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Cifitllin I VIIIIIZEL ESPINTinicorvöegrls:ts:efsdo •
Els elements ecnnbmics de la nostra terra. i especialment
els de la nostra ciutat, tornen 3 alçar el crit tle prot emt n contra
les maniobres madrilenyes dirigides a fer mal a la indústria eata[ana . Es aquest un crit que s'ah:a cada vegada mis sovint. I
ai K 5 vol dir que, com mes va, mis sovintegen els atacs de l'Estat
espany ol a la riquesa i al treball de Catalunya.
Aquestu freqüencia de len ofensives anticatatane3 en el terrepy evonömie fa trontollar el mes fort argument dele suposate
esperas priectics a favor dels Iligame entre Catalunya Espanya.
argument. Catalunya ha d'acceptar la conviSege ls
~ia politica amb Espanya perquè Ii s neeessäria económica•
non!. Els industrials espanyolistes de Catalunya—un equiyocat
essanyolisme de caixa i de balane—coincideixen en aquest punt
t,Tra)" A li C", puix que també defensen la test que els val:dalle
gracies al mercat espanyol. La veritat ie que els avantatge de caracter aranzelari que ha tingut dins l'Estar eepanyol
rj !ad:labia catalana. com altrg indústries peninsular, minen cada die. i van pel canal de desapareixer. Si el Rigen) de
unió és l'interès econòmic. les mitges i les samarretes de
que un día padece sareasticament En Puig i Cadafalch, i restajaque aquest Iligam s'afluixa i va a perill de trencar-se, qui pot
evitar la lógica conclusió a que porten aquestes premiases?
Cal que ningú no s'enstnnyi quan es traer:1 de jutjar la
intenció dels politice de 'Madrid en adoptar Una posició contraria
als interessos ecnnermics de la nostra terra. Hl ha catalana que
froten que no sla de confondre la conveniencia d'uns quants
fabricants amb l'alt interes econòmic de Catalunya. i que es
pessible de rehaisar les excessives proi eccions aranzeläries sense perjudicar verament l'economia catalana. Aixdi teóricamente
sera veritat. Perú a Madrid. quan fan conannarions amb les columnes de l'Aranzel, i posen en inc les pedales que més afecten a Catalunya, no estan inspirats per cap unten de justicia
erenämica ni per cap orientació comercial. Per a ell g , aquesta es
una d¡üestiö política, i mes encara que política. Étnica. No tiren
centra els fabricante en particular, ni contra tal o (piel brenca
de la indústria. Tiren de dret contra Catalunya. I en aqueat
ras. tots els catalana, siguem o no siguem fahricards, creguem
o no Ceguera justes i proporcionades toles les partides de l'Atener, hem de sentir-nos ferits pe's treta de l'enemic.
Tanniateix, corlee que cede elements económica treguin la
50 que es desprèn de l'entintaran/ame econinnie. que no iair
altra cosa sinó una de tantes manifestacions de l'anticistalaniare en genera!. Els elements a qué alludim se signifiquen, de ve-

pdes intempestivament, per Ilur espanyolisme ernlaner i pel
sea monarquismo borbònic. Ells eón els que organitzen artes
d'homenatge i d'adheeió ae rereonatgee alts mitjans o petits
que des de Madrid cenen a Parcerona. Ella Manifiesten ben sodat llur disconfonnitat amb la idea nacional de Catalunya. Ella
s6n els mis fidels alabarders barcelonins. Es que no s'adonen
encara de la ma:a paga que reben? Es que després d'ohlidar la
dignitat de catalana, obliden també l'amor vol-ti d'homes?
La garantía essencial del patrimoni (-aterir—el de la Iliberat política, el de la cultura pròpia. el de la riquesa económica—
estará srempre arrienagat mentre visqui sotines a un re g ir!' es.
hty. Només l'ombra protectora de les pròpies institucions
re permetrà el descabdellament vigorós i esplendorós de les
dtples formes de l'activitat catalana.
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La po'itica interior italiana gira en
acuest dies a tenora de dues qües
Cene principals: la reforma de la In
electoral i els decrets fisca s de I):
Ste1 aeu. ministre de Finences del goten Musso:ini.
D'aquests decreta fiscals , eh orares
nriddcrrs concixen els trets cap tais
en ha cansar una majar srusació i te
ra raer: vasta transeerdeicia en dienet. nrel res : de l'impost
rzottexari en el grup familiar. Lee alees disposicons fiscals 5nrtides del
erale:x CrreII de ministrcs fan referricia a l' ,.mpost patrimonial. resolució
O cera manera /Lgadu amb la primera, i a Firnpast sobre ans. orientat
ene sentir de fer més segura la 5eva
traeciii per rerari públic i merrys mokista pe- al contribuent.
L aholició dr la taxa suecessbria en
dgrup familiar ha estar generaMent
len acot ida. tot ',. haver cansar una
Idrta 5orpresa en el plib I ic. En cri ese, que hi ha &diem Luigi Einaneli
es el Corriere della Srra (13 jalen,
delata e s sen aturar que tathom estava
d icard en qué l'impost sobre mecesti cas. lx1 com eslava articular a Irak era lma 17,15a rnrstruøsS. anorreadora de la Camila destroctora de les.
'ran veritable flagel de Déu.
dese ncadenar d'una perversa demagorns per destruir i propietat privada
fenst padre-la substituir, perb, per la
Pi apirrat collectiva.
JI värern dir en dorar compre d' tuesta reforma que "es rann‘ en que
Simpa ra va el gavera felviste per i m11,7 4a eren dordre divers i que agaest
isse1 i .. de ermtlraritat de la familin.
liude a rea ittar per la Ireezra enelerrat6 del patrimoni familiar. cera
h rab determinant. Cara. pero. un
k ,rn cora . ge per decidir-se i. en contra
Sis creen emú. De Stefani ha Sateritle i ha ene dreturerament
h

reforma.

Lahoecie, la referencia 17151109 itt
MI, familiar. a l a successid en Ifnia
' t 'a ('arm 1 fills, a y' R i neto) 1 a le
remetió entre cbnjuges.
Lujgj Einandi ens ¿ama en el rete-

estudi ela precedente del deeret De

Sa len La ll de le lulo; 1366—dia
li enim's la gitima de l'herencia
ere ot eendento l descendente i grava.

It tal el en par rete la part distar»
tibia "De Srefani--afegefe—Ita
lee taifa rasa, de manera

de
larorrit tribus, causa de tanteeque
l'Inriir) * Unte dedal en agenda tones

11 1

" 11 18 ael•

midle

Cal recular flirt l'any ‚Sol per trabar
un orccectent Je Vatral cid tozat abra
das Borbons fr Nitpeis, acsajosos dr
‚abstreure a del icix de Iodi que per
tal c:nced lila vi a acumular contra lit
dorninació francesa.
Ahra
le-aras, que ja cancixen
vis Legidors dc LA PUBLICITAT.
en lima es ¡osamenta ,labolició és la
desigurhat tributaria regnant f os ara,
scgons que Iherettc'a fas principalmear integrada per tsé,te mobles o per
propietat irnrnohilriaea. Le, dadvis clac
radnumistrac10 tmanciera pública —
din Einand. — demoaren que I imnniit
grava comes una pan de bes riqueses
transmeses per successió. S'aplica tan
so's sobre els immobles i sobre e/3 valors conurnmu 3, e.r; qttals eón plenament atectats pel tribus, afegint-s'hi
ara, després de la guerra, les hisendes
comercials i industrial§ i agrlcoles i
pocs mes Ei canvi, e's diners, es jales
ahres l'erre s enil-Canes són taxats a
base de prescrincions legal!, la qual
cesa val dir que de fet no són taxats.
Els titols al poradee tarnpoc an són.
de fet. taxats. ZS titols al portador
nemés figuren en lee declaracions de

bene rema són materia liteinsa rs non
els hereus són persones jurld'quee o
mentas d'edat, respecte els qnna's els
tutor, nc vulguin neumir les reaponsabilitats fer una desaracia omitint
valor, o efecte3.
Abres ranns sen atiendes a favor
d'agucen reforma, la in t roducció de la

gua: rot tenir una enorme impertaneia
no sols a ItAlla sin6 per la comible
infhiacia damunt Ores paisea.
•n•nnnnnn•••

L9 sitnan!) a ;7eirno,
Segueixen ele treballs de re&moló de la resposta entre ga a
Alemanya. El contingut es man.
tindrä secret tina que, un sor
aprovat pela Governs &late, no
sigui tramis al del eloh. 81 leper6, les tentanoles de
l'opin16 súbito& amputa en el
Moment actual, anm Portalt la
eondlold IMporlada a Alentarme
do ¡mesar la reelstincla paule&
per tal de negociar I la ?Nació
4 si reparactons segons els
principie del Tracia' de VerlaIlee.
A L'Ufana s'ha arribat ja a
• aoord. LI Crovern d'Angora
ha trami. Instrudolona ale mies
&alegato liOp tal que faollitin
l'advenIment de la pau. D'aqu'ata manera, I el res no sor.
gala a d'Orara hora, la alinda. de la Kv ha es144 tIa
er
dia iß

Drielerafia de la b i la e.
No In ha tanque cap regla general
per al recte lis de les dues llores h
solament regles parcial, l'una
d'Ara, eme exceperons. que dio que
(lavarte I r, • s'entina sentare h (Earmple.
pnbee.)
Una regla ben renegrida sobre ls
b
i
la
Ir es la que (bu que. dius
de la
les trumes d'un mateix mot i
•
mots d'una ~tema familia, la
eanson.ent sonora labial que alterna
amis ruar a is la t, r la que alterna
:mili una P a ma h pramennaila p es
Ii h Segares arpirsta regla, s'eseritnä
amh e Nava (femenil (le blau) 1;11,011
(gee111/11I de heare). hierre*. Naveta,.
enomer (deriven de n'u). 111,ñ amb
h 'loba (temed de impt, edber (que fa.
en, el prestml d'undltatm. gap) ePehe
rn rnrIlath (rice vais de cenli. pronun
•
tea' toril)
1:apbratAn d'agriesta regla no
an ta,s d'oferir drireutrats. pura nitre
an is aplicable ah p,etuln-elerivate
Erearia, raer exr rsst i le. el que escrivis
rd evid ami% 5, treitent-lo un derivar de
en.Ir. n erbact ando o creient-lo un deriva, de
Però «Arietar s'ha dinar en campe» a nn prendre per euia 1 ' 1. 91311V ti o
el francés ron/ han feu fan olear»
mots Ansis emiorrera era reann d'e.criare andi b muta cm) rapan barrena 'invernar ortf . .ArrnIVI al< quid,
coree< ponen mor. entannvols ando b,
en rama amb nr mota renn heno. eefr.nfor 11....runl, als quals rorresonnen
151,11• e's taa,iv n rl s 21/111 15 ales r art arenen, ter ama e; francés. 01.in remut
eerrinienrm1 amh I, un han mimbre de
mal< que rn canal* traen In . rala cm
°retirar, salió, trubor, trrhall. ere

P. Fabra

Full de dietari
SENITILA (VII: NO PAS•
SARA RES
Alguna deien que tora una cosa
munadtata i fu)nunant Da hre s lis
anusmaven per a it de mes, raen el
venciment d'una !letra. Es ciar que
encara nu som a fi dr mes... Parlo
&cien que em sarprendia que durant
l'Usen) passes cap fet revolucionari con:
3l ture ni , han anunctat insistentmen,
et s que ereurn prissible una enceló de
Enpinél afth/Ta espanyola.
Un dia. no llama, rieran taneadier
se, porten del Seuat on van s orna r
amenaçadores paraules del general . .Artuilera i , encara més, les einitundents man i festactons del senyor
Sanchrz Guerra...
Ja rxpnsrs que els .tnynr% que 11,1
dia preparin un c a p d'Estar no findi-an ma hTlat venie-mln a ‚Irr
pur,-n-_ pugui escri ure estricuitnent
cl i acrird anulo les cont i ngenciet vcnidrires Pero així mareix. ern fan la
illusió reir la incubació del con d'Esno exhala tina olor earacterfstica que
el mea nas—prou estes i prou ävidno pot deixar de percebre.
aauesta olor. francament. neo la
acoto milete. El general Aguiltra,
a de s pit dels estimuls que li adrezaren el senvor tinard en. el senyor

atarecti DomMee i Emeela prepara qsra de parlamernaris espanyola es
a dir. l'Ateneu de Madrid no semh/a
disposat a esdevenir protagonista de
cap drama històric.
Tot fa creare que el general Agur.
lera s'acontentarä de romandre a In
p-esidenein del Tribunal Suprern
Guerra i Marina, tense sentir la vra.
leitat de parrar per damunt del cadä•
ver del marquis d'Alhucema'.
Una esperanza més que ha de ple-

gar les ales cauce a terna metanginsam e nt! Quina colleec i ó d'esperances l'anides estas fent els bi• ns esnanyols nnueents! Les Jun t es de Defen s a. l'Assemblea de Parlamentaria

el general Aruilera...
Cada movi ment «menea deserivint
una lin i a one fa imaginar una trajectòria g randinam però. sobtadament.
fa un tr i ravolt i cuita a cercar el nlva in icial Total: res. Carees befeteclea governamentals.

frases... Total: res.
Caries Soldevila

Teezrirm no admdz
Assoefant-se tamb4. al dol procluit
ner la mart del eran negra lus'tä Gire.
es befo/atea, la direcel6 de LA PURLICITAT es premosi de fer cursar
S I • el eararni serilent:
"n'indas', "millo, Ardor • A Po.
rejO 0
Lisboa. — Prnfund .rett , i-

• ,tent mor, sestee ?me ra I1.7(4 ,114 Gire.

!minuete& LA P ITR LICITAD, Df-ertnr. Mara Estere."
1 diem que "es propase. jerqng
telegrama transerit Irr, fan aduppt,
in Cen tro! per In Poderosa red oso

era redaeat en eatal/
-Conmino*? No val In pe g a: do'mufa la manera d'isser de la baratee,4rt estonnyede que /len, de mantente 1
de ende. els &melera de fer rada dM
Ells pren Maten que laboren p. r
l'irnberi de ridinmo espanyol... Si, si:

nomines, al san de pece ettena,,rel
Probare§ el tektreme es

primal*.

UN FIERO! TXEC

Carnet de les
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g ratulmeen el :j r3 aniter-ael de le

• he 11e1re 5 elevo el
vida.

ae la

ion re film, fenomenal ama per d'asee

t'al a liareurro.

11'..dirno• 1373).

uni hui -1 familia, desein
la m'ara n ln eari4 non a role ..•••n•n
lett te (5111. Fmtre a len "re.. en 11110.
eNt l e 1 1 1121/A algun leropn dettie‘s re., 1,
ele la /hu y eres», de Vrans i ronfer,or
. 1 ' 1. rea , un Sria irnt,iir, de vrn
(111

careta..
liboopa trareaaara oreabanes no. ir,.
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Filete uf leo 4 1111s 1.0"1 5 A le11, ge.19
amler minina! s'nf.1.Im -Ir din en
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ru rts 44, Cera A ny. vonl inna
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PREMI bit POMA
La Centisaid d'Educació General de

1 ., ..‘ A11 ,

.nn forniei nnr lo-n ( 3r. r1 rnII. .1,. 1,31
in1a
l'abstitV.avia. ' ro. rn errr

rato rally. en els bes Plarals i cerlamens hieraris relebrats en terres de
Ilengua raialana - . Anima modrst premi de 5rto pessetes de la Entnissió d.&
dar arió General, potser tindrà impere:nieto Pin senifirar. ultra rintent
d'india-re el "priant iiterari" carn a
m •ainicuS, ronca d'una nava etapa en
e ls loes Flroala
CataInnya.
La matra literatura en plena rimad'renca. ae. neeessita. sortosament, l'esnele pernio literaria Dissne.
rodarnint. a enes a més, tatnpat tenia)
• ido,, 'inc forin d'un artimi literari
Im n ferian, rema nualsevol abre. ereient
quo
e . rufa minen, ame I I n. ansia. rd Preftal Ar
tolie de la Corni té> dir.apcarió no As caree transeendereal.
r3rvt, repreent eme inflitiri eh la marxa nIrh certhmens 111.1 aeig.

e

IT.5 ripio em.
Atol...Ore prnp.,aivinne rrr11.
11,1 ¡por 5 r 3Inv'n113 ra.

ry

ei, ante.

Cita' pel
311 d. t'..nena t, jA.,
110,.. „ Ist inen. de l'Empernan. S lif t floren ttn
leon111111 crearle p l quat tnee
eIn elalebta de 1'1 rnprn ere.l iwrijato..2
tim-sar Ilineement i .rieura
m.1.3 r . nonndrr aI,,rflr
i r.tnrn•r•
N., 4, 14
nrriltndn • Cani.irtnea
et 111,5,411er. 111111 foo r eelt15 1 1 1 hl*
M'en, de Corlo'her, Il verrtI r de set me.
.1. ten, lt1 crunpnrenue deennt
500
(',ne, II i nnur' rl onnvnIA 3 1Tt
nt IA.
que ./nou
refie.it
"qt, e:o
jeiet nn111, I, sin 5 ame 11
1111ei9
• p rit n1 . 1.. .11 ir n s-nnun.enrnt ran rtt
i hOl th ,51 ". Da reo .0 p ule,' re 'retan 11
n nmee.1.19,
sC, ft
',ato per
ra noeulnr n n ea Ss reo no rwInr el
Inc
cima el tontrkel n)
jr,,, 11,1, in

t f.

inl 11 /11 en 111nrh
roen j3 4 , /ron n 13 tneen.rn Ft neo en.

' •

r 'n,,n-nt I on I I
p. ir i
gitneel et/ te. txre i ti eova {-5

Sos ea

en1,41Intne
eneoller .Letn
renn -ari el Callo, ela erres deerotnren
l'ilmarrndoe.
rrt
termlnh en 1412, rer la
reinvierte d'un de 'f'empeetnen". pm.
In nnnl born
un rf, r. , m de te.
lerAnr , a. frenes In 0,1 .. 1 enn
per.u pren exereir lliarement Ihm r ratte,
mano tompre amb l'eselesia rem-na.
Jonn O ir. E, enotidernt torro un ta!.
¿si Influent sobre els denlas (Mirarte,
per tsl enm Os el prinelpal precursor de
la Reforma.

n

.

deis In., 1'1°,03". N en fa gaa-es mesen una wrin par, dele ,lastres temip.
torn miden/sa y a 11 tr,r1:;,hh4 re51a
larrina. r erlevmpurla a llar rettendre
risa r ra ari. ora „Irr }tomes me
ni lIar d • ncn.nr tre f s.dltnn per redmie.
Ana. el :en Pero', (le In., 4" l'euro
h
&In
entu
una alb, mmuunt.

8h1p.boy

Comuniquen de Lemdres Paprovacid en terça lectura a la
Cambra dels Comuns, de la Ilei
de Lady Astor, que prohibeix
la venda de begudes aleohbliquee als joves que no han tom.
pp rt els 18 anys. La diseussid
(anqu p st projecte tic lIef ha produit ineidents mes n menys humol:feries suceilafe sobretot per
Dan yury. vell diputar eonservadar (IQ la eity i opositor fundes
del prefeete. Lady Astor es veid
allignde a Inane-se amb el dit
fa ereltee per nn eent ir les herelgip s adeoheliques del diputar, el (11151 sostente, eltant
metge celebre, que Os neeecgam
qm. els Jo yas bPrtIliil alguna

gola de cervece n eI whleky.
diputa( treballisla s'indignà
•Paliteer partit pres 1 friere
tanyury de mal caveller envere
la senyora Actor: "Sol) un volt
foll!—Ii erldnva. — Això vds,

t anmateix!" Bonvury proposä,

cense mort, que el projecte ros
r epelllt. Es eurtdc el fet que
entre els advere:iris del projeete hl havla, ultra els grane fahricants de efervese 1 els devota
de Pelecho! en Hura múltiples
menlfeetacions, hiele diputat
prnhibioionista, l'escodes Ccrym
geeur, que ha protesta', contra
"1 projecte de Lady Astor
niel ell un ooMpromte 1 perjUdios la causa del prolelbleioalko

mi latairel•'

al costal, de fragmento mancats
d'interes, 1)1 ha fragmenta torta dignas fratenriCs. En general
fas resume dre les heiss que el
stp ayor Carreres t Buibena ens
dóna són d'una &tea falsee . . A
través deis judtria de l'autor
respecte ala treballa llegas en
cada academia, ens semota poder arribar a la conclusid que.
en general, 1P$ SPeSilinS resultaron bastant insipides i quo
ele »venera o "memos" que
lii assistien per educar-ae escoltant les dueles tLaseciacionS

La Política
-A

('Arnivnrr

WArts1MA-

LISTA "1.1.11t1:1?7,4T"
flitoPcla cnrella mudar pareibtira
del Arrriere <eh) ha eryprordzat 'ne sirle de •enfrr,lnerer d'urientrf,earrd no.
ru,nftbs ,nr. itrret deis renvort 1,11,0••
te . theesj n Lloren:. Duran Reynals
t Roturo r
La p rmrm. ere linde& Pene demd.
domes a les den fe puu n de la ti,.
anaai Me...re 4,-) presdenr de In ra,
rnernd ereleell5 Polítun de l'entdai rees antrzadorn tia Tomas Irl ocarfP. PI
eal parlan) de "L'Idedri d'elcc;d Catalana'.
LA Inv eN rur NACIrtAfA•
LISTA nE mAynosA

Medianfel del bard de
en %monitor., rle

13srniftwn.

17t1. va afeen'

armikrer Barcelona: pral a fi
de mea arribe a Angtaterra la
noticia de la 'ealgurla do la unetra eintat. En ', clip Ferran
emmaialtr de pena, morint l'aoy
arglient a Napold.
Trallres hiografiem arraerives

hi ha dele
'del
Cerrares i %Iberia, I Alllax arre',don la Aova ortalletó. Gossa.

riem, per"), demanar-ts un major detall , una mes precisa es,
preitienen5 en la cilneld de lea
fnnta que ce li serveixen per

construir-4m

Un altre ealudi digne deamini dms aquest volurn
Butlletí, correntona:a ir rany
1922. Pa
d'F.n Joder) Pallegt,
iitulat "Le relente del nones/ah/e. (ere de dattrno Mirarle!".
El cenyor Pallnjä. cap del
Salt Provine/al. d.in es (roba el

dele acatlenors, i les (lames que,
arnagailes diat•rera la roí:Idea.

magna-de rdetante que va minar ter del rei nere IV do Cata-

4.,ary. ,11 des dedxondirien ele
comenlarie que elles arnb elles
fessin t les allusituts aneedelt-

ndeal Patrimonl *el doenment que ?Me,/ la cifieslid de
quin ten l'nurer del relaule. Es
obra de Jr1117111 , ltuugniei. Toted
les eluenbrarions que, amb una
eran sera:tender'. va fer

estimulaven i enginy deis tris,.
sortaro,., s'rtiNowrien tin valore.

ques 7 gana:Jis d'argüe aiCAU-.
I1110. a alguna ideal Cloro o Filis en verses d'aqueeta volada:
Suplid: Fidlis me Mg:1u
la causa que, saber vull:
In r i que. quan Ir, vario us
Anlisso, .irerlett, lo rull,
O
113 lt f a : 1lYau?

ha V SI•re R

Tan mines rota Sir,111,1
nqiinslen t Wit res Inuslres dre
popsia entalaita. elles c3.111,11n dols
'indina ele la
noerra afane:tú envera les acres d'agavilla. Deseonídaan ara_
detalla. Són lristOS l'OSSORS d'una Ideralura r!n alta:ulula poiIració; pera no poden' nretrys
de considerar aintr simpatia
l • en lurc d'aquella pues enlalatle;
duro la sell • reui mes aviat
espanyuritt sarta 11112 l'Aradram ia
reprementava. rontiella y ell f 1deis a Ilur parta.
De 111Per 1111‘e . A l iAn1 la ha111rinett 11

tea ¿d'Arad federada el, 1111 111410 -

(11 . 91111 1111 n 1V,1 na estleventr lranseentlani al per a eala s 1111,ya. Algiurn
K1,111111151 11111 ( . 11 [Orilla Vi s ta 11:1
papar 1111(.1

jugar un
ene la guerra
de

Innyn, ha decrohert en l'Arx:u
del

;tr.npore i Miguel en el sea
1. 11i111'1 1 1 . 1 . 1111:51aS catathinrs . . por tambar a eanoloure
que In Mufa edtileal del retatg.;
era obra d'En Pao Verg6a. resten esmiedilaties amb aquestes
aenailles paran/ea riel docta‚nett ; An inekme Iluguet qui
pinte le retarde. cr.c
Cornaloton el volum fr"inVertInri i enerva dele hAna nI'tte
Inri barrefonr. publical pel seIll - a 1.t.1

nver Morirte i Brasas, i el "Peores en In Guardia Alada d'un
m s terina cri n% desenhort meravrtilnearnett1". publieat 11, 1

seenvor Carreree i Candi. útile
amhdlde des ded punt
viela

revonslruce'd
la vida Intima de la Caltattinam
dala segles XIV i XV. Timba figura on nitral volunt un fra g .
unen' del diceura que la sencora
Vfelor Catan) pronunelfs amh
metni de In co ya entrada n
ftlolbtzin i

eadernia..fa SP n'tta parlar, elogios:unen', en arruttelett planes,
mslatir.

n0

4 . o/di-a F r lIp V. Aleó 41(ina
Ca me ;I :111110,110s Arihrs j
la que la porl mes ittleressan; del Ite!biall nirCI senyer Cerreros N'Iban:1 e :4111.0.11 terne"da ve r lea notes bulgrafraur's
qua ha tiplegal eraiddianient
eum a apendlx.
La tendieneia austra fila de

•

Ferran Soldevila

xÒ

ACCIO CATALANA
•
Prectireinea intenfoot Natinnab.t.
tnr fi. • Ilnn. fn en assroila rn
,r1ra,,,,torol!rla atrnva per ilelan1Oulal,
rnarlasiaas 3,9fi ealS7
•
Te.VrItIn g Nntinnabsra de
illdnrera. Vi5i el ranlinaat de les Mily ten•4tries ap.m .arl es en la rP,Ife.
r3bIrla Nae n nual Cata l an a . a r arta «t'e/Vd, lee M'O br linctrIna i les obligaelan, qua se'n desprenrn.
Serten Penen? Aceró Catalana raeruperner arre 17,111,1 Illeari de
la ("en feer,nria ,Varinnal Catalana. adberr.-re a la ye:A ranura i arreetor el
ealehilatge del sine Cnilrell central.
Caninniear alrICJIJ anisete
•
al ernyre Presiden, del Contell telera
cl'AerlA Catalana i gestionar la sepa

ep.oració.
()l'art. Gestionar ai.ri matriz

La peala Is alces als PES
Criian.'cs

d:t. anernenada tambd geCOla
Aeademia d p Desco nl i ale”. de,

P T an., dr ene pt,r, el tet e111.1114/a ahlh rho, Innn at11/1/C1.1 el carentes,
of e nenr3-41,13r• el cartel—
/3r/ rol de premiar 1», dien,firtarló

Sr

n

flurn snenant, • nfn rn el* oto. le e. . r eelarnani. tnmr U Mora antortlet. la

Lletres Je Barcelona, torrespenent a l'any 1923, alguna e,,tudis qius inerenen nomonlan.
Rn ha una moungraba del se_
apyor Carrero, i Du:ihena t'obre
fa "Constitueld 1 Actea conanrvadea de. I • Acadenua Desconfia-

d.ra "Premi de potala" i va destinat
a la mal« de les enmpn(icinni que
bagiu. nhtinant la Flor Natural. da-

1•E.,.

Mobernm In In, in oln rl, Wi,klef Arg.. a

Trabern dIns el velnm del
Dul.11eti de l'AentlAmia (le Dones

la Mantornunital de paialunya anuncia la Cien«, rius prerm literata Es

. .1

r trwlsell In la ad.. e n 11.112.15
heof :013
.• II neor.1 'rammst nno
1111-1 eel• Srm,, 11n55 e/ . 1full pronn.:11

El Butllett de l'Aeadbmia de Dones Lletres

••nnn••••n....

Eta Izare han c ran reimarat cml, be.

tsi ort d Jo/I U Ilusa. (01181d5CtIl dur
henil ititi tonal.
Joro% (bias% iseetans (*.m at ee Chenne•
viene que Mina eiu r nfre nitres, es mes
envara Pv rl,, Innrlir, que honora la Itte.
amarrar enrera. per itIlVer retoma d•-ts.
..titat rae da ynnr ti beca r 1111“'r (‘'1
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JUAN HUSS

que

siq uem considerats Delenarió d'Asei6
Catalana o la nostra rintat."
Tramesos els anterinrs atarla a?
Consell central deferid Catalana.
aanest Ira aereptal amb la millar $f/11.
pal ia l'arthrsid de la I orentut Nacionalista menresana. fent rans tar que
Se sentid enfortit amb filfa adhrsr'S tan
malunsa, esperara-9yr moho guanys per
la causa de la Intria.

PR L'oRreo DE FICUERES
El erdal bes Flnneres. senyor Na.
gag? i Carnet, ha tramés el següent
telefoneen*:
"Ministre Estas. Madrid. — Disporicions prime Orf P i tmeres arsistir
!cites eulturals i beniifottes oraanit••
rntnse, ; intritert 1,er Munkipalitat dira pab iarid, demastren una remh
esperit sahradament
gada
gut fats cecean'. trametre Prstetn
ta per Arenar inferlf treta emonrde
‚tul amb ,ifirett trartamemt do me! e

piel/ins orfenn'stes, detws 1 infants
en SI malee earl. deülorn que (foreras
mis ame ',Presenten?, snanareVa arpan y eter evidrruits hasta: tet (are,
ae1 3cillue en se: ert/s nobles i curtes
manifestaeiour. Nene. i Comes."

PER LA MORT DE GUERRA firslQUEIRO
Ra
estera el mame telera.
usa:

-Presidente Camera Nacional Demudas.— Lisboa.- Os patriotas da
*marida Meros tos Partem e
norte de grande huida Guerra lee.
queinx Presiden. Arad Cefaloma,
»don Meter."

J .:traen); u e Matilfesta

Meta nra frls echt el de presidir-no una sesstii Prineep de
Darmstadt, eapdacenter del par-

tit ausirian a Calalunya; elan
la complaença que ces acedéMies l'ilustren davant la non"cia de la guarield dr Carlee 11;
o eum tes de:laves reíais eiti En
Lloren,: de flan/hall i d'Erill
pondera la resposia que van
donar, en 18011, els cata:lene que
passaren a Alemanya i a Hongria, a un general que eic va
preguntar a qui, hi havi p id ene':
"A morrr per la fe I por la Casa
d'Austria", V2I/ reepondire.
Entre els sois fundadora de
l'Acadèmia trobent En Patt fgfinal de Dalmases i lbs, qui va

Matar a favor de Carlee d'Austria i va desee anal:veedor de
Catalunya, cap a la h d'aquella
!Huila disaortada. El veiem, en
la biografia del senyor Carreres, treballant afanyosement
per la seta pàtria, abendunada
Ja de !sacro, a Ctreeh t a Lendre i . Agur troté algunes ¡talmes generoses que alnieressaven per Calalunya: /clan Felip
Hoffmann. noble austrine que
havia proposat als aliare la so;hiel() de conerituir Catalutlya
en repúblies Illure, ente la protecció de lee grana potencies;
el general Jemes SIonhope que
es va oferir a alear la seva veu
a la Cambra dele Comune, detensara la nnerra torra; l'am•
baixador de Porlugal que va
anidar-1n en les seves dldigeneles, i milord Peterhorough que
va introduir -'lo en audiencia davant la reina Anna.
Tamb6 figura entre ele acadamies deseenfials En Felip da
, Forran i de Caoirsra, qui fou,
en 1718 , ambahredor de Cala.
lunya a Holanda, 1 qui, tal vogada, si Barcelona Migues poi gut resistir nni s de lempo, batirla pogut salvar Catalunya de
la ruina amb les seves gestions
Anglaterra en 1711. La mort
, do la ramita Anna 1 l'entronitta..
cid del ral Jordi temblara N/,:yoralde- g Al leilta «Wat Per

Onies ¡generes per gt hredie r
rrnis iunzeis o
o 13 ba'ra
Fa alguna nnye eta. l'eneinre
Scilday ‘dal Migué la iden de la
11115$ tse

letal d'oacandeilar les
nr a re ando (in des la 1 rl snnores
per drierminar (l'ultimo* ma.
nora un es Itnba it ii eseull o uct

nitre valva) el temps
rulo Peleo larda a retornar, horn
determinarla la diatAntia a qu1
ea India robAlaele amb uni
exactitud aproximada d'alguns
metres. Aqueet invent aplicat
als submnrins. Ala batirla denat
una gran aeguretal. El treball
(Ir Sellowski fou infructuós; pern la marina francesa, que s'hi
liarla interessat ilion, es dirigf a l'enginyer franeba Lange5-in, profesen!: al Collegi da

Frenen , el qual, derives de diverses ni p sos da reeerquee, ha
arribat, segons l'"Exeel gior", a
un t'elle resuena Amb el seu
aparen d'emissiene de les ondee
ullrasonoree tan apliont les propietals espacinla del quars descoberres per Jaume i Pera Curte (produenió d'eleetricitat

natjaneant la eempreesid del
cristal' de roen): després ha
constituit un dispositiu que
funciona amb tanta de facilitat
que tocant un piu les ondea no.
nores seo emesos i eón regia!redes immodiatament sobre
una emeala graduada especial,
tot just toquen el fons. Aixt una
neu. proveída d'aqu e st aparell,
pot roneixer inetandmiament la
quota (le protunditat del punt
on

es

troba. Si, d'altra part,

serveix de l'aparell en santa
lioritzrmtal, el rapa& del valxell es previngtit dr nit o en
temps de boira de l'obstaole que
s'aixeca en el seu °ami.
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MUNICIONS : NOM8108011
MORTS 1 ?MUTIS

Belgrad, 17. Repone rttnell
que circulen, sembla que bi ha

beige una expluld en sin 41964
sit de mualciOns, titula a Inikd
gujewlelz, a erstuteqüInalli del
qual havian resultat aletee
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LES REPARACIONS

LA ITALIA FEIXISTA

EL PROXIM ORIENT

.n••n••n1111/1.1nn••nn•

El sc de Msi b !rodar eis la
parlils socialista i populista
!doses dedis d'imbdis larde d
1813M
uolidsr omisa els IH is
[istru Comise is 11 frass

El radil
11

Roma. 17. - Dels comenta- norme públie que s'apretava en
res eme es feien durant teta la la tribuna.
res diputats feixistes, entereate-Lada als cerdee politice,
retcrunt al discure que el pre- nant l'himne do la Joventut,
sident. del Consea senyor alee- desfilaren per daeant del Bann
solint va pronunciar ahir a la del Govern.
Aixi mateix, tole ele dipuCambra dele Dtputats, aixb com
tats felicitaren, en mig del mede.5 que publiquen ein diaria
jor
entusiasme, al president
e'aqueet mate es deepren
Natent que els socialistes i els senyor Mussolini, essent deis
populistas sofriren ahir una primers en fer-ho els senyors
Giolitti 1 Orlando i antes !ivoritable desfeta.
feia ressortir el fel que dees parlamentaria.
En sortir el senyor Mussoli.
eis diputats socialistes que tan
aficionats són sempre a les in- ni de la sala de sessions i enterrupcio ns , no s'atreviren n1 trar als passadissos, no pogu6
una a1a vegada a interrompo fer-ho pci seu peu, car es vele
el senyor Mussolini, ni tan sois materialment portat a coll pele
quan, dirigint-se als liders de seue amics.-Havas.
la Confedoració General del MUSSOLINI PARA POSAR UN
Treball, els agafà per testinloCRUCIFIX AL SALO DE SESres del què havia fet en prodels
SIONS DE LA CAMBRA.
Sreballadors.
També es posà de manifest I Roma, te. - El periedie 11 Mellagiero refereix lanledota següent:
que en sortir el president
"Durant la darrera sessió celebrada
Censen de la sala de sessions,
se li acostaren en els passadis- a la Cambie de dipatats, i en parear
un orador de la valorad(' donada al
nos alguns socialistes per tal
catolicisme pels feixistes, el senyor
de felicitar-lo.
La crida que el senyor Mus- Mussolini, girant-se vers els seus coleohni féu als • ocialistes per kgues de Govern, els diente:
"-Quan cornead la nova legislatuacostar-seis i que collaborin
amb ell en el Govern, causà ra posaré un Crucifix en aquest Saprofunda emoció, creient-se en ló de sessions."-Havas.
fa possibilitat que tingui feli- PROTESTA DE L'"OBSERVATOeos resultats per a les relaRE ROMANO" PER LA DESCiOns del proletariat amb el Go
TRUCO° D'UN DIARI.
vera feixista.
17. — El periòdic (»servatoEle atece directos que el cap reROM.21,
Romano publica una nota oficiosa
del Gosern dirigí als popullistes
protestant contra la destrucció de la
i la seva negativ a acceptar la imprenta del Cata:Fino, periedic catecollaboració d'aquests
lic de Monza. i contra afees diverses
mente , per semblar-li equivo- violències realitzades en perjudici
cada llur actitud, produiren en pereedics catblics.
els populistes gran turbacuS,
Afiosreix la neta: Encara que aquesfina a l'extreen que alguns aca- tes ricancies no són cap cosa noca ni
baren votant en favor del Go- sem tampoc exchisives d'Itália, no per
vern.
aixà han de deixar d'ésser consideraLa jornada d'ahir es consi- 1 des com
a conträries a les tradicions
' dea com a'deeiseiva per a leg de tivil:tat, qua'sevulla que siguin els
relareons dell senyor Mussoli- a jo . , de les mateixes.—Havas.
ni amb el Parlament.
El senyor Mussolini, no sells
UN NOU CRATER A L'ETNA
ha aconseguit una majoria
PORTARA EL NOM DE MUSSOdeclive en la Cambra. sine que
LINI
he inferit un cop fortfssim als
Mili- 17. -- Com se Isp. a censeene:alistes i populistes. els
v3E7, 56n els sinles que ti han qiiéncia de l'erupció de l'Etna, seta
negat Ilur ajut fins ara,fent-li format un nos cräter al costat tle
Mente-Ferro i de Monte-Nevo. Aquest
cara d'una manera constant.
Demés, cal assenyalar per cräter portan ä el nom de Mussolini per
fer-se càrrec exactament de tributar l'hotnenatge al president de!
qulns són els veritablles senti- Censen italiä, el qual via les imitemente que s'experimenten ven diacions del volcà quan va parar el
el eenyor Mussolini, que arir, corrent de lava.-Radio.
en algunes capitales i ciutats ELS EFECTES DEL DTSCre.S
d'Itälia es feren graos manifes- DE MUSSOLINI :: EL PARTIT
tacions en favor del cap de/
Govern i contra els parlamen- POPULA REXPULSA NOU DIPUTATS ADHERITS A LA POtaria anti-feixistes.-Havas.
LITICA DEL GOVERN
EE TRIO?.!! DE MUSSOLINI
Roma, 17-El partit parlaELS DIPUTATS DESFILEN
mentad popular ha expulsat del
CANTANT DAVANT DEL BANC seu si nou diputats otee elan
DEL GOVERN :: LES FELICI- adherit a Ia politice del (leven
91CIONS
conseqüència del iiiscurs que
Roma, 17. - En acabar ahfr alee prontintlä el president Musel seu discurs, un deis més .solini.-Havas.
formosos i serene que ha pro- PER
TOT AREU D'IT.eLIA ELS
nunciat el president del Consell
FEIXISTES HAN FET MANIsenyor Mussolini, fou saludat
FESTACIONS CONTRA ELS
per tota la Cambra amb una
°vació sorollosa i Ilargufssfms
POPULISTES
aplaudiments, notant-se que
Roma, 17.-En diverses du ele tintes que romangueren ea- t ate id'Pälia. especialment al
!late (oren eIS elements que in- centre, han tingut !loe manifestegren l'extrema esquerra.
tacions per protestar contra
Als vitors i a p laudiments dele l'actitud deis populars en la
diputats s'ajunlaven les martfe qiiesti6 de la reforma electora'.
/ estacione d'entusiasme de l'e- Per tot arreu s'ha victorejat

club i
tu a II aja
a el vol 'dales caulleries
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El relee al 'lid de lussiss
Eh gis la cadisdri wat foldi
dei
lis inri o ddidliis fillä gi d rspirstissd
ä Raid
Londres, 17.-El GOV41111 birla:de
ha demanat ala Governs aliste que
guardin eran reserva sobre el tease
de la contestaci6 al Govern alemany,
fins que aquesta no quedi definidvament redactada.
Als cerdee oficials s'a:mesura que
Anglaterra no ha exercit cap pres.
sial sobre Bélgica per obligar al govern d'aquesta nació Que participi
dels punta de vista britànics. El
Govern britànic ha ordenat solament que els périts estudiin la manera de poder armonitzar els punta
de vista belgues dintre de la manera
de veure anglesa, amb Fobjecte d'intentar, si es pomible, incorporar-los

al texte de la resposta britànica.Radio.
Londres, 7.-Es considera que el
fet nou de la jornada d'ahir es que
el projecte de reposta a Alemanya
serä tramés a Washington. Per altra part, l'examen del projecte an-

ales s'efectuare en el secret de les

cancelleries, com indice Mr. Beldwin al diputat Somerville.
Es fa notar que si el Govern ti
en compte el moviment d'opine:, que
predomina en aquest moment orientare el seu projecte de empeine en
les següents bases:
I. Desaprovació de la resistència passiva d'Memanya i necessitat
de renunciar - la

prèviament a tota
ó.
negociaci
II. Determinad(' de la capacitat
de pagament d'Alemanya. de conformitat a les estipulacions del Tractat de Versalles, es a dir, per mediad(' de la COMiS3:6 de reparacions.
-Radio.
Londres. 117.-A darrera hora d'aquesta tarda els pis-in co havien
terminat encara la redacció del teste de la resposta a Alemanya. De
toses maneres es creu que aquesta
nit quedara acabat i que els ministres, que es reuniran demà en conceli, podran ocupar-se d'aquesta
qüestió.—Radio.

LA COMISSIO PER FINAR LA
CAPACITAT DE PAGAMENT
D'ALEMANYA
Londres, re.-L-Evening Stantard", parlant de la qiiestie d'una
comissió internacional destinada a
fixar la capacitat de pagament d'Alemanya diu:
"Tal vegada seta impossible d'abtenir que la comissió de reparacions,
sostenint-se en el Tractat de Versalles, es dediqui a una enquesta
que els Esteta Units i el Comité
internacional de banquera judiqui

necessäria."—Radio.

ELS FRANCESOS QEE TE EMPRESONATS ALE31.4NTA INDEGEDAMENT
Parts. 17.—Contestant a una pagases de la tas a dele, drets de l'hora,. (esa
• propteit del diputat comuni•ta
Hoellstein, detingus a Parte i 3,1U/11crent all.berat, M. Pujante ha tledaret que encara a Alemanya erran em.
••nn•••.

amb entussiasme a Mussolini.
Itàlia 1 el feixisme.
A Florete:ea els manifestante
invadiren diversos cerdas cateetics, on causaren tnolts despeeíceles. -Radio.
CONTRA LA VIOLENCIA: DETENCIO DE FEIXISTES
Roma, 17.-El president Mus
solini ha ordenat la detenciä
deis manifestante que ahir eaquejaren el local de l'Associació
Catòlica de Florencia en senyal
de protesta contra l'actitud
deis populistas vera la reforma
electoral. -llaves

sin kan pib
Era (No luid tercio is 1p pi

lujar

seis.

moments es trobaven a la vire
prof. de l'esmentada foradada,
rnatard-ne un.-HaVae.
CO3fISSe"0 NORD-AMER/CANA
A BERLÍN PER ESTUDIAR LA
SITLACIO ECONOMICA •
Berlín,
- Ita irribat una
corniesid :lord-americana que
moliese
d'examitiar
ji s t.
es
ivanii5 econòmica que traeessa
Alemanya.-Havas.
LEX-KIIONPRINZ INTENTA
QUE SIGUI AIXECAT
BARCAMENT DELS SEUS DOMINIS
Berlín. 17. - L'ex-kronprinr
ha intentat una armó judicial
prop del minietre de Fmances,
ame 1-,,J ecie desisten:e l'aixecament de l'embargament que pesa sobre eis seo; domInis de
Cele (Prúseia).- Baya,.
VAGA INIMINENT A BRESLAU
Breslau, 17. - A ronsemiencia die referendum publicat
pele. °brees metal/erg/cs, es
considera ruin imrinnenl la y aga del ram.-flava.
Pací'. COM,TICTISal de "Le
Petit Parisien" a Crusidies relata
que a les esteres oficial, es conside-

UN AftT1CLE DE "LE 3012"RNAL" :SOBRE LA QUESTIO DE
TANGER
Parle, 11. - "Le J entrar
publica un drticle signat per
Roqueite tau/at "länger Marroqui".
Ereiira - d'u l'articulistano vol el control sobre la frontera de Teneer pere6 si vol que
siguin reconeguts al Soldà els
portees que te sobre la eallat
i quo feu efectius l'anv tete
expulsan', el representant d A.
len-huya a Tänger.
El noetre repreeentant a la
conferencia de perits de Loacircs. el. Beaumarchais, cabria
mantente els drete de França i
l'opiniú franeesa hi te completa confianea.-Iladio.
INAUGURACIO D'UN MONUMENT A PASTEUR A DOGOTA
Bogolä. 17.-Davant nombro.
Sa coneurrencia, el presulent
de la República Colombiana se.
/leer <espina ha inaugurat a l'A.
vinguda Principal del Bogota. el
titi,tt (Vi Pas tean. , erige( per
subscripció públiem-Rad.o.

fi

sträst i tard

engoma Indegudament guatee frasea-

re inacceptable el prejecte brilinic
d'una Comas* internacional encarres
Manta Me: 31. d/bert Aubert, decada de determinar la capacitat de
niegue a Maanbelas reme de 31'041 de pagament de l'Imperi.
1022, mural d'eeplostatge; M. SchulSembla Meterme. pera la idea d'un
des, declinen a Ludnigebefen el 15 de comité de perita que fos nomenat per
mala de 1923; M. Berrease Mutas per la Canina) de Reparacions i en el
une marinen' 'demacre a la pollela ale- 1 qual es tabes, iota la non forma, el
manya el re d'abril de 1923: 1 montatues Comité de banquers que es reeleur J. Lang, emplean ala serreta de
uni a Brusselles han' pasas i que es
disperse tualauradament
la Ruhr, detingut a Elderfeld per deEl mateix corresponsal assenyala
adnela d'un espla alemany.—Itedio.
que si els esperes catan elividite a
ELS JORNAL! DBL8 MINAIRES Belice amb rnotiu de qüestions
L'ALEMANTA NO OCUPADA
teriors, catan unintimes en eerovar
Berlin, 17.—A. comptar del cha 81
rectitud del Govern belga davant
del correos el jornal &mi dele mina!.
Memanya.
res a l'alemauya no ocupada seca de
Ea una paraula, Bélgica esta gal.
152.000 mame-Bayas.
rebé remeta a no abandonar la Ruhr
fins que els alista hagin °l'augur les
CONFISC.kCIO DE 323,342 MI- satisfaegions que el Govern de BrusLIONS DE MARCS
selles es presta a formular amb «ser.
Dusseldorf, 17.-Les autori- gis i moderació en les negociador,'
tata d'ocupació s'incautaren que seguiran a la reeepei6 de la nota
ahir de 702 milions de mares, britänicae—Radio.
quo ostayen destinats al paga- LORD CURZON REP LA VISITA
ment de jornale.
DELS AMBAIXADORS DE
Dernés, les dites autoritats
FRANCA I D'ITALIA
d'ocupació han des:debed en uns
Paris. 17.-El corresponsal del "Pe_
equipatges que s'estaven em- tit Paristeis" a Londres dóna compte
barcant a bord d'un vaixell 2,640 que els diaria d'aquella capital anunminina que eetaven destinats a cien haver-se rebut una soya nota ofiGross-Gerau, i 320.000 consigciosa francesa fent censtar que la
nats a %Venus, considerant-se redacci6 del discurs del senyor Peine
la seva destinacid molt sospi- caté a Sentis fou anterior a les detosa.-Havas.
claracions fetes dijons panas pel priATEMPTATS I DETENCIONS mer ministre anees, i que no pot.
Dusseldorf, 17.-Ahir fou ti- per tant, interpretar-se el discuto del
rotejet un dels llore militare cap del Gavera francs com una reque 'hinquen la zona ocupada, plica a les declaracions de l'esmensat
primer in nnistre hritaait.-Havas.
en la carretera de Westhofett.
Londres, 17.-E1 ministre englie
També fou 1/aneada una
bomba sobre un hangar a Wei- d'Afees estrangere Lord Cursen ha
mar. calent a la vora del di- retes, successivament la visita dels
pese de la gassolina, perb afor- ambaixadors de Franca i Itälia a
tunadament ets danys causats aquesta capital.—Havas.
- — —
són insignificante.
LA OVESTIO DE TANGER
Amb motel d"aquests tete
INTERVINDRA LA S. DE N.
e'hen fet unes Dienta detenLondres, 17. - Cambra dels
rions, prohibint-se al maten
Cornlins. - Contestan i el 504temps la eirculacie de trarnvies.
seeretari d'Afees estrangers
-llevas.
unes preguntes, declaré que el
SABOTATGE EN UN TUNEE
abans de porDusseldorf, 17.-Ahir. a les Govern brititnic,
de Tänger al ceonze de la nit. bu objecte d'ac- tan la qüestióla Societal de Nates de eabotattze el semäfor de ne.xement de
la via fèrria d'Euskirchen, prop cions. ha d'esperar el resultat
de les converses que en l'actuade la feradada de Kallele.
Una peineta que recorria lila: eetan celvbraul els perita
aqueas tndrets dispare sobre eepanyole, angleeoe i trance.
dos itlenianys que en aquells sos -llevas.
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Lausana, se.-Ee record que
Lama». 17.-Durant la reunió ce.
lebrada abir tarda. e'inteattt per pues
arribas relatiu p les qiseStins
Mata ele delegare realitzar enrome per I qucs, s'estipula que lee flotes aliades
enlardar lee dificultare pewhote no. evacuaran ilj porte de Turquia imesetutee etiperancee d'aeoasoguir
prompte arraahuteut.
si alx8 s'aeonsegueix. ht pan sed
un fet per al dia 24 de l'actual. 44 th!‘
tard.— llama
Lausana. 17.—Els delegam aliara

dialement després de la ratificació del
tractat De totes maneres. hi conde
nuarait un crecer i dos oontratorpeefi•
ner% aliats fins que rl tractat hagi
trat plenament en vigor, el mis tard,
tisis al primer de juny de 1924.
turre celebrare* elle una reunid. que i
Els unce reconeixen als aliats la
dura des de primeree horee de la nit
libertas de trinsit de llar marina mertina a les neu, quemas en rebIllifee 110.
can, i de guerra.
Mina a le soase.
S/ta, ultimas un acord sobre les
En aquieta altitud reuna s'arribis a qüestions entre el Monopoli General
de ferrocarril, i les Societats Vic Van mora reepecte a le, diheultats ‚inc
quedaven penitente.
kern i Armstreng. Per avui esti convocada la reunió dels tres grana Colees no s'emes ara a la signatura de
la pta.-Basas.
mises.
La Confeti-recia fixarä demi la daD13IARTS O DIMECRES SERA
ta definitiva de la signatura del traeSIGNADA LA PAU
tat de pau. que es ereu que serk el
EL GOTEAN DELS SOVIETS DA
ae o es de Factual.
ESTAT INVITA.? A SIGNAR EL
S'ha dirigit al Govern dels soviets
CONVENI DELS ESTRETS
una comunicad& invitant-'lo a aresLuso, 17.-14 signatura del Tractat dir a Lausana dintre un termini de
de pau es realitsare el distante, 34, o cine ¿les - Hacas.
el dintecrea, 28 del correos.
POT 11111-SE .1A QUE LA PAII
El Coreen dele Soviets ha estat InDE LAUSANA ES UN FET
visas aval meseta per telera( • signar,
Lausana. 17.-Ele aeorde a
CD unto de les Otees parta iuteremedes,
el Coi:real referent als Estrets, anea,/
que ha arribat la Conferència
en la reunid d'anit paseada no
al Tractat de pau.—Havas.
m'in botament acorde de prinLA INTERVENCIO DELS
cipi. La onformItat donada
SOVIETS
pele delegats aliats i turco verLausana, te.-Amb minarete, el
811V11 sobre feries ja redaotats.
mecres dia es, se celebrarà la cede- Aquests textes porten, dones,
rinda pIeneria amb l'objecte de pro- des d'ata, si no la signatura
cedir a la signatura del tractat de real i material de les delegapau.
done, el compren:rife de tote. Per
Aquest metí s'ha telegrafiat al Go- alee pot dir-se que la patt de
vern dels Soviets, invitant-lo per tal Latibana és ja un -fee-Havas.
que trame-ti rtpreientants a Lausana
amb Fobjecte de signar el protocel LA CONFERENCIA HA FIXAT
EL DIA 24 PER LA SIGNATUanexe al Tractat de pau sebo: la
RA DEL TRACTAT DE PAU
Momee dels Estrets.
Es cree poc probable que els regios
Lausana. 17.-La Confeedne
acceptin la invitac:6, acre, si assistei- cia ha registrat tote els acorde
xen a la signatura, ajad constituirá un concertats, havent quedat ja
reconeixement "de jure" del Gotera zeda la data de la signatura del
dele Soviets.-Radio.
Tractat de pau per al dia 24 del
LES NOVES INSTRUCCIONS -corrent.-eavas.
ALS DELEGATS TURCS
LA S,ANTA SEU ENTAULA NE-'
Angora. 17.--En el Consell de miGOCrACIONS AMB EL GOVERN
nistres celebrar últimament, s'aeordä
uninNic PER SOLUCIONAR
tramctre ah delegats tures a Lausana EL PROBLEMA DELS LLOCS
per arranjar les
mores instruccions
SANTS
d. tleultate produides.-1-1avas.
Rome. 17.-Als (Troles ben
LES CONCESSIONS ESTRAN- informals del Vattett es ComesCERES I LES ESQUADRES
nica intle la Santa Seu ha entauALIADES
lat negociacions amb el Govern
Emisaria. 17.-ner Si Ala ecoecseses britenic amb l'objecte d'arribar
arribar a un acord quasi complet soa una eolueió del problema dele
bre ti questib de les concessions esSants Llocs.-Radio.
trangoe› a Turquia.
punt que encera es dseweix
DE BOXA
es el que es refereix al manten.ment
PRUNIER VENÇ AL GINQUE
pur i s • mple dels drets adquirits per
ROUND PERO ES DESQUALIla Cornp.enya Vickers i la ConmaFICAT
ny,a general expletadera de ferrocarril,.
Londres. 17.-En un mateh
Els 'eres han acceptat que el dret a quinee rounds. el boxador
de pref ereirr i s sigui substituit per un
fe:limes Prunter ha vençut 110d'igualtar en les subhaste%
gire al cincele round. Malgrat
les obres que s'hagin de fer dintre
aixe. el primer ha estat desquela juriselice,6 de les concessiens.
lifieat per tal com per veneer,
Els pirits cesan ja d'acord sobre
mati t1111:11. ileafat al seu adalai,: queda ara per discutir el pum
vers an .-Havas.
referent a l'evacuació de ree.quadra.
Els sures mantener% ineegraMent
punt de vi%ta, i pel nue respecta alt UNA VACUNA CONTRA EL EA.
aliste encara que cedint en a'cunes
RAMPIO
modalitats, insisteixen en qué l'esqua- Echo de 1$a
Paris.
17.-L
en
dra ineraliada estlgui reprenntada
certa mesura mestres nis sigui un fet ris" anuncia que l'Academia de
Ciencies ha relea una comunila ennelion6 del Tractat de pa u .
carse signada per dos metges
périts es reuneisen novament
franeesns eue han descebert
aquesta t%rtia ereient-se ntolt probauna vacuna preventiva contra
ble que ho lacia sane* els dekgnes.
xararupiti.—llavgb.
—Hayas.

\-\

EL SENYOR

LLUIS MARSANS PEIX
President de la "Banca Marsans, S. A." del "Sindicato de Banqueros de Barcelona", del "Mercado Libre de Valores", de la "Federación de Bancos
y Banqueros", i Conseller de diverses Companyies
morí el dia 14 del corrent havent rebut els Auxilis Espirituals i la Benedicció Apostólica

(A. C. S.)
La seva vidua, 1 ills, pare, germano, germano politice, oncles i familia tota la BANCA AJA/18ANS, S. A., en recordar ala sena mico 1 caneguts tan sensible pèrdua, da preven MI
el tinguin present en Hura oracions i se serveixin ¡asistir a l'ofici 1 mieses Que, per l'etern desune de la seva inima, se celelbraran aval, dimecres, a dos Quarta d'en" a rentista
de la Casa Provincial de Caritat.
Lee misses després de %fiel i de seguida la del perdós •
EL DOL ES DONA PER DESPEDIT
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
eve
• .• •.

RONICA SOCIAL!
118ITA DE REPRESEN1ANT8
MelliCANTIL8 A 1.E8 AUTOIt1TATS
El almas parear, al vespre. el co-

rnete al detall, de Barcelona. retirematar per la totaLtat dele componente
de les Juntes consultiva i directiva de
la Cantara Mercantil, .empleriant per
com;det els ealons del Guvern Civil alindaren al senyor Poncha, no sola en
visto de corleas ,com s cce.tum en
la naos-aeia d'autor:tau ,sma jamba ¡
d'una manees principal, per felicitar a
rezieress-da autoritat per la seta efe.
ec i servua ac:stacitl deneä que regele
el tiovern Civil de Barcelona, la qual
actuarla ha donat com a reidor fruit
rlanver cessat la vaga dele transporte
i rbaver disminuit &nimbé fina a es-

trancar-se ii terrorisme.
El senyor Por:ela robé amablement
els v:sitants, i en .ucia d'era el president de la Cambia Mercantil, senior
Cabra, li dirigí unes paraules de salutaCea jastificant la tardança de la vieira ea ee des:g i en el convenciment
que tole tesina des de rarribada de
l'actual governador de qué aconseguirla
tornar !a normalitat a Barcelona i
aquella creenea daleshores es avul una
•
i per alza mes que airea cosa
cal e.aavasar la satisfaccia ce tot el
comete de Barcelona i cal felicitar la
primera autoritat guvernativa per la
sana .eficacia dele seas ac:es.
'En les bares de dol i de trisecas perque h apa.,at en nquens clarrers temps
Barcelona. tsi havia ha,au raoments en
que semblava que arrIaria a imposar.
ea Un pessemisme tan greu que es iradids . ta un tancapent delt. eszabl:ments
mercantils. Sertosament aquista que
san la 301/1 de la ciutat, han pague continUOr mantenint un agrede extern de
normalitat, fins 1 tot amb sacrifici dele
seas propietaria
Desitgem—acabite-que aquests trägira pressentiments no es repeteixin,
creiem que la presencia ;:t:1 senyor Purrela al Clavera Civil n'es una gran.
Ca.

Contestä el senyor govermador
agraint, en primer serme, rhomenatae
que 11 retia la representada d'una de
les mes importants Manques de ractivitat ciutadana ,alegint que en els momente arate els bornes que defensen un
ideal han de ajuntar-se i emprendre la
via com fan les aus formant triangle
per seguir mes be M maria.
nit—nregl—mlaa correspost dallar
al clac= ; he tingut aquesta fortuna;
pera ni jo he de vanagloriar-mel, ni
vosaltres beu de donar-li una impartanda excessiva; els homes passen;
queden ea, interessos i queden les institucions que estala vinculades en les
neeessitats histeriques 1 presenta.
Semblava que slavia volgut aterrar
Barcelona, pera aixt, no ho aconseguiran els perturbadora, perquè, Borrosament, ello ean una Miseria i le dote
es una d'aquestes inet:tueions permanente indestructibles. De la lluita pasando hm de guardar-ne la Illea i te,uesta ha de representar essenc:alment el
tr:omf de lo eiutadania.
2eco.b1/ dedleant grana elog:s a l'orlen:tac:a de la Comiera Mercantil.
El suyos- Cabré replica emb Bous
mcus d'e:ogi pel eeayor g.evernudor
oteri per to .a obra de pau i pel he
de la •iutat ralut intuntr.eiutial de la
Catubea Mertant:I.
rantelute snesors pasmren desmes a saludar a) can:til ge neral, al
qua] [oren po . sentzts pel matex senyur
Cable. etegen a la presentu,.6 cas
muto de resp-ete i ek eei per a •I'auroritat rn:i:tar rej...1 que
solaha prest...t a em equell
chal i grixice ul qua! :jet' GCOIlb4Llit
que la paraidezeia del trilusit so tes
en eras umeents ebsolsra, atenent uecessitats primard:ale per els e:u:dates.
Itemiongue ei marquies dLstella
egr,:ent la v:erta i les felc:tedune, i
cvag,ratu:an - rse tle que eques:a cegada
abre: resol, ea jusit ia una Iluita que
taut periadleava a la <jurar .
PO.-3 cutie•exenk.le cte datada:ola l'estameut repre›entat per la tundra Mercantil, i olor, a esL:r ea toca ocas O el
coetar deee Que detensI la pau i la
vedo ttt. et.er, etnia.
breas pzraule2 d I
Deswes
prcs1deat ,.ite la lamiera Menentil.
visitan s e, retiraron .isuluel...nt y e ku11.7 el cupl'd general.

•, .DE SUBSISTESCIES
r.oS'ha ta'uLtat la se-tient
e
ta:
'La Junta de Proveirnents 110
Earce:oLa, en ;a seva reunid t.e
exam lib. la - tiecceei,u1
(latear d'una niaitera 'efectiva a
rabatatiment de les subslslinttdcs.

Sto inicial a id Mute: ma
cr... que és el refrene tte .a ...ue
apare.e a tota Espanya i (le
la que sorreteen la quasi
lela; de les Lattions d'eturopa.
Als quantiusos i Ctilci beneficis obt.nguts durant la guerra i a Ja pa:al-a:a:cara, liaa succeit moments (ie enrosco, i .n
mols casit a , ruir;a poi a les
fonts de prod.:cc.6, e:8 qiid:3
tallen cte 1 abe ris :earitaSit),

tant sobre el cap:tal Zul'a sobre
Cc 'rehatl.
pensar - ae, e:1 tals
:No
tirramstäncies. que zP stestine
prreus t:C:d nri:Ces r:e
go!n •
pr:mera nercsel!at rl nau.:ia al-

tura que alenyerrn Pil atoan-11s
d'abunda:1M i
Ausaymatjeament, en reduir-se
elitjans de vida deis ciutadans,
*.a tontreu lambe la demanda
lMu elIe articles, i sois per
Magt'reatisteneta artificial ‚ 'ergo no S'hagi fel notar
notable ribilla e lels

• SERVEI METEOROLOGIC DE-CAT4LUNYA

ola 17 cle.Jultel do 1923

1. ELTDAGIO ATIMSPERICA
• Le:a
2. 1116TAT DEL TEMPI • CATALUNTA A tal 8
7 DEI. 11121.,— (fgeerreedena ertsreeps, atad edifrke
DEL. MATI. (0imnmenunt de i Zar« menotoMteke
A vencer aguada InjuellLiettr rhstee. ?cande. rer teleeg etta aenae firel t
cotnOrc ronqueo. ..in mi letfq.):
da resistencia a *conseguir _que
Reglm antletelbak a Nadad'. amb el centre de M. El mi te complet'«
os otro a tot Cataluaya, amb
es produeixi una balsa que es- i alas a Itts Aparee
(1028 mIllbars),
venta Buba 1 variables I temperatures altes (nsizána,
tá iniciada per les dites cirbalees semen' se al Nord'de las Illes Daif).. •
14 graos a rae.
cuinatänciee, s'encaminen els 1' Les
niquers.
Hl ha manes
d a Cerdean 1 i la Plana de Velo.
earoreus de la Junta de Provei- 1 El cel ee cavol a lascares occidental' d'Europa, ob.
Cabe! del agro a Camarasa, 83 mermo cdbka par
menta, en compliment de la
Imanten atunes plum al Cantklule 1 al Sudad d'Ir.
In«.
mes elemental de les seves mis- landa.
sions.
Perd, demés, creu la Junta
que si fins aqul bou possible
accedir als augments de salar.s que, amb justicia en la majoria dels casos reciamava el
proletariat, es øl crin, que, per
d'encariment de la vida, a penca si es traduiren en sensible
millora de les condicions d'esistencla, car en la mateixa
mesura que els ingressos pujaven o augmentaven les despeses. I és lambe indubtable que,
per conseqüència d'aquella crisi que abans•e(parlasa, no sera possible continuar en la puja de jornals t sous en la lorma que litigue Boa fins ara.
El problema social, les ànsies de minora que la classe
obrera formula, han de cercarse des'..d'ara aharatint el cost
de la vida, .que permetrà amb
les mateixes sumes donar sa1. VENTS SUPERIORS A. BARCELONA.— (Bonete« de tstmeafere Nutre e tos T dei mon
tisfacció a majar nombre de
Altitud, aserrase
250, 500, 1.000, 2.000, &000, 4.0%.
necessdats.
Disemia:
ESE, BE, SSE, BW, WSW, BW
1 justificada amb aquestes
T'imitas se metas* pm mgesi
3,
3,
2,
7,
U,
1L
indicacions la resulta actitud
de la Junta per posar fre a abuOtIRERVATORT errroner.nr.re
Ld UN I S ERSITAT DE BARCELONA
sos i a excusaos notòriament
floree d'observació: 7, 13 18 Acres
defensables, cree que, quant a
Baremetre a seno 1 al nivell de la mar, 703'0 763'0 761'4. — Terne/metro eme 290, 269, 2ll'5. — Termik
Ja cara haur.a d'afrontar-se
metre huna:ti 24 0, 23'1, 22'6. — Humitat (centessime. de saturada): 04, 70, 70. — Direccia del vent: E, SSW,
atub tota decisi6 i energ:a el
calma. — velocitat del vent en metres per segon: I, 7, 0. —Estat del cel: Despejat,
problema de que arribes a BarTemperatures essiressee a t'ollero
colina la baixa que ve esperiafilarme: 29'4. — Minitua 25,8. — affnima Prole del sol: 10'3. — Oacillackl termometrlea: 7'6. — Temmentant a Matir:d i a tota Esperatura
mitja:
25,6. — Precipitad', alguna, des de les 7 hores del d'a anterior a lee 7 horca del dia de la data:
conseqüència
panya, i que és
tY0 :n'amenes. — Itecorregut del vent ea el mate: perl ode: ect quilametre.,
de la disrainucid de preu que ha
tingut el besttar als centres de
producció; pub per ésser el
servei d'Escorsadors munici- Afelit6 deixà que de atracadora el relegrada per delegacions de cada una
A les deu de la nit: Conferencia
pal i perquè la seva organit- gistressin, robant-li la cartera, que de
les
nació influeix decisivament en contenia documenta d'escassa importan- des de enema reunido i encarrega- sobre robra de la Mancomunitat a
portar a cap tots els treballa cirrec del Conseller de la Mancomuel preu de la carn, i perque, cia i una moneda de duro que portava
i gestiona preparatius de l'informe nitat mayor Jaume de Riba i d'Esderns, fa representació mes
en una butxaca del pantan. Després en el qual hura de concertar-se aques- panya.
genuina del poble de Barce- desapareguercn rápidament els subjec- ta empresa, aspiració suprema de
¡'esLunch als funcionaris municipals.
lona estä en ol seu Ajunta- tes de referénda.
tament mercantil, i la forma de reDia 21, a les den del matí: Conment, la Junta de Proveïments
Amb la precipitació els atracadors
metre-la a la Comissió Mixta del
ferencia sobre "Preparació i aspiraeregué que sois podia afrontar no s'empanaren una carpeta que en Treball, per la seva virtualitat i 4- cions
deis funcionaria municipals".
aquest problema amb la colla- Borras duia a la butxaca del anuló, c-fleta legal.
Minuta conferencia atea a cärrec
boració completa 1 decidida del i la qual contenn deu mil pessetes.
de l'Escala d'Administració de la
Municipi de la ciutat.
El que no comprenrm és :yergue
Mancomunitat.
En virtut d'això la Junta aquest afortunat atracat hacia de fer
A les onze, Assemblea general de
acordà: Elevar a l'Ajuntament palie el formes amagatall que porceilicle
seeretaris i funcionaria municipals.
la proposta de designar dos in- tara damunt seu.
A les tres de la tarda, Acabament
dividus que, altres dos nomeQue no compren que abre, éis fer
de la tasca pendent.
nats per la Junta de Provei- obrir l'ull als de l'ofici?
mente formin una comissid que
Ahir continuaven tascados
D'UNES DENUNCIES
prendrà les mes efectives • meper al püblio les oficines del
Crónica Judiciária
Sembla que el fiscal d'aquesta Bario Espanyol de Crèdit a causures per aconseguir l'abaratiAudiencia ha adrceat a la Sal/ un
ment de la can.
VISTES DE CAUSES
sa de persistir ele seno empleats
El dictamen d'aquesta Comis- escrit acompanyant el darrer número en la ~ella actitud dels dies
El processat comparegut
si6 seria sotmès a la Junta de de "La Protesta", i en el qual solli- abans i no fent, per consegüent, Joan Posada Girabert, el dia 21
Proveiments i a l'Ajuntament cta la revocació de l'autn terme del cap operacid.
de juny últim, va entrar a la
perquè, cada un d'aquests or- sumari dictar pel jutjat de la ConSi be ahir continuä practi- casa d'Antònia Arbds, al carrer
ee,¿c5
en
la
causa
per
assassinat
de
ganismes, dintre de la seva jucant-se el boicot a tole els erec- del Tibidabo, número 12, essent
risdiecid. reculli la protesta Joan Arqués i el seu retorn al jutjat tes de l'esmentat establiment ni descobert i detingut per una paes
nec
1a1
per
a
la
prktica
d'alguna
millorant-la,
que es formuli,
es donä cure a cap document rella do guàrdies de seguretat.
direencies.
arnpliant-fa o reduint-la."
que d'el l procedia, sernb/a que
Per al del banquet va demaAquesta
interverció
del
fscr.1
ea
el conflicte tindrà seriases de- nar el fiscal la multa de 1 25
ELS DESCARREGADORS DE
c .n-- e ftencia de les denúncies fetes
rivacions, donada l'actitud d'al- pessetes i accessbries, quedant
13A CALLA
per l'osmon'at periòdic,
guns elements banquers la cen- el judici clos per a sentencia.
Degut a les gestiono del senyor
tral dels quals resideix a MaIMITANT ELS FEIXISTES
DELS JTJTJATS
Pcr:cia prop dels e:cment5 de la Fedrid.
Diu sen darf dable al metí que a
derac16 Patronal, ha quzdat sol-naboEL DE GUARDIA
S'assegura
que
el
Dame do Bis
un cimbree que es permeté erretre en
rada la vaga promoguda pilo °bicis
El del districte de la Univercä'a ha rebut ordre de plantejar
al:a vau unes op'nons poc falagueres
dedo ctratfenatar1s de bacal:a Hortet i
a
tot
el
seu
personal
¿'ad, un sitat, secretaria del senyor Claa prcepiat't de la campenya que ve fent
Tc:ras Lda., la qual hav:a ocasonat
verla,
ha instruit en les hores
"ultimàtum" en el cas de per- de
un srtman,ri en err'ber a casa sera
la de rota lis descarregaders de pesca
guàrdia 20 diligencies, quesisttr
en
la
seva
actitud
actual.
cs ve!e' sob • at per la v:s1ta d'ens dessaleda.
Aquesta amenaca d'ofensiva dant als calabossos del Palau
coneguts que Iren 1ngerir-li dos cents
Aquests guanyaran el tnate:x jornal
cinc detinguts.
contra
el S:nrlical, t'd probable
gramo
d'oli
ele
f'Ci.
de tiu:nee pesseees c ,rn abano del conHa estat substituit pel de la
que
la
segueixin
la
Calamarte
i
fekte dcls transports.
D'UNS IlLtafoRs
Tiarceloneta, secretaria del seLonrz
Quesada
i
el
Central.
P, ECO la 1°
Pr^guntat el senyor Porte% sobre
En canvt es diu que una im- nyor Paseó.
A la ca,:erna de la guärda c1v11 del els out-nora que han vengut c:rculant portan! Harca es Pa n Y nl e ha e5de si hav .a &rimel al Govern que
carrer d:I Ccnsell Ccnt, a' presencrit a Madrid fent-li presrnt
bu s qués surcessor, es limità a contescia de les fcreas ala aquarterades 1
que considera inoportú en
tar, textualment:
d., la plena majar de rInstitut, el goaquests moments de renovar
—Tcr no he demanat res—i gira la
vernador c.v:l L:u remesa ale1r al meconflictes amb la dependencia.

deis emplea!: de
laica

Del Municipi

tí d'unes recompenses ce:151517.ms en
ref.loges ¿'or i dareent pels serve.s prcs:a.s aquests d:es rassa:s, obscqu: del m'n:stre de la GOV2711:1C:ó.
El governador els (1:r:el la paraula
i Czue que mai un agra; de
lea ha dentz.r rrf.:s eacslet corre
qtre ha pogut ev:tar la com:ss:ó d'Un
dei'ate.
El governador tomun'e'a que el seayer P.:sbe de la d: ;)cesi lambe haV:1 denat 550 pesse t es amb des:Mec:ó
al Ces de seguretat, pels mots sertt• :S gicslals pc:s seas indv.dus,
ratet C:5 ti..:M5 des.

DETENC1ONS
LA asp1ran; da poiicia una parella
da j a guardia rie:1 Le.:ingucrea, al cae-

re_r ele Sant 0.cgu..r, a itatiaje
111G-CT te receta, que duia
cena
una piseoa i 22 apiules.
Aquest udivia era tetiLt per la poc In a kcri..ós.
Tr.mb.lt fou detinnut Joan
die 15 auyä dtc.a., 1 al qual se II treet,/
amb dos carrcgadors i una
una
Leer

gULrc:::$

scgarezzt iatenlarea

ccozco'ia al cwrcr C01 dos subj.-eles, u:1 de. :4 quu:s aii.ncd a cdreri.
E:s gc:.r..:c; el p.rzczp.ircn cl spar-stet
Ln ;in a fejcr eiue loa su.iciun p,:rquZ el fee,i:iu es detuKs.
Ein ¿a iurlie1tlas, qu., na duieu zap
s a a dekg,/,-'6.
era. foren
Ja p-l'c'a els rce-..nczuC, com dos Iladr.ann.
mart
Per ser,tatles anirnact.s
fou desea •ea!ró Josen Clotet
tingut llamean 7:fuedra, obrer retraer.
ATRACAMENT
A :es primeres hoces dehir, quan
carrer de
es wirava al seu
Melitó Borne Kockler, li sortiren al pes al carrer de Girona ene
subjectes armats de phitalee, m'islote
tot el que portan.
Per la Patee torbad6 del lasakat.

CTIvtrea.

UN TELEGRAMA DE PROTESTA
La Federac'ó Local obrera de Masrusa ha cursat un telegrama al capitic general, elevent la seva protesta per
Ja deter.c:6 de Martí Falena i Laurei
Ferro, amb ocasió del ademe celebrat i que amis tot i hacer transcorregut selanta dues horco, continuen
als calabassos de l'Ajuntamcnt.
Es peren que rerrer seria subsanat.
S'eme el pres1dent Arnau.
EN FAVOR DEL TREBALL INTENSIU
tl einnic s li soc:al de la Unió Profess:cnal Dependents i Empleats
dc Carn.:re se cekbrä cl ella to de l'actual ranune'ada reunió d'cnt:tats obreres mercantils per tractar dc la irnpl3nt3c . 6 del r:::r:m del treball
s:u en beterci de la classe.
La pres1clenc:a dona cumple del resu:tat de la informaeó oberta prop
de les entitats obreros i patronals. cota
a tasca prerm:nar i d'or1entac:6 per
a la s olució de tan transcendental probienn.
Ten nt en comp'e el resultat de l'expril : nt, per unanM1tat s'acordà:
Primer. Planejar el problema retal u a la imp:antac i6 del reg'm de

treban fldns:u, en el sestil de donarIi apreac . 6 general a ton la dependence mercantil de carecter administrae.a sense dist'rigir entre els rama
o clz.. t- e fcac:ons estela:es-tes per la Co-.
m:ss:6 Mola del Treball en el comere de Barcelona.
Sera. Recabar el concurs i la cola
laboree:6 de totes les entitats de la
dependencia mercantil, fina d'aquelles
que resten fora de k jurisdiecid de
la Cornissid arete del Treball, per
tal d'avalorar la demanda mal la forea d'un estat d'opini6 que Ii doni tautoritat necessäria per l'aasoliment el
so fi.

Tener; Naar roa Madi

P.o Banques estrangeres

no

donen per ara, senyal de veles'
calmar-se a l'actitud lile els te/Agrames sudasen collneals a
alguns eslabliments do Madrid.
‚as

El Sirdicat de Banca 1 Borsa
declara:
"Com sigui que en determtnata Panca de Madrid s'ha volgut ohlicar al wat-mal per a
que es realitzessin operacions
nmh algunas sucursals del Dame
Espanyol die Crèdit, de persistir
en nnurs 1 a artitnd, es raids eiltersiu Fallir a determinats
Banca d'agursfa placa "

PALAU DE LA
GENERALITAT
Amb motiu de la constitueld de la
Mutual:tat de Secretaria i Funcionaria de Catalunya i de lea reuniems estentar:es de la Gennandat de Funcionaria d'Admtnistraci6 local, s'han
organitzat, al Palau de la Generalitat,
els següents ates per als dies re nO
i 2t de juliol de 1023.
Dia to, a lea tres de la tarda: Reunid • de la Directiva de la Germen.
dat de Funcionaria d'Administraci6
local.
A les cinc: Assemb/ea preparatòria
per a la provisi6 de cärrees en la
Germandat i en la Mutualitat.
Dia ao, a les nota del mati: junta
general de la Germandat de Funcionare d'Administrad6 local de Catalunya.
A les tres de la tarda: Villa a la

LES COLONIES ESCOLARS
Dijous que ve sortiran cap eis seas
destMs les cofrades escotara que organiza l'Ajuntameet.
Ele escolars que les integren halaran
d'anar al ('alas de L:etiell Arts per
&ser acompanyan a les respectiva,
estacions, a les hores que s'indiquen a
continnac"a e
Monlblane, a lee 4'15 de la matins da; Arbeles, La Escala, Ba gue relames. Sant Folia de GuIxole, Llago>
tera, Gruilles 1 Tortellit, a les 4'45 de
la matinada: Corvada. Sant Joan de
les Abadesses, Punta Mana de l'Estnny, Perafita, Olost de 1.1usanes,
1 Prats de Llusanee, robla de Lillet.
polh Vantecons de Ripoll, Sant lupalit de VoIrregn I Campdevenal, a les 5
de la matinada ; Cerreta, Candela, Sallene, Sampedor 1 Navas, a les 530 de
la matinada; robla de Claramunt, a
, les 6'15 de la matinada ; DanYo' ca. Els
Ares. Sant Celoni, Mieres, Vidreres,
Cardedta, Haetalie. Ilrela i Calles de
Malavella, a les 630 de la =t'anda:
Premià de Dalt, Malgrat. Tordera I
Lloret de Mar, a les '7'45 del m'Al;
Falsee. Sant Verte de Codines, Tona
Centellea, • les 8'30 del asad.
ItETOBN
Procedent de /a aera exentan per
Frenes. acompanyant l'Emula Catalana de Menee.. ha arribat la Com:ssia
de I'Muntament que presidia el tinent
d'alcalde senyor Maten..
L'esmentada Cometió retorna molt
@adaten de es atenelons I obsequia rebata, 310 eom de les facilitan que
s'ban trobat pel compliment de la mas
mima

ADQUISICLO
• I'Llunternent s'ba cebes La correo-

ponent auto:aseen del Govern Clail
Universitat Inegrial.
A les sir Connituci6 solemne de per adquirir. soma la formalltat de mla Mutualitat de Secretario 1 Podo- i Nauta, 1 allb don a parea I >TIRA
Parla seaalcimis eh Calamos
1 ame wat le la tima Ida labeaeadt.

Per l'ampliació de l'obra cultur
Una instäncia de la Cambra-Mereantilitla Comissió de Cultura de l'Ajuntament
La Cambra Mercantil d' aq uesta oler« ha enviat al president de la Comisan de Cultara de l'Ajuntament la
instilada ~nora, que Per la soya II'
portincia transcrivius:
"Buitre %tutor:
Per anead de la Junta directiva da
la Cambra Mercantil, que mlonoro de
presidir, en plan de diriginme a V. 3.
com a president de la Comisen de Cid.
tura del notare eaceilenessan Alunement per lee-li un pree que tinc la
seguretat de reate ates I per aterir-II
des d'ara la collaboraci6 de la postra
«anal si aid s'eader6.
Voldriena, Mune mayor, que d uguell
digna--alCot/m.6unicpal,qe
ment presidiu, rasplraci6 1 la neceadtat de la clame mercantil d'estendre
caven ella ele beneficie de robra que
amb aplaudiment general 1 per be de
Barcelona ha vIngut realitzant la nostra Corporació municipal per mitjà
questa illustre Comissid.
Ciku la Cambra Mercantil que mal
eom ara es oportuna la sera petici6 I
ha d'esser dime el seu acompliment si
arriba a eme! acordar. En eis 'momean
presente davant el tnlgic retorn del
erina 1 de la violencia a la postra tinta t, ha cregut aquesta Junta directiva
que calla empreadre—al costar de les
actuacions que tendas1n d'una manera
¡inmediata a resoldre els greus problemes ja plantejats—una geeti6 previsora
i amb mires a causes Inés profundes,
que sense teuir, potser, una influencia
ràpida damünt el cura dele esdevenimenta, servia, en rangt, per esvair les
negree perspectivei que el present projecta damurat els dies eadevenidors.
El seis; i l'experiencia porten al maten convenciment que les Ruina entre
homes 1 entre classes—si és que han

de existir—podes perdre ratera ferotg ia I un preminent caràcter destructia
que dissertadament presenten en mole
noca, 1 potser Barcelona n'es el mes
via i dolores exemple, capacitant ela
homes 1 les clames per mida de la
cultura. Fine diestra aquest estat general de violencia pel qual aval panera,
podem veure cono l'extremismo ankrgaje el denen ela sector soclals melare
natrults, lee eones mi« ermeg

hallist lis amare trebellsdes aer
cunera.
Encar que los nonas as ataos« a4
peces social—ase important aval este
nosaltree, que tiembla que de de rde
o mort—, aquista enticat as pregasta
que teten:llenase la costra ecce, tgje
poriant ale Infante 1 a lea ioventn4
de totes tes clames el de d'aprendre
les humanitats i d'armar-les noblemem
pel trebalt paz mitji d'una cultura tea.
alca.
D'altra banda, pixel., lea neeessitata
de sempre, individual* cullectivea 4
preparado que avui cal per aconse;ay
un balastar I per la prosperitat genecal i econemica del nostre poble fas
urgent el suplir dellciencieß i el corre
gir ineptituds que restat de la lustras.
ció ptIblica fins avni ha impres als
tardan..
84n molla aval, desgraciadament. q
la maletas ciutat, que saben llOaqs
una uses o mensa bona instrneol6 DAmana (i molla tambol que ionice d',
queda instruccie timan mancan), vis
' que no traben despräs el complement
indispensable que els eapaeiti per
l'exercici d'una indag ada o del comen
' I han de yentes obligare a practicarlo
' tata la vida d'una manera empala el
perjadici persona] I eolleeen.
Es &ganga la situada triste de malte
fills de modestos comerciante 1 de galrebä tota la dependencia. La iniciativa
privada, redore d'algunes assoc1ae1ons
ha vingut a suplir d'una manen volt
parcial aquesta deficiencia 1 n'ea rTUVI
clara el que amb cariteter purament de
:luce' funcionen academia'a i mitin>
done particular., a les gula no totbout
pot arribar.
Per totes aquestes raen, i per mole«
d'altres que la ;Ilustre Comissia de Cultura conde millor que noealtres, eas
atrevIm a pregar-cos que, intensiticaut
I la tuca que deeenrotlla, restengat a la
preparació deis que han de exercir ti
«mere, patrona i depende:da prasel.
palment en aquell orcire de muellementa que mes correspon de donar a ls
Ajuntamenta ,oferint, per tot all6 que
calgul, la barra tollaboracki unasiesta.
Que Den yo. guard molla saya
Barcelona, 14 de ballol de 1323i-*
El president, Jomp Cabrd.•

Crònica de Cultura
CURSET A L'ESCOLA DEL
TREBALL
Conferències del Curset ¿Humeallein i Cultura general per a obrera"
que tindran lloc durant la present ululase a l'Escola del Treball:
Avui, die 17: "Pasteur: L'home i la
sera obra." (Homenatge de l'Escala

al savi en el seu centenari)
Demä, dia 18: "Recital de cancona estrangeres". a càrrec de N'Andreua Forneils, amb acompanyament de
piano per En Joan Llongueras. (Detalle per programes.)
Dia iq: "L'an dele jardins a través <lela ternos." Conferencia d'En
Joan Mirambell.
Ola zo: "Recital de cançons catalanes", a carne de N'Andreua Fornells, amb acompanyanunt de piano
per En Joan Llengueras. (Detalla per
programes.)

• ••

¡Ja sortit el Demoro 35 del "Butllett
dels Mestres", que conté el següent su-

mad:
L'homenatge a mossén Rexach. -Un pedagog estala del segle
per I' Parunelle. — Vida escolar: El
Ilenguatge a rescata, per Tomas Vicens. — Escales organitzadores, per
Franeese Irse. — Llibres. — Revistes. — Noticies breue.
LECTURA DE POESIES
Les portes de la Schola Canterum de Sant Just han salas!: obrirse per aplegar en intimi:at els que hi
560
i devote concurrents.
Ara fas En Joan Solervieens qui
féu ofrena d'una tria de composicions
seseo.

molt agraria ala donatina dele senyon
RaM012 Forn, Narria 2 la 1 Denle'
Josep Pons I Arola ,
Amb aust agota" Pacte del menor
Ende Casamos, mestre de Sabadell,
el qual, amb molla d'haver obtinut
un premi en methnie en el Concurs de
Lectura i Escriptura organitzat per
aquella Comissi6 Delegada, rha ordit, gentihnent, per ajudar a les Colaales Eseolars i'atalanes. Beta dignes
d'atenci6 eón da tala actea, demostradas de com erren cada dia tos el
respecte 1 l'eatiraa a la nostra mal
proa alabada Associació Protectora de
l'Ensenyanca Catalana.
CONFERENCIA CRISTOFOR DE
DOMENECH
Aval, &menea .tindrà II« a l'estatge de l'Agrupadil Excursionista
"Júpiter" ana conferencia a cartee dd
sesgar Cristafor de Domenech, verssat
sobre "La Filosofia 1 la Tragedia".
La mateixa entitat celebraras 4
nent divendres assemblea extraordina.
ria de socia, a les den de la nit.
L'ESCOLA IYISTIU
El Claustre de nrofemors de l'Es
d'letio ha propasar al Consel/ de-cota
Fe:depila per a les beques que roncedelx a ex-aluranes de la mateiza, tia
genyore Pere Botada i Joan Grau, pel
cura «moruna.
A. HONOR D MOSSEN REXACH
El Consell permanent de la Mancomunitat de Catalunya, portant a la
practica una mocas presentada en l'Assemblea eltinea, ha acordat nominar
una Comissia integrada pel coagente
d'Instrueela pabliea, En Ft•LICelle
roten, 1 el secretara del departament
d'Ensenyança primäria 1 secundaria,,
perquè, d'acota amb l Comisßle orga, nitzadora d l'homenatge a Valuad'
pedagog Moneo Besada estudi la for
de conste-ale un edilici escolar al-ma
' poble nadiu del (lit peinen cota a
Contribucie ce la Mancomun:rat a res.

En Solervicens es molt jove, la seca obra poner és prematura, pare és
ferma. Sap llegir les aoves composicieno perque les sent; tot di is vibració i m'ab facilitat l'oient s'hi
adapta.
"Canea". Hetis ad una composició ben orig:nal. Si el tema no fe
mentat bomenatge.
nou—de l'amor a la mine. tant se
n'ha (lit — , el poeta encara troba for
ma i mots per fer assaborir quelcom
amh ennt de novetat.
"Colloqui de vigilia" Es del fons
sent 1 mmtal de "Convit", atra tent encera. Pech on potser es ven la volaDios 'enrera anua:arma per a
da que ent prcndre Ert Sokrvicens
57111, a Valle:dura, una bailada a
Es en el "Diàleg del Poeta i la Fanarree de la cable Cathaknia. Fou
tasia". on un estudi irarat del fans
una errada que ara rect:fiquem. L'esi de la forma evoca ht classicitat amb
mentada ballada tindri Roe el vinent
tetes les seves belleses.
No cal detnller fil pee randa la lee. d.vendres.
— Diumenge passat erial/ir:1n ocatuca; cal <Fe nernés ene pluma'. 'liad de cacera" i "Oda als catalana , a16 d'oir de non La Prineipal del
Camp, de Valls. Aquesta ccbla ens
il'Atnerica" 1 altres que !oren protper
palesa a cada audició que no perd el
intercesor els °lenta que emplenaven
temps. Sols un estudi constant i sela sala.
vide i una gran dasi d'entusiasme caASSOCIACIO PROTECTORA DE
talanesc poden fer, per dir-ha and,
L'ENSENYANÇA CATALANA
alindes. Si no mirarles, prodigis. De
La Conitaild ortanitudora de /es
tal (alee poden <melificar-se la m osColenles Encolara de l'Amaciacie Pro‚bat i ei conitmt de La Principal del
tectora de l'Ensenranea Catalana es
Camp, si es te en coree que els seas
cometan en reo enastar el sen anear.
elemento trint completament
g ens ala senyon ¿setos- Pirrando.
abans de la fundació de la Cobla—als
Francese Rumie Costa, Babi 1 Geo Be.
nostres tiples Matra:amas de piase.
brard, que amb una generositat digna Ens plan, dones, der constar que roremiren bao «toldar limi despean de 1 mentada balda moda ed tea cead
reetatta a lora Coa lsaat. Tuald sea 14 Mamut asieselead

Les sardanes
—
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eensaeld d'una Cosa normal ( seeat ¿'una rsoo jorsdik - as ml die
"
talun
l'e fecte
allitafetiet: Zusweirremat,
inrees atituraot6,er »
na
o
......11.---~
mena
de
oontinuitat que no ha- ' boa asado« en abres ~roo per 1
,,,, ----------------.7----' gi estat pas interrompuda. Di- dedicar-se exclusividad a ectiagirrigi ele cante dele Adela el
h. Padeat- ea mentar. qua ai ap se Al Congrds es discuteix el projecte de hei sobre, tinença d'armes
.tatL trobarant aqtd tela mena de verend pause, de Barcelona Reliuden
BORREDA
se
salva agoste milita, o la qual tono
( fa6'r,.
*elides i simpatit. cundid per n J. Clapds, de la toda gras confino per ion un fria
Una nullora.-E1 anip
cimienta
-a-a
Schola de Sabadell, prenent-hi de boa re:diem:t t, quedare el poble a Al Senat s'aprova la urgència de la discussió del dictamen de
Eg digne de tota lloanea el gest sana
a Aedo Catalana esperen amb una part aotivisaima el Rand.
le mietria, pnix el con del ande
altruis ta que han tingut ele eenyon frisanm la celebració de l'Aplec
l'autorització aranzelària
ea- Bollado?, rinfadigable esperit as molt ea:.
Daroca, Carne i Pujol en construir marea: Que ea Platera.
Mollerussa,
1
tanint
selecta
de
Ara,
aforumadament,
pot
eres
que
dele
els
viatgers
per
guardar
local
-No passa de regular el confinen cura de l'orgue el director de k enea la ha desapareen, havent esfa,
al a a
a•
La vaga d'empleats de Banca i Borsa s'estén
:agora a
d'estinejants que ara can ara hl ha en la achola Cantorum sabadellena tat combato& diugatte vicies als
tesam ent alta d'esperar l'atan auto_ aquesta
Mutet.
En ter- tdenics i a uno quilos d'osad« de
alesracompanys Domina ; profesada a tot Espanya, *mitin .
serbil que conduele a l'estada mas -Al teatre Cereal actua la compa- ea, Rvnd. Josep
1 njerst ivgerv
dltdon acá
, el precepte legal, presentant la
minar-se l'Oriol, es %u la alai. sosa que, nona dines de Balastar ta
aroma.
Al mateix temps posem sobre
declaració de aura utilitats, par
ta a la Verga de Montserrat, en- la aranita alameda a LA PUBLI- TVE CONFLICTE DELS EM--De gut als freds tardans esta ara Ramona Mastica
tonant -se els magnIfies golgs CITAT del dia 14 ene ha trames
PLEATS DE BANCA avis els associats, que han arria 1 qua ee faci efectiu el precepto
gairebé perduda la collita de petareinstaurats recentment en el la Mancomunitat de Catalunya per
de la Ilei que eta sotmet a una
t e5 ; en canvi, ha estat molt bona ,
El Sindicat Lliure Professio- bat, procedente d'altres capitals,
REUS
romiatge sabadelleno a Mont- ajudar a la &tirada d'aquesta pes- nal d'empleats de Banca i Bor- certs individua, elements pagats contribució d'aquesta classe.
la del blat.
Noves Juntos Aooldente
serrat, i finint amb el cant del te, la qua!, si no fa tisú de mal oom sa ha rebut la següent comuni. amb el mateix or que han cau. I Una altra nota diu així:
sal. la mort ale nostres comLa recaptació a les "provincies"
LA RIERA
La delegaci6 de l'Aaeociaci6 Virolai, i amb una visita als la Regosta, pos seis ido.
molé:
claustres.
rara la primera quinzena del mes ac"liavent-se incomplert per pulga de Valencia.
Anneste pintoresca sita celebran Protectora de l'Ensenyanca CaPodria donar-se aquí el ma- tual ha superat en 784.510 peasetes a
— En caure la tarda, i novasegilent
aquest Sindioat Lliure Profesels dies tu, 30, as i 22 la seva festa talana ha alega. la
de les
sional d'Empleats de Banca 1 teix cas sorgit a Valencia, con- igual periode de l'any anteaor, desfa.-jor en honor de Santa Marga- Junta: peesident, senyor Do- ment a Sabadell, a base
de
Molleeres de coreenear una baba de 8 :biBona les bases tramases amb tra nosaltres.
lida. En el programa, molt enlutes- menech Freixa; secretara Jo- dues masses chorals
ciutat, es
liosa 415,913 Peasetes tale han Minad
dates 2 d'aquest mes, ele inta, hi ha grane funcions religioses, .sep Andreu; tresorer, J. Santa- rumia i de la nostra
l'església
de
Vespres
a
cantaren
futbol.
per deanes, puix de no Esser &t'oeste
aussagna; vocals, Pare Tetotrascrita les donen per resoineincroatogräfi g nes, partits de
la
reina
malaria
Sant Feliu, notant-se una gran
litits balls en dos bonics i espaio- saus i Eugeni Vives.
dides, males i sonsa cap gitana UNA CONFERENCIA SOBRE balee soferta l'augment total que ibanREVISTA CATALaNA
"Le.
unitat, malgrat l'haver pogut
ria assult en la r ecaptació ¿'aquesta
ni efecto.
sp5 envelats, atnb subhasta de rama — L'Aseociaoi6 de Concerts
M'UBICA" .
LES AUTORITZACIONS
quinzena, en relació amb rany antaLi preguem que ea serveixi
objectes de valor, sardanes, con- en la seva darrera assemblea assajar una sola vegada i a la
a
Rem
correapenent
robot
el
manero
mateixa tarda. I immediatament
rior, pujaria a 9aco,423 pessetes.
Al despatx del president del
oorts, varietats i cercaviles, havent elegí la Junta directiva que seacusar-nos rebut de la present.
de
la
*Resista
Catalana
de
Muinn
y
Una darrera nota diu ¡ixi:
estat contractades les orquestres suela: president, doctor Pere després s'organitzà la procesad
Quedem setas atenta que e. Senat s'han reunit aquesta tarelo", de degut • lee efireununknetes
da amb el comte de Romanones,
El delegat regi per a la repressid
't'Artística", de Barcelona, "La Barrufet; vice-president, V. de la Minerva, recorrent alguna
e _ m.—Bano de Biscaia, Bano
la
ele,
travessat
per
que
ha
anotemb
i
prenent-hi
els senyors Alba i Sänchez de del contraband a Barcelona COMUniCi
de Bilbao, Benin Marasmo, BanLira', de Sant Celoni, el quartet Turnó; secretara Eladi Ben- carrers i places
en
considerable
tetat
Int
watt
atab
una-gran
acatada.
Toca.
que en alees de Balean ha wat
)fagdes Ricart
ca López Quesada, Satan Brogadä; tresorer, 31. Grasses; vo- part
— A la nit, i al local social de tas.
L'entrevista ha durat prop
agafat, paf reseteard maritim de la
thers, Bailer 1 Companyia."
Tot fa prevente que sal molt
cale, J. Ball y 6, J. Sanjuän i ViPublica interneantembna anides
la
plena
Catòlica,
l'Acadèmia
d'una hora, sortint primer el
Companyia de Tabacs, el falta« CM.
cens Martí.
d'Eduard L. Gamma, de Jeeep BarACORDS
DEL SINDICAT
gentada
d'una
sala
d'acte
s
senyor
Sänchez
de
Toca,
el
qual
trabandista "La Estrella", despea
pont nomenat de
—
bee, de Darlas Vahead (aguan abre
vela
qual
horn
1
entre
la
enorme,
ts
LLORET DE MAR
Reunit
el
Sindicat
d'Emplea
ha
manifestat
que
s'havien
li¿'hay«
tirat a faigua el carregament
"Calderons" un jove tingué la
ea- *Politene/ate 1 Amagad: d'ene> de Banca i Boros ha adoptat els mitat a celebrar un canvi d'im- de tabac.
Testa major.-Sardanes.--CoMinfa es- dissort de caure d'una altura un sens fi de personalitats
als
sine
deseen
«e
tatette
per
doma
ultra els canteaacorde següents:
pressions sobre l'acord del Continenea.-Futbol
-Els peaedistes que fan informada
de deu metros, produint-se badellenques,
res i autoritats de Mollerussa, sellar a fono aquietes torre« tan alDeclarar el boicot i retirar el
sell de ministres d'abir en rea al miasteri de la Guerra han &maSembla que la propera festa ma- greus ferides.
d'un
artesde
I
d'A.
G.,
dens
eada«)
un
de Sabadell donà
personal als Danos de Biscaia laca) aMb la moca) que ell ha- na 1 al ministre si era eta que havia
jar, que se celebbrare els dies 24, 25 i
Fou traslladat a la clínica l'Orfeó
concert interessautissim, eseent «luda movhseet musical, que compren i de Bilbao.
vis elevat al Govern per Cerretan un Megrama de l'alcalde de
26 del mes que so= serä molt ani- del doctor Ibarz.
teta
la
torra
de
pula
catalana
(indas
esment
l'ovaoi6
d'especial
Estudiar ele mitjans de no
car una solució que abreases el
Ciudad Real en el mal. amb elgtma
mada.
Diumenge passat, a la digne
—
La SecMallares).
1
Venez,
Repele
al
l'Orfe6
i
a
tributà
Irrogar perjudicis al públio.
debat sobre el projecte d'auto- vivesa, es donan comete de la rebelHi ha contractats dos envelats i tarda, tingué loa al Teatre que es
as
de
DIsulgaelons
de
coneluments
en
cantar
una
canRvnd.
Muset,
de
l'exactitud
d'aLa prova
ritzacions aranzeläries.
tres cobles: "La Selvatana", de Cu- Giro una tómbola benéfica per
de dispensada al president del Coctel!
eó del director de la achola mancan que amb tant ata ve desea- quest propòsit ea que Osa our— En realitat—ha afegit—no
li de la Selva; "Els Tranquila", l'Institut de Puericultura.
Suprem, general Mullera.
retilant el ;ove 1 Mutan mestre Er- sal, malgrat sisear de l'Espanyol
instide
Sabadell,
la
Cantorum
L'Esde
hem
arribat
a
un
acord
i
"La
Principal
a
la
d'Arbúcies, i
E/ general Aizpuru ha confirmat la
— A Riudecols bolea una tucid dirigida pel mestre Pla- al« Cena«, parla extensameat de 'lea de Críala, un xeo per la suma sala de sessions sera on cedascala".
noticia, afegint que denle de donar
sofrint ferides els seas nas. A la mitja part del Con- alterado« . de resala &atente* me corresponent als jornals deis ml fixarä la seva actitud.
Ultra la tradicional procesad ma- tartana,
compte de l'afectuosa rebuda raspenocupants, entre els quals hi
obrers d'una empresa de Ilion
Moments després el senyor seda «I general Aguilera. e/ telegrama
rítima a Santa Cristina, estan anun- havia el metge i el secretari cert, i en mig de gran entu- jor",
La `Resista Catalana de Mistes",
siasme, el president de l'Acatinto.
Alba s'explicava davant dele pecias importantants partits de fut- d'aquella vila.
dedican frases de eonsideracid a redèmia Catòlica, en nom de l'en- per la »va importäncia 1 serien, aval
riodistes en els següents ter- airee i al seu representant el miajabol, entre ella el C. D. Junior, de
als
proCOMIATS
COL.LECTIUS
—
El
proper
dia
23
es
venIndispensable.
una
ja
ea
fa
titat, ofrenä a l'Orfeó una magMes:
la capital
frs de la Guerra.
dran al jutjat d'aquesta ciutat nifica llaçada que prestament a...Muela eom ale aftelonate. en la quia
Als Bancs Espanyol de Crè— He vingut al Senat per doTambé al teatre Clausell hi bauHa acabas dient que del Marra tole
una
lont
se,
neement
37
càrregues
de
vi
blanc,
de
tot
hl
trobaren
en
avui
i
Biscaia
s'ha
treballat
senyera,
dit
col-locada
a
la
fou
varietats.
nar compte personalment al sesa tots tres dies
sabia que continuasen les negociackaa
tina
aneada
inford'illnetrael6
1
Unte
Maten
Fortuny,
gura
da
adels
unes
beel
personal
que
senyor
Llobet
amb
fer-se,
com
el
dient
a
tornaran
nyor
Sänchez
de
Toca
de
l'acord
—Aviat
amb Abd-el-Krim.
dicte.
llas frases de lloança a l'Orfe6 mada muleta.
l'any passet, ballades de sardanes,
recaigut en el Consell de minisEl plet dele empleats de Ban- tres d'ahir.
i als cantaires. Aixf mateá s'oeis dissabtes a la nit, a arree d'uIGUALADA
CONCERT PER LA BANDA ca i Borsa s'ha agreujat en el
frena a l'Or feó, i en les persones
Partia el senyor Sänchez de
pa important cobla empordanesa.
dia d'avui.
MUNICIPAL
ExAmena
—Es molt asombrosa la colenia
de les solistes senyoretes GuniToca d'un punt de vista, al meu
Un xic abans de les dues de judici, totalment equivocat, puix
eseuenca d'aquesta població, la qual
S'obre le temió a tres einerti ea
Formant el Jurat el mestre Buscó 116 i Dodes, unes gatea toles de
Derni. Mons, a un quart d'on ze de
cada any va en augment, animant i Na Maria Campllonch, de l'Escota flors. Finit el concert, i davant
quatre dieta la presidWncia del sopor
la nit, la Banda Municipal, dirigida la tarda, el director del Banc suposava que la vigencia dels
seu
desaptx
un
belles
cridà
al
arnb la seva presencia les
tractats a concertar havia d'és- Alvarez.
municipal de música de Barcelona. i grana aclamacions del nombres
pel mestre Lamote de Grienen. exe- de Roma
concedes d'aquesta vila.
Al base blau. els ministres de Grjel celebrat compositor Galenas Ri- púlale congregat, l'Orfeó de Sacutara un coneert a la Plaza del Rei, empleat, preguntant-li si eslava ser d'un any, quan en l'autoritora
seguir
el
boicot
disposat
—Sembla que, ultra En Sabater i b6, diumenge van tenle' 'loe al Con. badell entona "Els Segadora",
eia i Jtestfela i Finences .
zació al Govern el termini d'un
leterPr etant el següent programa:
contra
el
una
denat
pel
Sindicat
foren
escoltats
amb
que
els germans Cenen, vestirà el jersei
S'apeo« l'acta de la mese anteany es el temps que es pren per
servatori de l'Ateneu els eximens de
Primera part: "Quinta simfonia del
iloretenc el famós defensa blanenc fi de cura.
gran devoci6 i estremiment per Nou Mán", en guatee parts, Dvorak. Bane Espanyol de Crèdit i la ultimar el concert dels tractats, rior.
conegut per "El Tanck".
essent després la vigencia d'aVan cridar ratencies del Jurat al- tothom.
(Instrumentada per En Lamote de Cri- Banca Brothers.
PRECS I PREGUNTES
Com que l'empleat va contes- quests pel temps que estimin
1 aixf finf una diada delioio_ anona
guau alumnes que palesaren posseir
El seaycr es) ¿emana es ael director convenient els signants dels
MATACO
afirmativament,
tar
excellents 'palitas per al cultiu de sa, en la qual la característica
Escena
de
la
consagraSegona part.
pele reselle% d'une expediente de
L'Aluntament : Pestes de °arre e l'art musical, essent calorosament fe- mes visible fou la gran cordia- da del Grial, de "Parsifal", Wa- li ha fet saber que quedava sus- convenis.
constrneció de carreteras a la premiaA :a darrera sessió celebrada pm licitats el mestre Borgunyd i els seus litat i companyonia entre gner. (Instrumentada, revisada i adap- pes d'empleu i sou.
da de Leen.
PROPOSITS DEL GOVERN
Aquesta pregunta anà rapel'Ajunument es donä compte d'un of i- collaboradors, el violinista senyor Ser- unes entitats i agrupacions i al- tada per En Lamote de Grignen.)
El senyor LLORERA s'asma del
tint-la a tots els emplasta, obEl cap del Govern ha manie del Govere cisil desestimant el re- re, violencellista Sants Sagrera i els tres: tela goig de veure l'afeotenint unänimement igual res- festat avui als periodistas que plet del Collegl d'Advoeste de Meras
tuositat entre els cantaires de
tes interposat pel tinent d'alcalde En auxiliars.
posta.
en despatxar amb el Rei havia amb un magistrat d'aquella AndilraA la tarda va organitzar-se una Mollerussa i els de Sabadell t
reicie Hora que contra l'arbitri soTots els empleats del Banc de sotmas a la seva signatura di- cie.
iti tratlan1bre cmpedrats figura en el pressupast festa en honor e g ls distingits mestres Ilurs directora i acompanyants.
Contra
la
prirttga
de
la
Erposa la situaei6 del magistrat »Roma s'han dirigit al domicili
versos decrets de Finances.
que formaven el Jurat, executant els Arribant a semblar que no fostis corrent exercici.
uy« Carpena, i adverteix que aquest
han
pode
diversos
Sindicat,
on
procedents
social
del
sin
pes
arauelities
241013
El
Rei
havia
citat
els
minisalumnes
de
les
Escoles
de
l'Ateneu
—El passat dissabte celebraren la
te pericia en quert grau amb
noca i entitats, sine, mes aviat
fesu, del barri els velos del carrer de interessantissims exercicis que eonsDavant la gravetat que per a la sta la Directiva en antecedente tres de torta que eren els de Go- mayorarree,
• la provincia de abubens
d'una sola agrupació tots plevernaci6 i Finances, per a dos
indústria dels curtits representarla la de l'ocorregut.
S27: Sadurni. Els programes musicals ' tituiren una mesera palesa de la ben
ela.
Immediatament s'ha disposat quarts de quatre de la tarda.
gats. I si mes no per aquesta
prórroga de la hIel d'autoritzacions
executats per la Banda Muni- dat del metode seguit pel mestre Bor--face
Demana al ministre de Carda 1 JusEl senyor Villanueva no pot
aranreläries de 22 d'abril de Ig22, el pel Sindicat la retirada del percontinuant la festa amb un lució espirstual entre catalans,
e pal. S'obsequiä a les damiselles arab
cal lloar aquesta nova fasta de
programa de caneens que el Citar inSMdleat general de la Indústria de sonal de la referida entitat ban- anar al despata per haver d'anar ticia que intervingui per • reeoldre el
objeetes del tniror gust.
l'Acadèmia Catblica:
a les Corts per a contestar dife- «infecte cree entre aquel: magistrat
cartita que en el sen die concorregué caria i s'han cursat a "provinv
—Des de primer d 'aquests mes pren- fantil va interpretar, amb la sea
d'Adecente.
1 el
rents precs i preguntes.
a la informació oberta per la Comis- cias" les ordres de boicot.
ged pesessió del arree d'oficial habi- acostumada perfecció, tributant-se un
Despees es refereir al mal estat de
Aquesta tarda, el Baile de
Ha anunnciat el president que
a:6 d'Hisenda del Congres, ha traket del Jutjat d'instrucció del Ven. merescut homenatge al mestre CuneeMatch'.
,OLOT
anira al Senat per assistir a la la suele de
mes el segilent telegrama adreçat sis Roma ha quedat aturat i sois
derli N'Eugeni Solsona Pons, d Rib6, amb motiu d'interpretar-se
Tamb (traen, de l'asear:apta que relinterpellaci6 del marques de
stnyors president del Consta i mi- han quedat a les oficines els
gual havia ocupa durant 13 anys el Unes bellissimes cançons seres, essent
ea
tarda
denuncie
el senyor Nena,
L'Associació de Musica.-Carreteres. nistre de Finances:
alts empleats.
Santillana.
matees arree en el de primera las- de sentir que per la premura de temes
sobre re g ist¡neia d'una e g tnele que
Detencions.-Processamentr.
Al Congres s'ha reunit la Coere a d'aquest partit. el violoncellista senyor Sagrera no po• Siedicat General de la Industria
MANIFESTACIONS DEL CO- missió del projecte sobre unen - exp/oa el Decore dele palee« rnrrode Curtits prega tetiri projecte de
—Els velos del carrer d'Argüelles mies executar unes obres del mestre

La Música

CONGRES

celebraren la festa del barri, que re- Be'"5Va finalitzar tan sirepätic acte amb
tia force" fluida. A la tarda i a la
eit, i a arree de la cobla Iluro, hi rHimne Català, de l'Apeles Mestres,
eaeué audició de sardanes, i a la nit i eleqüent parlament del senyor
ball de saló a eärrec de la Banda eft:- Cumellas R16, manifestant quant
reCral, Reeultä una festa esp'endida. agradable que li era de poder esteres-El Clave-Palace te tancades les ser amb teta sineeritat l'entus:asme
que li havia produit l'obra de cultura
aves portes.
-La companyia ¿'operetas halianes musical que realeza el Onnservatori
GraniereMardienti i Tibassi ha pas- dr rAtentm, adrecent per aquest mnee a acerar en el Monumental Bose, tiu la mes cordial enhorabona al dibalee representat darerrament " La rector. prefessors. Junta de l'Ateneu
duquesa del ball T'abates", "El Ave i dignissira Ajuntament de la ciutat.
Maria" i « El cabo Sasino".,
SABADELL
VALLS
La Schola Cantorum de MolleNotes ellversee
rmosa a Sabadell
I:Ajuntament
elegit amb careeCorresponent a la visita que
ter definitiu e/ regidor Ciril Avellä
Der ocupar la quarta tinincia desleal- l'any passat la achola Cantorum
die per 3 vots a favor i
en blanc. de Sabadell féu a la Schola
— Dimarts, a la parroquia' església Cantorum de Mollerussa, ara
eare Joan Paptista se celebraren han esta( hostes de la nostra
els funerals pel te. de ränima del se- ciutat els cantaires moneensencs, al davant dels quals hi
Irte Joaquim Freixas i Martorell.
vingue el president de l'AcatlhHi assistf una gran gernació.
— Sernbla que hi ha moltes proba- mis. Monteerrntina i alhora albliees que sigui empedrat. a arree ca/de de Mollerussa, senyor
essent acollits i obsel'Estat. el tres de carretera catar:6' entre la Creu i el Cementiri. * quiats per la nostra Schola Can—
fixat la seva residencia a la torum, amb el seu president
/llo ra c i utat. cempatrici N"Arieni alhora diputat per la MancomuFallece, de,pres de molt 'larga esta- nitat senyor Pirart, i altres autoritats sabadellenques, ale
d-, a Rarceiona.
— 7-la pastar a millar vida. a l'edat ! g om un gran nombre de perso!
'e're anys, el jove En Josep Pi- nalitats i elements de l'Alsacia. mla Catòlica, Joventut Católiny's Lar.
letnel ha mort la respectable se- ca, amb el seu consiliari i il lusrama Yesera Penya i García. tia del tre canonge Rand. Llufs Carreras 1 Mas.
ten , —, enceres/e Sehastfi Ferré.
— Al matt constituí una be—
&fine a llum arte felieeat
eres eree nsa nena, l'esposa d'En Ludo- lla Insta tota assenyada la Dietas Littirgica al alones/ir de
Fores,

,

Sant Cugat del Vallas, en la qual
prengueren para ultra els elements de les Sabotea Cantorttm
Obras :
esmentades, elements de les
Eatluallante
Soholes de Gràcia 1 de Sant
Ran eomeneat les obres de peaton- Just, de Barcelona, aixl com un
Pagoemerm
la volta rbr t a : Aplee

es«) fins l'estada internacional de
Lator, del tren qua ara mort a Rentema datne mine do Vilafranca-Perpi-

aii.

-Ha cama tema agradable sorpresa
Tm la neutra ella sigui indicada Pea a
„,, reno de la volt. seria de Caargi
ngle sed* ariliker ers «aa•

Per al dia 20, al vespre, al teatre Principal, l'Associació de Musica té anunciat un concert a cerren de Na Josepa Regnard i N'Anna
Aimat.
L'esmentada Associació té oberta una llista de socis forastera durant l'istiu.
—Durant la paseada setmana el
moviment demogräfic ha estat de
as morts i guatee naixements.
—Els guàrdies citáis de Sant Esteve de Bas han agafat els veins
d'aquella poblacie Josep Planchas i
Carlee Casals per amenaces de mort
al seu conveí Vicens Teyan.
—Sembla que serä un fet la construcció de renllae de carreteres i
rúltim tros de la de Vich a la nostra ciutat, gràcies a les gestione del
diputet pel districte, senyor de Ventes.
—En el enes de juny han concorregut a la Biblioteca Popular 873
lectors, que han consultat 1,123 obres
diverses.
—Per haver trencat nenes en les
t'acciona legislatives passades han
estat processats Pere Marque Narcis Agusti, Josep Vinyas, Baldorder
Oliveras i Josep pareé'.
—El mercat del dilluns passat estigué torea animat.
—El Santuari dels Ares ha estat
assenyalat per hostatjar una colónia escolar barcelonina.
—Les festes religioses i popular.
de la Verge del Carmen, tradicionals a la nostra ciutat, s'han vist
mea concorregudes i celebrad« amb

tota solemnitat i animacid.
BELLVIS

Una plaga de la remontas
Ja fa uns deis o dotze dies que en
aquest poble patim els efeetes de la
iza/asió d'una oruga verde que destruir: total les plantes del tenue i
gran nombre d'amics de la Lit- particularment la remolatxa magra.
ga espiritual de Nostra Dona de Els campe d'aquesta planta que no s'hi
Montserrat. L'olio', ordenat ha acuda rapidameat a 4:n'abalee l'oamb teta la solemnitat, revelit ruge, han quedat completemeat arreuna regada mds pul:anea que
aste, talment cona si s'in hieda calat
ba pros entre ni:toallitas ele ' Loe.
unte litdrgioe, que oada die edn I Co. que Funesta da tarea pleaspastesir•
a« boa diti go• doota. 14 la I teda 4 reeditas

Hei prorrogant la d'autoritzacions
aranzelàries la vigencia de la qual,
en concertar nous tractats de comen,
podria ocasionar greus perjudicis a
la indústria nacional de curtits. - Secretara Arenes; president, Futre."
Tambd restat Sindicat ha intcressat a diversos senyors senadors
que s'oposin a raprovac i6 de l'indicat
projecte que tant perjud'caria els intereasos de la indestria que representa.

Els Teatres
TIVOLI
La companyia que dirigeixen els prinmen acto« Pep Santpere i Josep Be
gis es dispoea a anprendre tasa aova
campanya teatral al teatre Tívoli. Ha
estat muntat als beatos del dit teatre
un potentissim ventilador, eh corrents
d'aire dele guata distribuIts constenimument per una extensa xarxa de
tuberies que recorre tota la planta bee
me de l'edifica mantenen la sala en
una agradablisima temperatura, Pr4'
pia del mis ombrejat jardí.
Santpere i Bergas tenen en cartera
diverses importantissitnes estrenes que
aniran donant a afflaixer durant la seva 'cande a latea-4m canses del cariar de Casp. Entre les obres preparades figuren les de grandios alca a Parls "La senyoreta mami", "Les dones decente" i "La poma", «jinete
del farad g comediògraf 1 vodevi ista
francès Lltab Verneuit e& de Sara
Bernhardt i traduides per Amichatis.
A relene de la comparen SantpereBergis continuas ligarme els excellents
i aplaudes artistes AlevalneM Cama,
Rosa arcenes, Visita Lepes, Doten
Ye, Elena Montserrat, Teresa Vlnyals,
Teresa C.asanevas, Pere Alfonso. Aliene Tormo, Aliene Amaga, L'ef.
Unen, ?erran Capdeella 1 aleles, el
nen12 deis el* evoca m'el ;lidie les
aforteudes campeares desenrollado
per ton elle al temo Emerged.
El debut tirana Soe din:Idos Idas* a la eh, possacce os mama el
Unas yerltni a idt
P1t 4.4

sede
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Els periodistes, en tenir no.
lacia d'aquest nou conflicte,
s'han dirigit al Sindicat, posant-se en relació amb el Comita.

Aquest s'ha mostrat molt

sorpras per l'esdevingut, perquä
»gens han manifestat, el Bano
de Roma era un dele que consideraven afectes, puir des del
primer moment es posa al costat del Sindicat.
Contestant a un comentari
publicat per un periedic del matf, censurant la declaració del
boicot, han dit que fina a can
punt tenia rata paré que cal tenir en compte que aquesta mesura l'empren en casos extrems,
quan es veuen acorralats.
Després han fet la següent
manifestació:
"Sabem per informes oficials
que es troben a Madrid diversos individua rrtanyents al
Sindicat Unic, els quals ens fan
objecte de persecució extremada.
En el dia d'abir, el nostre ad:
vocat don Pera III. Horns, nota
que alguna individus el seguien.
En arribar al carrer de Cedaceros, el senyor liorna va treure
la pistola, i aleshores els individus que formaven el grup se

n'anaren pel carrer d'Arlaban.
Sobre aquest assumpte ens
proposem presentar avui la sorresponent denúncia."
UN MANIFEST
El Sindicat d'Empleats de
Banca I Borsa ha fet públic un
extens manifest, en el qual donen compte de l'estat del con..
Mote i del per que de la declamete del boicot.
En el dit manifest hi figura
el segilent parkgraf:
"Per acabar, us diem que no
pasean molt de Lampe sanee
que eontestem oornplidament
ale que amb justicia ene pinten
oom a terroristas, donant a coMixer un sensacional document
que explicara en L oom se seta.
1 bra 61 tameme ano ka donat

ça d'armes, per a estudiar les

borant en gran part l'esposat pel se-

ayer °lepra.
Com a Meras be tinzut derivaeione
equest s'enrame per la interveneid d'un
fundo:inri d'aquel' Muntament, pregunta al ministre de la Guerra que hl
ha sobre el particular.
El ministre de GRACIA I JUSTICIA contesta ele primero vete, otoriet fer el que petral Per • remen
satisfacteriament l'essumpte, del qual
s'Ira otepet el senyor !Joma.
igl ministre de la GIIERRA din que
s'he dirige 5 lea enterita« competente
trselledant-los les den gue'« tetes ea
el Parlament i en la ',remes Pereuw
procedelxic a llur reeerea 1 imposin lail
EL QUE DIUEN ELS MINISTRES
A des quart de quatre de la sanciona eutreseudes.
El senyor MENDEZ VIGO reptotarda despatxarà el ministre de
dueir un pres que fa äs te en les On2t11
la Governació amb el Rei, posant-ne a la seva signatura, en- anteriors per a censurar la parsimenia
tre altres decrets, un accep- del Govern daeant ele buceemos que estant la dimisside del governador devingueren a CintrulVni go en ele
<mala s'agrede • tina parella de la gtarde Palenc:a, senyor Bio.
die civil.
• El ministre de la Governaci6
El PRES/DENT Ii «ida ratenele
ha nanifestat que la vaga de dependents de Banca i Borsa con- per les proporcione que dena al sea
urce, pule teces dimanada le pamela
tinua igual.
per formular preguntes ele el:patata. 1
Al Banc B i seäia han treba"al un trenta per cent del per- si tots utiliteen el matelz preeediment
sonal antic, i a l'Espanyol de que el senyor Méndez Vigo, no ein
pa g uen ter fts de liar dret. (Ralles.)
Cradit el quaranla per cent•
El senyor MENDEZ VIGO, seeeA ambdas Bonos slia comendint a lea indieaciens de la presidençat a ndrnetre nou personal.
ele, en brens termes repeteix el que ja
—Al ministeri de Finances
digne en une altra omite per • insishan faclitat les segiients notes:
tir que es depurin ele ¡eta i que es fiel
Les dificultats que s'oferien
perriuä els advocats en exercici justeia.
El senyor RERNANDEZ V1LLEa Madrid presentessin les derla
racions d'utilitats, en els anys NA formule arrees contra el jutge de
1920. 1021. 1922 i 1213, als efee Villena I densos que re momees es
tes de sisaste r la tontribueió altre juego especial pene Intentase
d'utilitats, a 'han salvat f à cil- en alguna sumaria que aquell co ha trament, puix la mejor part dele mitar degudament.
El ministre de GRACIA I AMIadvorats amb bufet obert en
aquesta Cort, i melt paincipal- CIA fa una calurosa deletrea d'osen
ment els que venen satisfent ta juev. que be «tse «satine/e NI en
signatura de Iforel. Ase tat deuda
primera (mota de la contribució
el es precie, mediar.
industrial, acatant el precepto
El mayor BEIMINDICli PIB=
i el manteniment de la llet han
Presentat les oportunas (tecla- en ?tetinas Insistas ca al eras MaIll
racione a l'Administració de al jato.
El ailanto de INSTIG70010 PP.
Contribucions de br"provincia".
Aqueet fet sena dable de gran 'LIC.& enlaza: Je atase embi eme
tratoendeneta, se l'estima &fi- eem de Mana 1 si al qua daga
naba perquä ele protessionals, pedes d'amad: palia
advoests, metes*, agente, nota- IR osero ILSOIDT: orkeipe
zia,
quyt •mroxixe

esmenes que es puguin acceptar.
Cien també el president que
al Senat la sessi6 sera molt mo
guda per la discussió del projacte d'autoritzaci6 aranzelària,
encara que si persisteix el propòsit de demanar el "quorum",
per a votar aquest projette, serato eridate a Madrid els sena.
dors que san ja fora.
Ha acabat dient que dijous
dissabte vinent se celebrara
Consell de ministres.
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4 tse dele pedestales gel has ea- • "test aenyor. En dlt dieunent
tat 'a Melilla I de lv mas mg% es' ea enantleeta que un dala estenia eti alt ceceante. Aixt hl ha pa tallen fou detingut 1 gel Ungid
riodistes que !mimase amenas ame que Mirar en !liberta' perquè

E. S.
amor NOUGUES. — No, nol se bonorire en alunes unitats de
.l'essereit que opera al. Mame. Crea.
elaneet)
mear GASCÓN des- que ele Alte Comissarie .r comandante
ee& de fer-is arree del . pree que es generals eón els cridats a fer la pro.
flennnlä al Sena i d'enatir les agite posta que el ministre necessita.
El ministre de la GUERRA nimbé
sita' de Gil Berg& i 'Isabel, demana
al ministre de • Grecia i justicia que rectifica eme expressar la seva absopctti anib urgencia a la Cambra un lela amb les paraules del
projeete de Uci amb taz sol article que temer Oteyza.
*atoara el Gavera per posar en pracEs llegeix una proposició de Ilei
tica l'apèndix al Codi Civil del Ceca relativa a la plantilla deis emplean,
foral aragonès. que ha estat dictaminar subalterna de l'Estar, de conformitat
per la comissid de Codee.
amb larticle at de ta Ltdi de Pres- .
E/ MINISTRE DE GRACIA 1 strpostos, i el PRESIDENT anuncia
JuvricrA recull el pm del senyor que, decord amb el precepte regla-Gaseen i Mario i ofereix portar-lo al mentare el primer signant. que és el
senyor Fanjul, /a defedarä en la seaCorleen de ministres.
senyor GUERRA DEL RIO re- si6 próxima.
produeix el seta pm, relatiu ah estrene
ORDRE DEL DIA
'gen deperrats al Sahara per ordre
Per substituir En Rodia, es qual
gobemativa i diu que acta rå al tribu- ha presentas la seva renuncia de vonal superior de la nació si el Govern cal a la Contissió de Responsabilitats,
- no en fa Cas. demanant la !libertas d'a- es procede:e a elegir un altre dipuromes hornea que na han comes cae
tas. essent elegit En Salvador Albert,
-defiere.
pm- 77 vots.
Diu que as deportarte eren onze i
A contnuaei6 s'elegeixen das dipula elan mena cinc.
tats per formar part del pie de l'InsUn efells, francés, estä a Cab Jebe titut de Refortnes Socials.
i iou detingut a Barce:ona en i915.
S'aprova un dictamen declarant
Va enumerant els que catan detin- Iliure de ¿espeses la concessi6 del tiruta, parqué llurs neme rgurin al tol ¿e marquesa de González Tablas
Diari de Sessions.
a la vídua del tinent coronel d'aquests
Un *Ice frentes hi ha a Cabo Job( 1 dos a les Palmes. Un d'aquests
sha tornas boig i raltre es am meriaíssirn profesa«. que ha eserit a lenterpelant una carta en ia qual Ii emita
Im seres pçnalitats.
Després s'ocupa de l'abandó en que
-els governs testen a la il.a de la Gomera, sense carreteras i en el matex
estat en qué es trobava que va desenibarear-hi Cristófor Colornb en anar
a descobrir América, quan hi va desembarcar el comm de Romanones, quan

va acompanyar el Rei, a emanes dem
mariner que el va tirar a l'aigua perque fea pessigolies a les carnes.
(Grans dalles.)
A la Gomera no 14 han CUTO% perqué 113 hi ha carreteres. No hi ha
porte; no obstant, en pressupost s'han
consignas &muno pessetes per ports.
Aquesta és la 'lista civil d'aquella illes
en les quas sempre surten diputats
ministerials. Demana que es nomeni
risa inspecció perquè esbrini en que
sha despres el &ser que han enviat els
Governs. i que sois ha servit fina ara
per mantesiir el maleaa
- toe. i que vagi
a presidir el que hi hagi d'anar.
El MINISTRE D'INSTRUCCIO
Ii contesta i promet trasladar al seu
company el de Foment el darrer prec.
pesqué vegi el que sia possible fer.
qtant a aró des deportats, aquest Govern. per inkiativa ¿e' milistre de
l'Esta t. d'ocupare. en Consell de mi-

mares de lassumpte.
En mollee ocasione no era
.posible resoldre la situació dels
estrangers. parque els països
a que pertanyien no els admetien. Ei Govern, per gus ta no va
a tense detiguts a aquests bornes. Derb si els 9>US paisos no
els admeten, és dificil salvar aqueSt obstante. Perb. pot estadiar-se de nou la qüestib, però
no es pot exigir que Espanya
almeti co que en nitres pasos
es indesitjable.
El senyor GUERRA DEL RIO
diu que pertanren t en Seeratn-i Elige dala Drets de PReme, esperava d'ell altea contesta. La Ilei espanyola. no nbliga,
ni tan sols autorítza , a detenir
ale indesitjables, sitió a que els
vigili la policia i a obligar-los a
la prestada d'un treball.
. El MINISTRE D'INSTRUCCIO
replica que això res te q ue venre amb la Lliga dels Drets de
relenne, i aquestos deportats estar.t alli on son, pesqué les autoritats de les clutats espanyoles on esteren deien que no de.vien residir allí.
El senyor NOUGUES formula
un prec relaclonat amb un expedient de quintes.
El senyor OTEYZA també disigeix un preo al ministre de la
Guerra relacionat amb la labor
que els periodistes espanyols
han realitzat al Marren; per a
informar a l'opinió. Per ;a
breutat que ha d'imprimir a les
seres paraules. en atenció
nombre de diputats que desitjen formular precs, no entra a
detallar alguna dels servets
prestats pels representante de
la Premsa que són altamer.t me
ritoris i en algun dele gneis han
anhat a exposar la seva vida.
Aixf com s'han donat cheCics, i alguns severa, a parlodistes que no han colaborat a
guet dels que dirigien la campanya, 145oric es també crue als
demés se'le recompensi Propoea que el Govern els hi dongui
"la recompensa a que s'ha nfet
*acreedora, f com ell tambe ha
estat a Africa en funcione de
periodista, per a fer callar les
Inurmuracions de la malicia, ad
vertex que desitja que es recompone! a tate menys a ell.
• De fa efncerifat erequestes
ertanifestacione es podrä jutlar
amb Wat que el Govern no 11 feria cap favor .amb la eoncessid
d'una tren, puix ahtb l'obli gaila a dame l'acta de diputst si
110 renunelave al favor.
El ministre de la GUERRA enlate molt democeriada la petiel6 de
l'Oseyze, je qua de indubtable que ely
Modista han presta al Mere« serial . meeenents que han de monteenalee Per :time recu ll el pese agra4emeliseak 1 din ese seII fati era
".
Ido que de ~ton i h
tinfelir

reetifica 1 din
,Ø1,111re eseetnen

cognotns, Na Maria del Carros Perno.
Es posa a debat el dictamen sobre
el projecte de llei modificant l'apartat Iletra A de tartiele 25 de la llei
de Pressupostos de reza que va establir determinadas regles de prelació
per a la construcció de trossos de caeretares.

S'accepta un vot particular del senyor Rodtiguez

El senyor MONTIEL en retira un
altre que tenla presentan i s'aprova el

dictamen.

Es posa a debat el dictamen sobre
el projecte de lid de tinença indeguda
d'armes.
El senyor SABORIT apela un

vot particular a la totalitat. Diu
que la minada socialista s'cposarit quan Ii sigui possilde a Paprovació d'aquest projecte
hei que crea un nou delicte: la
tinAncia d'armes.
En el si de la Comissió de
Gräcia i Justícia no ha trobat
el projecte un gran ambient, i
sols la dieciplina política l'ha
impulsat a dictaminar. Que pre.
ten el Govern? Anar a una política de desarmament a Barcelona? Dorks sense aquesta
nora hei pot fer-ho, perquè a
Barcelona sols tenen deet a
portar arma els agents de l'autoritat, perb el capitit general i
el governador civil han concedit
nombroses !licencies crus d'armes al Someten i altres elements particulars.
Amb declarar la caducitat
d'aquestes llicencies, està tot
resolt. El terrorisme a Barcelona eslä demostrat que es vincula en elements, i per tant, no
es cosa de &des ni d'esquerres
i el país es dóna per enganyat,
si es pretere per-li creure altra
cosa. Aquest projecte de lles es
una hei d'excepció disfressada,
Púnica cosa gua aquest Govern
va a oferir al país en relació
amb el problema social. Els socialistes han demostrat que no
eón pistolers, que contesten a
l'agressió amb l'agressió; però
estan contra aquesta llei, que
no troben justificada.
Examina ¡'última etapa de
comandament d'En Sinchez
Guerra, quan fou destituït En
Martínez Anido; i diu: o no significa res o es la condemna de
l'etapa anterior dels propis elements conservadora, Els conservadors pogueren governar a
Barcelona sense mesures d'excepe/6 en els última temps. Venen els lliberals s recurreixen a
elles. Ahir anaren a Barcelona
cent guàrdies civils mes i un
nou cap de noticia. Els atemptats han mimvat des que estIt a
Barcelona En Portela. Que pasea a Barcelona que amb uns governadors hi han atemptats i
amb altres no? Es que uns governadors uf:1 millors que altres? El que demostra això es
que no fan manca mesures d'ex.
cepei6: n'hi ha prou amb governar.
A Barcelona hi trague necessitat d'emparar a l'exèrcit i es
dictä la Lles de Jurisdiccions, i
tota Espanya la tingué que so:
portar. Alza mateix va pasear
amb la suspensi6 de garantice,
i ara es vol carregar a tot Espanya amb una altra llei d'encepe/6. I sempre eón els Riborafe. La Llei de Jurisdiccione,
Montero rtioa; la suspensió de
garanties, el comte de Romano.
nes; i ele delta:tea per tenencia
d'armes, aquest Govern. En
canvi, els projectes de Ud Iliberals no es veuen enlloc.
S'exten en llargues consideracione parlant de diversos assumptes, com el de l'edificació,
In politice que se segueix al ministeri del Treball, l'excessiu
»de de !orces que s'observa
ale carrera d'algunes poblaclon', etc., etc. Es ven el marcat propesit de l'orador d'extendre el seu dieoure amb fine

obstruccionistas.

-L'out& un document eubsorit
per En Roig i Ventosa, candidat
en lee aleccione generals pel
dietricte de Vilanova i Gen),
que es publica a la Premsa, i
ea el qual ea parla de la ges.
tid del Sometan a favor ¿'En
Bertran 1 Musito i de la intervino» del pletolere-a favor d'a.

portava llicèncIa d'as d'armes
extesa sel capita general. Encara que eaprovi aquesta Ilei,
res es coneeguirtt contra ele
pistolera, pulx hl asure que
tornar-los l'arrea i demanar-los
perd6.
Pregunta guantes !licencies
"e d'arma s'ben concedit a
Madrid pel capità general de
Castella la Nova. l es podna
preguntar tambd quina marca
de pistolas era l'autoritzada,
parque fina amb aúne es comercia. Recorda la frase d'En
Situó al natIng del Teatre de la
Comedia quan va dir que havia
educat a la joventut jauMma
amb la browning a la mà.
Compara la tasca social del. Governo d'Espanya amb la que fan els
Governs d'altres pasos de módula
capitalista, en els quals lee clame
treballadores unen poc que fer.
Remarca resdevingut a la vaga
general ferroviäria de Bélgica, on
ell es trobava aleshores. No hi llagué un sol detingut ni la mis petita
represiú. El mateix que aci, on ea
fa its de totes les vexacions imaginables contra ele treballadors. Per
alee, en aquests paises ele. trebafiadora saben que no guayen res
sortint-se de la legalitat.

SENAT

pressa el sentiment del Gavera pes
danys ocasionats per les tempestes en
diferente regions d'Espanya.
delegats tratamos per una regada ca-

nteada la magreed de la catástrofe,
trametre els auxilie en forma proporcional. Natura'mect, es fuá tot el poseibe per remelar eh ntals soferts per
aqueixos nobles.
El senyor GUILLEN SOL també
s'ocupa dels estralls de la tempeSta,
mostrant-se satisfet de les gestione del

caräcter mareadarnent privat.
Manifesta que l'Institut de Reformes subsPreix per redore que
realitzen els representante obrera.
Pene la reforma feta pel vescomte d'Era, a espatlles del Parlament,

ministre de Foment.
Diversos senadors s'associen als anteriors prees.
Estä a la Cambra el President del
Censen.
El trohistre de T remens rectifica fri-

parar amb eficàcia la tasca legislativa ni intervenir en els coalla&
socias.
Es refereix a les soo,000 pessetes
proposades per escometre el problema de l'atur forçós.
El ministre del TREBALL:
—Aquest deeret és mes.
El senyor SABOR1T: El que fet
S. S. ha estat signar i publicar el
decret, pecó la iniciativa és deis conservadora.

El PRESIDENT, que en aquest
moment és el senyor Vinceati,
adverteix que encara que el projecte de Ilei que es discuteix està relacionat amb ds problemes socials,
creu que l'orador ha recorregut tot
el ele:e de les qüestions socials,
convindria que deixés per a una alca «asió aquess coses de lea
guata parla e, es concretes al vot
particular que *pala.

El senyor SABORIT segueix
dicto que aquest projecte de Ilei suposa l'existeneia obligatória de delicte, i, per tant, no permet el sobresseiment.
Parla de les arbitrarietats que es
cometen en la concessió de Ilicencies d'armes, influida pele cacics.
Un DIPUTAT: Sha negat a un
alcalde de reial ordre.
El senyor SABORIT: I a regidora socia listes.
Acaba lamentant que sigui un

Govern lacral l'encarregat de donar aquesta Hei, la qual será un cas
d'iniquitat.
El senyor ABRIL OCHOA
contesta per /a comissió. Diu que
no es tracta d'una Ilei de carácter
social, sinó de carácter penal preventiva; el Govern sha trabar amb
el problema del terrorisme i ha cercas un mitjä per treure les armes
de les mana dels terroristes...
El senyor CORDERO: Per a alocó no cal aquesta fiel.
El senyor ABRIL OCI-10A diu
que si, que calla, cae no conos/ti:hit
delicte la tenencia d'armes no se'n
treia _res de prendre armes puix al
dia següent hom podia comprar-ne
una altea.
El senyor SABORIT rectifica.
Din que entert que avui podria
suspendre's el debas; peró que de
totes les maneres la minoria socialista es proposa consumir el temps
que queda de sessió, car no rol que
avui s'arribi a ur.a votaei6.
El comte de SANTA ENGRACIA, president de la cornissió, prega al senyor Sahotit que digui sincerament quin Mi el seu propchit.
Si desitja que es vagi a una sedninça la comissió no s'hi °posará
pea Per alocó cal que digui clarament guinea modificacions són les

que voten introduir al dictamen.
Ja ha dit el Govern que no considera aquesta llei com una panacea per acabar amb el terrorisme,
feró creu que es un mitjà auxiliar.
El senyor SABORIT insisteix en
la seva proposta.
Els socialistes eón francament

contraria a la hei que ea discuteix,
ähdue amb les concessions que faci
el Govern; peró, si no poden evitar
que s'aprovi procuraran que quedi
com mes atenuada minen
El conste de SANTA ENGRACIA replica que el procediment es
allunyar el vot particular, que estä
en contradicci6 antb el dictamen.
Altrament, hi te el prop6sit de demanar la prórroga de la sessid.
El senyor SABORIT en protesta.
El mineare de la GOVERNACIO
manlfesta que la prórroga de la cosió nemes era per tramitar Emanete que es discutan. Pea-ó, si el senyor Saborit din que demà .ere
bree en la seva rectificada, per norme anar tot seguit a la acució,
el Govern no té cap inconvenient
en suspendee el deba.
El senyor SABOR!? ho insegura
Se tupen el debas 1 Calme la
temió a tres surta de vale.

,
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petelx que no es deolatt la ur.

abuela:
Gamma la lattiSi lii quiteetatayo l El • anyor SALA.fa resultar
cinc mimo. sota la moldeeis dat mu- la Importancia del dictamen.
te de Romationes.
Creu que el termini de ^4 /torea
• i podrItt deser convincent, perquè
*p um. z Pe-GUSTES '
podria, rebre ele que
El senyòr BUENDIA dompa dele el Govern
d'intervenir en la discussid.
estrella que • ban causat les última ,, dan
• El PRESIDENT DEL CONtempestes en agua noble de la pro- n SELL
aren reglamentaria la
vincia de Madrid. Les colees en
de la Presidencia de
aquest nobles eluden considerar-st to- proposta
la
Cambra,
comprometent- se el
talment perdudes i demana al Gentil Govern a rebre
demit, a les onque acudi a remeiar la miseria en que ze del znaff, els interessats en
han quadat tantee fisibles. .
la dfscussid.
a ce
El
amara al p
Yor
aquesta forma, s'aprova
anterior. exprenant la san eonfeaca la En
urgencia de la d'acuite del
en ois bous propásits del Govern.
dictamen.
En Daesau GARCIA demana proSenat pasea a eunir-se
tecció per ale damnificats per les tesa- enEl
sessió secreta.
pestes als nobles de la provincia de
Reunida 'de nou la pública,
Cuenca.
se senyala l'ordre del dia per
El senyer MOMPEON reiertix els a demä i s'aixeca la
sessió.
estrelle extraordinaris soferts a les
comarques d'Aragó, on les tempestes CONTRI Er. PROJECTE D'AUTOhan alut la miseria i la ruina a nobles
DITZACION8
entera, i soRieita també l'auxili de
A primera hora de la tarda ban cel'Estat.
El MINISTRE DE FOMENT ex- lebras una detinguda reunid co el sala

Reconeix que el Govern sha negat • anar a la declaració de restat
de guerra a Barcelona, per6 s'han
utilitzat les lides de rexereit en
les (Abrigues i en altres treballs de

ha desvirtuat completarnent aquest
organisme i per aixó no pot pre-

/

sistint que el Gavera auxliarå les regions ocupades.
El DUC DE L'INFANTADO explans la sera anunciada interpele-cid sobre el prove7nsent d'aigües a Madrid.
Es ;reposa demostrar que les obres
projectades pel Canal d'Isabel II no
sán d'urgència ni d'absoluta necessitat.
i que les enes obres poden realitear-se
sense produir cap less:6 a Vnteres prive. Fa tina histlria de la Huna martinguda dirant anys entre el Canal i l'Hidráulica Santillaea, en la
qual cons t anment es re ié la darrera
empresa desamparada pelo poders míleca.
'Ilustra el seu discurs imb nombroson documento. Acaba rient que esté

demostrat que l'emnresa Santillana té
dret a proveir tota la part alta de Madrid, 1 en defensa d'aquest drets emvean tots els procediments legals que
Puttiti•

Prega al president de! Consten que es suspengui l'oxeencid de les obres del Canal d'Isabel II, fine que estudit degudament els drets de l'empresa Santillana.
El president diu que li contestare, quan hagin parlat els
oradors que han d'intervenir al
debat.
El senyor LOPEZ CABALLERO, com a comissari del Canal
d'Isabel II, defensa la gestió
, d'aquest, que es absolutament
I de l'Estat.
Alludeir a la qüestió de competäncia entre ambdós Canals
sobre el proveiment de la goma alta de Madrid, i diu que
en els 23 anys transcorreguts
no existeix cap disposició ministerial, pes/ als informe elegits pel duo de l'Intentado, que
adjudiqui al Canal de Santillana l'exclusiva del provelment
de la goma alta de la Cort.
Fa ressaltar el dret de tots
els reina de Madrid de disfrutar de l'aigua de Lozoya.
L'Eslat no te el menor desig
de conrulcar el dret del marques de Santillana com caricessionari de l'aprofitament d'algües del riu Manzanares. El que
pr.ssa es que el Canal de Santillana, de concessionari d •aigties, s'ha convertit en contraetista •'un servei públic en relee/te amb rEetat.
El DUC DE L'INFANTADO
rectifica.
El PRESIDENT DEL CONSELL declara que no es de la
sera competencia el traetar
aquest assumpte, i promet portar-los al Consell de ministres,
dedlarant que el Goeern estä
disposat a cercar una fórmula
de concòrdia.
Es suspèn aguaste diacussiet.
ORDRE DEL DÍA
S'aprova Pacte. Es llegeix el
dictamen de la Comissió sobre
autorització aranzeläria.
El PRESIDENT pregunta a
la Cambra ei s'acorda la urgencia de la diecussió. El senyor SANCBEZ DE TOCA deinane que no es portl precipitadament.
El PRESIDENT manifesta
que el dictamen ja de conegut.
El COMTE DE MORAL DE
CALATRAVA també pede que
es deelari urgent, ereien coste
els senyors Ferrer i Vital i
Echevarria.
El PltESIDENT DEL CONSELL meten que la proposta del
Govern de Illegal, pare* diu qua
no vol recórrer a la majoria
per decidir la votació.
El senyor SANCHEZ DE TOCA inaleteix que no convé que
se eoilloiti la urgencia.
El PRESIDENT proposa la
declaració de la urgencia de la
dlecussid, comprometent- es a
no pasear dem th de la.d1a00310
de ha

totalitat.

de conferWiseles del Senat En Frederic
Eeberarre. En Ferrer (Vida!, Ea Sala
I el comte del lineal de Caleteara.
Han convinant en =in:ladre Foposiele) al predecir- de lid d'autor:bulo:u
aranzalaries. fundant-ee en qu3V la sera api-stand ha de portar notoria perludida a Moltes indüstries, en especial
la siderfärglea.
L'Echerarria hada rebut un telegra-

ma de la tiambra de Comerç de Bilbao, exeitant el seu :el perque persateim en la sera actitud oonrräria a faprnraci6 del projeete.
L'Echerarria, al circular el telegrama de contesta, ha demanat al president de la Camina de Comete que ttei
eatensin el prec a tots cli denso!e repre'entente a Corts per M'ala.
El. tres turne de totalitat contra el
dictantent el ~eliminan Echen-arria,
Ferrer i Vidal 1 Sala.
De la marro menor intrangskencia
del Gorem dependrä el nombre d'ememe gen ban de presentar as impugnador, del projecte .
Es possib:e quedaseis el president del
Consell deministres 1 el ministre d'Eatat celebrin una conferencia arnb En
Siteehes de Toca I que es tracti d'incorporar al dictamen sobre autoritza eines aranzetaries algunea de les pretenslons formulades sobre protecció a
la indüstris midiera, amb qua/ cosa Ea
Stinebez de Toca deiraria pes Mitre al
projecte que el Coreen preten tenle
aprovat el auneis direndree.
AQUESTA SETILANA ES TANCARA EL PARLAMENT
1 Cornees. desata el carel d'obstrnee j e empres pele socialistas contra e
projecte de tinWnda indeguda d'armes,
el Gorern celebrare desee, amb en Besteiro i Sabosit, una conlerWacia per
examinar aquelles esmenes que podrien
ésser autteptiblee dieceptac16.
Si les pretensions dels diputats
socialistes alteressin fonamentalmera la tesi del projecte, este:: conventuts que el projecte quedada
pendent d'aprovació en aquesta etapa de Corts, pesqué el Gomera está
disposat a que aquesta setmana acabin les sessions parlamentes-les.
COMISSIONS

PARLAMENTARIES
Aquesta tarda alta reunit al Congres la comissió que entén en el
projecte sobre tinença d'armes, introduint alguncs Ilengeres modificacions al dictamen.
Uua dcfics és que no sigui fielicte
la tinença d'armes, sine el portar-les.
Una altea es refereix a la revisió de
las llicencies actualment atorgades.
S'admeten recursos d'alçada contra la
denegació de llicencies.
— Toneles les cinc de la tarda, s'ha
reunit a l'Alta Cambra la Comissió
permanent de Finances que ha dicta-

minat favorablement el projecte de
lici d'autoritzecions
uate comercials.

concertar =c-

&id -de feePoneabllitate, eits dad itifeeeta esilgrla da astas
gil. &quiste tarda pon Comete ,oldee. 111 lekonfoth la
al ienyor Albert, diputat de la ,activitat u demorotlbst ea as
liquen; naolonallalt catalana. terreny de persas 1,0•1satapla.
Parlant en Bullir° sobre la eltat per tete el. companya. Sevilla. — Ele empleaba 4/
designadd de FA/bert dala
aquesta tarda ale passadieeos Banca i Borla han acordat etee
dir
un dia de son per la sube.
del Congrds que MI havie,
nat la designació parqué figu- cripcid per la lidia del prest.
dent
del Rindioat amutesinat ß
raid, a la comidió dos diputate
socialistas, «en je melase, re- Valencia.
AGRESSIO
presentante d'aguaste minoria.
Bilbao. -- A doe quarts de
i per alee havia peneat en l'Albert, al qual telegrafiä sir En de ude la vettla s'ata sentit
Nougues proposant-li la •eva treta a la Placa Ciroular, que
han causal alarma. Une descodesignacite.
SnIs en el cae de que l'Albor t neguts tiraren uns guante treta
no acceptes, aniria a la comise contra el celador d'Arbitris In.
nocenCi lbarralinra, !dintel()
sid en Besleiro.
Resolla la güestib de la va- lleument.
S'ignoren els motel» de lee
cant, el funcionament de la cogressió.
[(desleí es completament normal.
Cap deis que competen la eoLE 8DARREREB SESSIONS
mistó sorteé de Madrid mentres durin els treballs de l'inves
El Govern persistan en el seu
tigace5 deles responsabilitats.
propbsit d'arribar si es possie
He, a la clausura del Parla.
N ()N'El HA PER TANT...
ment a fi de la present satinara,
Ele senadors f dipittats de la però, això depen de que yugula
majoria es proposen fer un quedor votats el projecte d'aue
homenatge d'admiració i afecte toritacions aranzeläries, que
al president del Censen de mi- avui ha passat al Senat, on proa
nistres per la defensa del poder bablement tehuri donat dictad
civil en la asestó del Senat a la speit aguaita mateixa tarda, i el
qual asststf el general Aguilera. dictamen de comisad mixta soS'ha nomenat una comissid bre el projecte de tenencia dar.
de diputats I senadora 1 per
ses.
subscripoi6 es corstejarä un
Si això no es logres, ine1111
costejarà un bust de) president

habilitant el dissabte per ce.

del Consell ,obra d'En Benlliure.
Portarä una itseripeid amb les
frases dites pel marques d'Alhucemns en el seu discurs con
testa al president del Consell
Smerem.

labrar emite, la clausura del
Parlagent es demoraría ate
dies indispensables.

UNA PROTESTA
Saragossa.—Els empleats pertanyents al Sindicat !Hure de Banca
i Borsa s'han declara< en vaga
aquest metí corn a protesta de l'atemptat de que foren victimes a
Valencia els seus companys.
Una comissió visitis el governador fent - li remesa d'un escrit de
protesta.
ELS VAGUISTES ES MANTE-

NER FERMS EN LA SEVA
ACTITUD
La situació bancaria no ha canviat,

•eicnsat ambduas parta Ilurs punts de
%uta.

A la Cambra de Cempensació el
moviment ha estat el mateix d'ahir.
Els Banca boicotejats han treballat
amb personal addicte i el que ha ingressat ara. Estuca custodiats per
guirdies de seguretat.
El Bane de Bilbao ha despabila la
cartera de prorineies, aiirmant-se que
aquesta ieina l'ha fet personal portat
de l'estranger.
Tambe sha declaras en vaga el personal del Sane de Casulla.
Sambia que per iniciativa del marqués de Cortina el personal que ara
admiteixin els Sanes tindri la garantia de no ésser despedit, encara que
la vaga es resolgui favorablernent al
personal parat.
Hom din que els nous empleas, es
recluten del personat llicenciat de
l'exèrcit. estant dotats d'un sou de duce
mil pessetes, amb casa i menjar dintre del Baste.
Els elements directius del personal
en vaga han rnanifeatat aquesta tarda
q ue el Sindical no perdrà la serenitat i que dintre de la legalitat defensanan fins on calgui i en el terreny
que seis porti, les reivindicacions i
drets de/ personal sindicat.
Al Banc de Biscaia es reben
nombroses instàncies sollicifant empleus. Igual pasea al
Bann de Bilbao. L'Espanyol de
Crèdit quasi te el personal complet.

Alguns diaria reprodueixen

paràgrafs d'un article del se-

cretad del Sindicat lliure En
Joan Laguia, publicat a la "Ga_
seta del Norte", de Bilbao, entre nitres coses diu: Derrotats
o triornfants. anem a obligar a
Sota els sindicats lliures a un
canvi de front i a dirigir tots
Ilurs esforços a un atac collectiu en defensa dele drets de
classe, que es la missió del
sindicalismo.
Encara que no vencéssim
prefereixo l'enfonsament total a
--

A MADRID NO VOLEN TERRee
ILISME
Retaba-se • un son publieat per na
diari, en et qual es darnana a la Diasede da Betune« que gatantnai
sida de lea persones en ele conflictes
que mensas alisal:Id, dit aquesta
°satinada el ministre de la Governació

ale periodietee ene faein constar ceta
respecta a amad *ter que no ello
cenad« ereltaelons de cap Mg" PiliZ
que la Dirteats de Seguretat te com.
pletanseut ganuatheada la sida dels citatedias, 1 que qualserolga extralimitad() tue pognes tersetne sea conagida amb la roes sesera rigeroaltat.
' RODIANGNES I MUSSOLINI
Diu "La Correspondencia de Esesfia" que pot éster que el carate de
Romanones faci sse ejerce per latir.
a primero d'arma
I afegeix: Es propasa visitar Roma, entre abres poblacioa:, on cesbrasil una conferencia amb Musedeni.
Es sabut que el conde di Remanente aprofita les vacantes parlamereltire per realimai'viatges per l'estrangel, en be conferencia anib les prin-

cipal' figures de la vida internacional.
Per cut que bayas. estat preguntar el Cante per ea pelead-su quino
objectes l'havien impaaut a cachar
aquesta conferencia ha contestas •

—Perque després lleg:r el i.arrer discurs del cap dels feixistes, lo,
que tenia una idea •Iel que es la leberree era trobo disrette-ti: de tal

forma. que val adte•r i alunar
prop de afuosaine agua: eenccpte.

Darrera hora
DE BARCELONA
BARALLES
Ahir vespre, a la una. van
esser auxiliats a la casa de Socors del carnee de Barbarä Vi-.
cene Rebasa Pardal& de 32 anys.
cambrer, i Víctor Casanovas
Serrat, de 33 anye, fundidor,
havent-se apreciat al primer
una ferida contusa a la regló
frontal, de pronbstie heu, i al
segon una alma ferida contusa
a la regid occipital, pronbstio
reservat.
Es produeren aquestes contusiona en una batalla que els ferits tingueren al Bar Atiktic, del

El dictamen ha estat llega
a darrera hora de la sessid i
ala declarat la urgäncia parqué pugui començar-se a discutir en la sessió de demà.
—A darrera hora s'assegurara al Senat que els cansarcarrer de Sant Rafe].
radors de la Comissió de FiEn deser curats passaren dee
nances presentaran un vot partinguts a la Delegació del Dieticular al projecte d'autoritzatricte.
cions aranzeläries.
— La Comisad de Finances s'ha reunit aquesta tarda 3111n•••••1111111111111•1111111[1111•«•11111111•8111•111MBIll
al Congrés i ha acordat obrir
una informació pública asarle a
ta que durarä fins el primer
d'octubre relacionada amb el
projecte de reforma de la contribució urbana.
Tarnte acordi dirigir-se al
ministre de Finances demanant-li que quan presenti projectes tributaria els acornpanyi
amb tots els antecedente 1 estudie preliminars existente, per a
al seu ir/Mor examen.
— Al Congres es reuniren lee •
següents Comissions:
La permanent de Marina,
acrdant que, en cumpliment del
manal en la llei de bases, passin al Congrds per al seu conde
xement durant 15 dies. les no- •
ves Ileis penals, per a la marina mercant.
La de presupostos, aprovant
alguna medite extraordinaria.
Dele concedits durant Pintarreglas parlamentad, quedaren
sobre la tanta tote els canoera •
nents a Guerra i Marina.
1
-LES RESPONSABILITATS
LA COMISSIO PARLAMENTAMA HA QUEDAT COMPLETA
A la vaneant d'En Rodea, que
renunciä el Ou 1100 on la Cortita
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Notes d'Esports
airra,
ELS "REUS DEPORTIU • ES EL
CAIIPIO DE SEGONA CATEGORIA
El camp del Lleyda F. C. eslava torea eoncorregot, peò no tan pe ovni
el diumer.ge. El Recto ha batut els mataranins de l'Hura per e a o, pedem
au--se que la sort ha influir al bona
part en el resultas final d'aquest Cans•t
Uy equips sitan arrenglerat co la
ma.eiea forma de diumenge. excepte
r,quer, dc lUliaro. cl qual substituex
D'arbitre ha

actuat be En Ferre

L'Unic gol ha estat aconseguit per

?ces aprolitant un rebot de la ba.a davant cl macix osare que defensava
rorensa, aes 3 mitruu de començat
tencontre.
En la resta de duració del partís han
dominat mis els mataronliu. però la
sort no ha acompanyat gens els davantres, que amb tot i el set: domini no

aprofitar les ocasions.
Altrament, a loe desenrotllat per
uns i altres no ha pas cstat gaire cien-

Comprimen aquesta campionats les

v...nrnts dits zo. a la tit. i 22. a la
tarda. Hallaran amb el Club de Nata-

cid Baicelerna en la seva piscna de
l'escullera de Ilevant. es el balanç de
gols que °tercie el 9eU cece p de water-pon en l'anterior temporada.
En les ocies excursions per testranger aconsegui en :luna. arnb gratis
campions de no mcnys rama, 82 gols
per 23 en cocea. i en els encorares
amb equips del seu pais d'identica categoria. els scus resultats loren de 2.4
gols a Lvor. per h d'adversos Aquestes xifres elomierns. per si soles rl hi
d proa per justificar l'alta elasstit-

eaciO que han ac5oln en el concert
mundial de pn o aquOtic.
A les prometedores esperances, per
cert fUndades, de -es prceses que ens
di-e:a je) 'a ‘;:arit's os fe5tirals internacionals. nu us menys cert que en les
establir
yrvves de relkus s'ntentari

älginna

nava

marca que

l'uncid elS re-

existents.

A l'exrellent aspeete. cemoditats i
ataior fabada que rhabritace del ruin, e pi, auch una taren-1 iiteta thd-

stee: de dos quina de iet del mili
a dos guares de vutt de la tarda.
, - Con de Maria: Avui es fa la
vana a la VerigO de l'Esperance. a
la seva esglesia.

leo meres. esul Ubre. •
)
loo metres. braca de pa.

300 metres, estil Hiere.
400 metres, re leus guatee estile.

- Adorace nocturna: Avuf toro de
Sant Lenes Gotead&
- treales en sutragi de les /mimes
del Purgatori; Torn de Santa Ger eruct is i Santa Brignla. a la seva ca-

soo metres, eelteus per equips de 2 0
nedadors.
Sa!rs (palanca i trampolis.
Partit final del Campesinas Catará de
water-poln.
En cas d'haver de celebrar elminaterks. es ferien el IT/31CiX da al mar!.
La inscripció quedara tentada el
proper dnimeitge, dia 22.

utela (Escorial, ess. Grieta).

FESTA DE SANT FREDERfC
La Societat de Sane Frederte seguint el costum d'abres anys. arnb

LA

motu 'de la ¡eta del seu Sanr Parró
repartirá bons de pa. carn t arrói a
les persones de TeCUT,Os limitala, mi tjançant que es dispares Frederic. El
reparnment el (ara el presiden' dels
Frederies assocuts Passatge de Santa Mónica. M. unpremta, elo dei ty
i 18 del correrte d'ame a dense del

moToneseas
LA PROVA DE REGULAR1TAT
(Barectema-Osco-B riboo g Donds(ta)

Ha quedas tascada la encripeio per
aquesta gran prova, que envara lloc
eis dies 20. 2 i ca dr., que ‚cm. El
aorterg per l'ordre de ancuda ha donat el següent resultat:
A 30 quinialattcs per koro
1. V. P. B. "Peugeut"
a

1

mati.

La Soetetat de Sant Frederec celebrará dnunenge mera la testa del
seu Sane Pateó amb un solemne <die a resglesu parroquial deis Sants
Just i Pastor. Ocupará la cátedra sagrada el doctor. Franceec Faura , ca•
nonge lectoral de la nostra Santa Catedrat.

te).
a. X. X. 'Peugeot” (quadritette).

3. Fcnet "Pcugem" equadra.tee.
:I 32 quilemerres per llora

han 5abtxt

dfic; les trompades elan Ice mes treqüents vera el final.
La victoria dels TettsenC ha etat
rebuda amb un entusiasme de:irant: cal
convenir que els sets equipers han fet
ter esforç notable en guanyar d'una
manera tan be? leen el eitol dc carnpionse--Tonsdr.
NATACIO
LA VISITA DEI. FERENCVAROSI TORNA CLUB
Una de les dades que avala la categarla dels campions hongaresos que cls

Qesranta berra: baila de St. Ve
Mores d'e/Mo--hp(Barcelon).

següents proves:
30 ameres, entina

(Per alelo»)

Lleyda, a les 21.

Noves religioses

4. Gerard Vineke. "Motosacocne"
; (motociecia).
I 3. Antoni Ata. "Dentales" (motoA

DIADA DE SANT VICENS DE
PAÜL
La comunitat religiosa de la Casa
dr Carnal ebseotnara el seu fundador
amb eta acres segnents:
Ditous dia In: a lee sis del mati.
Missa de Consume amb serme) que fard el reverend capellà de la Casa.
A les den. solemne °fiel. Tarda.
a les sis. reposte.° de S o it . cant

35 oil lómetres pe, horq

6. Pian A.eu "Inehan" (ode-ear).
7. X X. "Recline Standart" toldecae).
8. Innasi efacaya. "Indian" (moto).
9. Gayciä ..11cgre. "Citroen" (autodele)
,lo. X X. "X X.»
ti. Arttnnt Renom. 'Harley David-

. son" (sele-car).
12 R2Mn in

Vetpees i sermit pel reverend pare Ptiozn. ‚jr la Comp.nyia de lepis.

Reeellat. • Reading

Standar" (moto)
13. Lconci Val "Citroen" (autoeele)

14. Pere Bertran. "Harley David-

ELS POMFLLS
DE JOVENTUT

son" (set-cae).

15 Ah red Sedó " liarley Davidson" (side-car).
16 Jaume Serra. "Salinson" (auto cicle).

i7 Rteard Eseakr. "Harley Daeidson" (moto).
Ramon Ftrba. "Pateta" .(side-

L'APLEC A NURIA
Contenen els treballs J'arganització
d'aquest importara aptec. que tonel
dagost. en cumplloc eh. ches ti 1

car)
ic). O Lokoilt. "Careen" (autoc.

du' ju tal cual
tes dels dio, 28 t
slasla (h t . primer. i l dual asristiran pamell n stes de tul Cataluova
Des de d Buns murta, Ma In Al 4
d'agost es de.patearan t duet ' ile tren3,
autos. celles. ete_. 3 la rtd.tccla ct Amauta. Clan,. re a al Carrer u Frisch,
winn o. butega. on tarnle e tactdar

dl

o X X "Patria" lude-cara
21 Antrini Dial. "SlineChar (antarle/e).
2.3 Adolf Snbirana. ^Harley

'meros.
24. X. X. "Ifarley Davidson"

ear).

dadas

25. Pedro Carnats. "Hasney David-

per als dos festivals en qüestió.

EL

CAMPIONAT

DE BARCELONA
La Federacil Catalana dc Natació

Arr.ateurs ens comunica que, d'acord
amb el C. N. Barcelona. ha fixat la
data del 29 del que som per a .2 celebrad:, dels Campionats de

Barce-

Obeeix la creació d'aquests cumploraes a la importancia cada dia mes
gran que va prenent la tasado!) entre
c.:s altres esports.
Per altea part, el fer-se aquests
tampionats en la p'seina 41 C. N. B.
presenta la doble garantia que tant des
del punt de vista espnrtiu eres d'es-

Torres. "Harley Davidson" (eide-cara
3 7. :liarme? Teixidor. "Ffarlei Da-

ser le

el que no

Columa de San:a Colonia de Cervelld

una dada penieslista. amb motea de

dnar en citz/ el. pomellistra

amb Ilurs tamslies eesuen les pina-

des prOximes.
A dos q uarts de quiere tothom assiee
d al rose. despees del qual ev canti
la Salve A la sortea. tingue Iloc una
gran sortija, que fiu les del:cies de

Cal fer constar que durant tot el
dia. 1 particularment en espeta hora

eteetera.
Despres d'unes paraules de salutació
i regraciament diles pets pomells
Sitatä 1 visitants, respect vament. cl jove
e peranj. Molla, del P. de J. "Fe, s
ça i caritas", recita una pocera huniaristlea Després ideen cantades dues
cancdos cata anea per una pomelbsta
i donen., de p tdel "Raseina de joventut "Fe, esperança i CaInterpretares
el chileno diales
te-u"

"Per teleron".
L'Esbart dansaire del P de j "Fors
a U Moreneta" desgrana amb mesita
seguit de haelegancia 1 tu , trba.
1 eta populars catalane que liaren
aplaudies.
Per 11:Ittrt. els pomells "Caes crol."
"Petits en, dur', ptmcmals orga-

de Na j Aguutar. m'estilen:4 det
P. de 1 "Roer flora". F.)uu presea-

ginal

tAj amb e+due ,a ale se-d ./1;01 1 la a:1.a
CXeCUCi0 muh deseada El (anhins aplaudi entuttast,c,,ment, C,Sclut deetieoda
a l'escena 1 autora.
Clugueten lacte unes oportunes i
vibrant, parault,t del senyse me,rre i
cl eant de "1 Ilmne de la mvenrut" i

i apia.ulits per ron

cls

en CfilleUretrit3.

Atth el tren de les 8 retomasen a
ls ceit.t central er• poste liatv v:satanrs. irea joiasot de l'excersiti redil.
zade u de a (mal in servaran grat 3 .
rteord.teca el rnare-A dar el seins

Gizell de Sci-in

b rrehalhenra C
ti Co": .m3 ale Cervetet.

des

quarts de

TiCdlt fETTET

ee
m vi,atst 7,1>
at nocts ti
( 4ige,

arribaren 'mes

or

leeadet al vn)tant del pre,interu.

•e- .

bd rctlorta
)923

mes -

tre les C011eS ee.campaven per lee alce
res cremas una pineda per a esmorzar-

hil an ee -10 al vavfa n reteg

A les deu, a resgleeia de la Cou'ette,
p l ena ims a VeSidt, exhornard rl ..eit
altar major una (Muno de banderes

cid que som inclusta e:u:meter/ a !a
secretar 2, plaça ilul Teat:e, ¡'.(am. 2.
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Aleló de LA

• II II

I

II

Ten t re ^ilvetats
El, CINEMA DE LA SORT
amurre!. tatda, de des «llanta
r!l,t. a le . inul I fol, ne en Y
1.121 II u III Jotnade4 temoetonatIt nrrIr ell mime.; plenade s . irriel d'un retente provea

Barcelona se divierte...
Eta ressonant. Deu decoraclon' de Castell s fernandes. Bulbena t Gleba( u 310TIlleS. ~EQUIS' de Sludid
1"linh9. Vestuari de Pons

Avill

paroenv.

petnous O'nomo •

Cada rus tearnernt de 1 el:veten
de 13 •1311, pre • cal d u, bittet af

,

41) inclaseitiest I
rolen ellet .
blalneult sebtakisent

VB pü,

nava

4414,44.116.0.01144441».41111

Cinema Princesa
Gran vis Leyeran:

pm I

re444444444.444414444febta

Teatre Cercle de San%

Arill, rIllarcert. Iarna. 8 Ad« yltar IN
,, 111 . n . , W1 11U 5 bunc." . popular.
1. La Ila allatnautna; ll lleaelr-P1135•

l

il PROFETA CUAS
in Lea earchetre.
Hulailues de p n till .. ra ( . .es,... 5 Pis
de iegulla. I r.s. /..01. 1 1,a le n ah, t•
Ion nifial,
Nll. 3 Ira iii,i. .:. • isela % rorn1103

I

o,

.. ronnan0; IV. La Cali.. W.11”,-.114

El toral tila (rete de Carmona.
Sr.,!. dice
drandlma
del Prosrama Nutra: El tutor do
e

CIPC DEL BOSC.
(de)teiosa ten/Pare
per:dura). ES/Si:t i rarle
pista.
%51». ellInt i cii • S,
les dell 1111.
ra ny FAS
ir,. nou. duhu!,,*. El barco
mIsterlós, per la telegt alta *en.
se III. a fa %isla del pulirle, evo1:1, ionant 5 la pr.i..» a raspat
Cerag nita. La Plegant 1 intrinot1::eirv>re en . •1 >1 . 11 1' a vall Bebenan• pura sang inane. i
7 Evelinas,
mes escoceses.

Consol Hichilgo

ere:, programa seleete i escollit
Stanley a l'Atrios Inexplorada,
ü Juntada. titulada La selva en
flamee, ereerxenr, pel Binanadie 6.• orge Walsh; La enea
•Ixerida, 1.1 .. 1112 film d'interès
pel. gratis arlIsles Enit Bennet.
Prop• anda Apela: Plogut del
einqint te TOTO Moore;
Un ceow-boy a llora York, homea ..inta del Programa Mulle.

.eiel tan ilesatjal \V‘Iliam S. Hart;
Saldo de calçat, assumpte de

gran Miami -Denla. cinc estre.
nee, entre elles P0831011 1 fe.
gants, pel gran artista Charles

NI E S

Saló Cataluuya

-

• e . ,.1411 : n 0 n 4
,IIK 1 b
aleet/0 ..
li•, au al de Mena' r' . I trla I {Unid
Ii Amiga 511101,, al dr 4 kor• Nudt•
tul (1 . 8 VuMpan g l . nla. lt:101 (1:1 110 1.1,1111Pee. I 1.01 n1)A,, lwr trä .91.nrx II.
plus 1 . .e..-atartd UnirbellUi inble..

eminent

F

611+11144444.444444440~4.04

Tito,. rkl, n 94adra,. i L a gema.
las; 11 La lila Patricia; III. El ve-

I I. VATIZI-: BNRCFLONA

Lorodeu. Solemnilat
peineta Orar.- 5t ligas. anda
NIALVALOCA, inuniran . 0 crea.
elo5 de la -elan aren)
JOSEEINA DIAZ DE MITIGAS
l'itere tt.tpttlalS. Despata t la
taquilla •-Is veeptes. t or Centra
[In Loral . lats ile l,i Placa dalalott y a Set %VI de lia!tIV I es a l'a
rabament d l'espectacle.

Elarde

Telefon 1 37 1 A.
L'ante local que disposa de
Púltint avenç en la projecció de
la eantmatografia.-Avui, dimel

Dente. diewe. 19, ni. a les

emir...mi ci rrie• •i e sn•sofla
.1( rf 11 1 rrvialra.
pel

RESTAURANTS
•4444+~.4441~44444.1
I.CS PLAN -S

Laura, per F1,nki nenelt; statu- ea
la repreSa Lt mIricil. Per
?
neqrall: A Catee bada minyona, 41 a
re uola: La Sanees a l'hivern. Demt.
El be
. oi r Charle, Ilny.
mtdor 008t0r, par Nadar K•ltedv. 1
Voseen dele patina.
1,1,0.1. Lea asiyaniel
la c1.0.II,.' tIutlin 13,k,
cid onda
V. 1)1,1±,() 11:i0P/. Ele
Quatro denota do l'Apecaliptl.

e
.44444•4.444~444444.4+3

Nor•l Rostaurant Versan"»
Ote:1 asa ür us
marl a ron» alt
de caten i a la cana
robarla a• 7'CO pto. endaaana
lialulauOna per a 1-niinnailea
press etonbinlca

Afros (te/ Sta r e:adunad
rans espe..al per a amoneda

?eliden 7
Propietsr, Jose Cd tde Vtatie

rtns.tatisr
+.44444•Geffle•

Gran Teatre Comtal e

Gran Cinema B.aht,nia
Ano, di/meres, tarda 1 nit, e-oyrames comerte, le y pethrules en.
migues L'amouranda do vida I El
doctor %buche. - El emearaMa
El (111 del mistará; ',uvera Jornada
in eentortonent pel.11cula de ':.!tus
meres, La carnet, 1 e i-trena
reinnetonant Denle:113 d'actual/tal, trapaleo da l 'Etna.

1441•44414444144444444.44441
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puourrr AT

Ssriose; La mea Mi rimaren& Dlmg , dl.wutt, ebtrenes: Mane a ra.
Frica Inexplorada (secad ronmene:
te presa de rabian»; Ll baalard
Ist ral 1 anees.

Un

"444444+04444•4444444.114.4
Teatre Còmic

Presenracid de la
art ist a

Hall; ouppacears toa
Sur antes; P er* 1 la banda oda.

I

Ii «es

e.

Aeul, eurneeres. IllotkliF • MIMOS
Inctpl
( oteen@ Jor n ada); La
dona prohibida; El Uva. per

Frontei Principal Palle_
Avui, dimerres, tarda, no bi
partit. Nit, a un quart d'onze. Grandids partit do pilota a

ha

riel r!la. Guruceaga i Palau contra Argoitia i Loa& Desprds es
jugarla un segim parlit per
aplaudi's p e lotaris. - Damit,
dijous, »ir, debut de l'aplaudit
pelotari Boina.

eulIct6 de L.1 PUBLICIT1T

agafada pro les espatIles p ensil que ella Pos res

Mrs. Kaidair Eaturä en aquella volada t'erg
Vemievonidor.
--Ara, aneu-von-er, va dir dolenment. Be fe/.
ja tala co ,. 1 que no !murta d'hure ter.
E?) va callar, eiaspArat de constatar que &tes
pt. , s d'una vct n..tria tatt una dona
s'obstinava encara a resistir a les su y as ru g irele tur nara/nene?
-Mes del que podio Imaginar jo utateisa,y a f,:r ella sestenInt Pcsguard d'ele nettse vaciliar.
.
Els bornes 01 tranip de Slade eón, en general, rut , s vulnerables PD el paroxlsme du la nava exaltació que en avinentesee orreinären.
comprenent tour ella feia falta al
triomf total del financier. resolgue de no de mar
e scapar Eocasid.
-Perquè teniu por del matrimoni -va tfir
fe rmament--Sou un Infant 1 no ooneixeula vide! Sin6 estorfeu treure'n toeea fes 5/Mistadtio ns que conté. Deu mau! cerquen d' es devenir
ta n gran borne i al metete temps penseu restar

prenent- ti t
Eindi Vendrell.

divierte,

ev-0.4114K4444444/444444e4e4.4

a. ir

tr ries,11* P1 '1 . wrevrh

rt eeleete - Detiiä, disosis.
larda i rut. Dada I Velarde.
I..a leal )4ana t Barcelona se

PESSZTE3
Pese ame da Venerada: SO rAntimo
unnaszs er, inipaion..- l'otea les
IOCal11.05 Paliques
Cada ala renos; des de Ilün puerto
des de les
de Cd, a lii ,tlil
0(1.4 a la 1111.1 CIP lt Llt.
yel Ctrnblallla
Tothem a M'adatolo cinema e*

141441.444•00444144444414~1

Vended, ..a ntant l'Himno
a l'Exposició en Barceiona
se divierte, i a mes a mes
canceneres del ‚VII reporto-

er
ni. d'En Cuya.

flOrna, udeipieladi P
Cairda.
U,111‘1114 ar molla Manir Eie Ileffla

prolialoldals alie
U . ntine 1.1u4•1 e, LA: peint:e3

Idees I luminosee, El doctor 1111a.

Gernians. A la (uncid de .la
n i ) , presentació d'Emili

REALITAT7

t

a

orierer a casa Gunther?-repreugue

buse, 3.

444,4444.,•4/144**•**44.**

posa? en marra!

naeione.
-te haveu inquietat gaire pel que em poma

13 1 14 represenladons de

la fanlasia cómico-lirica ea
un pròleg, un solt, cine
inauguracione, d na palie:ele i tres radietfolotelegraMes, en prosa t vers, original d' Emili G. del Gastan°, mústca del mesero
Alonso,

Dlvendres, nit,

hi.

Temes Triomf i Marina
1 CINEMA BOU
Avui, La veritat, Despertador
original, Apafat Infra/mg

nignun uit tin

LOS

-le

Avui, dimecres. tarda, a
tes cinc. Nit, a les deu.
L'entrenes M'ole I Ifearde.
El sainet en un acte
LA REAL GANA

ebei4+1n4.1*(1+9.4444.944444-

de la Col gnia SrEutdatnent les nao.
¿tres (oren pnetade5 a l'escle.d.: i

nya de l'Aire.
La Penya de rAire. atenent els
peces d'alguno artistes, ha prnrrept
una semana el temps d'admissió de
proicetes per a? concurs de cartel);
anunciador; de la Volta Aria a C.talunya. de manera que fins el dia 21

amb robra

Cola mal ers:a al ParaUel

de :no ocen‘Lites d'aquests ,altre;
pomerls baree oran§ L'arribada a Santa C . 21(irril fou entusla,t3 El; pon/e1 tire!. dl PrImer Comte de Coeli" i
del "Santa 1 ..Ael. rema effiengria'',
prerni.ts de llur riquis .;:m3 bandera.
Coneiller i autnntats. dosaren 13 Imetnguda au pnmell. vIcItants, de+pres
de la qual fou Improvi ‘ ada una manifesraeiä que recorregue el: carrera

Ice ells es drina n'in a segura la participa,: c., de tris, vertanyents a la Pe-

Temporada popular.
Pruno econbmies

tAUE CESARI

tiCABA DE SORTIR

Avul, 3 El doctor Illabsiee, El
MI del mistar', Brupo16 del voleit tina, L'Iffleflarante de red&
Drama de ~disidas.

ELDORADO
Companyia cbmico-lirice
PRADO-CHIOOTC

catalana de Vodevil

Clit tila la tal.. III i‘ a orl ira,

II II II II Ni

d,.ðdIi1SOrmar
ramas» 1 notrearro
eb
duo. leenedeo . 1.111~14
affl, premura-te rewasta;
grana miles emeemedurotneek
tooiaa, «mur os

eoeseeiamempeafflossi e DianaAreentinaExcektar

Debut de la companyla

all

tutzadors de la testa. posaren en escena el quadret. perntliisne de gria
et ‘ cte "La res tat d'un sureet", ori-

Ave., INaroora. tarlaggetteel084
ver me . PaLkew m

Divendres, dia 20

de diversos purne.1% barceloniu,. e, hort
patrici senyor 51. Pulguera u Duran, el

sensor alcaide, el senyor metre., el
director de la fábrica, ei senyor metge,

Mal 81110111141
noma* Mimo

Gran Teetre Eapan ei
Divendres, 20 de jullui, debut de
EL ORAR MEMO»
(el rel dele mimes i el misgic dels reto)
ata Únteme funcione

TIVOLI

!tes n'arribaren a pea una vintena.
A les 5. hora anutteuda per a !a
(esta patriótica, la gran saia teatre det
Patronat era atapesda compktarne.t.
La taula presidencial era (armada eni
dignisstm capella de la Corán:a, massin Ga,par yllarrub:as. el. consellers

"Roser Vont r . "Petits cota d or",
"Flors harcelonines". "Ro:er del Patronar", amb llar* bandeas

A

-TEA TRES -

arribaren nodrides represereacions av'is
ponsello reino, que donaren a .a testa
UI meta especial; eolement de Turre-

caulans". -Fe. esperança 1 cantor",

non

Els Espectacles

tota.

Alureneta''. " L'escó". "La llar". -COti

durar.
Hi concorreraa diversos pulotu. i en.

intenti! Quantes d'entpreses

llora de

la visita que lu ¡eren el, Pn tmeil,
"Flor, a la
Baree.ona "Caes d

dons de les comarque, respeettees,
el& a Barcelona. on són nombroses tea
persones que pensrn assIst r-hi, especialment dl di Sabadel, per la faellitat de comunicacams amb la costra

2.7 4

giren a respalós estatge Clui PatreeaL
un fosco puutejades eardarscs time a

FESTA POMELLISTA A LA COLONIA GVELL
Drumenge paeut nngue 11./c a la

d'agnsr per a la cele/u-atea dels miungs
comarca s de Ya i Sabadell, reses:etirament
L'entusiasme a les dites ciutats es
gran i s'ha es.12S a les aures nubla-

nr.taanTs-u...

dial un fervorosa platea. A la metida
es cante Mima dala poenells t Matee de la ioveneut ì s'inepressiortarm
a puras plagues. Sense perdra tan%
eis poma/sus a el Doble, que ea tat
el dia no deuta els vadean. Ca

mes detallats de rapte::

Sid nCal" (ITInt0).

P eatark seria degudamcnt cuidara.

detalls de pee551spusto. u

grama. 1.4 prupera -etrthitia
letb tl l'omells de Catahraya progra-

sen" (5d. -rar).
211. Fraeci‘ro

e ... prtar."1 l'ed , firi p'ecina. tra"Citroen" (auto28. Earie
te, d'onocionants Sr. 11%:tri.dls, tindrZi el
gran publie. cada cha mí., s nombró:.
Tr yiqufm Palazon. "Senechal"
arinenter.a de poder apreciar
(a:noticie).
len; que aiei) reprc,enta. aleves les
ameto
anormals eircurvanne es que Barce"ona
• LA VOLTA A CATALUNYA
ha travessat tíltimament.
S'han assenyalat definit Nament les
Essent non/te-osa la comanda d' en
tratles i localitats sallie:tadee per a dates del 28 i 20 del que vom i 4 1 5

aeuestes magnes manifestacions del depon. deml, a la nit. de set a neu. enmenearä a la secretaria del Club. Cenada, miras. 41 i 43. pran.. el despatx

a

.peenellistee. •ee œwera a ama. El ee•
lebrent, mesh Gaspar Vilarrublas,
adree, en el moment da Votertori 1 emprime una paretbei de EErangea del'

stena'zsl Ira ambict,ie s d'arribar al
iloe
feltrat-Iter, -digno ella-amb 11»a netrada
di7r
E-ndSeGis' ur
que expressava una ambioni me>, t,ul etisi encara
que la sera, t pensru reeixir >o!. 101
$ol! Quina
error! Teniu frelurn ch:sser admirar, temboafaIngat. Cal que algú uti revordi l'unperatlu
la vadeet rl aa evno:rigr aia granidn
din e ista.
..

XI X

esencial del vostre dxii. Tetina l'orgull d'un del e
Ignoreu com es pot cierne aquest.
_Que !ariete, dones, dit mi?-deinanit ell send
se decar-la.
.-Faria tIc ris ll
quo bou d'Ainer. no per.
eonatge i no un aventurer. reiliongur ella
emb ferea.-Trannfnrmaria la vonirs Cena en
una cort ale prinorps: un farra la Jota d'enlrer

L'endamh, qunn eiolher enerte en el fumador
drte seu elub. ri Irtnmf rilesperat de Statte en la
confer e n c ia t r elebrada a eaea Gutither era el
terna de roles le % ronverßee Sobeo el Ose halita
ilesa! lO dorertriei:a /miga, ttO cal dir-du, QO

est Abn hott informal

• El. diaria ' ter niert pliblienven
comunleet
' tranquila:mi le get.1 soltre In sumiso- del 'leude,
el miar «lob l'a pul prontee.1.001.1 trompe re tots
eemnremtseas
havio aman
e l aj a t te. ea n ' al ir r re r p ride Ii trist, apereava
vine /merme s de s'Alar ..

N

I

II ,

mil

11

11419

ruma pruu
Mollee frmiljeltla mesara

La
de

Dursa que

Oub I PP A

pinee9.

limliticpalainenr f. per primer cop en
la m'Imana, tdS pi•Jer. . -0 notar una represa
sensible en el mercar.. r i sope de Ir i banotre
tont l yei gya . p•rb o rengle dl. ellebte coparan!
• a les pollea tEilt toree desser reemborsale.

‚abs vieddentent.

en una lidia de l'etpera e sentir eta oegull rara

tpeo
ci luetredebe. tanslilog:nbianeds:taiiiarra.indrifnrigeilesreillirnmaysirnuragniinicixrn.oritlit,altIre3a1.beve
o,ver-irsi.lniSE
numpeniw

1, •1

sobre el p nblte (do
ha-et a (retal aren l IDS baca

,

•

de i s 'Dares *lene. que l s conerderm q ue qs.
asImirla 1 belhun que un envegin. Aludid des.
Medien e nuble eslimulani que dilate
naltji d'adquirir. Sapeueu aerensilqese,es4
Ii societat a) costal de les grane
-En KM trobo tOta el muelle
i

-Escoma. Atea Oadrogri4 441. •
~Poma teas ara Ilen
da laMalte*
_

▪

▪
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I MAGATZEMS
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z
Sinisionsisollosamemsolitielleasffldlegiliiivnanre
2*1 VOSTIL BE HILO
•
o

PLATJA, • CAMP

EXPOSICIO

FELIC1i PLA GOL
SOR?

I ESPORT

Reata de bany amb olMaré, olounya, exeeMente 1 erlalmala brodats, pera sonYone, 14 pea-.

use.

l'a "test
GRAN CONFORT
Inaujuracid

MIREU ELS NOSTRE b ESGAPARAlES

NOVA CONSTRUCCIÓ

•

• Vestit bany amb olntureS estafo, moollents I orlalnalo brodata, Por • *my", es panatea,:
a Vestal, bany alpaca, ~anta I orlalnals brodats. por a s.nyora, 33 peometea.
a
• Oran moortle en mocador* bany, ~me gran, dIbulxos novetag, 315 desueles.

• OMOREL • LES CRETONA JAPONESES
GRAN NOVETAT EN %MONINES PERA PLATJA:
•
DADRETS DE PALLA, ORAN MODA, DES DE 190 ‚TU.:
GRAN

Sedants del sistema nerviós
Acceleradores de la nodrició
DEMANEU CONSELL AL VOSTRE METGE
( Per oorrespondiu ncia a D. 51. Burch. Apartat, t, Sta. Colom; de Farns.
( Barcelona, D. Dalmau, Valencia, 245, entresol. Telèfon 1845.

MES

Acaba de sortir el Ilibre de C. A. JORDANA •
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Q1111TRE VENNINCE51
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•

•
: la enlate del Sol

VENEZUELA

admetent Passatgers en primera i tercera classe, i mercaderies .
Seguirá el DLN-NAMARE, el 17 d'agost.

El dia 30 de Juliol sortirà de BARCELONA, cap a RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO BUENOS AIRES, el mognific transatläntic de la' NAV1GAZIONE GENERALE ITALIANA

admetent passatgers en primera, segona i tercera dasse, I mercaderies.
Seguirá el RE VITTORIO el 29 d'agost.
Per a viatges a Italia, denianeu informes i pressupostos frenes
a I' OFICINA DE VIATGES I TURISME DEL E. N. L T.
:Venda de bitrets italians i internacionals a preus de taquilla
Per tota classe d'informes dirigiu-vos a la Societat
ITALIA - AMERICA

BARCELONA: Rambla Santa Mònica, 1 i 3. Tel. 3291 A 4521 A
MADRID: Carrer d'Alcalá, 47. Tel. 4694 M
i a les altres Agencies a les principals ciutats.
y

RESTRENYIMENT
s'evita i corregeix usant el pa integral MASIP. Unica
casa dedicada a la fabricad() de pa de regim de totes
clama. Ferina de civada i d'altres cereals.
LA CASA DEL GLUTEN
Hospital, núm. 129
BARCELONA

,

478

fa no fa tot el que heu voltrut imaginen que
alzó durara sernpre. Un equIvoqueu. Untreu a
redel perilosa. Heu omIrt massa amb les
ganes, er ina endnvani, As imposs:ble Que U n en
sobeu pa>sarl t r n n'ta eaureu en el parany motu
tete ele que einbilden (111 la joven' in no és f. irr.
na. Una de dues: n per la dona s e reu dut n1 plmole, o ella um harrarA el pos. Vos heu de
d'itär.Qud decidiu? Qué triete
Vosl realice eIl tot d'un p1P.gat. Illuminat
per aqueo rannament que enrrespon fa fan bé
a
nova que es (renueva d'ell
1, ate aquella viofene. ; a apassionada que'l
etreieteriteeva, aregf esfrenyenl-la:
quart vide. vull desseguida; Pi/Prime la vos.

Ira capa, ene mamut a Jersey aquest vespre
gasteis.
no, ?.pongué ella reso1lament, per bel
Ola d sen cor Valla a punt de trencer-se •
va menor d'o l'abra P ada amb lleugeresa.
-Ene no Ignorava quell calla conservar demacra
all la euperlorttat moral 1 guardar tritacte tot

.11 no prestigi.
•• ~Je litem eeny.
donguern a die a la
*Mea 1 a la safarderla. Una prestpliaold ene
.ifaboicaria ala uJli deja test 'P artem no mal

411Mençament• •
mealeiterea, aun/
• sedaaaelma el matra prometed/es &mi{ oiaa
am COns Din mana diere vult ¿No
dial Me« aaalcontealw
•
-

r J.5 9 te'.

-

OCASIOI A vInumen 1 Anite ea yen

rninla
une ra g a aramos
ter,
d, re-tgrIA te p e (le la platia anr
59 Auras neta ai f.". Indat o ,
lermee- Jalim p Parir llonzt43..h. la OHe
• .' -,.-i
latuDe alti el cauro 1
5i1915 per vendan
flP

Ratcle% de Valdneta I articles de construcctó

Casimir Vicens
Desnate: Tallen". 72

Toliefon A. 5090
Enrico: Carrer tiemblen& (ere
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sera de Sano)
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CALÇATS SIMON11

: liquido
a la fàbrica
catos
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.
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lliurar

▪ PRELJS

mateix les mostres
tares que no poden'

1,8

Teta mena toperacini 1a Bann1
OA5XES

lorit

LLOGUER

raeszimiwouffemanamsamesematuses

DE SALDO E
LLULL.

CHASSAIGNE FRERES
Claris, 43
pfame . A r/Top hs Nos, TrArtAromumg„
Ut)11.1.0S PEI11 . 1)11.n i S
TI AN( r/u ut, 1.1,1 ti 1.E11
IMICASIO
Vendes a terminis. Planos estransere

211,

(arrera esl Paro) ti
ez
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Planea
ondulada do
120 por 75 cm.
Ptas. 750 m.2

DE

d3

als comerciants

fürica 01: —

Plagues es.• 40 x
Pie*. 3 4) 5 zn.

1Fer C340

40

cm.

%tau

PER A TEULADES

MENJARS A LA CATALANA
ESPARTERIA. 6 -VI 1)1(1 EMA, 12
Teleton 1378 A.

Materials ermita ab antlant exclusivament

A TIANA

Port3I de l'Àngel, I i 3 pral.:: Teltion 3344-A

JOSEP ESTEVA 1

Gran Hotel. Servei a la car-

I

la. Coberts a rso pessetes.
Carrer de la Playa, 31

Fabrica

CALOR

malalties de 1' estómac i vies
digestives produides per la

IMANTA - U—

F3> DA SIMON

CiAli t.S..)./2

• § Sucursal de
esawillimiallializziammeinsmasslarnamli

PSSA. MAFALDA

[Les

1 la

l

BI 1(U1 PEllrECIÁ.
1 lt•I'DFSIT..19(11A
EXICIU LO!
Fo • Kt J.1OPELLLAI7
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• La venjança de l'han serläs I La Vi39)33l del frare
si
a
a
•
•
a
Es ven al prieta de 4 pessetes a la Vibrada
.
Naciotal
Catalana 1 a les bonos Illbreries.

SUD AMERICA EXPRESS

- -

CONTt

z

(Venezuela, Colòmbia, Equador, Perú i Xile.)
El dia 26 de Juliol sortirà de Barcelona (Via Panamá) el magnific transatlántic de
LA VELOCE

DINES
3 l'arto enbre at p o q . 'me l le ama.
tnetearsenes. Pan: nanibla (le les
lot o. ti. primer.

ot

IOTA 5111PORTANT.--3errel santoral. Penald completa dos de 17 a 24 Me. mono l'habltaold

CENTRE AMERICA
1
•
SUD PACIFI •

a

BARATI
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En

%hace de Produrtel Ceránlics

IMosquIters forma embrolla, a 7 310 Puse'«

ININGLI

•

. 1.
..

•

descompte de 20 a 30 P er S011

•

DE SANTA COLOMA DE fARNÉS.

12.K.

t n P , .18 1 AQ.1.

../

REBAIXA EN LA SECCIO DE MOBLES (dormitoris)

TERMAS OR1ON

„i

,

Or e( )

•

a Encara l'astenia% els preus anuneiate ea bateria de cuina i cristall.

7

3...me-. 7-1
1-..,... nr. o:.

OARNUSSOS 1 CAPES SANY DE TOTES CLAMA I PECO,

•

Si haveu perdut et Tresor de la Salut, avui podeu
recobrar-la per mitjà de les prodigioses aigües termals
radioactives y fluorurades de les

r-.
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a.

De venia a la FAIIMAGIA 13TER•

48 «Pan

amb el

Gastrobiol Rossell

SEIXANTA-11...
'11

Potser abans respongud ella amb un
sormiure rOnf:rsiu. I ara separem-nos.
s.-No heu di!, encara: -us Calmo".
— Qua(' us lio diré estareu saiisfel, va fer
ella a n-b una mirada que Ii reveiä Kit un mdn.
— irposii mii prennitl - li lainul. eó quin
is el vostre imperi i do que son caen per la
nostra Ilar,però tmo Prin basta. No vull un matrimoni de conveniència. Cal que m'estimeu,
senliu?
Ella s'inelintt vers ell amb ele llavis migs
oberts, deseobrint les sev p s denls blanquee.
Beapres, de,mulant. la seva emoció amb un
!manis, va respondre cense timbejar:
—A cap dona ii lora ddleil d'estimar-vos,
Jhon Sladc.
Quan al s'en anä, ella va romandre llarga
lona drela, perduda en ela Nena pentsmelos,
En acabat, entra aesoesegadament en la erva
cambra: s'admirava de la eang-freda que ha-n
via ungut en melles horee deelalves 1 que no
l'abendoniv a mal. Tot piel, al 1111, Ull »bn pro.•
fund la breseti. Aquest Os el priviliegi de oerteg
neturalesee laudes: superar-be cada die.,

DAFtCE,I.ONA

Sarria

fSff

A once hores,( Rupert Steele penetrà amb

ostenta g id en les oficines del Trust Associat 1
es dir'gi lenlament vera la cara on efeclud e1
primer limrament dels cinc milions de dblars.
La meitat dele prtits clients decidits a retirar
Ilurs cabals vatillaren, després bruscament varen girar i, allra cop ronfials, tornaren a casa.
—Veus! —va fer Gunlher— ataneant-se al
Peu am,e en un rece del fumador, Slade és l'ame! Prl que fa als miljans que ha posat en
practica per tromfar, miateril
---No he Ilegil encara ele diaria, que diuen de
/elles Alvarez?
Tarnbei un triomf! el tercer Rete ha clec-,
trltzat l'auditori... A propOsit, Ted, la nieva de.
dtlerld no era fan fanfasinsa com tu v oles su-pecar. Mapitron (se un entre deis Chevers,
n'una obsequie. amb la eenyora que, serme
afinen. (le rnoll roqueta. (eInfonnt a Veo
Renne cobre «sueste deecoberla I semble que

rtnteressa.
Mec !Cerina? repett ISeleher, beisst
un. ulls eern .uncs larongee~Puneava que era
Duny do Nova York
Alxb preve quo no hindi margal per telt.

Cerner :len( Seno be ente a
ainsd. Tino l'imprimad que lee ocies no Iris.'

ata a adarIr.se.
orbfr. Mea Nansa mili sobre la bona plata
frel, plebta a PM "ami Imanen
,
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peral per a ml. Aquest vespre guanyo vint mi-

lions de clocara!
—Com? —demanit ella anhelant pece sense
gosar murar-lo.
Stade Lb la seva energia brutal l'enlluerpava s Ii inspirava una eino.:IS que 115) revelar-li encara.
El), per la seva banda, empé d pel desig de
conquerir aquella dona que ha y ' agosaL de plantar-li cara i la qual ja no pocha prescindir,
Va perdre tota motead-.
—Ve't aqul com: Forseheim i liaggerly m'han
Ist un parany ainb el sol objecte de posar la
nlä sobre el terrltori d'Osaba. Itait expaitai Gilbert s el g enral •Pazton de Iluurs aec./loits i es
feren la illusid d'obtenir es nueves. Le; mines
d'or d'Osaba algdn dia valdren mamns. de
dollars... un altre Eldorado. Ara, duastrel no

• Undran un altra remei Sir«) rOMplar ene
Tina un toro de les acciona i no les amoilará
paa... Boa jo tnit a'apoderarb de Ire (renal
Posat e. parlar, concloguet
«—tin cop ja he (el tastar a Forsebeim
gu .4t dele melle punys, pub alzó no 'era res

envere el que Vesperal
Itecorilant Clunther, tan assomfal sat.iel vestibed ðal seu palau, utost:
—Ah. Ja vourlen del que roe rapael L'ardo
que de un dome digne d'aquel« non) 4% Otea.
Siuerli gualller t gel4 01114 m. 441111'4 del

