics, catarro.,

Pte5. 5'05 ni.

l'Angel, 11 3 pral.:: Telèfon 3344-A

'Fábrica a Sarrià

I PORTS

LA PUJA DE BANYOLES

moterials armats ab amiant exclusivamentJOSEP ESTEVA 1 Cia.
Portal de

FILIPINES

din.; deis ports d'escala abansjndicats.
LIMA DE 7ERNANDO POO
El vapor ALICANTE sortirä el 15 (PagoSt de Barcelona, el 10 de València, el
17 d'ala
(111111. 1 Carlageua i el
de Ciuliz, per a Las Palmas-, Santa Creu de Tenerife, batuta _Greu de la

a

tindran TRIPLE duració posant-hi les N
-31i,3411
• •
milges soles i talons de goma que coito- 112
..
ebeeio
111'
quem a preus linuladissims, ___ ciasses ,n7
'414 Pyrere
soles de goma des de 350 pesseles parell collocadcs. — Talons de g ma ill
.1.1.periors.
Mitges
8/1111
nJI .111
....
@I
fi
des d'una pesseta el parell col-locals. — AD( 1138 de toles classes a preus limitals.-1111 , 1- Fdi
IN DESA 1 ECONOMIA. — Reme44 D21.. CENTRE, 35 - VA BE. —DOLÇA, 10 -HORTA. -- TOR- 61
25-GRP.CIA.
1/1 DEftA,
1•111•1•1•11•111111•1111111111NBINIMIUMBI••••••11111112114iIIRINIBAIZZIM••••••••••••••••
.,--A11~111.111~1~1111 11~1•113111ffla
tel9SO•rffew«...ee
111n2111111~111.144.

A

Eh vapor
surtirá, de Corunya el . de
' para Vigo, -Lisboa i
d'on sori n'e el 13 cap a Cartagena, ValAncia Barcelona
i d'aquest pare el 19, cap
a Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila, Bung-Koug, Saiighiai,
Nagasaki, Kohe i Yoholutma adm2tent passatge i carrega per els dits ports i per a mitres iedrets arrib eis quals
hi hagi establerts serveis regulars

azi.111.1n1

!!"

ININGU MIES BARAT!

.441621111i.i2r-2131I1e,
s,21,456211.12411;4612,4114

Serveis de la Companyla Trasalläntica

AUTOMOBILS

nn••nnn

u

5 pessetes.

laea

VIES URINARIES
Red-S/Mis-Próstata-Impotencia
. . de. /ranalit 111 0010r,
engus ECONOM/CS
Exateen and.) Halad X.
. 10 DR.
Saltar-ea, G55- 51 1 . . . 15
Anallsi de sang . . . . 25
't 1 a42111111S1111: a proas /1/dllats
1 . 0f 1C1.1N 11:A
Randa de ta Ilnieersitat, 5
ii up
rar
1,' 1 1 a 1 1 de 4 a S,
rs011, ilLeinde3 alemana
„lef/ti,rrir

FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALANA
ESPARTEIIIA, 6-V10111E111A, 12
Telèfon 1378 A.
GRAN MAGATZEM per

11/1ga,, an:11 dlas
poull-s. A ragd, 131, entre V illan non 1
Urgen

CAPITAL
cooperacid portarla a negoci jove de 28 anys.

ANGLO-SO

CASA CENTRAL : LONDRES - 9. CAPITAL 1 RESERVES: Mes de Lliures esterlines 13.030.000 9
!ictirsals: Barcelona, Plaça de Catalunya, 9, Madrid, Bilbao, Vigo. Sevilla, València. Paris, Nova York
(agencia), Bradford i Manchester
24 Sucursals a l'Argentina, Xile, Perú, Mèxic î Uruguai
ESPAIOSOS MAGATZEMS dintre de radi, a la disposició dels nostres clients i del comerç en general
'ENTIM
0111111.110,

r

brIxANTA- U... t
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javeu
eh sec fea meves recerques, per2?,
el que m'enganye, es que jo pensava...
Ei detectiu vecina un segar', després audaç_
Ment:—Mrs. Kiidair es inútil que m'exenten,
ei no he d'esposar tot rneu p ensament, 110
''ÉtS veritat?
raó.—aprovà com
sjn profesoisnal. Suposeveu, no és això?. que
jo Tralla amagar el verilable enrede! . de les
neves relacions arnh Mr, Stade?
—AIxt3 rnateix. Cercava, inútilment, per cxxil-re causa? Esteva absolutament convençail que
veo coneixiau l'autor del robatori. No ern
maneu pas com..
però. acinesia era
la mey a idea. Dissorladament, imaginava que
helau noms a /a temensa d'un "chantage',
vaig posar-me a cercar 2 11.771,
eres
vitats quin era l'heme o la dona ni torrent
del fet ele- la-baga pertan y ia Slade,
It1r24

Rujul.
-,4i, eontinujij, tot, s'encadena reell bé.

.—Aquesta persona pocha esser Garboy o un

dels, esposos Chevees. S'esdeve que ep aquest
nmenern vä Mr. Lialeher a ,x 1) 1if I r -rile q ue ha-

via vist 3;afdeson e la lloija deis Chevers. a
l'Opera i que V6.9. 11 bavieu dii que el eoneifdeo,
uaquesla , manere,erh vate- !robar sobre la insta
:Naples erl.fenderne aniinrfav p u von re ¡arometalge. Una pare de /a nieva bastida de supòsits
4t':gefriandavel . Vaig posar-me a refer
Ireball.
Per 14§Pleion vals!' saber oom havia estat ezn.,
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penyorada la ba ga i vale, arribar a persuadir_•
nie ello. per un t»oliu no esbrinat, vós mateixa
l'havulu presa la segona-vegada.
--Ajote tIs tot?
—No, releen vespre. he trebat el darrer ele -:
ment que mancava a la nueva solució.
— Quia
—El vosl.re cornete amb l'agent i la Ilista de
lee visires vendes en Borsa.—respon g ue el d e .
teclio, ex1hifbinl un full de papel-.
—Estalesti I.es vostre conviccions sobra pro-.
ves semblanls?
—No, ;acre em serveixen per a definir la
vernal,.
--Perqu'hauria prds la meva pròpia haga?
—La ollunció era ben anormal; talvegada
coneixiaua la perdua de Majendie i voliau ‚Pegar a la batea,
....-Però per que no fer-ho descaradament?
Ell va prendre in lemps per respondre.
_ v oleu realment que us digui perqué?
—No esiem aquí p er eafardejar.
_Ves no estaveu promesa a Mr. Sie-da en
moment,
--LCom he sabeu
•
st. Ehquo més va rolpir-ree en la nos,
.tra . .entrevista va ésser el vostre desig ansids
de mantenir 31r. Slade en la ignorància de tot.
—1.8 vostra leona tic, dones, que he prós
baga el segón cop després que el primer Iladre
rtta llençada sobre la taula, que be -cridat ele
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—La baga ha estat ernpenyorada a casa

va l'ende:1)a del rohatori, a. - :prinutra hora, } • 2
la suma de vint-i-vuit. mil dinero. Ha estat
tirada
p earvuiu
q.
l?
—Per vlis, s eg urament,—va fer el detectiu
que al eapdavall seni ha que la prodigiosa sane- freela d'a q uella dona arribava a commoure la
.seva convieció.
—131apleson, no ha p ogut dir semblant cosa!
--No, en efecte, ell sita negat a respondre.
Vatillava encara entre vds i Mrs. Chevers... El
'seu refús ha llevat els nieus darrers dubtes.
—Cona?
m'ho
arNfaia aensa agtat irdse.ts rih
deelvenrasomreanuttc'qruaa' nos
tractava d'un robatori pur i simple. Pere posat
que sou ves la que ha empenyorat la baga, de
s ervar un prudeet mutisme, sabent molt be que
cap delicte ha estat contés i cpre les p ostres re4
cerques. per consegüent, no tenien objecte.
—Mac B.'en»a, seguiu jugara/ a endevinalle.
Parte' del principi que alomes Mrs. Chevers ijo
tenim amb Mapleson unes relacions que ens
pernretin de realitzar semblant transaccie , pee re la vernal es que 11 4:1 solo Mrs. Bryant. oled
el na-eu marit i adhuc Mise-Lille podien haver
fet abre tant!
—Això no im p icleix,—responged el detecte.:
Obstinat, -que l'únic mcniu lezie que ha tingut

