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bossa o la vida!" Tal era e/ crit deis antics bandolers.
Els terroristes de Barcelona s'han trobat, probablement, en el
cas de fer la tria entre l'atemptar contra la vida í l'atemptar
contra la bossa. Ells no donen a escollir a les víctimes entre els
os temes del dilema. Escolleixen ells mateixos. Si els sembla,
prenen la bossa. Si voten, prenen la vida.
Després d'una llarga temporada de crims de sang, ha comeneat una temporada de delietes de diner. Podríem creare que
les colles de malfactors que actuen a Barcelona s'han humanitzat. Ara ja no maten. Només roben. I això no vol dir que no
tornin a matar, ni que més endavant no barregin les dues fei 1 res, atemptant alhora contra la vida i contra la bossa.
El fet fonamental, des del punt de vista públic, es que ací
aquests cavallers, que no poden pas ésser molts, són els senyors
de la ciutat. El que dirigeix llurs cops tindria excellents condicions per autor d'arguments de pellícules cinematogràfiques.
Si es dediques a aquest nou ofici, obtindria segurament profits,
si no tan quantiosos com els que li deuen proporcionar els atracaments, almenys suficients per viure amb comoditat una vida
"La

emplee
La fertilitat imaginativa dels atracadors supera evidentment
la fertilitat imaginativa dels nostres governadors de provincia
i de la policía espanyola. Cadascú dins el respectiu ofici, els
atracadors fan mes bon paper. Com a atracadora, reuneixen totes
les condicions tècniques necessàries. Fan l'obra ben feta. Al
contrari, els policies, pel que hom pot comprendre, estan mana
cats d'alguna de les condicions essencials perquè resulti eficaç
la tasca de seguretat i vigilancia que els està encomanada.
Si el cas tristíssim i indignador de Barcelona pogués ésser
examinat des del seu cafre novellesc, hauríem de dir que Barcelona està superant actualment les glòries de les mes acreditades Ciutats riordamericanes. Abans, els nostres periòdics sortien
gairebé quotidianament amb el relat de "L'atemptat d'ahir".
Ara hi ha hagut un canvi en l'epígraf, i Ilegim: "L'atracament
d'ahir". D'aquesta manera, la vida del ciutadà barceloni té la
sal i el pebre de l'emoció diària. Aguas que no es troben personalment en les pintoresques escenes de robatori poden fruir de
l'emoció en les extenses explicacions detallades que en fa la
premsa. A Barcelona hi poden haver molts de mate, però no hi ha
el mal d'avorrir-se.
Cal creure que la magnitud escandalosa dels atracaments
barcelonins farà comprende als ministres de Madrid i a les autoritats de Barcelona que Factual situació és insostenible, i que
s'està arribant als límits extrems de la capacitat de paciència
per part dels ciutadans. A qualsevol Govern li semblaria deshonrós que er un territori de la seva jurisdicció—jurisdicció legítihm o illegítima—sigui possible el bandolerismo urbà en la forma descarada, cínica i audaç que veiem a la nostra ciutat.
1 Els barcelonins hem passat del perill de la vida al perill
de la bausa. I encara potser haurem d'agrair als terroristas que
hagin donat una modalitat menys cruenta a Ilurs cops. Si, corn
e:ea el senyor Portela, els atracadors d'avui sión els assassins
d'ahir, caldrà fer-los un homenatge per haver reduït al silenci
Ilurs pistoles, que ara produeixen l'efecte volgut sense haver de
fer foc. La cosa que ningú no s'explica és que uns quants
bornes, una gran part dels quals estan fitxats per la policia, puguin actuar amb tantes de facilitats, jugant ells mateixos a tirar
al biane contra les vides o a posar la mà als calaixos, segons els
plagui millor.

La situació a Europa
Iielchstag ha continuat oI
de bat sobre les reparacions.
La nota angiesa sombla que
berä decididament favorable a
Prança.
El Govern francès llega que
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MONOLEC D'UN ACALORAT
Això no són els tractes. Haviem
quedat que la dolça Catalunya restava plenament compresa dins la zona
temperada; ni havia de temer el glaç
del septentrió ni les salvatges
des dels tròpics. Tots els manuals
geografía ene ho afirmen; essent
alurnnes de l'Institut hem dibuixat en
colors les diverses zones en qué un
hora pot dividir la terra des del pont
de vista del clima... No hi ha, doncs,
eq uivocació possible. Catalunya pertany declaradament a la zona temperada. O és que ja no podem creure
ni en les velles classificacions de la
geograf ¡a?
En la nostra època on
tendencia veritablement unánime és
de treballar por. camí de no treballar
gens, resulta una mena de sarcasme
aquesta desenfrenada activitat de les
forres naturals, aquesta enorme prochirrió de caläric que ben mirat no
treu cap a res.
Ahir, per ex-empk, anava en un
s mämnibus creia que ja no podia
patir mes calor que la que patia. Perei
arribat a la Plaza de l'Angel, vaig
di sposar-me a davailar per l'escaleta....
Ein va semblar que baixava a les mateixes fargues de Vula.
Estàvem mig resignats a guanyar el
pa amb la suor del nostre front, adbuc admetent que la limitació del desagr adable fenomen a aquesta noble
regió del cos és una limitació purainent metafòrica. La cosa, perä, que
ens sembla absolutament inadrnissible
és que en les llores de rep'u
quan seiem en un tenue balancíi alleugcri nt la nostra indumentaria arran
mateix de les fronteres de la decineia, seguía/ transpirant amb una constancie que aplicada a qualsevol altre
o rdre d'activitats podria conquerir-nos
Una bella situació o una bella anomenada.
Carlee Soldovlla
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Ellli_10 DIARIA
Pta. mes
Barcelona
. 8
Catalunya 1 Esnanye 7'50 " trimestre
America l l atin s, 850
• 58
altres paleo&
g

LA

no estima la llegas

Converses fil o16.2iq u es
IX. El Ilengnatge corrent no es, com
havern vist, una guía segura per cscriure correctament les combinacions
pronoms febles: quan diem fi, uns cops
havem d'escriure ii, altres rhi, altres
li ha; quan diem els hi, adés
és correrte, ades l'havern de reetnplacar per el: o per algunes de les
combinacions els el, els la, els els,
els les i els ha; quan diem n'hi o elt
ca hi. en uns casos poden admetre's
aquestes combinacions, en alises cal re
emplaçar-ies per un i els en.
1-Ii ha una regla fàcil per obtenir
en cada cas la combinació correcta, i
és (le determinar quina forma prendria
cadascun deis comp l ements si l'altre fos
expressat per un nom o pronom accentuat. i (le combinar els dos pronoms
febles així obtinguts. Es correcte, per
exemple. de dir. referint-nos a uns
préssecs i a un cistell. Posar-n'hi rota
datzena? Aques t a proposició, figuranthi el mot préssee. revestira la forma
posa-hi una tclotzena de préssres; finocasi -hl el mot revestirla la forma posa'n una datzena al cistell.
dos pronoms que cal combinar en aquella proposició són. doncls. Ne i hi: Pasa-ahí una dotzena ea correrte. Peré)
no es correrte de dir, referint-nos a un
afer i a tin nostre amic, parletrn'hi,
puix que aquesta preposició, figuranthi el mot arnic, revestiría la forma parles-ne al ;lastre amic, i. figurant-hi cl
mot ne/er, revestiría la forma parleu-li
de ¡'afee. Cal, dones, reemplaçar parleu-n'hi per parleu-li'n.
L'única substmcció que la Mengua literaria admet és la del prenotes ii per
hi, quan nitre complement ée el, la, els
o les. Exemple: Ell ha donat el ?libre
al seu ame. El h ha dona el ¡libre.
MI l'ha donat al seu ansic. En l'hi ha
donat. (On hl val per li.)
P. Fabra
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Ha arriben a Barcelona, de tornada
del seu viatge a la Gran Bretanya, el
sastre amic En Leandre Cervera, secretari del Consell central d'Acció Catalana.
De pas a Paris, cl doctor Cervera, a
petició dels patriotes catalans de la capital francesa, doné una conferència al
Casa Català, el dia 4 d'agost darrer,
sobre el tema "Internacionalització del
Nacionalismo Catala".

ELS EDITORIALS DE
LA PUBLICITAT.
Recollint la idea repetidament esposada en la secció del sastre diari "El
lector din..." i en nombrases cartes particu/ars, sin grup de patriotes catalans
ha decidit publicar un primer volum d'editorials de LA PTJBLICITAT, triantlos d'entre els dogas a la pluma de
N'Antoni Revira i
El dit vo'um estaré elegcutttnent edital i seré d'ample formal', per tal que
cada artiele ocupi una plana, conservant d'aquesta manera l'aspecte tipogefic que tenen els editorial: del sastre
diari.
L'obra seré posada a la venda al pret.
de Pessetes 3'5o exemplar. Pera aquel!:
que s'hi subscriuran abans de la sera
aparició, que sera a mi! icns del mes
entran!, es beneficiaran del preu redia
de pessetes a'so, trametent la corresponent indicació a"ruiicions Patria",
correr de la Diputada', miss. 95, Barcelona.
SORTIDA DE L'EXPEDICIO

PATRIOTICA CAP A LA
M'UNTA MY A LLE D A TAN A
Alsir, en el tren de frs 4'15 de /a

tarda, sortí la expedició Mtrib. tica cap
a les Iteres ates de L11,da.
La integraven c-r president :egos d'Acrii5 Catalana i diputa de la Mancomnnitat En Lluis Nimias crOlwer, el:
regidors d'aquesta cintat En Martí Esteve i N'Estanislau Duran Reynals,
regidor En Lluis ¡oree i eta scnv-rs
Ma-pi P. Sandiumenge, Franeese Masferrer i Eduard Sagarra. Hi baria,
dones, tots ets orador: que eren actorciats. l'era de N'Alexandre Plana, inipassibilitat d'assistir-hi per entechases
de darrera hora.
En coercí. es sumaren als expedicionaris els senyors Maloquee, Grant i
Sala i d'altres.
, Acodiern a acomiadar-los nombrase. , i signifieats elements, principa'ment
d'Acció Catalana, cnnientant-se amistasament l'alta importancia de l'expedició
i fent vnts Perqua resulti ben profitosa Per nr la cansa de la Patria.
Entre els dentarios darrerament rebut, ens p'ati de consignar Ire remem
de mil N-sedes, feta pel Casal Nacionalista de Tremp.
VISITA A EN DELCLOS
La loventut d'Esquerra Catalana visi/art roliretivament el campo-ny nacionalista En Joaqu i ni Delelds el pr3diiiinenge dia lo de' que som.
Premien: ale nacionalistes que ene
acompanyin en aquesta prora d'oí cele
("M'era el comparo eynpresonat.
Punt de reunid ,a la Porta de la
Presó nindel, a les 9 en post del mal!.
ATENEU AUTO.VOMISTA
DEL DISTRICTE III.
Aquest Ateneo visitaré, diumenge vimea, el patriota empresonat En loaquina De'clds.
Amb aquest =Mis prega a tots els
satis que q miguin assistir-hi que es trobin a les vuit en Punt (lancea restada'
del ferrocarril de S'arria.
111ITING AL CASAL NACIONALISTA GULVARDORENC
Aquesta nit, a dos quarts de deu, ha dril lloc 101 miting d'afirmada' nacionalista al Casal Nationegista Guisardoren-e.
se.
I-li parlaran els senyars Albert Ro
caletero. Antoni Plana, Martí Puig i
Galceran, Josep Betriu, Rasend Mala,
Cristafor Guneibr i han Marquet, el
mui' presidiré lade,
ACCIO Ar4CIONALIST.4
DEL DISTRICTE VII.
Ahir, a les deu de la ve/il, i a l'estatge provisional, carrer de rEspanya
Industrial, nihil. 7, baixos, roc
l'assemblea de canstitucid de resmentada enfila, adherida a Acciii Catalana,
essent «amena per aclamació el se°llene Canse:: directiu:
Pelai Vidal de Llobatera, president;
Maree! Afasip Vila, ojee-presiden: primer; Ramos Navarro, viee-president
segon; Miquel Casado. tresorer;
tne Utrii o, biblintreari; Iosep Maria
Borrell, secretari; Esteve Alcacer,
comptador; Josef' Nadal, !pan Ribo!,
Lluís Solé, Josep Palou, L'oís Aguadé,

vorals.
Foren lambí. designats Per aelamaci5
les Comissions de Secció Política, cultura, esports i esbarjo.
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(Del riostra envlat especial)
La "Rete Fahne", o sigui "La
bandera vermella", diari comunista de Berlín, es mds . aviat un
diari petit i pobre. Dedica cada
dia la primera plana, sencera, a

publicar una proclama revolucionaria. Una part d'aquestes
proclames está destinada a explicar qué passa. Aquesta part
de la "Rote Fahne" ds potser
mitjà d'informada veritable que es pot tenir a Alemanya. Es la veritat auténtica. Pera la gent ex/e no es commou
Pas, davant . de la- veritat. Les
proclames de la "Bandera Vermella" sala com una gota d'aigua en el desert. I un. hom es
pregunta qué és això del socialisme alemany i per qué serveix
i amb qua es menja.
Com pot sortir Alemanya de
la situació en que es troba?
Tothom está convençut que' per
sortir d'aquest carreró ha de
passar alguna cosa molt gressa... pera també está tothom
convençut que no passant res.
Fa dos dies que el doctor Dornbrowski escrivia al "Berliner
Tageblat" que el que ha fet
gran indústria amb l'Estat ha
estat un robatori de cami-ral.
Es l'afer deis prestecs que es
converteixen en fum, que explicävem en la nostra nota anterior. Això sol, no justifica una
revolució sinó totes les revolucions possibles i imaginables?
I ja veieu. No ha passat, res. La
situada) d'Alemanya es enormement complicada, pena el principal element de complicació
pi-ovni de creare que Alemanya
es un país de vida politica cultivada. Aqui la gent té un cert
instint per la civilització material, però malgrat tenle per norma els partits de masses, la
moralitat i la justicia, la gent
viu perfectament al marge d'aquests sentiments. I això passa

en un moment en qua la justicia i moral san a Alemanya problernes utó a gatraetes, Sine problemes del pressupost
problemes, diriem, de
cuina.
Allä que elemostra quä cosa
es Alemanva es el que passa,
amb la premsa. Figureu-ves
que Stinnes és propietari de 136
dels mes grana rotatius alemanys. En un poble de setanta
milions d'habitants, les notes
discordants es podrien comptar
amb els dits de la ma. esquerra. Toles les altres veas, tenen
un apuntador al (farrera. Una
allau d'unanimitat així, polserr
no s'lla vist mai entibie. Ens
contaven, que a. Berlín i a tot
Alemanya, l'ocupació de la Ruh r
no va fo n ni fred ni calor. La
gent es comeneä d'indignar veritablement, una vegada
Ruhr ja fou ocupada, al cap
de deu o dotze dies, es a dir,
quan els diaris, d'acond, comen
a repetir inenterrompuda--çaren
ment que l'ocupada de la Ruhr

era una empresa criminal. Seria curias de saber de qué
serveix al ciutadà de Berlín, que
es un dudada que llegeix, com a
terme mig, quatre o cinc diaris, de qué Ii serveix passar els
ulls per sobre de tota aquesta.

paperassa gòtica i malolent.
A més a més d'aquest estat
genAric del país, racialment
prussificat i obedient, hi ha avui
una altea gran força de penasificació i de dogmatismo i es
la situació dels partits. La revolució la poden fer o els comunistes o els bornes d'extrema dreta, els nacionalistes, els
que segueixen a Ludendorf. Els
comunistes , però, no tenen pas
força per fer-la. Els cent mil
soldats que mantó el Reich, serien prou per ofegar-la. Els
nacionalistes són mes nombrose g . podrien comptar, segurament, amb l'exèrcit i amb una
part de la classe mitja. Però tot
intent feixista a Alernanya serä
ofegat irremeiablement per la
social-democracia, pel partit
socialista amb els seus nou
Pons d'obrers perfectament sindicats que poden produir, immediatament, després d'una ordre

telegràfica, un col-lapsa general

al país. De manera que tant la
fo rca revolucionaria d'esquerra,
Com la de dreta, tenen al daPER LA CATALANITZA- vant forces de reacció tan forRoma, 9. — Acaba de cona-,
CÍO DELS RETOLS.
midables perquä puguin (lasen,
tituir-se un Sindicat feixista de
La Comissió d'organiteacid i pro pa- en qualsevol moment i en tots
professors de les Universitats vanda de l'Ateneu Nacionalista del di:- els fronts, contrarestades. No hi
italianes.
triefe VII prega a tots els catalana dc ha, don" cap forea que tingui
Seguint ei programa general
la barriada que simpatitzin and, les una virtut revolucionäria real.
feixisfa, el Sindicat abarcará les tasques de catalattització delsm,icas dels El tràgic esdevenidor d'Alemaqüeitione eeordsmiques i les pos estab'iments, que se servoisdn comuni- nya ds la uniformitat mds es)(Ligues mateix procurará car a la Comissij, tots els elles, de 7 a p pantosa. La revolució s'ha ajorel desenroallament deis presti- del vespre, qualsevol modificació amb nat indefinidamente
El paràgraf anterior ene sems
gis merals i intelleatueas de la , mafia de pintar de nou els establintents
bla una fotografia prou exacta
alas,se.—Badlo.
. 1( installats al disimile,

CONSTITUCIO D'UN SINDIOAT
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Abans, una perfecta educas
rió humanística comprenia Feeludí del classicisme greco-rode la situació política interna mit i les seves derivacions. Mes
enllä del man hellAniG no hi had'Alemanya. Com a conseqüènvia res digne de mondó. Fora
cia d'aquesta situada, hi ha en
l'aire, difusa en Pambient, una do l'Asia Menor i enllà de lea
mena d'ansia i de golafreria eolumnes d'Hèrcules hi hade solució, i dad aquesta me- via res milis que el frian barbar,
na de genuflexió general de tot una idea de barbarismo que ima
el pais davant d'Anglaterra, es plicava inintettigencia, vida mia dir, davant de la taula de sal- neral o poc menys. Després, el
vació. Peris, en el fons, el movi- món barbar aria descobrint una
ordenaci4 i una intelligéneia,
ment actiu i real de saludó, no
una solfa i una coordinació tal
existeix. Ni ha poquíssims alemanys que creguin, cona creia
arnh el mateix classicisme que
ara no es pot deseixir del maRathenau, que el millor que
hom pot fer, si es te un deute,
teix hel-lenisme i del man roés pagar-lo. No saben veure, per
ma, que els colora i que els ava
exemple, els magnífies resullora i situa: Avui dia no es contaba que va donar a Franca el ee.p aquell esclat de cavilització
pagar després de la guerra del suprema naixent i dese.nrotliantase espontàniament, sinó
70, la indenanitzacia do guerra.
Grcuen que el millor es fer el
que es comprova oulminadora
Perb,
ara
que
viu i no pagar.
d'una sArie d'altres cultures vasan dares les intencions i la luases i originals que gairebé
l'oree de Franca, el que cal es eren ignoradds. No solament,
que es guardia d'ésser massa l'Orient, clàssic va definint-se
vms.
alhora va. coordinant-se amb
La unanimitat, la uniformi- la civilització greco-romana sitat, en aquest punt, ds absolu0(1 que nombroses altres irrteta. Les torees revolucionäries riera pobles inédita van manino tenen, ddiern, una força real. festant-se cada dia mds claraEls elements d'estabilització, el
rient propulsora d'aquell mafil de la balanea del país, passa
ravellós esclat dele segles VI
sempre per allá mateix, ancó es, a y . C.—III d. C. en el Llevara
per la ratIta de la resistencia a
Mediterrani.
la saluda. Rathenau deia que
Aquest arrodoniment dels anAlemanya havia de pagar per
tecedente del classieisme noscomprar la seva independancia. tre ha enriquit la histäria i ha
Per això l'assassinaren, nata- eixamp lat la consciencia eollecralment. El temps dirá, 'perä,
tiva de les generacions d'ara.
qui tenia ricé.
La història i els hornee d'avui
La política de la resistencia saben, comprenen i .preveuen
a la solada comporta, naturalmes i millor que els alomes i ba
ment, una mena d'unió sagrada
histeria de cuarenta anys ende tots els alemanys davant
rera per causa d'aquesta més
certs dogmas, i ja se sap, la
humana retada de l'hurnanisme.
pitjor plaga que pot caure soHavem particularment après de
bre un país és una unió sagravalorar eo que representa un
el
unió
sagrada
es
da. Aquesta
contemporani de Pisistrates, en
que ha originat la impunitat de cara que sigui un barbar; soStinnes i de l'alta indústria, el
bretot, el que ils un barbar de
que l'ha, alliberada del control l'epoca dels Pielstrates, un bärfiscal de l'Estat, el que ha
bar seita, un 'barbar cena d un
anullat la magnífica sensibiliiber, un meda, etc.
tat antiprussiana i inconformisAquest eixambplament., però,
ta que la pärdua de la guerra di- do les nostres humanitats i
alefonguó entre els obrers
Pendineament que la histeria i
manys. Abre, ja está dat i bes
l'arqueologia modernes ens han
neit, per sempre mes.
.permes crobrar-hi no eón enSi es miren bé les coses i
cara tot Phumanisme. Si be a
s'examinen clarament, es veu
boros d'ara ja anem Mg-en t
que la unió sagrada ha estat,
(, tips sobre els antecedente de
possible perque el partit social'hellenisme, i si be és cert que
lista ha volgut. El partit so- els secta conseqüents els tenim
cialista. que es el teixit orgaescoreolladíssims i els haveen
nic d'Alemanya, la carn i la assimilat com una tradició fasang, ha perdut completament miliar de la gran familia eurola seva forea crítica, se li ha
pea, en canvi no es menys crert
endurit la sensibilitat. El parque res no sabem a Catalunya,
tit socialista fa, de fet, i amai molt poc, a t'ora, dele consegant-se darrara de la mentida
cuente orientrds de l'helleniss
de la "política nacional". el joc
me ; res no sabem de les humade Stinnes. Per un d'aquells
nitats d'aquest tabulas Extrem
afluixaments uttraennservadors Orient abano i després de la
socialistes
de
seque tenen els
expansió hellenfstiea en les terguida que prenen contacte amb res immenses i variades de l'O.,
Cl Govern, la social-democrácia
rient thinyä.
alemanya no te avui cap veu
Cal, dones, refer l'humanisme,
que intenti salvar el partit d'a- cal no ensenyar a les naves geuursta gran vergonya.
neracions unes mitges humaniAbans de la guerra eis hotate: no seguir enganyant
mes del socialisme alemany
aclucant
els ulls sobre aquest
eren, en el jec de torees politi- fet formidable que es l'Extrempaís,
alguna
cosa,
seu
ques del
Orient. I això ens cal no solamalgrat tot. Avui són, sena dubment parque la eultura oriental
te, els hemos Inés sinistres
i ,extrem-oriental es part de la

situacid d'Alemanya

d'Europa.

Josep Pla

Berlín, agost.

La nota vinent es titulará:
Cuno o la solucld Insoluble.UN FLAGELL SOCIAL
La hila contra la poraogralla
La tercera asserablea de la
Societt de les nacions, reunida
rally passat a Ginebra, inscrivi
a F'on'dre del dia de la seva sessió del dijous 28 de setembre
l'examen d'un memorándum del
govern britanic cridant l'atencl> sobre les publiecions immorals la circulada i vend'a de les
quals constitueixen, a tots els
paisos civiFitzats, un flagell social que pot ésser eficaement
combatut per la coopera-ció internacional. Ja en 18 abril 1910,
recorda el "Tem.ps" a propòsit
d'aixb, Litigue Iloc una impontant, conferime.ia a París, a la
qual concorregueren Bélgica,
Dinamarca, Gran Bretanya, Espanya, Itälia, Paisis Baixos,
Portugal, Rassia, Suecia, Sitiesa i Estals Units del Brasil. Una
nota adreeada pel govern francés als Estafo participants, exposava que la triste indústria
deis pornägrat's dano Roe a un
odias comere que penetra arrees,
no respectant cap frontera i e sdevenint aixl, sobre tota la sua
perffcie de la torra habitable
un fingen social.
"El mal tan temible de la por
nografia, del qual algunos naMona n'han, hagut de sofrir par

ticularment els danys, s'ha gee

--------

neralitzat; de mica en mica ha
eadevingut universal; amenac a.
a la vegada tots els pobles. La
pornografia, tan rápida a transformar-se, tan hábil a capear
tots els mitjans draugmentar
els seus beneficis, no ha pas estat la darrera d'avantatjar-se
de les fcilitats d'expansió, de 1:ru
blicitat 1 de comunieacions que

ofereixen els desecbriments mo
derns. El seu comente no es limita ale confins milete d'un territori, la seva clientela es sollieitaida als valeos mes ilunyans".
Aquesta nota, distribuida a
tots ola delegats de la Conferencia de 1910, ha servit de memorándum 'britänio, dl qual la
Societat de les nacions n'exas
min à les conclusions en la seva tercia assemblea 1 el programa d'acció de la qual será solmes a l'exämen de la conferencia que e sreunirä el 31 d'agost
coorrent a Ginebra. Segons el
"Temps" el govern francas, pro
veit de pitos poders per un man
dat molt .precfs, ha procedit a
les encauestes necessàries,
recollit totes les informacions
títils i conveca, per al dia timen
tat, la conferencia prevista per
les resnlucions de Pany pasee,
amb el fi de reglamentar, pe an
acord definitin, les precaucione
que cel prendre contra un negra'
social per les naciente aun eón
noblement enromes dele interessos de la moralitat pública 1 que,
mes que mai, ha de romandre
atentes als .planys repela de
la consoieineia univerlsal,

moitra, 1 sovint impulsora cre la
riostra; no solament per la seva magnificència i bellesa, ans
lamba . perquè l'Extrem-Orient
l'Orient. clässic segueixen
sent, i probablement sempre seo
ran, un viver d'energies i de rejevoniment, per al acetre Occident amaimilador, elaborador
sintetitzador.
Res no hi fa que l'Orient ans
aparegui ara deixat de, la mä
de Deu si sabem que els Deus
hi sojornen sempre, Si l'expes
rienda ene die./ que aqueste ene
dormiscamenta no son altra coe
sa que reculades per a l'em-i
branzirla d'un nou assalt. 1 pot
ser pedem avui adoptar el me,
teix tarannà displieent que eme
prävem vint anys enrera ea
considerar o deaconsiderar eo
que toUtom convingue en ama.;
mesar cl perill gatee?
L'Orient i l'Extrem-Orient rea
vindran aviat i cauran damunt
d a l'Europa pecadora, això es
segur, ala?) quasi ja rsdeve: abre
dones, taína art interes tarda l a
l'Asia enorme, l'Asta de hin ttoa
genios i dels apocalipties en./
breiximents de multituds. lli es,
tem Hirants, compre hi estigués
rem Iligats:
Aquesta unitat es quelcom de
granda:5s 1 d'emoeionant que so-,
bretot s'evidencia en les manis
feseacions artfstiqu e s. Atenía,
deis. Però abans del contagi i hei
l'Extrem-Orient
aehretot l'art de la Grecia esa
plendorosa i quasi decadente I
aquest hellenisme 05 transfora
ma en noves i variaiers e:Tiene
(Les. Perra n.)aai e dei ee e'agi hel
!aria tot l'Extrem n inent floria
ja en refinaments arlfstfcs,
teraris i filosefic e el deetriaa
mmtt dels quals ereara nvni
es fa difícil. Tot aixb, tot aquest
art, tan diferent del nostre. tot
aquell art nostre que aviat es
diversifica i caracteritze als acta
tapodes del nostre món sensible
te no obstant una tan patesa
unitat de sentiment, d'intim hu
manisme que la sola contempl e-u
ció de l'art d'aquesta rabos de
l'Orient llunyà, Ilutneentemplaa
ció no raonada, no definida, no
relacionada, ja es una delecta
cid espiritual q ue no te mesura
ni llei en l'ordre de la nostra
habitual deleetsció artística: es
un art nau i un art intens que li
cíe ofert a la nostra sensibilitat
gastada ;per leis repetielorel i
convencions de temes massa
coneguts, As el contarte de les
ganes ingenuament tuses, roe
Sedes i fresques de l'infant o del
adeleseent a les eixtites fans
&mis de la vellosa; es aquesta
mateixa voinptuosttnt aplicada
a la dermis del nostre espera

recremat.'

Malta de gent sensible i ina
telligent ha estat captivada
fine fanatitzada per l'art merae
vellós do l'Extrem-Orient 1 de
les darreres oivilltzacions de
la Pbrsia. Hl ha artistes,
rats, arqueelege 1 histericielore
europeus que han sofert fass
cinacló d'aquestes arta aStätie
ques fine al menyspreu de t
nostre art. Res no veuen en Flirt
d'Occident que pugui so.portaa
Frs comparació amb les arta sabe
tilo de l'Orient 1 sobretot de
l'Extrern-Orient. Són com uno
renegats cftt l'art i de la sensibis
hitat occidentels, conquistats en:
ces i ánima per la gracia i sube
tilitat d'acemites formes d'idea's.
lisme exorbitat.
Aquests fanatitzats solee is;
ser, perla gent que malgrat de
llurs contfieions enfocaren mas
lament o precipitadament l'art
de l'Extrem-Orient, 1 per tant
no en copearen reeperit. Són
gent que retan o estrafant un
art subjectivitat, per a de exe
clusiu del Iltir delira calcat Ce-i
gament sobre el veritable art,
sobre l'esperit de l'art del Orient
llunyà.
Per salvar aquest Pe ri l l óä
també el parque es fa indispene
sable el coneixement raonat
les arte astätiques: no ens has
vena d'acontentar amb la delece
temió inmediata que per cone
dude de sola la vista comunie
quen les arts extrem-orientals,
en admirar-las acuse preparas
cié. Cal sobretot coneixer el son,
bit d'aquell nrt per a eepsar-ne
el set/ veritable 1 mes pregon

sentiment .

La próxima Exposició d'AMI
Extrem-Oriental que prepara
per a l'hivern vinent la Junta
Municipal d'Exposicions d'Art,
podrá encarrilar mollee intealla
gentiles catalanea cap a aquest
diseerniment fecund si s'aconsee
gueix feria didáctica, encara quo
snls sigui Ileument. hl suficient
per a insinuar-ne les infinito,

vromeoes gua con1.6.
110104
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VALORS QUE ES COTITZEN A
LA BCRSA DE BARCELONA
fO ESTAN ENCARA INCLOSOS
A LA COTITZACIO OFICIAL

Traction 7 020 1991.
Teaction Preferents. .
C. E. CoMnirzaciú 6 0/0
Folnent o. 1 C. 6 0/0.
Bous Exposlció 6 0a.
0. Catalunya o 0/0. .
F. Cremallera 6 0/ 0.
8. A. Gideti 8 0/5. .
Potassa Seria 7 0/0
G. Metrop, 6 0/0. .
C. T. Batee:orla 6 0/0.
Hotel Ritz 7 0/0.
Ajuntament Sevilla 6 0/0
Productos Pirelli 6 0/0.
Gallega ElectrIcitat 6 0/0

Antr Crnt
1012i 108 2 5
11173 112'
9550
9825
183'
9923
18'75
10 35'35 10155
2415 9425
59'50
es•se
93175 9175
96'
9875
3425 9150

Soler i Torra germens
Banquera
EtitIlets
Franceses, 4 1 25 per 100.

Inglesos, 3335 pessetes.
Italiano, 3075 per 100.
Belgues, arco per 100.
SuIssos, 13230 per 100.
Portuguesos, 022 pesseter.
Alemanys, 0 002 per 100.
Austriaca, 0 0125 per 100.
Ilolandesos, 273 pessetes,
SuC'cia, rso Odem.
Noruega, 1'05 Ideen.
Dinamarca, 120 ldem.
Rumania, 3'20 per 100.
Turquia. 350 pessetes.
Estats Unit, 721) pessetes.
Canadà, 7'05 pessetes.
Argentins, 2 34 pessetes.
Urugmais, 515 pessetes.
Xileno, 0'75 pessetes.

MERCAT

A

46 a 50
314 " 4
25 " 40
33 " 23

357 " 190
100 " 102

81 " 82
73 " 74
70 " 71
68 a 80
005 a 455
38 a 40

Sants d'atad: Santo Raíl i Alexandre, bisbes i martirs; Tiburci, mártir;
Santa Filomena, verge i ntärtir.

"Cubiertas i Tejados", eontrictistwld
nou el:fiel per la C o mandancia de

CORDILLERA
Vi td anc, 3'75 1.inp. litro

Nomenament pel gorernador rIP 43
nous g uardarnolls segens proposta

.04 . a .35.
114 a 35
31 " 33
97 " 28
5 " 20
25 " 28

o a 6 I/O
O " 5 1/2
4 " 441/2
" 7

213 a 28
.7 " ^8
34 • 35

cm dllyi d te

Fe .

El millar °esqui por a les mames

&fió de Te
eada dia te dansant de 5 a 2/4
de 8, i dinar a Pamericana, do
9 a 41;
------

Hem rebut un programa de les festes que es faran a la placa del Sol
del 15 al 26 del que som amb motiu de
la festa mljor de Gräcia. Hi baurit
bario, sardanes per la robla "Barcino",
ballets populars, tronada 1 sortiges.

Graiis rebaixes

rrocarri's M. S. A,

OR

De I .11 Al 20 de julio! proppassal.
molesta Conrpanyia Ira tingut un atigment en llurs ingressos de 133•ssetes
20100015, vista la receptacid en les
mateixes dates de l'auy 1022.
De 1 de gener al 20 de julio l proppasstH porto un total d'Iugment en la
rettiptaelú ole 5.880.49545 pessetes sobre Id mateixa en les dales de l'eny
1922.

Alfons, 13250 per 100
Unces. 132 per 100.
4 i 2 duros. 132 per loe.
duro, 132 per 100.
Isabel, 136 per 100.
Franca, 132 per 100.

Lliures, 3325 pessetes.
Dblars, 650 pessetes.
Cubä, 6825 pessetes.
Ifejlea nou, 136 Per 100.,
Venesuele, 130 Per 100Mar:s, 16250 per 100.

Visita de Cortesia

lid condensada

Aquest =ti ha • • 000-31imentat al
senyer governidor c ivil d'aguesta provMeia, En 3Iannel Port e la, per oferir - li
eIs Sn'Ils
's I r re' no, Inn JI111ta SindiCal 315
j a Boráa oficial ele 453 ser; i cl . 1 "ol•reel
d"Agents de Canvi i Borsa d'aquesta

ciut it.

rs.....,.....-.811••-••••• n••5•1•11.1•1•nn••••••,..r.•••• n••

tfa ves Coy S. en Cia.

EL PASES
•ME•0•»•••••••

SANCA, CARVI, VALOH3

1

Rambla del Centro, núm. 6
Telefues 122.0-1231 A.

remearamsEnkricamemszerwarassmagmummaanal

SOLER i TORRA G.mAil
EtAts.:(2(...IERS
RANI F31 A DELS ES í UDIS. 13, i BONSULCES, I

VALORS - CUPONS - GIRS- CANVI
41111•44.4.141•444.•••44•44•441

Negocien] el copó del hule Amortizable
5 per 100 venchnent 15 d'agost

Jfllliffl MUIIS Pi X
AGENT DE CANVI I BORSA
PASSEIG DE GRACIA, 17
••••n•n

Cornplimentació d'ordres
de Borsa en valors al comtat i en monedes .2strangeres. Intervenció de contraetes comercials i prestecs
sobre mercaderies o valors; subscripcions a emprèstits, etc., etc.
4411MIM•Me.4

Direcol6 telegràfica
"N'ARGENTE"
Telefons: 445 A. I 459 A.

eirinIMM~POIMIMINSIUSIMSB66~6666666~611111111126~~

Dr. FERRANDO, HA TRASLLADAT
EL CONSULTORI DE L'OID GOLA I NAS
a la Rambla de ,Catalunya, 6¡, pral. .:- Telifon 1 214 -

N. II hall

OCULISTA

Ex...aJudant del Or, teperionne, de Parta

Tractament especlal I repta del tracoma
(granulaclons); malanies extornes;
correcer0 nie tots era defeetea
GptIco-visuals.
De 4 a O O horca Gens/regodea
CUCD11131.L.1, J. ter.

• •••••••

VENDA
Una casa a Badalona,

botiga i dos pisos, magnific pati, prop de mar i
de l'estació. Informa carrer Salvi, 26, 3-2,

41"se•seeeesass

AVIS

aficionats a la fotografia. Revelat de plagues i
pellicules, cópies, ampliaMono, positius, en cristal!,
etcetera.
Tr e ball immillorable.
Tots els encàrrecs es remeten a les CINC HORES.
Casa Casellas, Barcelona,
carrer Santa Anna, 4, tocant
a la Rambla.
als

es un aparell fotogrefie de la
Casa Cuyes: Portal de l'Angel,
número 11.

Do I'l al 25 del corrent en
loto d'olles, pots, easseroles, etc,
en alumini EXTRA.
NEVERES I GELADORES

Llorens Germans. Rambla de
les Flors, 30.

n91••n••n•••.....,...ilraledell2M••••••16.6•1110114•K

da la

l'esmentada Junt

Han eStat trarnesos al President del
Consell i ministres de Gràcia i Justicia, Hisenda i Estat espanyols, un telegrama signat per En Sebastiä Nadal, ex-president de l'Associació Mútua d'Accionistes i Creditors del Baria
do Barcelona, encoratjant-los a seguir pel cantal emprès en els darrers
acords adoptats sobre aquest assumpte.

RESTAURANT ROYAL;

El rnercat d'avui se'lis presenta amb molf, poca cosa d'important. Ele blats, per la manca de compradors en plaça, no-;
més lenen d'aceeptació a les fàbriques de fora i encara a preus mes reduits.
Les farines topen arnb la resistència d'aquests flequers, els quals esperen millors preus; - la qual cosa i degut a la.
mcolta existAncia de l'interior, potser farà avançar la baixa. Dells altres gMuires, gairebé ppodem dir que ha estat un meri
cat paralitzat, puix t'orné; s'Ira fet unes lleugeres vendes sonso importància.

men os

risa.

Cellers ARNO & NIARISTAFIY

Impres s ic5 general:

•

nrasiien s,

••n

L LOTJ

!Creada Pinta, de
30 a 21
Clgrony
'Pases aboiorea, de.
Faves Valencia, I le. • •
Säue, de. .
Fases Llobregat, de. . .
tir2
"
.15
Bienes
arrugats
alfarnates 84/40, de
i Fan-es Extrm. o Andalusla noves, nie
• 40 e 91
Blanca arrasats arremetes 48/50, de
! Fases estrangeres,
Bienes arrugats alfa:mates 52/54, de
1Paveas fino disponibles. de
!Bienes arrugats arremetes 50/00,
FfIVOnS rius ros', cle
II " 41 1/2 Manes arrugats alfarnates 60/65, de
/avena Marroe, de
Pelona, de. „ . .
. . . .
Favons estranger, de
43 '' 4 i
• • • • • • ..
Besses Segarra de
Llenties, de. .
4 " 45
. •
•
Besses Andalusia, noves
. de
Guises, de. . . .
39 " 40
...
Desaira estrangeres, de. .
43 " 44
FARINE3
leises ven des. . . ..
(Preus
en
p
e'
essetes 100 ks. amb sao da
35 " 10
Escarnia Andalusla. de .
munt carro aqul.))
0 1 " 62
Força, de
"O a 71
Escarola Piala.
0"
Extra local, le. . . •
•
64
85
Mill estranger, de
Corrent 1(1., le
Mill Dais, de
"
MOFES
14)ance extra Gastella, ele
Erps, (le.
es " 91
37 " 38
Blanca corrent Gastella, de
Titus, de.
62 " 63
More, de.
Balsa, de. .
1
13 " II
. .
10 " 40 1/3 • • • • •
Negra Vinaroe nova.
...
Negra Castelld noca, de
(Preus clIn petsetes sac de 10 5 719. daNegra Maiafera nova, de
munt carro aqut.)
!Negra 1 roja verla, de.
Negra Elvissa [tova. de
(Preue oIl p essetes 100 Ea. ane) sae daMallorca noca. . .
, de
retnit carro aqut.),
DESPULLES,
(Preus en rals 42 lcs. senSe sao damunt
carro aqul.).
Numero 3, de
39 a 40
Número 4, de
LLEMS
23 " 24
Segones, de.
1, 0 ' 20 1/2
METES
Terceres, de
19 " 19 1/1
Quartes, de.
Arrda
" 58 1/2
Alfals primera, de. ...
Altals segona
(Preus en pes:eles sac de 80 kg, aamunt
Bomba, de
ilargueta. de
carro aqui.)
.. • 1/0 a 115 !Paila
Especial de
'Palla curta, de
64 " 65
Selecto, de.
Pulla d'olivera. de
62 " 63
itiatiSat de
Trepadella. de
63 " (4
liell-norn O, de
Stenut t p rIMS), (10
55 " CO
Trenca
...
(Preus en peSSete3 40 ES. amura carro
Segonet, de.
48 " 49
sao.)
Sea, de.
.
Daapullee d'arree
(Preu en rals quartera de 70 litree seaFelpa
remolatxa, de
ße sac (Mamut carro aqui.)
Tulló de coco, de
Ferina limoso, de
Ferina. de
55
50
•
Cilindre (farinasses), de ......
01 " 53
(Preus per 100 113. ni= zaC detaninte
Escatllat, de
CEREALS
carro aCid.)
p • • •
• • ...... . •
.....
Moresc calma
11 a 315/5
de
Mores, Plata tan!, de
le 3/4 " 31
VAGOS A1111111ATS
rdonge011
Momee Plata volt de.
JO " 20 /4
Orar Extremadura 1 Maza.
39 " 30
Estacle M. a.
Castella,
de.
...
115
a
118
Ordl Plata. . .
. .
59 a 2 0 1/2 Mallorca, de
20 de Wat; 5 de ferina.
3' a 100
Croacia Extremadura, de
110 a 31
Prat, de
Crvada roja. de
ESTACIO DEL NORD
l o " SS
Estrangeres, de.
11 de bIat; 5 de ferina; 1 de (aves.
^8 " 80
ELES
Ara g d 1 Paveen. de
Castella 1 Mansa, de. . • .....
Extremadura, de
Andalusla dur . . • - • • • • •
(Preus en pessetes 100 Erl. sense ase
damune 609 5 orlgen,)

f 065 pessetea.
- Boliviana, 1'75 pessetes.

•Peruans, 25 pessetes.
Paraguais, 010 pessetes.
raponesos, 230 pessetes.
Argelino, 4025 per 100.
Egipte, 3335 pessetes.
Filipines, 2110 pessetes.

DE

Uti S g EHOOTE, HII/121i1.
;Pece recetas Mi-animas
para el tratamiento de
la Dienetee, 521339
minucia, III.
*unen, Cura..
ad.. littc•do,
Reumatismo, Anemia, linte.1.1 O,
EnteriliN, Broonettle, Entemage,
E ^ 0vmee, tirerse, Estreilmiento,
Abonen..., ele.
thapint eme, ti Sellan/e
9,1 91/
Dirigirse. Labor. Be tanteos, 123133. San
Pedro, 11. Tela. 39e0 A.- Bereelona

Hem rebut "La Novella d'Ara",
corresponent a aquesta setmana, que
publica urna graciosa novella d'aventares titulada "La bassa roja" ("Una
aventura a l'Estepa"), de l'illustre escriptor Prudenci Bertrana, amb
tracions d'En Passarell.

MONTANA

Vi negro, 075 amp. litro
Cellers ARNO
MARISTANY
Eu la darrera oessia celebrada per
la Junta del I'ort presidida pel seu
vice-president En Francesc d'A. Bartrina, foren tractats, entre altres assumptes de menor interès, els seglieMs;
Aprovació per la superioritat dels
comptes de l'esmentada Junta corresponents al darrer exerelei anual.
Tercera certificada per obres espeses a favor de la 8ocielef Anubla

Postal a Peligres • -"in""
23
Ha estat denunciat que al cure
d'Ataulf, núm. 17, entresol, co'
mès un robatori, notant-se a manca
1 una pila de peces de roba d'home
de dona.

1

Xampany Baques
El de millor bouquet
Guardiola de Fontrobf

El governador ha imposat multes de
500 pessetes als amos de sis quiosco,
i a dos amos de llibreries, per vendre
publicacions obscenes; una de soo peisetes a un cafcter del carrer Baix de
Sant Pere, per jocs pral:tito, j una
altra també de sao pessetes a l'amo
d'un cinema d'un banys de la Bar.
celoneta, per permetre l'entrada de
gent de mala vida.

Aparas fotogritfics
garantItcats I económIcs els
trobareu a la Casa Cuyes: Portal de l'Angel, 11.
Al correr de Ganduxer, un dets
Orcas de Sarria agafä un carro, causant al carrete/. Francesc Torrenta
novelo, fcrides de gravetat. Fou Por'
140 al Clinic.
També resulta fcrit el cavall.

AYES VILÁNOVAuN1116
La mar va escopir a la platja
Bogatell el cadàver d'un ncd q ue u
resultar ésser el de _Imite Colomer
Bastar, tic deu anys, babitant al carrer de Catalunya, go, primer.

Per a cines de familia
no hi ha com la Casa Cuytu i
Portal d e l'Angel, 11.

Fou conduit al dispensar; de la Raíl
da de Sant Pere un homo trobat sen'
se sentits al Sale. de Sant Jasa.
El metge va declarar que blin

mort d'insolació.
11f9 1a estat

-o-

'Di ilota euergica del mere
j0011h Le

L'Eslal ha m'AMI la iellia

de

11131%8 a restringe' ir: La

llifolehla xiliesa

Eis socialisles

niega del mere es

ies 1118f9derieS japellesgs

les hatees cesan

sea hOiCe1e3g88
—o—

"Temps",
a Toquio comunica algunes infermacions interessants sobre
el conflicte xino- japonés. El 15
de juny passat, el govern lapones feu remetre a Pequín, per
mediació de Yeshida, el seu encarregats d'Afers en aquesta capital, una nota relativa al moviment anti- japonès que es mainfesta d'algun temps eneä en
dfterse s partits de l'imperi xinès. Aquesta nota deia aixt:

Ilurs oemacious

EI corresponsal del

"El govern japonés demana al
gmern xines de donar a les autoritats provincials les instruccions necessäries per tal que
prenguin mesures enèrgiques,
referente a la vigiläncia del
moviment anti-japonès. Si les

autoritats provincials xineses
no enfoquen aquest problema
amb la sinceritat volguda, la
vida i els bens de nombrosos
residente japonesas continuaran essent en perill, 1 el govern japones prendrà aleshores les mesures que creurà n e cessàries. Després d'una enqueda minuciosa, el govern japonés compta entaular negociacions amb el govern xinès
sobre la qüestió de les indemnitats que caldrà atribuir als
residente japoneses a Xina que
hagin sofert danys a causa del

anoviment anti-japonès."
L'actitud enèrgica del govern
de Toquio s'explica per la necessitat de salvaguardar interessos que podrien ésser greument compromesos si hom no
obres en ternos útil. Els comerciante i els industrials japone,
sos reclamen una acció enérgica, i el govern est à absolutament decidit a donar-los satisfacciti. K. Yoshizavva, ministre
a Pequín, assistí no fa gaires
dies, amb K.Debuchi, el nou director de les oficines asiàtiques, al ministeri d'Afers estrangers, a un mfting organitzat al Club industrial, pele prineipals hornee d'afers de Toquio,
amb el fi d'examinar les mesures mes eficaces que cal prendre a Xina per defensar els interessos japoneses. "Si el govern xines — dala fa poe un
funcionari del ministeri japonés d'afers estrangers—As incapus o refusa de reprimir un
zseviment tan noible a les empreces pacifiques dele japoneses a ;Vine, el mateix Jaleó, pel

seu compte, haurä d'emprendre
els actes que seran necessaris
per protegir eficaçment els seus
súbdits."
L'opinió pública s'inquieta de
les noves enutjoses que adès
ara arriben a 'regulo, A. Hanqueu, Xang-Xa, Tien-Tsin, WuKlo-Klang,
Txong, -King,
hu,

Hang-Txeu, Fu-Txeu, Arnoy,
Tsi-Nan, Txe-Fu, Shasi, Itxang. 1 en altres districtes
encara ele japoneses eón víctimes de manifestacions hostils,
de vies de fet, que posen Ilur
existencia o tIlur haver en perill. Els eanoners japoneses ban
de patrullar en aigües xineses
i vigilar les regions on les pertorbacions són mes pronunciades. Tot això no es gaire aconbortador 1 podria evidentment
ocasionar complicacions doloEl moviment anti-japones
pren, en certs indrets, la forma
d'un bolcotatge a les mercaderies d'origen japonés. Aixf, per
exemple, a Xang-Xiang. Els habitante d'aquesta part de la Xina, de la mateixa manera que
els de la Xina septentrional, no

LA PUBLICITAT

LES REPARACIONS

D'ALEMANYA

A LA XINA
-o-

Berlín, to.—El president de la República, senyor Ebert, ha prohiba la
venda de mares a l'estrangen—Havas.
Berlín, jo.—Res no pot contenir la
caiguda del marc. C:om a conseqüència, les cases de canvi tanquen unes
després de les altres. Aquesta situacié afecta tant els alemanys com els
estrangers. A més a més, el cost de
la vida augmenta en tals proporcions,
que a la zona belga i especialment a
Aquisgran el descontent general amenaça manifestar-se duna manera més
greu cada cop.
cl metí a Aquisgran el mercat de llegaras fou bruscament envait per la multitud. la qual fea malbé els llocs de venda. Diverses botigres de comestibles dele voltants de
la plaça mejor foren saquejades, costant gran treball a la policia restablir l'ordre.
A Deurviss, proa d'Espehweiler (territori belga d'ocupació), un nombrós
grup de comunistes armats havien començat d'apropiar-se les collites de
petates i de llegurns. Els camperols
defensaren llurs campe, produint - se
Ibpades sangnants.
Les autoritats d'Aquisgran han trames torees de policia amb cinc automelle al Ene dels successos, efectuant-se detencions.
Són de temer grcus disturbis, puix
rnalgrat dele salaris fabulosos, cap
obrer guanyarà aviat prou per subvenir les seves necessitats i les de la
seva família.—Radio.
EL CONFLACTE DEL SPDOVEIMENTE A LA RUHR :: ELS
CAMPEROLS PERDUDA LA
corzFirdupa EN EL MAR PAPER ES RIEGUEN A VENDRE.
AUGMENTEN LES VAGUES
Dasseldorf, TO. —El proveiment dartices alimenticio es fa a la regló de
la Rhur cada vegada nuls difícil a
conseqüència de la manca de numera.
ri.
Els camperols han perdut ja tota
confiarle./ en el marc papen, i es neríen a vendre.
Els Bailes es veuen assetjats per innornbrables clients.
'Les vagues augmenten cada dia. Les
ffibriques Thyssen i Vamborn catan tancacics—liaras.
-han tingut mai seise contacte
amb els japonesas, englobantlos en l'hostilitat tradicional
que manifesSen envere els occidentals. Aquesta hostilitat es
complica del fet de les intrigues per part dele fabefeants
xinesos, els quals cerquen d'aprofiter-se de l'agitacia, actual
per fer posar a l'indez
productos japonesas i assegurar -so, d'aquesta guisa, el monopoli del mercal.
No es la primera vegada que
els comerciante i els industrials
japonesas es boicotegen. Es un
fenómen esporinlic. Aixi, confluid en l'acoló da dlur govern,
no tenen pas la intenció de plegar veles. Sesearan l'exernple
dele negociante anglesos boicotejats l'endemà de la guerra,
de l'opi. Lluny do deixar-se intimidar, limitaren Ilur comerç
a les mereaderies, de 'les quals
els xinesos no podien passarse del tot i, tot esperant la fi
del boicot, substituïren amb
compatriotes els empleas autòctons qua havien ocupat fins
aleshores a llurs cases de cornees.
Els japonesas pensen fer e11
teix i les perclues que sofriran
a causa del boicot no podran
ésser molt considerables, consistint Hure imposicions a
na en artieles diversos i

Núm. 4

Louis Hémon

Maria Chpilille
davant la tasa del
seu enemic:
—.Carles-Eugeni, gran "mal-1 Bestiota mal domada!
Au, corre, Carles-Eugenil
Al cap d'un segle, el plet era

en pasar per

acabat i ablidat. Pecó els Chapdelaine havien continuat afame

sempre Carles-Eugeni Ilur
cavall.
Novament, va elevar-se el
C àntic, sonor, ple de fervor misAl cel, al ed, al cel,
iré a veure-la un jora—
Després, un altre cap, ei són
va ser més fort, la ven va tor-

nar a caure, i Maria va recollir
les regates que el seu pare 1-tema
deixat escapar.
El comí glaeat vorejava el
riu glaeat. A Peltre riba, les
cases s'espaiaven, patèticament
allunyades les unes de les altres, vallada cadascuna
d'una estesa de terreny desbros

sat . Darrera aquest terreny, i
pele dos costats, hi havia el
bree que venia fine al ribatge:
fosas verd ombriu i de xiprers,
sobre ei qual destaeaven, per ci
per Ila, alguna tronce de vern,
bienes i mine, com les columnes
d'un temple enrunat.
A l'altra banda del cama la
faixa tic terna desbrossada era
mes amplie i continua; les cases, mes acostades, semblaven
prolongar el poble en avançada;
pecó sempre al-darrera deis
campe nús, la !linda dele hoscos apareixia i seguia com una
ombra, interminable tira fosca
entre la blancor freda ddl sol i
el cel gris.
_Carles-Eugeni, correa una
mica!
El pare

Chapdelaine ß 'havia
despertat i allargava la mä cap
al Neta amb el seu gest habitual d'ame/mea bondadosa; pero
quan el cavall va afluixar de
nou, despres d'unes guantee

yeediZell

la illtelligéllci3

ALS EE. UU,

ah

França

SOSTENEN QUE ALEMANYA RA DE DEMANAR L'ENTRADA A LA
SOCIETAT DE NACIONS

La ilota Osa cuida delalladamelll lotes les elleslious kalium :: N'aferra, Doré,
ol evitar l'eslolldrameel e ONMIC d'Aleo/o
y

g

Les directives italianes en el problema de les reparacions
janeant el manteniment de l'unitat aliada amb la rápida so,
tats, el Govern britànic fará una deLució de la qüestió de les repaclareció en forma de comunicat a
racions 1 de les qüestions cola premsa sobre el conjunt de la
qüestió de les reparacions, en el qual
nexos, màxima entre totes, sepublicara documents anteriors a les
gens el govern italiä, la dels
dentes interaliats. Els par isrecents negociacions.—Radie.
DEOLARACIONS DE LORD RO-, grats mes importants de la no..
BERT CEC1L SOBRE EL TRAC.. ta són:
"Itälia reté que la sistemaTAT DE GARANTIA MUTUA
tització general !definitiva de
Londres, ro. — Lord Robert Cecil
les reparacions ha d'inciense la
ha deelarat a la premsa que el tractat
dele deutes, tal com el govern
de garantia mútila és realitzable, i que
repetidament i
el món n'obtindrà grans besteficis. Par- italiá
cal així malant de la seva entrevista d'ahir amb eament 'declarat, i
teix tenir en compte, per quant
M. Poincaré, ha dit que el primer mies refereix als
nistre francés 14 hada expressat la partioularment
interessos italians i de les altres
seva satisfacció per l'acord a que s'arqüestions
preindicades.
Itälia
riba en la darerra sessi6 de la Cernísmenté a la vegada el propi prosió temporal mixta per a la reducció
jecto sabre els deutes i les gadels armamento.
podria integrar-se
Lord Robert Cecil Isa acabat res ta - ranties que
amb la proposta del govern belnahst la seva conversa amb M. Poinga en un recent estudi."
caré amb les següents paraules: "Escontrol.
"Sobre la qüestió de la ces,
teta Can lluny ron: és possible d'un desContesta als oradors el mi-,
sació de ha resistencia passiva
acord".—Radio.
nistre d'Afers estrangers sela 'de l'ocupació de la
n y or Rosenberg. Acusa França 1 El., PROJECTE DE CONTESTA com sobre
Ruhr, el govern italià reclama
A FRANÇA
d'haver provocat el caos econòi repemic en que es troba Alemanya. CO QUE MES PREOCUPA EL de l'opinió públieament
Mentre parlava el ministre GOVERN ANGLES ES MARTE- tidament expressada contra la
d'Afers estrangers , entri a la NIR LA INTEL.LIGENCIA AB/1B resistencia passive, tontra tota
ocupació militar de la Rime i
sala una delegació d'obrers
. FRANQA
rhenans que volia parlar. L'ine I Londres, 9.—E1 Consell de ministres per una gradual reducció de l'ecident s'acabà amb Parribaxla de ha examinat atentament la política de- mpeció militar franco-belga,
una vega-da garantit l'acord gela polieia.—Havas.
1 posada en les respostes francesa 1 beineral".
ge.
ACTES DE SABOTATGE
Mr. Robert Grell parla abans del
DECLARACIONS DEL. MINISDusseldorf, ice—A conseqüència de
Consell amb Mr. BaldwIn sobre les enla recent ocupació de la mina DortTRE D'AFERS ESTRANGERS
trevistes que tingué ahir amb Di. Foliafeld, situada a l'Oest de Dortmund,
Berlín, ro.—E1 ministre de Negocare
a
París
1
atab
í.
Dillierand
a
han estat inundades pels sabotejadors
cie estrangers, senyor Rosenberg, ha
Itamboillet.
les centrals de les maquines elèctrideclarat al Reichstag que era immiEn el dit Consell es tractit del proques.
nent la publicació ¿'importante docuS'ha obert una enquesta per des- jecte de contesta a Franca.
mente relatius a les qüestions d'acEn ele cerdea ben informa:as es concobrir els autors del fet.—Hayas.
tualitat.
firma quela preocupació dominant del
EL CONSELL BRITANIO
El ministre ha afegit que a la puprojecte de nota britaniest es el desig
Londres, ¡ o —Ea el Censen de mi- de mantenir intenigeneia entre Franblicació d'aquests documents seguirien
nistres celebrat ahir regna acord abaoves negociacions.—Havas.
ca i Anglaterra.
solut respecte als termes en que ha
de redactar-se la resposta anglesa a
EL PAPA FA REDACTAR UNA
El doeument contestara la darrera
les notes trameses recentment pels
comunicaele, francesa i sernbla que el «OVA NOTA DE PROTESTA
Governs de França i Bélgica.
Gavera s'eeforesret en obttnir que els
CONTRA ELS DARRERS SABOEl dit document queda ja redaetat
anafe trametin a Alemania una resTATGES
i sera tramas de seguida a la seva posta conjunta ; pera se sah per boa
1 Magúncia, 10.—Comuniquen
destinacidie.ee
conducte que el Govern brititnic desitja
'de Roma a la Premsa Catòlica
Acabat el Consell no s'assertiala d'evitar l'esfrondlment teonarnic defialemanya que el Papa ha eneardata per a la nora reunió.
nitiu d'Aleman y a, a la qual considera
regat al cardenal Gasparri que
Ale cercles ben informats es crea
cota un deutor en fallida, l'actiu del
redacti una noya nota de proque el Govern no accedirà a discutir
qual cal Ineenteriar eurosatnent. Cal
testa contra els darrers actos de
la qüestió de l'anullació dels deutes
relacionar amb aquest punt de nieta sabotatge carnosos en territori
aliats sinó err el cas que es presentí
rentes insinuacions per a un control ocupat. Aquesta nota serä lliuuna proposició concreta i ben definid ' Ale many a no solamtnt interaliat, alud
rada un d'aquests dies al Goda sobre les reparacions i la Ruhr, per
internacional.—Radle.
cera alemany.—Radio.
creare que les dites qüestions han
Londres, To.—L'Agència Reuter die ' BONAR LAW SEGUEIX ATENT
d'ésser tractades conjuntament.-1-1aque sembla esser que la resposta anLA SITUAM POLITICA
vas.
glesa als Governs de França i BèlLondres, 10. — L'ex-primer
gica sen tramesa dintre de poc a
EL. DOCUMENT ANGLES CONministre Mr. Donar Law, que va
aquests Governs per conducte dels
TESTA TOTES LES QUEShaver de resignar les seves funrespectius ambaixadors a Londres, arnb
TIONE FRANCESES
cione per matius de salut,
l'objecte que arribi a la seva destiLondres, to.—Segons els pujóseguit amb gran atenció l'acnació abans que s'efectuí la publicadics, la nova comunicació del Gotual erial política. Mr. Baldwin
rió dele documents britänics.—Havas. , estat diverses vegades a ven,
vern anglas al Govern francés Collstitueix una extensa exposició del
rel; ahir va passar una hora
punt de vista angles sobre les rejunt amb els seu predecessor.—
paracions i la reconstitució econóRadio.
mica d'Europa.
Stefani ha comuni- UN PROJECTE D'AMORTITZAL'Agència
S'afegeix que el document bnité
cat la resposta italiana a la nota . 0 10 DE LES REPARACIONS 1
detalladament a totes-nie
DEUTES INTERALIATS
ió diploanglesa, ailzí com l'acc
les qüestions francesas—Hacas.
Londres, 10.—Els represenmática desenrotllada per Itàlia
EL GOVERN BRITANIC FARA
ara i actas inspirant-so en els tants de la Comissió nordameUNA DEOLARACIO COMUNIcriteris illustrats pel , govern ita-t ricana de comerc internacional
CAT A LA PREMSA SOBRE EL liä a la Conferencia de Londres han sotmès a Mr. ceDldwin un
CONJUNT DE LA QUESTIO DE de desembre 1922 i després en projecte d'amortització do les
LES REPARACIONS
les successives fases en la qües reparacions i dels deutes intertió de les reparacions. La res- aliats.
Londres, to.—Anit es considerava
La Comissió proposa de fer
p os t a italiana s'adbereix en tesi
com a possible que a causa que les
'general ala propòsits del go- concertar les moratòries 1 l'avacances del Parlament ii impedelvern italhà actreeats a aconse- mortització dels deutes que els
sen de donar a coneixen la seva acguir la "detente" europjea mit_ atleta han de reemborsar ale
titud per la via ordinaria de respos-

Berlín, 10.—Durant el debat
promogut al Reichstag respecte
de la qüestió de les reparacions,
el socialista senyor Muller ha
dit que opinava que el Reich
havia de solucionar la qüestid
de la Ruhr d 'acord amb França
i Anglaterra.
Ha afegit que calla que Alemanya fes ofertes präetiques.
El senyor Muller creu que el
moment es propici per &manar l'entrada d'Alemanya a la
Societat de Nacions.
Comentant el darrer discurs
del Canceller, qualifica de tardana la presentació del programa financier del senyor Cuno.
A continuació parlen els sea
nyors Strassemann i Hergt.
Preconitzen la continuació
de la resistencia passiva. El senyor Hergt demana l'expulsió
de la Comissió interaliada de

tes a les preguntes fetes pels diptt-

La nota italiana

trepitjades rae vives, ja s'havia
tornat a adormir, amb les mana
abortes sobre ele seus genolls
i ensenyant Ice palmes lluents
de les seves mitones de cutro de cavan, amb la barba
apoiada en el pèl espès del seu
manten.
Al cap de duce mides, el carril escalä una cost g abrupta
enträ en pie bosc. Les cases que
des del poble s'espaiaven a la
plana, s'esvaïren d'un cop, i la
perspectiva ja no fou sitió una
ciutat de tronce nús sortint del
säl blanc. Fine l'etern verd pujet dele pivets i dele xiprers esdevenia rar; els pocs arbres
tendres vius es perdien entre
els innornbrables esquelets colgata a terra I recoverts de neu,
o aquests altres esquelets encara en peu, descarnats 1 ennegrita. Vint anys abans els
grans incendis havien passat
per ¡la, i la vegetació neva no
feia sind punxar entre ele
troncs mort8 els jales calci-

nats. Els putxets ße succeIen
el cerní atarla de l'un a Peltre
en un seguit de puJades 1 belxades mes profundas que el
contorn d'un trang(te d'alta mar.
Maria Ghapdelaine apreth la
pellissa al seu eotorn, amaga
les OMS mana gota la gran poli
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Parle, p.—S'ha publicat una note
oficial en la qual es día que des de
fa algun temps els periódica espanyols acusen als francesos d'agreujan les dificultats que Espanya
perimenta al Rif.
Aquestes acusacions sen, generasment, molt velados, i és, per tant,
impossible desmentir-les a causa de
llur manca de consistencia, pecó altres vegades aquestes acusacions són
més concretes i a elles oposa el Govera francas la més categórica negativa.
S'ha dit últimamenf per alguns día-.
ris espanyols, o s'ha deixat entendre
almenys, que el diner de la Cambra
de Comen; d'Oran circula abundantment entre les cäbiles rebela a Es-,
panya i que se subvenciona directa-,
ment els caps de les cabiles enemigues.
S'ha afirmat també que els capd
rebela contra Espanya tenen establerta a Udja una mena de representació prop dele franceses. Agitestes noves són notnés que pura invenció.
Sha dit també que abs francesed
mesclats amb els rebels cooperen
en les Multes contra Espanya. Un'
sol individu ha estat trobat entre
els rebele mesclat en les Iluitea
aquest individu no as francés.
neilment es comprendrä que Tino;
teres de França esta en qué Espaed
aya estabilitzi la seva situació
Marroc en la seva zona de Protec-1
torat. Espanya, per la seva part, nci
We,stminster s'han celebrat amb ha de tenir cap interés en que siguirt
propalades
tals calúmnies.
tota solemnitat funerals per
L'origen de tale propagandes es cona.
l'anima del president dels Espren fàcilment. Els alemanys que d u
tate Unas, alr. Harding.
-rantlgue orpaencp
En representad() (test reis
d'Anglaterra han assistit a la mitjá per realitzar una intensa propaaliara
cerimònia religiosa els ducs do ganda contra Franca, continaen
amb el mateiz sistema 1 se eap que
York.—Radio.
moles alemanys e troben repartits a la
LA JORNADA DE VUIT MORES zona de Melilla amb l'objeete de fomenNova York, 10. — Fa alguns tar estala d'opinió Contraris a le real:.
dies que es digué que el Trust
tat dels fets.— Radio.
de metallúrgics eslava deeidit
a aplicar la jornada de vuit boa
L'ORADA DE CALOR
Pos.
CONTINUEN ELS INOENDOS
La Companyia Carnegie, une
DE ROSCOS
de lee mes importante empreParts, 10.—Segons telegrames de Ceses metal.lúrgiques dels Estats late
i Fontainebleau, amb motiu de lit
Unas, anuncia que des del dia
calor s'han incendiat grana hoscos.
1 43 del corrent implantará en
Una espessa lomera cobreix l'horitzó
les sestee fabri ques la jornada
a la comarca de Laudes.
de vuit hores.
Al boscos ele Fontainebleau l'incendi
S'assegura que aquesta Come ha musst importante danys.—Haves.
panyia ha pres aquesta determi
nació a conseqüència de la
constant pressió d'algunes as-: ARMADA GE LA DELEGACIO
sociacions cíviques i religiosos. TURCA A CONSTANTINOBLE
Constantinoble, O. — Ismet-Paizit
S'assegura tarnbe que decidí la
gilestió una carta del president Part deis delegats a la Conferencia de
Harding al president del Trust, Lausana han arribat aval a Constadnoble.
de l'acer, Mr. Gary.
El peblic els la tributst tina entusiasEl Trust de Pacer ha exigit
rebuda.
fins ara la jornada de dotze ho- ta Ismet-Paisä
lun conferenciat separares.-1-lavas.
dament atub els generals aliats des de
les quatre a les cinc de la tarda.—RaEstats Cisne amb el temps que dio.
Alemanya ha da pagar dotze mi/
milions de dòlars a Mol de reUN SOLDAT BELGA MATA
paracions segons el Tractat de
UNA DONA ALEMANYA
Versalles, temps que ha d'ésser
soldat
Aquisgran. 10.
modificat de manera quo Alcbelga ha matat una dona ale-,
manya pugui exercir Iliurement
'nativa, ignorant-se els motiuse
la competencia comercial.
La jüstícia militar ba obert una
França i.Alernanya han do
informació per esbrinar detalle
bre garanties contra tota agr e sdel que passa.---liavas,
ió militar.
La Comissió propasa la crea e
cié d'una Consistió de peras ena
VAGA DE TIPOGRAFS A
carrefada de determinar 'la caBERLIN
arada
mires
a
pacitat d'Alemanya
París, 10--Comuniquen de
l'emissió per financiers angle- Berlín que els tipògrafs d'aguo..
sos i nordamerieans d'un e m
ha capital s'han.declarat en va-t
internacional a favor-prèsti
ga aquest ~f.—llaves.
d'Alemanya i d'altres paises
d'Europa, emprèstit subordinat
ELS ASSASSINS DEL TONENT
a les garanties de guerra, i d'aGRAFF
gressió.
BrLISSACS, 10. —Segons ele periòdics
S'assegura que la Comissió
la majada dels ministres s'oposen a
ha obtingut l'aprovació del seu
projecte pele primera ministres que siguin executats els assassins del

—O—
Washington, ro.— El president Coolidge conservará en el Gabinet els mateixos collaboraders dels president Harding.
Per evitar l'exces de treball que ha
estat fatal al president Harding, misten Walter Brown ha presentat un projecte de reorganització de l'administrad:5, que ha estat aprovat per Mr. Coolidge. Ccrt nombre d'assumptes seran
confiats a la Secretaria permanent, la
qual tindrà cl dret de decisió en gran
nombre de qiiestions de política interior i la signatura per delegatió. Per
realitzar aquest projecte cal una llei,
que se suposa que el Congrés no es
negarà a vetan—Radio.
EL CADAVER DE MR. HARDING ARRIBA A MAiliON
Marion, 10.—E 1 tren especial que
conduela el culliver del president Harding ha arribat a les 12,30.—Havae.
LA CALOR A WASHINGTON
Washington, 10. — Segens informes
deis centres d'assisQucia pública, durant la cerimania ele l'euterrament del
president Harding foren atacades d'insolació 190 persones, que hagueren desser assistides, sense que afortunadament es registres cap defuncib.
Montes nitres persones pogueren arribar a nurs domicilio pels seas propis
mitjans.—Havas.
FUNERALS PER L'ANIWIA DE
MR. HARDING
Londres, 9. — A l'Abadia de

angles i alemany.—Radio,

gaireba cap camp alegrement cap a la casa de
desbrossat, gairebé cap senyal Carlee Lindsay, visible a l'altra
dels conreus de l'istiu, corn si vora. No-gens-menys, quan el
trinen arriba al mig del corrent,
nomas haguessin estat bastides
sota la gran caseata, va l'ayer
en testimoni de la presencia
d'afluixar per mor de la minsa
dels bornes.
ä
bruscapa d'aigua que escampaCarles-Eugeni es gin
cament a la dreta, enraveria les va i desfeia la neta A poc a poc
s'acostaren a la riba; nomes
paciencia sobrehumana per espotes del davant per afluixar
quedaven trenta.peus per franla pendent 1 va aturar-se just a
perar un canvi 1 adonar-se'n.
El cava! l va esdevenir l'únic la vera del gin. El pare 'Chap- quejar, quan el glaç comença a
cruixir de ball non i ondula sota
delaine va obrir els ulls.
conscient del tot, al carril. El
—.Compte, pare—va fer 51a- les potes del cavall.
trinen lliscava fäcilment daEl pare Chapdelaine s'havia
munt 1a neu dura, fregant les ria—som a la ribera.
El vell agafis les regnes, P eposat en peu, ben despert ara,
saques que es dreeaven a cosmarear
altre
fer
ru abans de
amb els ulls vius 1 resoluta sota
ta t i costal, erran de les rodeel seu case de pell.
cop el cavall, va restar immòbil
res; Carles-Euseni ßeguia exac—Endavant, Carles-Eugenil
uns quanta segons, vigilant
tament cada revolt, baixava trol'estesa del rM gelat.
Áta correl— cri dava amb la seva
tant les costes curtes i guan—Ha vingut una mica d'aigua gra,n ven torta. e
yay a la pujada contrària amb
sobre el glae—tligué--i la neu
El vell cavan va plantar en la
sin pa e lent, com a bestia experimentada . ben capee de me- s'ha fos; perb encara podrem neu serniliquida les granee dels
travesear.
eeus polarrons i va anar-se'n,
nar ele seus amos fins al replä
Au, C.arles-Eugenil
de casa seva, sense aseen imfent 'bote, cap a la riba, amb
la
gran
escavall
flairis
El
grane cope de collar. Al moportunada amb el comanament
d'aventurarabans
blanca
regnes.
tesa
ment que tocaven a terna, un
i la pesada de les
Després d'algunes mills, el s'hi, després se'n hl anä de dret. (roe de glast virä una mica sota
Les roderes permanente de l'hiels patine dels trinen i va enbosc va obrir-se un altre cap
per deixar reaparèixer el rlu. El vern havien desaparegut; els fonsar-se, eleixant en el sou Roe
cenit devana el darrer tossalet joves ptvets plantats de distan- un forat d'aigua clara.
_Serem els Última de travesdel planell per baixar quasi al cia a distäncia que marcaven el
cama hatelen caigut quasi lote i
nivel' del glaç. En una milla de
sar, aquesta temporada—digue.
pasjeien en la neu mis fosa;
rihatge costaruL s'espaiaven
1 va deixar que el cavall ressant prop de l'Illa el glaç va pires una mica, abans de pujar
tres cases; per?) aquestes eren
erulxir
dues
vegades,
perb
sanmes
primitivos
que
la costa. Ben aviat, abandonaencara molt
lee dej poble, i al darrera d'ellea ee cedir. Carles-Eugeni trotava ren el cand ample per un altre

de cabra grisa, i va mi g cloure
els ulls. Aquí no hi havia res per
mirar; en els pobles, les cases
i les masies noves podien creíxer de l'una estació a l'altra, o
be buidar-se i cauce, enrunades; però la vida del bese era
tan lenta que hauria mista una

la
or dels me-

desmelllil Mitialmed

tinent Graf f.—Havas.

que s'esfonsava en els boscod,
No era gaire res mes que une,

pista rudimentaria encara es-1
techada ner les arrels, que des.d
crivia petites reabris oportunis-1
tes per tal d'evitar els roquis-e
sers i les seques. Va enfilar-se
per una costa, serpenteja sobre
un planell en mig del bosc ere-.
mat., donant de vegades un con
d'ull al pendent del Mano
abrupto, a les masses de pedra i a la vessant oposada que
esdevenia mds 'alta i mes esear-:
peda per damunt la easeata, i entrant després en la desplació
deis arbres colgats a terra i del

brancatge ennegrit.
Ele pujole de m'Ara semblaven cloure's al darrera deis;
els tronca, cremats van deixar
lloc a la multitud ombrívola deis
pivote; les muntanyes del ritt
Alee aparegueren dos o tres
cops a la Ilunyttria i ben aviat
els viatgers van percebre ena
sems 021 tros de torre desbros-i
,sada, un Amero' que pujava
amunt, el grinyolar d'un gas.
—Esteran contente de tor,
nar-te a veure, Maria—digué el
pare Chapdelaine. —
L'ha enyorat,

(Continuara.)
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SANT LLORENÇ SAVALL
El programa de les festes que organittades pel Casal Nacionalista
tindran Roa els dies so, In 12 i 13
d'aquest mes, arab rnotiu de la festa
mejor, és el següent:
Divendres, dia so.—A les 4 de
la tarda: Concert per l'Orquestra al
local social.
A les je de la nit: Serenata darant la Casa de /a Vila.
A les onze: Ball de societat.
Dissabte, dia sa—A dos quarts
de dotze: Gran concert vermut, a
la terrassa del Casal.
A lee 5: Ball de tarda.
A les lo: Serenata davant la Casa de la Vila.
A les II: Ball de societat
Diumenge, dia 12.—A dos quarts
de dotze: Grau concert vermut, com
el dia anterior.
A les 5: Ball de tarda.
A dos uarts de den: Concert a
la terraasa.
i A les II: Ball de socieat.
dia 13: Tornaboda ge. beral.
Els ball i concerts serad\a cal-reo de la renomenada i sempre
aplaudida "Orquestra Fatxendes",
de Sabadell, dirigida pel notable
professor En Vicens Peti-i, la qual
executara les millors composicions
del seu repertori.
Notes: El saló de ball de la societat será' artfsticament adornat per

d'Olesa.
Tant als baila de nit com als de

la casa Pagés,

tarda es ballarà l'acostumat ball de
rifaut-se, a mes a inés, un
bonic obsequi.
Els forastera tindran entrada lliure al local social, podent tumbé
ierendre part a tots els balls.
'Tot individu que no respecti l'orare serà expulsat del local acose

ram!,

dret,,a.. eap reclamarle,.

SANANO».

•

Inauguració
E/. día 4 del present serà
trat record per la nostra vila,
puir tingué lloc la benedicció
del primer automòbil que pär
al transport de viatgers farä el
trajecte de Sanahuja a Calar.
/L'acta tingué litio a les nou de la
nit, -a la plaça 'Mejor i davant

efe . quasi tote els vaina, que radiants de satisfacció comentaven- els beneficie que reportar ä
a la nostra sella aita.1 minora,
puix ultra sortir d'aquesta poblad/S, el preu fins a Calar sera de tres pessetes, competint
abrí amb la companyia anónima
Alsina 1 Graells, de. A. T. B., la
qual feia pagar 4'50 pessetes en
tercera.
Abans de donar la benedicció,
el zelós senyor rector d'aquesta parrbquia, doctor Estrada, va
dir unes breus pare belles paraules, ponderant el progrés que
representa per Sanahuja aquest
acte i lloant la iniciativa del
propietari de l'empresa i benemèrit "fill de la vila En mateu

Alsedä.
Acte seguit donà la benedicció, mentre la banda de música
La Unió tocà una de les millors
peces del seu escollit repertori.
Fina Pacte, En Mateu Alseda
obsequià els invitats amb un re,
fresca que fou serviL el cate Roes.
irrAw ner.'

SISDAI:

Acte d'afirmació nacionalista

noia, bavent estat detinguts
després d'algunes investigacions pels susdits moscos a casa del Domingo, casa anomenada Sucarrats, del terme d'Albä.
— El Patronat de la Elige de
Defensa de l'Arbre Fruiter i
l'Arbrat en general es reunirà a
les sis de la tarda -de diumenge
vinent al saló del Consistori,
per tel de poder organitzar per
a la festa mejor, que tindrà lloc
els dies 2, 3 i 4 del setembre vinent, un sorteig dels premie que
han ofrenat ja algunes personalitats i corporacions, aixf com
tambó dels que es vagin obtenint. Els noma dels donants es
faran públics als programes i a
la premsa, esmerçant el prodije-te de la recaptació en beneficencia. premiant obres virtuoses i a la celebració de les grane
festes culturals que tots els
anys es fan en pro de l'Arbre
Fruiter i d'ilomenatge a la 'VeIlesa.
—

Se'ns assegura que la
companyia d'autemnibus "La
Primitiva" o de. Tonet, que fa
el recorregut fina a Sant Adrià,
s'ha dissolt, i que. el dia 1
de setembre una altra companyia posarà un servei millor i
potser mes econòmic que l'actual.

TORROELLA DE NIONTORI
Infanticidi Retois en català
Fa un dos IllasOS una nota de
18 anys deslliurä un nen. Per les

sospites i sureessives diligències
s'ha trobat el caidäver enterrat
a l'estable de casa seva.
Fou portat a l'hospital on
fou feta l'autopsia.
—La modista Joaquima Almar arab el canvi de local al
carrer del Comer e ha posat el
retol en català
Tambó la Companyia d'Electricitat Mundet, ha retolat tots
els pals amb el ostre idioma.
BALAGUER
Segueixen amb entusiasme els preparatius del gran remiatge al Sant Crist
que se celebrara el mes de setembre. El comiere hi aporta el seu entusiasme, cons-ertint-se així en "fires
i festes", aprofitant la fira del mateix
mes. Un altre número augmenta el
programa: la realització d'una gran
tómbola.
mercats centinuen encalmats.
—L'acreditada fabrica nomenada Julienne" ha augmentat en treball amb
znotiu d'haver installat la secció de conserves vegetals.
—El baffle nacionalista senyor Lluc,
de retorn del seu viatge de noces, és
molt felicitat per les seves amistais.
FIGUERES
La fugida d'un pres.-La calor
Dimecres al matí va escapr-se
pres del presidi que l'Estat espanyol
té installat al Castell de Figueres. El
pres compila una cadena perpetua, i
era conegut pet nora de "El Plateret".
Quan anys enrera era cenduit al presidi, va escapar-se en plena carretera
del casteli dels guardies que el porCaven, i no fou capturat fins passats
uns dies.
—Ha estas celebrada una reunió a
les Cases Consistoriak per mirar d'organitzar la cooperació de la t'ostra
ciutat a la Vo!ta Aèria de Catalunya.
—La calor es fa sentir de valent. Els
dies de festa la clutat queda deserta
fle gent. que se'n va a pasear la diada
a les platges í das propers.

Diumenge va tenir lloc en
2qUe.Sta ciutat un grandiós ac,
1.0 d'afirmació separatista.
La sala del Teatre Bisbalenc,
bans Escut Emporitä, fou
COPONS
apaç d'encabir-hi una gernaLes festes
zió vinguda exp ressament de
gots els nobles d'aquestes con-.
La famosa sila sagarresa
;trades. Ei abundà en gran ma- prepara la seva festa mejor
nera l'element feinen!. Mai no amb festes ben catalanes i
haxia vist un entusiasme pades, tant en actes religiosos
itribtic en aquesta ciutat. com com en festes de societat, ofeOel que es fa esment.
rint-se objectes artística de
' Dirigiren la paraula al pú- molta vàlua als que honoraran
blic els senyors Pou 1 Sabater, els actes que prepara el Centre
Instructiu per abs die; 15 i IG
per Esquerra Catalana; el docd'aquest mes, donant un caire
tor Riera Puntf, per la S. N.
de
just renaisement de les nos„Tapia; En Duran i Albesa, per
tres coses en tots els actes que
;retal. Catalä; En. Roig i Pruna,
per la U. C., i el diputat senyor organitza aquesta entitat.
Wranceee Maeiä.
TARREGA
En aixecar-se a parlar el se
Macià, l'entusiasme fou-nyor
Els mítings d'Acció Catalana
5ndeseriptible, i públic, a peu
Tan aviat corn es va saber la aodret, l'ovacionà repetides vega, va que Acció Catalana ha escollit la

/des.

SANTA COLONIA DE GRAMASET

l'excursió que feren darrerament a la Quinta de Salut
L'Aliarme diversos socis de la
Germandat da Sant Isidre, teta
quedaren plenament satisfets,
stiaitant els consocia Sunyol i
l'Yate que hi reben curació, manifestant ambdós estar molt ben
En

atamos.

Els museos de l'esquadra,

serta el comanament del cap se-.
nyor Freixanet, han practicat
nt excellent servei que ha mereSolit, com tants d'altres, als
elogis del veinat. El servei pres
tät-ds el següent: El cija 29 da
proppassat havia fugit, de
casa coya la noia de 19 anys
TaVesa Battle Sebaatiä, natural
veina d'aguaste, amb el joya
de 23 anys Josep Domingo Dotilingo, natural d'Albä (terme de
Santas Creus, Tarragona), ele
quals estaven reclamats per
raUtoritat local 1 paree- de la

nostra cintas per celebrar el primer
míting de tots els que s'ha proposat
celebrar en terres de la muntanya
lleydatana, tothom l'está esperant amb
delit. La representació viva de tots
els nacionalistes targarins—d'entre ells
la majada de la nostra joventut—representada per la Junta de la Joventut Nacionalista, s'ha reunit ja algu nes vegades per tal de correspondre
a les comandes d'algun dels seus socia les 'quals tetes san adreçades i
adherides a les de la Junta. i que es
resumeixen a donar el mes gran impuls a reate patriòtic.
S'ha escollit per donar-hi el míting, la Sala Cinemapol, que esta triolt
ben preparada, Sant a la planta beixa com a les llotges. La preaentació
dels oradors ha estat encarregada a
un jove representant de la Joventut.
Els periódica locals parlen ja de la
celebració del míting. i "Vida Nova",
periadic nacionalista recomana
tercia de tots els nacionalistes dels
Hales vejes.
Horn creu que despees d'aquest míting se'n faran d'altres pels nobles
vejes, a derree dele bons patriotes tat-
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1. SITUACIO ATMOSPERICA GENERAL A LES
SET DEL MATI. — (Obsertsteioés d'ruropa, Nord d'Africa, i
rabudo% Per t e l eg rafi e sese o lile):
Continns el resina auticiclenie a Epsanya, Anglaterra
í Franca, produint un estat de bon temps general, Ene
amb signase pluges i boires al Canal de la Mansa.
Les baixes pressions san a Escandinatia i desaparea
xeran cap al mar Bailía

t

ol e 1 923 .1,
2. ESTAT DEL TE..4P/: LES

uIšIIs

OLTIMS ROBATOBIS

VUIT DEL MATI. — (dtiattitieicita tia 42Carsta moteoEL DE L'ARRENDATARIA
ro/in/ice, catalana, comunicados per sagas):
DE CONTRIBUCIONS
Cel completament seré e tot Catalunya; rente Bulles
a la tarda ingressaren als
Ahir
i temperatures
i
it ha calitges a Bareelena, Cardadya i Vall mida del ehlabossos del Palau de Justicia, rigorosainent incomunicats, quatre
Segre.
empleats -de la S. A. Recaptadora
ial del Segre a Camareta, 28110 metres cables par de Coutribucions, els quals t'oren desegun.
tinguts a casa Seise, havent-los ocupat, segons cambia, alguna quantitat , important en bitllets de Banc i
una més grossa suma en moneda
estrangera. Cal tenir siresent les
enormes diferencies del canvi.
El nom dels detinguts són: Jesús
i Anfós Albarracín Abelló; Juli Lostales Navarro i Joan Bascuaana Gómez.
e Pel que es dita la mina de vida
que porten aquests civatre empleats
no està en . ielació ami) Ilur posició
social, la qual cosa ha despertat recela.
També existeixen multes sospites contra dos dels altres detinguts:
Joan Gusí Can-el/as i Josep Segura
Jordan, els guate han estat reconeguts per diferents empleats de l'Arrendataria, havent estat posats a disposició del Jutjat, així com Josep
Alberti Jordi, Cels Vallejo Golert,
Ratnon Cundí i Agapit Venzal, tots
com a presumptes autors d'aquest
a. VENTS surErucnts A BARCELONA. — (Sondalgeg de l'atn,dsfera !liare a les
robatori.
*et del mal»;
Altitud, metres:
250, 300, 1000, WOO, 3000, 4000, 5000, 8000
Direce16:
E, E, ESE, SE, ENE, NNE, N, NNE
REGISTRES I ESCORCOLLS
Velocitat en meres per segon:
2, 3, 3,
2,
4,
.7,
9,
5.>
La pulida ha procedit a donar
unes fortes batudes, pelo barrio de
la gent de mal riure: un gran nomOBSERVATORI METEOROLOGIC DE' LA UNIVERSITÄT DE BARCELONA.
bre d'individus sospitosos han estas
llores d'observació u 7, /3 1 1 5 horca
detinguts, entre els quals hi h molts
Baròmetre a zero i al nivell de la mar : 764-0, 763'4 764'7. — Ternadesetre bes:: 280, 231, 272. — Termòmetre
estrangers.
basan: 230, 24 . 3, 24 . 3. — Humitat (centéssimes de ssturaci6): 77, 86, 78. — Direetia del vent: SE. SW. SSE.—
Sembla que a conseqüencia de tot
Velocitat edl reist en metros per asgan: 1, 2. — Etast
cel: quasi destapat. — Mena de na palm: CI, Cu,Ci
aixó han desäparegut alguns subjectes, ignorant-se on puguin trobarTemperatures extremes a J'ornare
se. El cap de Pulida ha donat orMaxima: 30'7. — — Mínima prep del sol: 23'7. — Osen/tic:id teimonaérrica : 4'S. — Temdres terminants perquè en el sucPer atusa misia: 283. — Precipitació aiguosa, des de les 7 horas del dia anterior a les 7 libres del dia de la
cessiu totes les fondes.i dispeses pordata: O*0 mai. — Recorregut del veas en el mateix període: 40 km. — Obeerracions partieulars: bolea.
tin al dia les bulles del moviment
diari que tinguin, requisit que no es
compleix pas actualment
garins, juntament amb ¿alares de toCon% a corolari d'aquestes notes
Raspall, foil signada l'escriptura de
En compliment de l'ordenat es
1 agradables direm que els catalans cancel-latió del préstec que per a l'adrsos.
veieren ahir per la cintas nombroL'excursió que l'Orfeó Nova sein coneguts en el món esperantisquisició de "La Vicaria", de For- ses patrulles de Fe:cerda que fan
Tàrrega féu a Montbianch i a Pota molt més del que ho siguin a tuny, atorgada fa un any per l'esmenblet el dia an del mes passat, fou d'un qualsevol país, mercas principal- tada Caixa de Pensions a la Junta també servei de vigilancia; la' seva
presencia es feu mes ostensible en
ment al vast treball de divulgada'
èxit esclatant Arribats a Poblet.
de Museus. pignorant el quadro que
després ¿oir Missa, tot l'Orfeó i de la literatura catalana a l'estran- quedas-a dipositat al Museu en garan- els barras del Centre, on abunden
les oficines i establiments comeracompanyants es dirigiren a visitar el ger pel mitjà de l'Esperanto, portat tia de I operado.
dais.
beliíssim Monestir, fent de guía im- a serme modestament i quietament
Autoritzà FescriPtura el notari sePer les barriades de lora bolis obpels esperantiste3 catalans.
teHigent i ferm nacionalista mossen
nyor Torea&
Jaume Grau
serva la presencia de tropes de caJosep Montareve, que fou invitat exVISITA D'UNS PROFESSORS
valleria.
clusivament per explicar la història Director de "Cataluna Esperantisto"
AMERICANS
del dit Santuari.
Al
Negeeiat
de
Cultura d'aqUest UNA NOTA DE LA POLICIA
— Va activant-se construcció deis
Ajuntarrient s'ha rebut una atenta conous dipia3its a Sant Eloi. Aquesta
Ens ha estat facilitada la següent
municació de l'Institut de les Espamillora convenia molt, donada la imnota a la "Jefatura" de la Policia:
oyes,
dels
Estats
Units,
participant
portancia de la nostra ciutat.
' A conseqüència de les censures
l'arribada a la nostra ciutat, rl dia que per diversos i respectables secPERSA DE rossEssio
16
del
correrte.
en
el
rapid
de
Madrid.
Sba encarregat de la Tintada del
tors d'opinió s'adrecen n les autorinon districte segon el senyor Enríe de quaranta cinc professors d'ambdós tats, amb motiu dels darrers atrasexes
del
"The
Institute
of
InternaMaynés Gaspar, el qual La fizat tots
can-wats perpetrats a diversos inItalles
1
tsiuutal Education", per visitar els cenele dijous, ele done a una, per cebra
drets de la capital, tant el govertres culturals i en general i en parel públic.
nador com el cap superior de Poliels
ticular ele instituits pel nostre Ajun- cia creuen complir amb un impePER A L'ESCOLA DE MUSICA
tament, feat una visita a Mentser- ratiu de consciencia feas consignar,
La subhasta relativa a la rae. sertint cap a Franca el d ie 19.
En la secció "El lector diu..."
sanee perjudici del respecte que els
de la gaseta setmanal "Esperanto construcció del paviment amb
Aquests professors, entre els quals
el dret de l'opinió a jutjar
llos.etes de ciment de la verera figuren Mr. Joaquim Ortega i Mr. J. inercia
Triumfonta", que surt a Colónia,
tota la tasca del . Govern i dels seus
aparegué el 15 juliol comen- del nou edifici destinat a Esco- Horiee Numemaker, arribaren, pro- organismes executius, que, si no tots,
tan d'un senyor de Suissa criticant ta Municipal de Música als ear- cedents del son país, el dia a del pasea la majoria dels autors dels robatoris
que la dita gaseta diferencies els rers de Bruch i Valencia, ha sal juliol a l'Havre, i porten visita- a ma armada han estat detinguts i
esperantistes catalans dels esperan- estat adjudicada provisional- des les ciutats de París. Biarritz, posats a disposició de les autoritats
tistes espanyols.
ment a En Francisco Marimen, Sant Sebastiä, Burgos, Madrid. CarDues setmanes després, el 29 de per la quantitat de 6.000 pesse- dora, Sevilla. Algecires. Gibraltar, judicials, com ho dernostra:
L'atemprat contra radvocat sejuliol, aparegueren dues repliques t e s,
Màlaga i Granada.
nyor Josep M. Seseras. pe! (mal fod'un holandés i d'un eslovac, que
RETOLS
DE
CARRERS
ACORDS DE romzyr
ren posats a disposicia del Jutjat
dernostren que l'estat actual de CaS'obre concurs per adquirir TOA
La Cemissió de Foment en la sera
dotze significats com a suposats autalunya comença d'ésser conegut
ques
de retelació de carrers, de ferro tors per inducció; l'intent d'atracadarrera junta. apresà el pressupost per
l'estran,ger.
esmaltat,
que
valdran
unes
auno
pesprocedir a l'empedrar del (-erres do
ment a la sabateria de Vicens Tusetas.
Diu l'holandés, senyor Degen- Chapf i el projerte de constrnecib
gues, al carrer del Consell de Cena
kamp, d'Utrecht: "Potser as inne- rafermat del carrer de Pi Molist.
havent-se detingut un individu que
cessari Esas- una cotització per a
Äixf mateix fou aprovat a l'ese:tenha estas : reconegut; l'atracament a
espanyols i catalans apart, car tots tada junta l'avene de pressupost per
la Diagonal de Manuel Fernändez els
tenen la unitat monetaria del ma- raceb , ment del mercas del Camp de
dos autors del 011 foren detinguts
teix Estat. Peró, parlant de llengiies, Galvany, formular por la Secció faculreconeguts pel perjudicas: l'atraSOCIAL icament
no inhi ha prou d'indicar les Ilen- tativa.
a l'Agennsia Ford, del qual
DE
gües amb el mateix nom que traen
L'ATEMPTAT
CONTRA UN
Tarnbé fosen presea en considerad('
tarnte ha estas reconegut an dels
els Estats, puix entre fronteres bin- les segilents morirme:
AGENT DE POLICIA
autors, detingut: el perpetras a la
güístiques i estatals hi ha una gran
Una, del sonyor Tusell. intereessnt
Fonda del Ferrocarril, pel qual esta
Com indicarem ahir, entre les nomdiferencia i sovint el conjunt d'ha- que es proeedoixi a la neteja de la broces
detencions practicaba figura la agafat un subjecte reconegut pele
bitants d'un regne parlen ¿uso, tres lampare installada al des la n Ix d e la Co- d'Alfons
dependents
de la cesa: i finalment
Miguel Mesterell, reclamar
o fino més Ilengües diferents, osen- enissia de Foment.
el realitzat a l'Arrendatària de Conper suposar que baria pres part en rastic que una sola d'aquestes és la
Alca, nimbe del dit senyor, interestribucions, a conseqüencia del qual
llengua oficial de FEstat. Peró, per asas que s'enearrae,u1 a la SPeeit5 facul- sassan s t a l'agent de policia ,Tean E5- han estat detinguts sis individua repetita que sigui la part d'un con- tativa encarregada de tot el referent eartii fertige. fa algun tenme en el concguts per empleats de la casa.
moment que aquest entrara al portal
jura d'habitants que parla la llengua a edificis muniripals. que aizequi
Per l'assalt a la Banca Padró
casa sera, al canes de Vila i
no oficial, datad no ‚co
' segueix planea de. la Casa de la Ciutat per pil- deEl
detingut nega rodonament la ses-a Germans. de Manresa, han estat poque aquesta part pertany lingüista lines/rae en el Ilibre que es va acordar
seso a disposició del Jutjat cinc incament a la majoria. Per exemple, editar per iniciativa del sensor Duran psrtleipacisi en el , fet de se reca- dividus com a suposats autors.
ma i allega que en a qu e lla época no
a l'Imperi Britànic llengua ofi- Rescato.
vida a Barcelona.
Els sagrats deures que no solacial és ranglesa, pena els galesos,
Altra, del propi senyor Tusell, latemera la ciutadania Sitió el mateixos
Psi Juhjet alta trainés un telegrama
escocesos i irlandesos no són pas ressant que es formuli el projecte 1
drets natural i de gema imposen
anglesos! Per ventura llurs l'en- pressupnst per dotar de Ilum redifici re- a l'esposa del difunt agent, que és a
Velasteis, permie el t1145 evita possible tothona. de cooperar a Ira tutela jiigües, i a Espanya la basca, són centment enristran i destinar a
rídica
que per l'Estat sempre es prespu g ui asser confrontada amb el Miguel
siamés "anomenades" llengües, com sir d'arrestats.
i Tense si el reenneix ropa un dala par- ta a la massa social i mai podran
el senyor I. pretén? Es que ell no
Altra, del sensor Vias, demanant la ticipants en ragresai.6.
ésser de més eficacia que auxiliant
sap que les tres primeres formen installacio d'una llana eléctrica al corles autoritats en els seus treballs preELS CORREDORS DE BORSA
una brenca apart, menys parenta de rer de les Arenes.
ventius i de investigació per tai de
l'anglesa del que ho és l'alemanya?
Ha estat al COCATII dell la Junta
Altra, del sensor Balite, interessant
I que la !lengua basca de cap ma- que s'ordeni la immediats desaparició de la Cambra Sindical de Corredors desterrar i sancionar degudament la
nera és parenta de la [lengua oficial dels tira de colora de .Les Planes, per- de la Borat, Oficial de Comer per a delinqüència professional, que busca garantir-se la impunitat en les
d'Espanya, la Ilengua espanyola o
ue funcionen amb gran perill dels que manifestar al governador que la referi- confusions de les grane urbe.
castellana? CERTAMENT, ELS qper
rla entitat el felicita per la sera acall/ passen.
Tant la Policia com la Guardia
CATALANS PERTANYEN A
tuada referent al problema social i que
Trec. dele senyors Cararaeh i IgleCivil respondran motu propi i seL'ESTAT ESPANYOL, PERO sias, interessant inatallació de burles proseas ./ de la campanya que un deterl
guint
les instruccions rebudes a toNO SON ESPANYOLS, I TAM- de pedra al passeig de Maragall: que minas diari fa contra seu.
ta demanda que sens fad, augmienPOC EN SON ELS BASCOS!
La
Junta
iba
excitat
a
'seguir
per
procedelsi a la collocaele de cairells
tant-se el personal de vigilancia ami,
L'eslovac, senyor aaa-atoxvila, de es
la roateixa via empresa.
al y erres de Ramon Ciñes i al tercer
fündionaris experts que arriben de
Sered, s'expressa aixi: • de
El governador ha m'emes fer-ho aixf.
Campmany.
Madrid i províncies.
"No pile cornprendre perque el
SOLUCIO D'UI.Z.N. VAGA
Altra, dels senyors Massot. Santasenyor I. desitja que en l'Academia merla i Farola, irlteeetearlt que s'insFla quedat resolta la vaga que se
Esperantista els membres repte- tallin una o anee Iluins al c.irrer
sien moatenint el personll de la fabrica
sentants de la llengua espanyola re- Lepant, entre els de la Trareasera
de galetes Solapan. harma reprès la
presentin samba els súbdits d'Es- C,oello,
feina els 40 obrera que hl treballen.
panya de Dengue catalana: Els
Altea, del senyor Tusell, interessant
COMISSIO MIXTA DEL TREBALL
membres de la riostra Academia són
NOVETATS
amb la major urg é nein. s'estuclii
liaren la ComIssid mixta del Trerepresentants de Ilengües no ¿'Es- •que,
tata. Jo pregunto si existeix una proposin les obres que Irtirien de rea- ball en el amere aeordat. igual Que
L'Empresa
d'aquest teatre ha contrae'lengua catalana, ai existeix una li- Iltzar-se en el trajeette del ferrocarril en A re's anteriors, una pea/Toga P11 rh, toa darrerament, durant una excursió
di • Cluecareent dele establimears per nestrealger. els mellors artistes que
teratura en aquesta Ilengua, si els de S'arria, des del baixaclor de la BeCatalana tenen escotes catalanes, ad- Innova a l'estad() de Sarrilt, a fi d'evi- mereántils aurant ele dleSnele la feste han actuat a les pistes, per poderhuc si existeix la nació catalana? tar les desgracies que freatientment allt
=Jet de les bordarles d'aquesta du- los presentar al públic de Barcelona el
En opinió nieva, si existeix la llen- centren.
nims fa avinent als co mere i nars i in- proper dissabte, dia 25 del present.
gua catalana, literatura, escotes, pos- "LA VICARIA". DEN FORTUNY dustrial s de Arada que durant alt dies
La sala del lastre es .actuaiment obser els catalans mateixos es consiAl despatx de l'Alcaldia i amb 12 el 18 del corrent inelusius, queden jacte d'importante reformes, i amb la
deren necio, hom té ple dret d'exiassistencia dele Senyors president i autoritzats per teneos e les vuit de la companyia que s'anunciarà oportunagir que ella estiguin representats,
secretad de la Junta de Museus, dels nit els nstablittents de venda a ii me- ment bastara perqüe els aficionats al
igual que les altres Ilengues i na- representants de la Caixa de Pensions
nuda. i a les neo els pertanyent al ' cercle eqüestre quedin completamcnt sacions, a la nostra Academia."
senyors Moragas i Barret i Beba i rana d'alimentacte
tisfets,

Del Municipi

ion Mudes d'o
eslora sobre Mas

CRONIC

Els Teatres

PALAU DE LA
GENERALITAT
Mancomunitat de Catalun»
Despatx de les Secciona ea h

reunió del Consell Permanent ash
dies 8 i 9 tfagost de 1923.

CARRETERES, CAMINS'
I PONTS
Continuació de les obres en es
<rebatas que es realitzen per adzi_
nistració.
Atttorització al Municipi de 'Ea
na per enllaçar els carrers A
atnb el camí de Montgat a Tiana.
AGRIeÚLTURA
Concessió d'auxili -tecnic al Sita
dicat Agrícola de Sant Martí de
Tous per a la construcció d'un Ce.
ller Cooperatiu.
Nornenament de Preparador 1,
Fitotecnia per a l'Escota. Superior
d'Agricultura, a favor d'En jasa)
Cabanes i Terrasse.
Infornse del Director de l'Esook
Superior d'Agricultura sobre les con.
dusions acordades per La Unió de
Vinyaters de Catalunya en defensa
de la produccia vinícola.
INSTRUCCIO PUBLICA
Régiin de les Eiblioteques que
depenen directament o indirecta de
la Mancomunitat.
Adaptació del prcdessorat auxiliar
de l'Estola d'Administrada.
Caes sobre la Psicología del Lien,
guatge, encomanat al professor de
la Sorbona. Dr. 1-1. Delacroix.
BENEFICENCIA
Transit de diversos expedients per
a la reelusió de demente pobres s
carrec de la Mancomunitat.
ASSAIGS I ANALISIS EFECTUATS PEL LABORATORI GENERAL DURANT EL MES DE
JULIOL DE ;923
Cirvient artnat, 2.
Ferro; i acere, 7.
Motors elèctrics, a.
Motors d'explosia, s.
Calices, 3.
Magnesites, e.
'l'erres de. cuneen, s.
Adobe, 12.
Fruits, a.'
Vine i similars,

Aliments, 2.
Teixits,

Total, 63.

Secció Marítima
Moviment maritim
Vaixells entrats
Vapor

espanyol "Torronte-

ro",. de Gijón. arnb carbó. Amar
rat .moll de Ponent N. Consignatari, Feliu.
Vapor espanyol "Guilera". de
Gandía. amb cärrega general.
Arnarrat moll d'Espanya NE.
Consignatari, Companyia Traes
mediterrània.
Veler italià "Ersilio". de Marina di Carrera, amb marbre.
T'apee.. espanyol "Cabo Huertas", de Sevilla. amb eärrega
general i 1 2 passatgers. Amarrat mol! Rebaix, Consignatari, Ibarra i Companyia.
Vapor espanyol -Mahón". de
Matoí, amb càrrega general i
42 passatgers. Amerrat ilion de
Muralla. Consignatari, Amengual.
Varear finlandès "Suomen
Nabo". de Barry Dote emb (larbó, Amarrat molí de Sent Berf ran. Consignatari. .Mac Andress'.
• espanyol "Balear",
ifEivissa. anda eärrega general
i 14 pasaatgers. Amarrat
de les Drassanes. Consignatari. Companyia Transmediterrä-

nia.

Vapor espanyol "Pedro". de
la mar. amb prix. Amarrat moll
de Llevant. Cnnsignatari. Frei-

xas Germane.
Vapor espanyol "Santofirnm amb carbó. Amarra'
mol' da Ponent. Censignateri,
Ramir Delgado Alvarez.
C-Ieleta espanyela "Comercio'
nderesa ant
i.
Fe
Feliu.amb càrrega

Pailebot espanyol "Juan Ma-,
rFElvissa, amb eäerega general.

Pailebot espanyol "Carilitos*,
da Palamós,
ral..

atnb càrrega

gene-

Vapor espanyol "P. Claris",

de Gijón, amb carbó. Amarrat
rnell de Ponent. Consignatari.

Tayä.

Vaixells despatxats
Llagut. espanyol "Melrherite
Ganad", en Ilast. cap a Valencia.

Vaixells sortita

espanyc,1 "Balmel.t.
amb càrrega general, cap a
Blleet10 Aires i escales.
Vapor espanyed "León Xiii",
amb càrrega general. cap 3 'Va l
-paríso
i escales.
Vapor espanyol "Balear". ame
eierrega general, cap a EiViSS3.
‘'apor espanyol "Rita", anie
eärrega general. cap a Gijón 1
Vapor

escales.
Vapor

ameririti "Saugerties",
atub 'cäreoga general 1 tränsit,
eap a Palma.
Vapor espanyol "Rey Jäinle
I". arnb eärrega generes!, cap
Palma.

•
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NOTICIES

D'ESPANYA _

Les responsahilitals

amE GOVERN HA REBUTJAT LA PROPOSTA DEL GENERAL MARTINEZ
4NIDOeDESISTINT, PER TANT D'EMPRENDRE L'OpERACIO CONTRA

ALHUCEMAS
VIOORME DEL GENERAL WEYLER DAVANT LA COMISSri g DE RES..
PONSABFLITATS HA ES TAT UNA CRITICA SEVERI§SIMA DE LA GESTIO
IKEÑTU_,ÇIERVÁ I_ DEL YESCOMTE D'EZA AL MINISTERI DE LA
y-,
GUERRA
‘:1

,

La :huid peles&

; VINTERES DE LA JORNADA
Es considerava definitiva, quant a4
problema del Marroc, la jornada d'avni.
Els periodistes bah estat en extraordinària activitat.
L'interès ha conjencat amb les visites fetes al Palau, al matí, pels ministres interessats en el problema ob,. jecte de l'atenció pública.
.A les deu del matí ha arribat al
at.. Palau el cap del Govern.
11.
In ha romàs mitja hora, limitant' t. se a dir que només havia despatoat
amb el Rei els assumptes corrents.
A les ioz sa arribat el senyor Alba id Palau, i minuts després el senycsr Villanueva.
.
El ministre d'Estat ha sortit del
Palau a tres quarts de dotze.
—He despatxat amb el Rei—ha dit.
estat un despatx ordinari.
,—Dones, sembla que al Palau
ira a començar el Coosell d'aquesta
tarda.
—Res d'això. Per cert que la Prernsa està publicant tota mena d'inf im•
1 ins arriba a parlar d'ingerències estranyes. Aquestes són qüestions
politiquee com tantes altres sobre les
gneis es delibera i es resol.
—Es resoldrä avui el de/ Marroc?
cree que el
Fee després han arrlat, gairebé
'tiente, els ministres de Guerra i Matdna.
A im quart d'una ha. sortit el ministre de Finances del Palau.
—He despatant amb el Rei—ha dit
he posat a la signatura dos deeres sobre el cadastre.
—Ha conferenciat arnii el Rei al
mateix temps que e/ senyor Alba.
—Nov jo he entrat quan sortia de
carnbra el ministre d'Estat. La me'sva. entrevista amb el Rei no ha tingut importància.
Desprits han sortit junte éT mi- agstr.os de Guerra i Marina.
Tm la una de la tarda.
Et general Aizpuru ha manifestat
que /savia posat a la signatura del
Rel' uns decrete de pas a la reserva
d'algems generals.
—Ea han parlat d'altres assumptes ?'
—I deI Idarroc?
—Ab'rb, al Cansa d'aguce ter-da.
A la fina de la tarda ha arriliaf

at Pelan /ZAR Comissari, que ha con-

versal: extensament arnb els ministres
de la erueira i Marina, a la porta
¿el Palay:
De!pré E dit, en saludar-ro, al.1

periodistes:

—Vinc a Oomplimentar S. M., I a
la tarda, menee els ministres deliberin, jo anirä a Informar davant la

Corniesió de responsabilitats.
—Serä llarg l'informe? — 11 han
preguatat.
• —No sé el ele diré, puix del pss ab únicament sé el que he liegit, i
"del present no pot preguntar-me res
la Comissió, perquèsso és de la seva
competència. tfl etestl'iptz
Er; 51ARQUES• D'ALHIJCEMAS,
DISGUSTAT
•
Algtme diaria de la nit d'ahlr.
determinats del matf, en ocupar-se de restat actual de la
política, en relació amb el problema del Marroc i del viatge de
l'Alt comiseari, alludeixen a determinades influencies en les
deliberacions del Govern, aseenyalaint alguns la coincidencl'e
do viatge del rei amb el moraent present en que van a ¿optar-se resolucions referents a
Pactuac16 d'Espanya al Nord
d'Arrice.,

Aasenyalen. el fet com anteeident obligat per explicar la
declaraci6 que el cap del Go-,
vern ha fet a primera hora de
la tarda en el seu despatx oficial, davant dele periodistes.
Evidentment, els comentarle
de la Premsa produiren disgust
al marques ¿'Alhucemas perque, després de despatxar amb
el re! s'ha traslladat a la Presidencia i ha encarregat al sota-,
secretarl que fe; pasear els repórters al ,seu despatx de seguiJa, que arribessin.
El president donava mostres

Aixf, en arribar, a les dotze,
els primers periodistes, han pas
," set al despatx del president
Vhan trobat passejant-se.
• - El cap del Govern
din,
periodistes i els ha fet
. • e ereents declaracions:
—He de rectificar algunes
' nforrnaelone, tan tendencloses
3 om Injustes, que veig en al i - runs diaria, suposant que exis,e3xen intervenclons extraconsAucionalls en les delíberacions
!el Govern,
Aquestes Informacions són
solntament falsee.
-Atiene del mesa despatx
fr amb el reí, que fou el priIaer que he Ungut amb don Al-

fons, després del- seu viatge,
s'havia celebrat, nonl ja saben,
un Conseill de ministres sense
adoptar en definitiva cap acord,
en espera dels sclariments
l'Alt comissari que per a això
p recisament havia estat cridat
a Madrid.

Arribat el senyor Silvela ans
d'ahir al mati„ a la tarda tingué una conferencia amb els
ministres militars, amb el ministra d'Estat i amb mi, i .en
vista del que oirem, creguérem
que les seves manifestacions
havien d'es: ser oïdes per tot el
Consell. Llavors s'acord à la celebrad() del d'ahir.
Tot això ocorregué abans que
el rei hagués arramt a Madrid.
Consell d'ahir es limità,
cona hem dit, a oir a !'Alt comissari i formutrar-li algunes
preguntes, que contestà complidament, i avui és e/ primer
dia que .el Consell, capacitat
per fer-ho i ami( complet coneixement de causa, podrà adop
lar acords que han d'ésser de
l'exclusiva iniciativa i respon-.
sabilitat del Govern.
Aixf—ha continuat dient —
tot el que es fantasegi en sentit contrari és inexacte i solle
tendeix a crear estats d'opinió
absolutament injustos.
Tampoc és verItat que hàgim pensat celebrar, ni s'ha celebrat, un "consejillo' al Pa,
lau, amb els cine ministres que
s'indiquen, i vostès són bons
testimonie d'-això, car jo he
despatxat a dos quarts d'onze,
com de c-ostum, sense reune cap
dels quatre ministres, i cada un
d'aquests haurä . anat a despatxar separadament.
Ara mateix m'anuncia la seva viista el ministre d'Estat que
ve a parlar-me d'uns assumptes del seu departament, que no
eón del Marros.
De tot això en traetarem en
el Consell d'aquesta tarda.
El reí es proposa emprendre
demà el seu viatge a 'Santander.
Aquesta nit aniré jo al Palau
per donar-li compte del resul-4.
tat del Conse(11.
. •
CONFERENCIA
ENTRE MINISTRES

Abans de facilitar-se la nota oficiosa, el President ha rebut els periodistes, dient- 103 que s'havia acordat seriosament que no es jachi públics els acords sobre el Marroc. Diuinedg c—digué--, a dos quarts de' deu,
tornaren a celebrar Consell per tractat d'assumptes administratius.
El sots-secretari de la Presidencia
ha facilitat després la nota oficiosa,
que din:
"El Consell de ministres ha acabat
les seves deliberacions sobre el problema del Marroc.
Diu que havent-se pres per unan:mitat els acords, creu un deure elemental tancar-se en termes de prudent reserva. No oren lícit "el Consell
que per estímuls de política interior
iba d'exposar l'exercit a les conscqiiéncies de declaracions relatives al
enes de la campanya.
rots els Governs, adhuc els més
radicalment democràtics, han guardat
silenci en semblants ocasions.
Això no és inconvenient pesque el
Govern proclami un cop mis davant
del país, que viu fidel a les campanyes realitzades pels l ' ornes que el
composen, dintre i fora del Parlament. i que aconseguiren pública expressió de conducta en reiterades declaracions ministerials.
En aquest sentit, s'ha acordat requerir el concurs de l'Estat Major
Central de l'Exèrcit, per tal que en
breu termini digui, tècnicament, /C3
possibilitats i forma de desenrotllar
els acords del Govern.
Per emonseguir bons resultats, e/
Consell confia amb el concurs dels
elements indígenes.
Persuadit de la necessitat urgent
d'acomodar les despeses a les possibilitats e l'Estat, s'ha acordat una serie de mesures, les quals aniran apareixent successivament.
Els acords anteriors seran cornunicata immecliatament a l'Alt Comissari per la seva execució, expressant el
reconeixement que el Govern i el país
li tributen per la intelligencia i el zel
amb qué exerceix la seva difícil tasca.
EL CONSELL DE MINISTRES
A L'ENTRADA
A les sis de la tarda han quedat reunits els ministres en
Consell per deliberar sobre la
informació exposada ahir per
l'Alt Comissari sobro la situació actual del problema mar-,.

roquf.
Com el president del Consell de miSens dubte, per
nistres havia anunciat, encara que ha bre de periodistesaixò, el nomque esperareservat l'objecte, ha estat, sens dub- ven l'arribada dels
te, per donar compte al marqués d'A- era mejor que ahir. ministres
lhucemas de la seva entrevista amb el
Ha arribat el primer el seRei.
nyor Gasset.
Poe després han anat arribant, aixl
—Ifi ha una continuació—
que anaven sortint del Palau, els al- s'ha limitat a dir, contestant
a
tres ministres que ha-rien despatxat ando preguntes dels periodistes.
el Rei 1 als quals afecta el problema
El ministre de Finances,
del Marroc; això és: els de Guerra, saludar-lo els repórters, ha exMarina i Finances.
clarnat:
No cal dir que aquestes conferencies
—Com que ens veiem quasi
preparatóries del Consell d'aquesta tots els dies, semblem de la fa-:
tarda han avivat més encara l'interés mflia.
despertat per la jornada d'avui.
El duc d'Almodóvar del VaEL MINISTRE DE LA
lle ha dit que continuaria essent
oient.
GOVERNACIO
El ministre de la Governació, en reAMPLIACIO DEL CONSELL
bre els periodistes, ha manifestat que
L'espectació amb qué s'espela vaga bancaria segui el seu curs, tendint, com en dies anteriors, al seu fi- rava el Consell d'avni no respongué
a la marejada regnant,
nal.
Segens 11 comunicava el director d'or- car com nosaltres anunciàvem
ahir,
el
¿espata dels ministres
dre públic, avui hart tomat els carde Guerra, Estat, Marina i
nets ims cent vaguistes.
En fer-ho, han signat una carta en nances amb el lid, allunyava
qué diuen que, comprenent que eis possibilitat quee subsistissin
les divergencies dels més irre-.
Passes a què pertanyen no peden acceptar les bases del Sindicat, tornen els ductibles.
En el consell d'avui s'ha
carreta, reintegrant-se al treball.
Els periodistes han preguntat al mi- aconseguit un acord, reduint-se
nistre sobre cl Consell ¿'aquesta tar- els ese:a:m(11s deis senyors Vida, contestant el duc d'Almodóvar que, llanueva i Chapaprieta.
Han fracassat els auguris
si loé tindria importancia pel tema de
les deliberacions i pele acorde que s'a- dels que anunciaren una itnmidoptin, els peri&lics havien exagerat nent o per a ció a fons sobre Alun xic la transcendencia que poden te- hucemas.
Després d'oir l'Alt Comissanis les resolucions que adopti.
ri i vistos els antecedente que
L'ALT GOMI9SAIII ESMORZA obren en In memória, ha sorgit
AMB EL REI
el criteri de qué anar a la con-L'Alt Comissari, que, com questa ¿'Alhucemas amb tota la
pompa
d'una gran operació, és,
hem dit, ha anat al Palau a la
no solatnent aventurat, sind in-.
una de la tarda, ha esmorzat al
eficae.
regi alcässer, invitet pel Rei.
El primer acord, dones, del
PROTESTA CONTRA LES OPEConsell, es rehutjar la proposta.
RACIONS DEL MARROC
Veient que cap general, ni el
Han anunciat Ilur visita al
mateix Castro Girona ha volgut
cap del Govern les comission%
assumir la responsabilitat de fiexecutives del partit socialista i xar una Hule fortificada,
Consell ha requerit a l'Estat
de la Unió General de Treballadors per patentitzar-li, en nom Mejor Central per tal que la
dels dos organismos, Hur pro- determini tècnicament.
'testa contra tota intensificació
En la memòria do l'Alt Code les operacions militare al
missari hi han oferiments de
Marro.
cabiles.
El pla aprovat pel Consell
tendeix a deixar totalment
El Ccnse e lidIrdstres
aïllats els indígenas do IteniLa reunió del Censal l Isa acabat a hu-Ifror, Docoya i Beni -Urna
un quart de nou.
a l, que eón els que sempre-gu
El sensor Alba ha redactat la no- han reeixit per la seva irreducta oficiosa facilitada als periodistes.
Els consellers han abandonat la Pre)°(
siegncia ràpidament, pretextant que
NOU REGISTRADOR DE
havien de vestir-se per assistir a l'apat del Ritz, que "El Imparcial" ha
TERRASSA
organitzat en honor d'En Benavente.
Ha estat nornenat Registrador de
—En la neta oficiosa—ha dit el la Propietat de Terrasea el senyor
senyor Alba—trobaran tots els acords.
Perfet Conde i

Dissabte, it d'agoat de 192i

L'INFORME DEL GENERAL
WEYLER DAVANT DE LA.

COM/SSIO
Es diu que l'informe del general Weyler davant Gomissi() de Res p onsabilitats ba estat

molt interessant.

El general ha dit que fou un
error greu presc,indir de l'Estat
Major Central tan en la prepanació de les operacions com cres
prés del fraeäs. Els ministres
senyors La Cierva i Vescornte
d'Eza en tracias. de la movilitzacid no creguéren necessari
recórrer a un centre que té l'obligació de coneixen quins eón
els minore procediments perqué la movilitzaci6 sigui eficaç,
räpida i completa, amb les me-

nors despeses.
Diuen que el general ha ategit que ele esmentats ministres
sabien, con/ ho han sabut els
altres que a aquell centre està
previngut i documental per respondre amb resultat positiu,
qualsevol consulta que se li dirigeixi.
Però, no se'l con-sultà .per por
que la seva decisió bagués estat
en pugna amb les . resolucions
ministerials, no sempre ben encaminadas, molt sovint per la
ignorancia i altres per o'bstinació.

Segons el general en la mobilització es cometé un greu error inicial lel que més tard els
ministres se'n queixären sense
dir, perä,, que elle eren els que
havien portat la pertorbació als
coseos, fent-los el retret que no
estaven degudament preparats.
Com podien estar amb
cions d'eficäcia militar unes
unitats a les quals per una lamentable etquivocaci6, en el moment de mobilitzar-les seis pri
vä deis soldats de tercer any
que justamennt són els que tener: una preparació mis sólida?
Si s'hagués . consultat l'Estat
Major Central hauria informat
en contra; precisament ¿e per
això que no se'l consultà.
Oupi designà les unitats o assenyalà les rutes o designä els
Hoce de desembarc? Aquests interrogants sembla que el general ha respost: El capritxo. Com
resultat d tots aquests capritxos, amb els quals no esteva
conforme perqué em donava
compte exacta de les arene pertorbacions j responsabilitats que
contreia amb el meu eilend. vaig
presentar la meva dimissió al
Ministre de la Guerra senyor
Cierva.

Aquest senyor va dir que jo
l'havia fundada en motius de
salud. Inexaete; mai m'be trobat tan bé com en aquella épota. aL veritat As que vaig pro-.
tesar conra la desconsideració
que es tenia a l'Estat Major
Central i encara vaig afegir que
això seria poca cosa si no romportés greus danys pels interese.
sos del paf si ele l'exércit.
El general Weyler ha dit que
el cap d'Alteran havia d'indicar
a l'Alt Comandament les febles
condicions d'aquella línia tan
avençada, tan separada «e les
bses, tan exposeda a un segon
cop, In indegudament ocupada,
que la seva ocupad() havia de
meréixer una represió severa.
cLatstrofe militar d'aquel!
moment. Els fets que ocorre.gue
ren després eón conseqübncie
Ilógica. No es prengueren dis.posicions, no es reforçaren les
avançades, no es reforçaren les
'Mies de comunicad() i t'enemic anä gastant la moral de la
tropa estronyent-la mes tard
fine que esdevingué la catàstrofe.
Després de tot això l'ansietat
d"Espanya es dirigí a les restes
de les columnes de Zeluan i
Monte-Arruit procedint-se amb

notable negligéneia. Horn (bu
que no era possible socorre-les.
.Jo mames • puc assegurar jue en
la me y a Ilarga vida militar quan
esesnt Cap d'un exercit m'he
vist en situacions critiques en
casos emn aquell 'si l'enemic tenia sitiadas les trepes - no he
vacillat mai pensant si pocha o
no anar-lee a socórrer. Per a
auxiliar-les ralla bastat eomprendre que 'havia do fer-ho.
L'alta idea que sempre he tingut
del deure l'he portada a les emPI-sos i sempre he tingut la sort
de sortir-ne bé.
El general ex.plicä als Comissi onats quines haurien estat les
eves iniciatives e aquella ocasi afirmant que qualsevol gee rnal hauria bagut de fer el ma
te ix.
Les manifestacions del genero 1 Weyler produiren gran efec
te entre els comissionats.
INFORME DEL GENERAL CASTRO GIRONA
El general Anstro Girona n-

formä immediatament afirman:,
que ell sempre va sostenir que
si des del primer moment s'haguda recoregut el TrIPTIS possible a la intervenei6 de les armes el .problema haurta estat
fàcil resoldre ja que els indtgenes es mostraven propis a la
influencia espanyola i tina labor tenae i serena hauria cloat
a Espanya
problema resolt.
No es y e:liendre abrí. S'hi interenir les armes i els indfgenes que havien comneat d'ecostomar a tractar amb els militare eapanyols com a elements

de pau, de cop i volta veieren en
l'exercit Ilur natural enemic i la
soluct6 del problema va canviar del tot- Alió que haur ia POgut ser fäell es va tornar gaire.
116 impossilble, o almenys molt
dificil i extraordinàriament cos

tös.
El general opina que.tot alió
que a beines zonas del •Marrec
no s'obtingué per les armes des
prés de despeses immenses i de
montee vides i prdude Espanya

avui ho hauria .pogut obtenir
per altres procediments que no
fonen 'sepulte per inspiració d'al
guns elements bellicosos que
potser de bona fé procediren

equivocadament.
Aistä quo s'observä aleshores
és un fendmen que s'ha produit més tard. El problema de!
Marroc es una questi6 que la
podia resoldre en uns quants
mesas o Si es vol en uns guante
anys; però si de deb6 es vol resoldre-la cal arar al desplegament d'una labor de prnelAncia
cense nerviositats ni pugne; d'a
mor propi que al capdavall no
poden ocasionar 'sine grane per

torbacions.
NOTA DE LA COMISSIO DE

RESPONSABILITATS
La 'Comissió de Responsabi
litats va tenir una reunió al
Congrés que clurä de les sis de
tarda fins a dos quarts de nou
de la nit facilitat-se'n la nota

següent:
"La Comissió es va reunir 1
va escoltar l'informe Icle
Gomissari, senyor Silvela. el
qual feu la manifestació psévia
que aniria de bon grat davant
dele representants del Congrés,
complint, no solament els deu,
res d'el seu actual càrrec. sind
les obligacions d01 niutadä espanyol, afegint que sitió hagués
estat a Madrid en rebre la invitaild n'hauria tingut .prou de
oonstar-li el desig d'oirlo, per
venir de, Tetuan.
Després el senyor Silvela responent a preguntes de diversos
vocals, ha informat durant una
hora i mitin.
Llegides les sollicituds' d'alguns senyors que desitgen informar davant la Comissió, es
va acordar de no aececlir a les
quo es refereixin a temes que no
tinguin cap retad() amb els esbrinaments acordats per la

Cambra.
Es van rebre, lliurats .pel
nistrri de la Galera. l'expedient
relatiu a l'adquisield de les
ametralladores Colt i el sumari
pel desfalc de Larraix.
La COMiS8i6 ya acordar tornar a reunir-se damit a 'les sis
da la tarda per Continuar els

treta-dls.
EN SILVET.A DAVANT LA CO-'
11 I 515 I0 DE RESPONSABILI-

TATS
Després d'informar davant la
Comissió, el senyor Silvela ha
(lit que en parlar d'extrems redatius a la sera actuació pos
terior a la data del desastre.
Na parlar Hargament de la
forma que Espanya exerceix la
seva influencia per 11a intervenció mitjanera del Magzhem.
Va ¿eses- preguntat si el govern Ii havia ordenat ila rectificad() d'una linia a la zona
oriental,
Ha contestat el senyor Silvela que havia rebut instruecions del govern en un sentit
determinat i que e n es sa treu re obligat a solliefter deis comandants generals un informe,
fent-lo ell també i digné, pero, que sobre això no podia
avançar res, car ho tenia sotmes a la deliberad() del govern,
LA REUNIO DE LA COMISSIO

DE RESPONSABILITATS
La Comissió de Responsabilitats
šlua reunit a les cincl de la tarda
per tal d'oir rinforrne del senyor
Silo-eta.
Els elements politice avermats que
formen part de l'esmentada Comissió, amb tot i reconèixer la personalitat del senyor Silvela negaven
tot valor a les dades aportades per
aquest, ja que, segons el seu criteri,
no pot dir res d'interessant sobre
les causes que van motivar robertura de la informació.
De les converses dels diputats
avançats que són a la Comissió Parlamentaria se'n dedueix que estan
inolt impressionats respecte dels resultats probables de llar esforç, perqué creuen que trobaran modus fundats per formular una acusació.
Els inclicis que segons aquests diputats es descobreixen en l'examen
de l'expedient Picasso loan quedat
palesats durant el curs dels treballs
actuals. I creucn, tanmateix, que, ego
recurro, la tasca de la Comissió
d'ésser eficaç.
Sobresurten com a interessants
els informes dels generals Weyler
i Castro Girona i coronel Riquelme, i en un altre ordre de l'assumpte, es dóna gran valor al del general Gómez Souza.
L'informe oral del coronel Riquelme encara no loa estat repartit
i, de ben segur, que donara' lloc
petició de diversos documents de
guerra.
Les dentíncies que va formular el
capità. Martincz Aray6n formaran
una peça apart, parqué encara que
no tinguin res que veure ara rassumiste els comissionats han cregut
avinent oir un militar que ha formulat aeusacions greus i concretes,
bo i diferint del tema que va originar el nomenament de la Comiesió
Parlamentäria.

La Mili del Mainc
NOTICIES DE MELILLA
Melilla.—E1 general Martínez Anido
amb el cap d'Estat kilos . , sensor Pardo, va visitar la piasteis de Becken, on
Ist ha deg,uarnicio forma del bats116
d'Almansa que han realitzat importants treballs per facilitar PallotIamtnt
de les trapes.
EI general Martínez Anido va felicRoe els caos de les forcen, tseent conaplimentat per significara indfgenes.
El general s'entornh cap-al-tard,

fIan comeneat les prtictiques deis
nona fuselle asaetea que han d'esser
¿cuate als batallons d'aquesta P obla

-d&
Les dirigelz un eapitä p ertaneu3't a
l'Escola Central de TIr.
Les esquadretes d'aviacid han efes.
tust alguna reeonelrements dranunt del;
pobla rebele, I alguna bidroavions van

volar per dunas d'Alhueemas 1 'loes
inmediata
De Sial Meeaut estant ea va veure
descendir tm grup rebel amb propbsit
d'hostilitzar la posid&
Les bateries espanyoles, per& les van
fer recular.
Aquest wad el vefnat de Raubt bu
recorregut pacfficament els carrers
principsla 1 una ecanisai6 ha visitat el

president de la Junta de acracia beata
pregant-lo que aaaabenti el eomissari
superior de la petieió de que seis Mari
aviat les bestretes pcb; danys soferts
quan els successos de itdiol.
Sesap que eis indfgenes de Beteniu,
tement probables esdeveniments militara, s'han constituís en harca, tenint
mentales dues ametralladores a poslclon; estratégiques.
COMUNICAT OFICIAL
L'alt coralseeri d'Espanya al Marroc
participa: Sense cap novetat militar a
tot el territori .
Ahir, a la zona de Larralx Id hsgu6
MI macead! aanb tanta intensltat a la
pelele, de Par-Mut, que la guarnició
hagna de retirar-se per tal d'evitar %Intimes.

Avui ala tornar a ocupa l'esmentada
posició amb les brees que la van haver d'abandonar. El material ha sofert
alguna desperfectes.
S'ha facilitat una altra nota que
din:
El Coceen, en el Consell celebrat
aquesta terda, ha acordat concedir un
mes de termini perquè pagaba acollir-se
als beneficie del capitel vint de la vigent ltd de Reclutament els reclute; de

la lleva del 21 i agregant-los.hi dintre
del mateix termini es podran acollir a
rarticle 207' de reseaentada Ilei, i ele
que hi pertanyin poden optar pela de
l'article 203.

El gonfilcie de la Banca
L'ESTAT DE LA VAGA
Als Bancs s'han realitzat avui les
operacions amb la mateixa tranquillitat que els dies anteriors.
Els Bancs continuen rebent adhesions de vaguistes que aspiren a
ocupar Eurs llocs.
Aquests oferiments faciliten la selecció que estan fent els banquers.
La força pública continua vigilant els Ranas i /lurs voltants.
Al migdia s'han reunit els empleats del Banc Hispano Americä,
els gneis havien estat convocats pel
delegat d'aquella entitat per donar
compte dc les gestions entaulades
amb la direcció del dit establiment.
El delegat ha dit als seus corospanys que encara no s'havia entrevistat amb el director del Banc, i
res, per tant, podia comunicar-los.
Peró aquesta tarda—ha afegit— se
celebrara una important reunió de
banquers i a les set espero donar
compte d'aquesta gestió.
Els periodistes han acudit al Sindicat, com de costum, per recollir
impressions, peró han topat arab la
reserva dels individus directius, els
quals s'han negat a parlar, donara
mostres d'una desorientació gran.
—m—
PROCESSAMENT D'EN MARTINEZ SIERRA
Fa tres anys, en octubre de ipso,
el senyor Rivas Cherif va denunciar al Jutjat l'empresari d'Eslava,
l'autor dramätic senyor Martínez
Sierra, per defraudació de la propietat literaria de la comedia anulesa "Casa de solters", estrenada aleshores per la companyia Sassone-Pabou, cono traduida pel mateix Martínez Sierra. •
L'assumpte va ésser comentat a
la prenota, pecó el senyor Rivas
Cherif va preferir insistir en l'acció judicial en portar la qüestió pels
tramits d'un plet literari acuse transcendencia.
Amb data de dimecres, 8, la sala
de vacances de l'Audiència ha revocat l'auto judicial dictat el març
de rany passat, enegant la demanda del senyor Rivas Cherif; ara s'accedeix segons dret i s'ordena el
processament del senyor Martínez
Sierra.
—)o(
REORGANITZACIO
DEL COS DE CORREUS
Aquest 'load es deia a la Direcció General de Correas que el ministre de la Governació es proposa
portar a un dels propers Consells
un projecte de decret reorganitzant
el Cos de Correas i 'reformant els
reglamente orgànics i de serveis.
-)0(
EN BARBER VIATICAT
Aquest matí ha estat viaticat
governador de Barcelona Eu Erancese Barber.
—)o(
EL MINISTERI IJE FINANCES
Al ministeri de Finances han facilitas una nota dient que el Rei ha signat un Decret sobre la contribució territorial, invitant que es declarin. els
augments de la riquesa existente a les
"erovincies" subjeates I rigirn d'ami-

Ilarament, amb el fi de poear-lee
condicions ¿ 'analogía amb les cadastrai
des.

Altre Pees-es, sigma tanabe Pel
Ret
tendeix a facilitar la revisió deis tre,
baile cadastrals, res'ponent a les repti.
des demandes de les Cambres Agrie).
les i recollint les aspiracions formulas
des al Parlament.
Es dietes regles per a la tramita.,
ció de les rectificacions totals fixant
els terrninie i condicione.
S'ocupa tarnte de la constituci6
renovació de les Juntes pericials que
re p resentaran els pobles en es
treballs
del cadastre. Aquestes Juntes esteran
integrades per agricultora de totes les
classes socials.
sqDE FOMENT
La Gasea autoritza a la Junta d'Obres riel Port d'A'acant per obrir un
concurs per a l'adquisició del material
de- arros, torns i motors.
Tarnhé autoritza al ministre per a
realitzar, sense les formalitats de contracte, les obres de reparació i reforçaments de's clics de sop luig deis ports
de Palamós j Sant Feliu de Guíxols.
ELS OBRERS VIDRIERS DE

BISCAIA
— Els obren vidrien: s'harf
deelarat en vaga per harenes negat el3
patrons l'augment de jornal que tesien
Al Govern civil s'ha celebrat una
reunió amb el fi de cerrar una f6rm'a que reso lgui el conflicte.
Els minaires celebraren mítines a
Abanto i Ciérvana, en els quals ratificaren fa confianza al sindicat de Bilbao.
Aq uests obrera confiaran llurs fills
als com P an YS que treballan.
Els minen ten g a el propòsit ¿'anee
a Bilbao diumenge vinent, per a celebrar la manifestació anomenada "de la
fam i de la misèria".
El Comitè executiu del Sindicat ha
publicat una nata en la qual es diu que
la perlIongació de la vaga no loa produ¿ t intimaci6 als obrera, com suposaven els patrons, sinó que ha servit
parqué es vegi la perfecta unanimitat
dels sindicato.
Acaba el document declarant que els
patrons hauran de reconèixer el Sindicat de Bilbao i p arlamentar-hl si ere.avallmoz i T2losas so anb untr25

D arrera hora
DE BARCELONA
EL SOMETENT HA COMENÇA.1"
DE PRESTAR SERVEI
A primeres hores d'anit comença.
reis de prestar serrei de vigilancia indIvidus del Sometent, amb arma !larga; com és sabut aixà es en cornpliment dels acords presos entre el
governador i el capita general per
completar el servei de vigilancia i escorcollarnents que practica la po/icia.

Ilitill S11 11
CARROSSER

CARROS SERIES

DE LUXE,
TUR1SME
1 ESPORT
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REPARACIONS
pres3upostas

Cotxes completament
equipats de les millors
marques
"Wats: Dipu l.aciO 35 al 39

Tel. 200 Ef, — BARCELLNA

BOMBES
per tota mena de trasbaisos
de Vi, 011 I LICORS

MOTO — BOMBES
Per a CELLERS COOPERATICS de GRAN3 1 PETITS

rendiments
—O-

Plodols espeolala per a
CARS i °diere patas

TALLERS
JOAN ESCAYOLA
JAME GIRALT, núm. 21
Tel6fon 1430 S . P.

BARCELONA

2 tocara IN Mi 13 lenri
VULCAN 1 12 WAT
assageu-la i l'adoptaren

Rambla Flors 26, botiga

1

Plasabte, 11 d'agost de 1923
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ATLETISME

Ir ESPORTS
BOXA
LA VETLLADA DE DIJOUS AL
PARC
Amb l'habitual concurrencia se celebra dijous a la nit, als jardins del
Parc, l'anunciada vetllada de boxa a
l'aire lliure, a base del desempat
bert-Masferrer, per a la semifinal de
la Copa Madrid.
Va ésser anunciada per al dijous
vinent la final de l'esmentat premi,
que el vencedor de l'encontre abans
dit disputara amb Zaragoza, vencedor
de Mestres i de Sans.
En la reunió de dijous, Blas vence
er punts Oliva, en un combat força
interessant, en el qual si be no demostra ésser tan bon encaixador com el
seu adversari, féu gala d'una comba untat poc comú.
Meya vence a Prats, samba per
punta palesant un bon estil, tant en
l'atac com en l'esquiva, essent aplaudir sovint. Prat boxä tambe admirablement.
Cuenca i Aparicio feren un combat
mesh emocionant, en el qual el primer vence el segon per ko. al tercer
round, després d'haver-lo tocat i tirat a terra diverses vegades per mitj à de precisos crochets de dreta.
En el combar final, Albar i Masferrer estigueren molt igualare. Després de perflongar-se un round. Masferrer fou proclamar guanyador per
punta.
L'arbitratge anà a carate dels se ors Riree, ikeyes aearruy. actuant
el segon de director de combas amb
molt d'encert, ,st'
NATACIO
LA SEGONA EXHIBICIO DEL
AlPsTaSSELS SWIMMING CLUB
Ahir tingue Ilec aquest segon festiva/ entre el Brussela Swimming Club
1 el Club de Natació Barcelona a la
pi.sc?tia d'açuest darrer.
rom o:ni: amb un partit de waterpolo entre un equip del C. N. i
un altre del C. N. Barcelona, guanyant
atunest darrer, per 4 gola a 2.
La cursa de 66 menea Ow-er va e:m.1r correguda pel segiient ordre: Courtnet (B. S. C.), Z 12 segons: Clette (13.
14. C.), 52 segons 4 quinto; Traste (C.
N. B.). 53 segons 4 quinta.
La rural de 200 metres per equipa
ele sis nedadora va donar una nora vic:aria ala belgues en 1 mitin( 5 9 segons,
2 q u inta. El temPs dele catalana bou de
minuts, 31 segons, 3 quinta.
)1:equip del Breaseis Swimming Club
el formaren: Van Scheele,
Willotte, Schm t lt, Rettens i Thiry, i
el del Barcelona : Pinillo, Roig, Peratefartli, Berdemas. (‚cuello i l'erres.
Ala salts de palanca i tren/poli feren
una bella exhibicid Callens i Bettens,
del B. S. Ç-, 1 Tort, Bellavista, Laoi Camino. del O. N. B.
La cinquena prova: Cursa de 300
metres rellena a guarra estila fon
guanyada tambe pels belgues. en 2 minuto. 32 segons, per 2 minuto, 3 0 segons, 2 quinta deis catalana,
Els equipe i els estila (oren:
('alleus (13. S. C.)-Tusell, O. N. B.),
eapttlla.
Rademacher (E. S. C.)-Lavilla (C. N.
B.). braca.
Combet (13. S. C.)-Trueta (C. N. 13),
foyer.
Van Schelle (13. S. C.)-Pinillo (C'. N.
crawl.
Es corregue després un: cursa social de 200 metrea, en la qual arribaren
pel següent ordre: Primer. I'eradmsjoriii segon, Berdemäs: tercer, Roig.
Finalment es juga el partit internacional de water-pols entre l'equip del
Brussels formal per Grumlaux.
Schalt, Rademacher, Thiry, Combe(
Bettens i A. Willotte, i el del Barcelona per Cruells, Tusen, Baste, P. (tibor( J. Fontanet, Puig 1 1.1. Gibert,
guanyant tambe l'equip belga, per 5
pol 3 a 2.

VOLTA A BADALONA, MARXA
Organitzada per l'E. C. padaloni
es correrà aquesta prova el vinent dia
19, sobre uns 5.000 metres.
L'entitat treballa activament per
aconseguir un nou triomf per a ratletisme, havent trames a tots els Clubs
i a vitacions perque inscriguin Ilurs atletes.
1,1/ premia a més de la formosa
Copa, ofrena de l'iniciador de la Volta, En Francesa Benages, es compta
amb .una valuosa i elegant figura d'un
rnarxador, obsequi de l'Ajuntament;
una esplèndida Copa de l'Esport Ciclista Badalona tres altres copes i
diverses medallas, donatiu d'entusiastes.
Les inscripcions s'admeten al doma
cili del comprador. Reial, 120, telefon 174 B, essent precie presentar la
llicencia dc la F, C. d'A.

OICLISME
VELODROM DE BADALONA
Diumenge se celebrará' una interessant sessió klista, corrent-se les tres
primores eliminatòries del Campionat
de Badalona darrera nioto, per disputar-se una magnífica Copa regalada
per l'Excm. Ajuntament,
Primera 'abates a to qmsa, entre
Prat. Oliver.: Duran I.
Segona, Carbonell. Giralt. Duran IL
Tercera, 'fauler i els dos classificats en segon flete en les dues primeres eliminatòries. guardant-se la final per al 13 praxim.
Gran prova darrera moto, 40 quitó-merece, entre els coneguts corredors
Prat, Monteys i Annengol.
CURSA COMARCAL
El vinent dia 13 se celebrara a Malgrat una cursa ciclista comarcal. sobre un recorregut de 50 quilinuetres,
format per quatre imites al trajeare
Malgrat-Calella.
Hi ha valuosos premie ofcrts.
ExcunsloritsnE

L'APLEC DEL 16 DE SETEMBRE
Han estat repartits a totes leo entitats excursionistes de Catalunya els
cartells de propagando i lletres d'a:vitae:6 a l'Aplec Ex= sion i sta que se
celebraré el vinent 16 de setembre a
Sant Martí de Montnegre.
El Grup Excursionista Barcelonesa
organitzador de la (esta. prega a tetes les entitats que desitgin assistir-hi,
que trametin amb temps oportia a les
oficines del Grup, carmen de Sant Miguel. 3, la llista dels inscrito, ruin també l'adhesió corresponent per tal de
donar facilitats a la comissió erganitzadora.
Arias es repartirà el programa general de la fasta, illustrat amb gràfic s i explicacions detallades dels actas que se celebraran. i els reglamento
i condicione de la Cursa excursionista (Collsacreu-Montnegrel. concurs fotograiic i caneare de salta a la carda
(prova per a senyoretes).
SORTIDES PER AL DIUMENGE
El Comité de gannastica i el d'Excursionisme del Centre dc Dependetas
han organitzat per a diumenge vinent
una sortida extraordinäria a Sitges,
per tal de visitar l'Autbdrom, en el

DE

FORA

LLORET DE MAR
Diumenge es alga un partir entre
el C. E. Calcita i el E. C. Elmlet.
Després d'una primera part de Ileuger domini dele lioretencs. aquests
acorralaren de ferm a la segona als
de Calella. tnarcant quatre gols. per
un els "calellencs".
L'equip vencedor estava formas de
la eegüent manera:
Gabarra. Masil, Pares (S.), Paras (II), Vida], Durall, Riera. Fabrama Uriach, Tarrato, Soliguer.
TORREDEMBARRA
Tingué lloc un parta entre el reserva de la Unió Esportiva de Tarragona i el F. C. Mediterra (reserva).
Els equipe estaven molt anivellats,
jugant bastant bé en alguna moments.
De l'equip liara es distingue:1 e's
Menees i el davanter esquerre; del;
lacaD molt be el defensa dreta, superiora el mig-centre i davanter centra
El resultat fati de 4 a 2 a favor del%
locals.
El match: dia i al camp de la Unió
F-eportiva de Torredembarra, cMgua.
Ilec un encontre entre el segol de rAtletic Vallenc i el primer de requisa
propietari del camp, reforçat per elemento imana. entre elle E.,/ Ferrer,
extrem dret del Gininastic de Tarragona : el resultat fati de se.ne ga:s a
zero, a favor dele tocaba a qual
fr a no nceessna Trina comentsms.

Mallifflafflnlennn

¿Per quelk
consulten el vostre mel ge
esteu en condicions de pair
el Ilard que freqüentrnent
entra en la (a-unposició
dels vostres aliments . .

zignoreu
que les grasses d'origen
animal san de difícil paila
i que raer torna el Ilard te

una
temperatura de tildó de

uns 40° e.?

FUTBOL
L'ASSEMBLEA DE DIJOUS
Ultra la designacifi de arree:. del
resultat de la qual en donàvem compte ahir, l'Assemhlea del Comité Provincial de la F. C. C. F. discutí la
forma com s'havia d'emprar el superávit que ha donat el correal exerxici i que és de 41,29470 pessetea
Després de diverses proposicions, fit'a larma es donä un vot de confianza
al Comité Provincial per tal que esludii la millar manera de donar una
destinada> altament esportiva a la dita quantitat.
L'Assernblea palesà la seca sati:facció per la tasca dele directora del
Comise durant el finit exercici, la, Memitria del qual fa notar que de 69
eercles que hi hada en juliol de 1922,
Iba passat a 136. Respecte d'administrad& les xifres són també molt
falagueres; en 1919 es comptava and)
un actiu de 2,017 pessctes i actualment
€s de 5178946, deduïdes les subvenciono de 2 000 pessetes a l'Escala
Villa Juana i 1.500 a la Protectora de
r Ensenyança Catalana.
LES OBRES AL CAMP DE L'ESPANYOL
Diu un collega que ha quedas signat el contracte d'adjudicació de les
o bres que han de realitzar-se al camp
a dquirir per l'Espanyol.
La concessió ha estas feta a la Societat Enginyeria i Construccions, per
900.000 pessetes.
Sembla que les obres comenzaran
amb gran activitat dilluns que ve, confiant q ue podran estar Ilestes a idtims d'octubre, encara que a majatis
d'aquell mes ja podré jugar-s'hi. amb
tala cabuda per més 4ç vint mil per. »g/

senyor Armangué donara una conferencia explicatiaa, i el Cau Ferrar.
A la platja serä donada una Ilia6 de
gimnàstica 1 es practicar an diversos
exercicis aetics,
El punt de etutaió éa el baixador
del Passeig de Gràcia, a les cinc del
Mati.
• • •
L'Agtrupac-16 Exclarsionista Júpiter
realitzarä una excursió de banys a les
platges de Mongat.
Sortida: Estació M. S. A., a les
sis.
*•a
L'Esport Ciclista Casal& anira. a
Gavraf, anant i tornant per Cornellä
i Gavä.
Surtida: Placa de la Universität,
ales cinc del mata
*
La Seeió dExeursions de l'Insta
tut d'Alumnes de l'Escola del Treball ha organitaat per als dies ir al
17 dues interessante extursiotia, mula
els següents itirterarist
Excursió a la Vall d'Atan I a la
Maledetta t
Barcelona, afenzóta Basbastre,
Graos, Beaasque, keticlusa. Pic d'Aneto, Renclusa. Les Bordes. Salarda,
Esterri. Tarrega í Barcelona.
Surtida: Estacia del Nord, a les
18.30 del dia 11.
Excursió a la República d'Andorra,
per als dics 12 al ra:
Barcelona. Alp. Maranges. Pi de
Puigpadreía Eucamp. Les Escaldes,
Andorra La Veda, Sea d'Urgen i
Puigcerdà i Barcelona.
Sortida: Eatació del Nord, a les
sis del mata

La temperatura de fusió
d'una grassa comestible té
importancia capital per jutprop de la seva digestibilitat. Es sabut que, la digesti ó de les grasses és en
el fons una reacció quimica, puix abans d'esser assimi l ades sen descompostes
pel suc panc.reätic en els
seus elements; aquesta rearrié química requereix
com a condicia essencial
que la grassa que cal pan.
es trobi en estat liquid,
i com que la temperatura normal deis nostre ros
no excedeix de 38 graus, és
fàcil deduir que només putot assitniladran ésser
des aquelles grasses la
temperatura de fuSió de les
quals sigui inferior a 38°.
Per això la mantega de co-

co refinada o

LARDINA
la temperatura de fusió de
la qual es de 25° C, te un
coeficient do digestibilitat
Inri chaval. Alguna consumidore de la LARDINA, defensors entusiastes de les seves bones qualitats per a la
cuina, li reprotxen que es
durant
mantingui liquida
els MPSOS de juliol i agost,
quan és aquest, preeisament,
un dels seus principals
avantatges sobre les mantegues d'origen animal.
I

ELS NOIS llISTIZTES MONI-

C1PHS OE ERC E LOH
Ha quedas enllestida la nova divisiú dels deu districtes en que esté
dividit el tenme municipal. Tenint
en compte el canvi de non: d'alguna
carrera, cada un delle queda delimitar de la segfient manera:
DISTRICTE I
Comença al centre del desembarcador de la Porta de la Pata des
don segueix fins al centre del naonument a Colornb, dirigint-se a l'eix
del començament de lea Rambles,
i per aquest eix puja a la placa de
Catalunya. Tice de lela de les Ranables a la plata de Catalunya es dirigeix fins a trobar la confluencia de
l'eix de la Rambla de Catalunya arnb
el de la Ronda de la Cniversitat.
Des d'aquest pum segueix fins a
l'Est fino a trobar reja de la Ronda de Sant Pere. pel (mal segueix
fins a la seva confluencia amb el
carrer de Claris, des d'on baixa fins
a trobar l'eix del carrer de Bilbao,
pel qual, i pel de la via Layetana,
baixa en linia recta fine a trobar
rala del carrer de la Princesa. Segueix per aquest fina al passeig de
la Indústria, per l'eix del: qual puja
fins a trobar el del passeig de Pujadas, seguint aquest últim i el del
carrer de Pujadas fins a confluir amb
el del carrer de Marina. Baixa pel
d'aquest carrer fin e a ettllacar amb
el de l'Avinguda d'Icaria, per reix
de la qual segueix fins a davant de
la Secció Marítima del Parc , el qual
voreja en direccia, Sud fine a trobar
la mar, per la vora de la qual i part
exterior del moll de Llevant segueix
en direcció Oest fins a rúltiin del
dit mol] per l'estiren/ del qual sonaba
i es dirigeix cap a la dàrsena Nacional, per la qual arriba fins al centre
del desembarcador de la Porta de
Pau, o sigui el pura de sortida.
DISTRICTE II
Comenea al centre del desembarcador de la Porta de la Pan, des
d'on segueix fins al centre del menurnent a Colomb. segueix en direccaí Est per l'eix del . passeig de Colomb fins a coincidir amb el del carrer del Marques del Duero, pel qual
puja fins a la seva confluencia anda
l'eix de la Ronda de Sant Pau; segueix per aquest fine al punt de
la seca confluencia anda l'eix de la
Ronda de Sant Antoni i amb el del
carrer d'Urgell; puja pel d'aquest
carrer fina a reía del de les Corto

Catalanes, seguint en direcció Oest
pel mateix carrer i la seva prolongació en unía recta fins a trobar l'eix
de la Riera Blanca, o sigui l'antiga
línia divisória d'Hospitalet i Sans;
baixa per aquesta Unía divisória fins
arribar al costar Sud del ferrocarril
de M. S. A., seguint pel dit costar
Sud en direcció Oest fine a la meitat
del tau Llobregat; baixa' pel centre
del dit riu fins a la mar, seguint per
la vera de la mar en direcció Est,
vorejant els motls fins a cerrar a la
därsena Nacional, a la qual es dirígela fine al centre del desembarcador
de la Porta de la Pan, que és el punt
de surtida.
DIaTRIGTE III
Contenga en l'enereuatneat del carnet
Ile Cheega amb el del l'arrea de Rema
fort, puja per t'alta-e fins al del carera
de Gelavert, pel qual seguela fins al del
Caen- de Morales i puja per aquest 1
el de la riera de II gdria fine al de la
carretera de Sarria des d'on imita per
reja de la prapia carreteé* de Sarrià
fina • trobtr l'en de k Granda Diagonal i baixa fina a trobar el de la
Travessera, baixant per aqueas i rontinuant per 1' mtica hala clivialmin de
Satit Gervacti i Gräcia o sigui la Biela
de (Insanias per la qual segueix. Despres puja per l'eix d'ameata Rala i
e l dels ettrrere Avinguda del Prfuccp
d'Astüriee i Verge Grätin corrinuant pel de la Riera de Vaasolas fine
al/ placa de Lessepa, des d'en i geguini
una link paratiela a la paret Nord de
Iblithaa rasa situada a l'esquerra del
correr de Salmeron. va en hule recta a
trobar la prolon g ad?, de l' e n d ' une.t
ditim carrer. i puja en Praia rema Iravessant la plaga de Leseeps fina n
lm r lela de l'Avinguda de la República
Argentina. pel anal puja fina al de la
carretera ¿'Borla en el puta denominas
deis Quatre Canijas, deadon puja per
l'eix riel camt eitu 4 a k part Dei de
1: finca denominada Cima Gomis pel
carril e drecera de la que conatitnia
l'andel Unte divisarla Sant Gervaal
liorta : puja tira: a trabar el Tibidabo
el terme de Sant Cugat, segueix la Ifnia
limítrofe d'armen: terme i lea de Molina
de Rei. Bata Feliu. Esplugues i Iletertittlet fina a trehar Cantiga Ifnia divis:.
risa de Sana i Les Corta annmenala
antigament Travessera de Beis. per la
qual segueix fina a trob'r Peix dol "sr.
rer d'Entenca. bale t per aquest fine al
dt1 carrete de Cdraega i segueix per
aquoat Mas a trobar el carrer de Roe:,
sortida.
fort. punt
DISTRICTE IV
ront enea en la conflunucia de r..ix
de la Ronda de la Universitat aneb el
de 1: Rambla de Catalunya. puta psr
aquest fina al del eatter de Prevenca
pel cate volta en direeeia Oca: fine al
del careen:: de Nhanla. batest pe: ti...:est
fina al del carrer d'Ar g üe: 110a n Granvis Diagonal des d'en bajes pe l del
earrer de Marina fina a tre'..4te
de: Po steig de Pu j ad es . psi qua l asglich en direerie Nord-Est firni a' d.:1
Passeig da lii Ind q atriat a t ixa ter
aquest al del correr de la 1.-111.1•Sa
qual segneix fina al ele la Granda
1., : yetana : pea qual i el del carnee de
Bilbao segueix fina a FeiY de la Ronda
de Sant i miguen en linia recta
davant la place de Catainnya fi/1$ a
continuar ami, l'eix de la Ronda de la
Universitat i el de la Rembla de Catalanya, que ea el punt de corrida.

aquest fins el del earrer de Mallorca, pe r oh segueix e/1 direcció Est
fina el del carrer d'Urgell, per on
baixa filas el atad ele partida.

re's els diferents acres que aquest actiu Pomell esté preparant per a demä,
diumenge, dia Ist, amb motiu de celes
Iran la seva festa inaugural. El programa es descabdellaré de la següent

DISTRICTE VIII
Començant en la confluenela de
A dos quarts de nou del mata Misreix del carrer de Provenga amb el
sa ele Comunió a la tinencia de Nosdel :carrer de Napols, puja per ací tra Senyora de Montserrat (Guinard6),
amb moteas pela pomellistes, finalits
fins el del careen de Coeli°, per on
segueix en direeció Est fina a raix
zant el Metas acre amb la Salve i el
del Torrent d'En Mariné. o antiga
Virolai.
divisatla de Gracia i de Sant Martí
A dos quarts d'onze. en sortir de
de Provermals, de la qual es desvia
resglésia, esmoraar a la Font del
pea l'ix del Cana; que porta a la part "Cuento".
Oeat de l'edil:di conegut per Can BaA dos quarts de cinc de la tarda,
Festa patriòtica a l'estatge del Cara. D'ad puja per l'eix dan altre
tatral que eondueix a- l'esmentada ansal Nacionalista Guinardorenc (Gua
tiga líala divisarla :de Gracia i Sant
nardó). galantment ceda per la seva
puja
iins
011
Martí de Proveneals, per
Junta directiva, Avinguda de Nostra
Senyora de. Montserrat (abatas DOS
a la part Bot de l'ermita de Nostre
Dona del Carmel. des don segueix la
Riusa xamfrä. Sales i Ferrer, essent
Iiitia divtsäsia de Vallearca i Horn el programa:
fitis -a l'eix de la carretera o cansí que
I. Sardana i Serenata. per la dapassa per la part Est de l'ermita de
misella Na Pepita Gascó.
Nostra Dona del Cola Passa després
II. Es posaré en escena el drama
en tres acres i en vers de rimmortal
per reas del cami d'Horta fino a tres
Frederic Soler (Pitarra), "Les joies
hat. la de la Riera daquest nom, per
eä puja per la part OeNt de Sant Ge- de la Roser".
nie, fins al mig de la drecera que.
III. E/ divertir sainet en un acM.
passant per Saht Jermi, puja fins a original de N'Aliene Marxuach. "El
la part Oest de Vista Rica , des don viatge de borles".
segueix la linia dit. isOtia de Sant niIV. Parlament pel delegas del Digat i Vallvidrera fins el Tibidabo al
rectori.
Mg de la drecera que constituia l'an•
tiga linia divisòria de Sant Gervasi i
Durant els entreactes. la presidenel
costat
Harta. Darf baixa seguint
ta del l'ornen, Na Maria Rosa BarEst de la finca denominada Can Goba, tocara escollides composicions a
mis, fins a rindret conegut per Qaa- piano. i ter seguit es dar/serà el batre Camina a la carretera d'Horta,
llet popular "La Morisca".
Finalitzarà la festa amb l'Hintne
i d'ad baixa per reja de l'Avinguda
de la República Argentina. i travesdeis Perneta; de Joventut.
ea la plaça de Lessepa en dieecció a
l'ix del caracr de Saltneren. i abans
d'arribar-11i gira co direcció Oest, formant tina línia parallela amis la pa1111
AEilEÅ
ret Nord de la darrera raen del carrer de Salar/eran, pujant a l'esquerra,
fins a trobar reas de la Riera de Cas.
soles. que clana a la dita placa. Baixa dramas per l'eix de resmantada
CONCLUSIONS DEL PLE DE
riera i pel dele carretes de la Vengo LA COMISSIO ARANZELARIA
de Gracia i Avinguda del Príneep
Degut a la mola extensió de la res.
d'Astúries, segueix baixant per l'eix
senya de la reunió del pie dc -la Cade la Riera de Cassoles. fins a enfomissia aranzeläria ens la:litem a donar
car el del carrer o carrera, de Nepal
fine el de la Gran yia Dlaganal. se- integres les conclusions.
Primera.—Rectificació dels següents
g uint aquest fin: el del paaseig de
acords en la reunió celebrada el dia. 2
Gracia. ner on segueix fino el del canjulio] ¿arrea
nur de Pravenca, segueix anliest fina deSegona.—Protestar.
respectuosament,
a trobar el del carnet. de Nàpols. en
molt enèrgicament. pel fet sibaperò
el punt de partida.
ver exigir de: Gavera actual la prórDISTRICTE IN
roga de la Llei d'autoritzacions arandel
'
l'eix
Contenga a -encreuainznt de
zelaries en la part que afecta a la cara
I rarrer ele Valencia amh el de Napols.
certació de convenis comercials i que
aula per aquest fina el del carrer de s'ha obtingut de les Corts per la forCoeli°. per en segueix en direcció Eot
ca de la majoria.
fin: a l'en del Torrent de Mariné
Tercera. — Protestar, sambf mo:t
e anti ga t ínia divisarla de Grácia i eniagkament, per no haver sl Govern
Sant Martí de Prevencala de la qual
fet honor a la promesa formal que
I desala per l'eix del earni que porta
fau que els Tractats passarien a ina la pare Oest ele rediiici conegut
forme dels dessen consultius abans
per can Bar& des d'en puja per reix ¿'éster rubricara havent-se trames a la
d'ea altre rumí q ue porta a rantiga Jara eraranaels i vaioraciona quart
Bola divisòria de Gracia i Sant Marti
no podia fer-se a'ara cosa en defensa
de Provençals, 1 puja fino a la part de reconomia espanyola que rebutjaEot de l'Ermita de Nestra Dona del ren en bloc el Convela amb Bèlgica. o
Carmel. <leS de (mal indret segueix la acceptar-lo en teta la Seva integritat.
línia diviebria de Vallcarca i Horta,
Quarta. — Sohlicitar. en cornp:iment
o cana/ que de les dec'aracions del Gomero. que es
de la carreterade
fina a leimtla
1,Ermita
part 1..)eat
passa per
de Nostra Dona del Cola nassant des-Tractat
porti aamb
raprovació
les Corta
cl
Belgica.de
abans
que entri
pré, per reix dei eami d„ Hprta r ip5

IiMî

— Desnatar que el Par/afee/e
derogui l'autorització primera de la
Llei d'autoritzacions aranzelities
22 d'abril de 1922, llevas ¿e eo que da
referencia a les nacions arnericanes de
lengua catalana, que es deroguin, per
a revisar-lee, els Tractats amb
Franca. i no es siami cap 111¢1 conaení
amb Estats de moneda depreciada. sense aban5 restablir el recàrrec contra
les importaciona de sota els pulsos que
es troben en la dita situació o abra mesura equivalent cona de coeficients movib'es. en defensa contra la moneda
que sigui: que es declari intangible la
segona columna de l'Aranzel. i que. establert aquest regim encara que sigui
amb cachetee transitnri i d'assaig,
es reprenguin les gestiona per fer tsetate sense reciprocitat estricta i que
no es cencedeix el Imane de nació masa
siso-o n da en cap forma ni combinaciO.
Segon. — Que es decano temporal- ment llamea du ¿reta arartzelaris les
primeres matarles que, ne produint-te
a Espanya o essent insuficiente, rteemiten les indústries espanyoles.
Terne. — Que. co tornas els drete
paga s e per les primeres malea-les intresañales i que hagin total transformadas pea a l'Sx94taci6 a l'estranger.
Quart. — Que se suspengui la percepció dels ir:Mostos d'extcortacifi
transport sobr ei els productos catitetina i agríenles i de la, rate43:11.V
Cinqué. — Declarar frardfftialaff el
reglen proteceirmista actuat: zrafir.7.4«
tat de recenomía mundial.
necesaari que 'nrenguin teta tren: •;±
mesares per desenrollar el noatre ette
mere exterior. disminuir 1,..intpereacions ¿'articles manufacturats augmentar te! exportaeione./..-.:
Sise. — rettció al ministre , de Finances.—Qae en ele restnrts aziensuals
de les Eataelistiques de Duanes es publiquirn tnensualment i els anuals. dintre
deis sis mesos d'haver finit lacte: ''
Seté. Petició a ta :fuma daranzels i valoracions.—Que la Junta esaxil? de : eguida, ert compiirnent dels
seus articles sise i aete del seu re.glarnent, els beneficie i pardues que la
producció i el comerç nacionals hart
tingat per l'explicació dels Cervenía
que Espanya té en vigor, i que informa
referent a la conveniencia de no mautenir els actuals convenís, ni celebrarne de nous, sense fer una seriosa rev isiti de la política proteccionista nacienal.
Vaita. — Vot de confianza a la pre-/..
sideacia.—Es dóna un anude rot de
confianza al president de Foment. no
seas permita realitzi totes les gearrnalo
nue creaui neeessiries per a la viabila:
test i majo; eficacia de les coneluaions
preccdents, si no d'una manera primordial, perque tracti de cercar un contacte mis estret amb les a ltres entitats
econOmigues d'Espanya, amb les quals
tenim tanto punta de coincidencia. per
a pensar que. juntes. defensarem ama
entusiasme els principis essencials del
protectionisme.

Sabio 'LA OCA'
QUALIT;T SU.PERIOR

Fabricant: j. ALERM. MATAR()

trabar el de la Riera delc nom esmentat
Cinquena. — Ratifi ar- se en el criOest de Sant Galia te
i puja per la partla
temps ha, pels praduc=
ppe. pasa rimingar,
fin, al pdg de
drecera
sapt per sant Jeroni, puja fin, a la tors espanyols. de sollicitar la derogació de's Convenio comercials concer , pies Dese de Vista Rica. des d on se- tate rany anterior. pels perjudicis que
ugat
C
ameix la IMia divisaria de Sant
DISTRICTE I'
eis Praduct°as capae'casi'at
Serdanyeaa niesser
Montcada. fine el mig han
revinyole, per
tal que pugui
Ce:menea al centre del moutunent a
del Ilit del riu Besós. (-les d'on es d iadaptar'!" a les neee"itats da
i
Colomb i puja per reix de les Rarables
riecix vers la líala divisaría de la part sats
l'economia espanyola, a mesura que
Nord de Santa Colorea situada a l'Oest
de Santa Mbnica, CAputsins. Sant :fovagin caducant .
del riu Beata. seguint la premia Unja ,
se!). Estudieu i Canaletes en direceid de
Sisena. — Protestar enèrgicament
divisada fins a la perllonaació del carlela de la Rambla de Catalunya. pel
que slagin fet extensives a la Regenrer de Valencia, i segueix fino a troq ual puja p nana per davant de la
pun t.
bar e/ catre , de Nàpols.„
sle cia de Tunis les rebaixes concedides a
placa de Catalun y a fins que confinen
Frartea en el Conveni actualment en
amb Pela del correr de Corte pel qual
partida.
vigor.
que
coinciDISTRICTE
X
salta en direceid Oest fins
ISetena — Comunicar els acords anden en link recta tr tvessant la plata
Comenea en la vora dreta de la teriors al Govern, a la Junta darande la Universitat amb l'eix de la Roada
mar tocara a la part Est de la Secció zels i vasoracions i a la Comissió prode Sant Antoni. i seguen fino a l'eix
Marítima del Parc. puja vorejant rectora de la produccia.
de la Ronda ele Sara Pata btixant Pel
ami g ar costar fins a l'eix de l'Avinguda
Vuitena. — Creient l'Assemblea que
del cariar del Marqués del Duero tina
d'Icaria per on segueix fins a trobar , l'actitud adoptada pel ministre de Fia trabar l'en del Passeig de O:10mb,
el del carrer Marina. Puja per aquest nances per reduir enèrgicament les
pel qual segueix en <lira:rió Est fina
fina el de la Granvia Diagonal. pel despeses de l'Estat. despeen al sentir deis
al centre del mouumeut a Colomb
<mal segueix finas a reas del carrer
elements que integren el Foment sadi,
sigui el puut de sortida.
Valenc ia, seguint per l'al ti rn. en iec
cerda felicitar-lo i encoratjar-lo perció Est f ins a la Italia ums': OliviaBesas que perseveri en la seca actitud,
DISTILICTE VI
Barcelena arnb Sant Adrià
als Federo pé- as
Primer: — Peticions
o sia reas de la Satatia Madriguera
Cm:lenes a In eouilnènela de l'eix
pcI qual puja fins a l a seca desembacerrar d'Urgen amb el de la Ronda de
cadura a la mar. Segueix per la vors
Sant Atonal, segueix per aquest i tras
d'aquest fine a trobar el) !a mateixa el
SI TENEIS QUEMAZON EN LOS PIES
veas,: en Unía recta la placa de la Uni
límit Est de la zona Marítima del Parc,
versitat, fina a trabar De n del canoa:
punt
de
partida.
bitas
el
segnete
sia
en dime- o
de lea Corta, pel qual
cié Est, fins el de la Randa/ de Cataltinya, pel qual puja filas al cerrar de
Provenca, segueix pel darrer en di:tercie Est fina l'el: del passeig do Grävia,
Com si estessIn al fin!
i puja fina al del carrer
o Granvia Diagonal: tagueix pel . raEs que els vostres peus sdn
aussla fina el del correr de Nepte. i
sensibles, que s'inflen i s'irriL'AJUNTAMENT DE MOLINS ten fàcilment o que patiu de
puja fina a la raritat del Ilit de la Hico
DE
REI
I
ELS
POMELLS
rt de Casera/la pet mig de la qual baixn
ulls tic poll. duricies o .altres
L'Ajuntament de Molina de Rei ha callositats doloroses. Un bon
fine a Pein ele la Traveasera, el qual
segueix en direecid Oest fins el del ciar- convidar el Directora i aquest ho
consell: banyeu-vos-els en sin
red d'Argüelles o Gran y la Diagrama
a rota els Pamells de Joventut de Ca- recipient d'aigua mienta addicionada d'un grapadet de Salque segiteix 015 la mateixa direcció Cien talunya. per aasistir a l'audició de sartrais flodell i us quedaren sorfin, taja ats la carretera do Sarria,
dama que es donarà a les onze del
pel qual puja fine al de la Riera de
matí del vinent diumenge, dia 12, a presos del l'elige immediat. que
alagetria. baixant per .iquest j el daj
la Plaça de Catalunya d'aquella vila, us proettrara. L'aigna galerita
earrer de Morales, fine el del carrer
amb motiu d'ha y er donat aquest nom saltratada és medicinal i oxigea la que era anomenada Plaga de Ja nada, desapareixen de seguirla
Gelabert, seguen per aqueas fina el del
carrer de Boceto/1 fine a trobar e/
tot genere d'inflor i magolament
Constitució.
fina
del starrer d'Urgell. pel,a ual ba ixa
Tumbé In prendrà part l'Orfeó Pa- lote. sensació de dolor i de picor,
demés combat els efectes tan
a trobar el de la Ronda de Sant Antria, d'aquella Joventut Católica.
sana en el puut de partida,
desagradabl e s de la suor abunRepresentará. el Directori el senyor
dant. S'est.oven els ulls de poli i
Uds ist. Puggari i Font.
DISTRICTE VII
les duricies talment, que es poEL PAVELLO DELS POMEI.LS
den extirpar sense auxili de naComenea rencreuament dels eixos
El mateix Ajuntament ha tramas vaja, operacid sempre molt pedele carrers Urgell i Corte Catalanes,
ron pessetes al P. de J. "Corona de rillosa. Aquest tractament, tan
segueix per l'últim en direcció ' Oest
Roses”, d'aquella vila, destinarles al senzil rom poe costós, us curara
fina a la linia divisen-la d'Hospitalet
Pavelló dels Pomells de Joventut
totes les dolencies deis peus, i
i Sans, o sia ta Riera Blanca, per
Per al mateix objecte, el Foment rompromet formalment a rel'eix de la qual puja fine a la lana
Agrícola Industrial i Comercial de emborsar-vos rimport per si san que dividía el terme de Les Corta el
Molina de Rei tumba ha llimat 50 pie demanda.
de Sana i Barcelona, r, sia la Tra- pessetes a l'esmentat Pomell.
vessera de Baix, pel qual segueix fina
EH TODAS LA3 FARHACIA5
FESTA INAUGURAL DEL POa l'eix del carrer de Córcega, pel qual
S
ALTRATOS
RODELLJ
"ROSADA
D'AMOR"
I
:
MELL
continua en direcció Est fins a reime
sel iTACiONE
RECHACE vi A
Molt concurreguts prometen de veudel carrer de Rocafort, baixa per

ELS POMELLS
DE 1OVENTUT

URALITA

PER A COBERTES
PER A RECOBRIMENTI
Xapa Ondulada Canal eta .
tamanys 114 x 185 cm.,
1 75 X 120 ere.
Plagues "A" de 40 x 40 em.
Xapes "B" per a recobri-

mente:
tamanys 1 20 X 120 cm.
120 x 190 i 120 X 250 cm,
,

Uralita,
S. A.
LLEYDA -

VAMADRID LENCIA - SEVILLA - SA-

LAMANCA
CENTRAL: BARCELONA
Placa A. Ló pez, 15
Telèfons: A 1644, A 844

El plaer de concluir
un bon autombbll

trobareu en un

HISPI1110
Després d una Ilarga
excursió no notareu
el menor cansament
degut a les series exelusivas caracteristiguer
Cene de velocitats

DIrecció
Embragat
Suspensló
Preus
Per cerciorar-vos-en
solfielteu una prova
AGENTE ENCUBRO/

Yallet i 1101111, g. en C.
Passeig de Grácil, 20

a

LA

rrO

PUBLICITAT

i

PPAPP.Ma Neelifflelffle...

mssobta, 11 d'agost de
1023

eimitä

ernael na I• del Moble
ee rael dt9I teriors

os tetó' I'

sellelaele

Per donar més llu iment a l'Exposició Internacional del Moble i Decoració d'Interiors que s'inaugurarà el dia 13 DE SETEMBRE
yinent, s'ha organitzat un selecte programa de festes i solemnitats artístiques que constituirà im poderós atractiu per als visitants,
Ileu's aquí alguns números del dit programa:
CONCERTS PER REPUTADES BANDES NACIONALS I ESTR A>GERES.—Manifestacions musicals a càrrec de repu•
tats artistes i aplaudides orquestres i grans mas ses chorals.
Inauguració del Teatre Cree, amb interessants repres entacions teatrals.
Saló de moda.—Exhibició de maniquins vivents en la Se eció retrospectiva —Exhibició de vestits regionals.
Festivals de Premsa.—Solemnitat de confraternitat hi spano-americana.
Grans manifestacions es p ortives.—Festivals escolars.—Tes de moda i balls de gala.
Conferències per eminents professors nacionals i estrangers, etc., etc.

INAUGURACIO

e

clia 13

de Setembre

mernm.

..reiesenalmemessemtmnsenea

ELS ESPECT•CLES
33333393311313333
IN
TEATRE GOYA
Avui, dissabte, tarda, a dos quarts
De cinc. Nit, a tres quarts de deu,

EXIT

FORMIDASLEEI

de /a sensacional producció trägica, di mi
l'autor angles STEVENSON

tura. Avui, dissable, extraordinari programa. Les victimes del
divorci, insuperable film dramàtic d'èxit sense igual; En les
xarxes de la intriga, emocionant drama en dues jumados,
projectant-se en una sola vegada per reminent artista Cecil
Trian, que. tan gran exit obLe;
El tigre, bonica cinta de gran
argument pel tan conegut artista NVillian S. Hart , Programa
Ajuria; Nicomedes famolenc I
tímid, cron ira de gran broma.—
Denla, nit, estrena, Resistencia
veneuda, pel gran artista Frank

Pcliicuia extraordinaria que ha fet que
es produissin fonos discussions entre
;naterialistes i espirituallstes. 83 projeccions conseculives a Berlín.
Preus: Preft • rincia, UNA PESSETA; b.3
Fia
general, CINQUANTA CiENTINIS.
Advertir-ni-un: Una ben mil/nada instaLlacid de ventiladors fa que aquest sigui un dels teatres mes frescos de Barcelona, podent-s'hi gaudir d'una tempeIrat,ura agradable.

3
—TEATRES--

~44~.~6014+64e+e
ELDORADO
eampanyia cò xnico4iri ca

PRADO-CHICOTE
Temporada popular.
"Me

coonómios

Avui, díssabte, tarda, a les
5: La divertida joguina en
un acta

EJ templo de Thenis
))aplaudida rentaste cemico-lfrica en un pròleg. un son, cinc inauguraallana, una pal•ícula i tres
rodiofototelegrames ,
en
prosa i vers, original
G. del Castillo, música del
mestre Alonso,
Barcelona se d ivi erte ..
Exit ressonant. Onze doceracione de, Castell Eernendez, HuIg ena i Girbal i
ralea, PeUieula do Sludio
Films. Vestuari da Pi2i'iS
Germans. Nit, a les deu. El
sainet en un acte i tres quadros Los dos lunares. L'obra francesa en dos actos,
traducció de Joan Lombia,
El pilluelo de Paris
Grandiós triomf personal de
{Loreto Prado.—Demä, diumenge, tarda, Los dos lunares El pilluelo de Paris
El templo
'
de Thenis. Nit,
Los dos lunares i El pilluelo de Paris.

Teatre del Bosc
—
»emet, diumenge, 12 d'agost

—

ilg

)0(
Dimecres, tarda i nit, companyia Santpere-Berges,
La Mariela de l'ull viu o
Baixant de la Font del Gat
e-e4454.44414.4>eeeeseeres-see.4.4

TEATRE COMIC
Gran companya 'mica de sersuela,
opereta I revistes, diri gida pel
— primer 11C11.1r Enric Beut —
Avul, <Desabra, tarda, II dos tpmrts
• de cine, per primera vegada • 1111
Inalinee popular, u preus Pararle1:1211a, el graneles espectaele en
tres ames
/AVE GESARI
!maques de primera classe, pta.;
de serosa, l 'CO; tranques les
•
filtres laralltats.
Alt, a dos quarts de deu, estupend
•
programa:
1. LA CARA DEL MINISTRO
It. TRES ERAN TRES

o
PADRES QUE TENEIS HIJOS,
III. Es reja de la revista en 110
acte, dividida en set quadros I apa.
',casi, te Tubau, angulo I 01 mostee
Cm:erres,
BARCELONA EN RODOLINS,
VISTA PER

FORA I

PER

DINS

p resentarld. Set decoranotes deis reputats escena.
gran, Castella i Fernandcz. Brunat
Pons, Batile i Amigó, Rafe! Cereal 1 Josep Roben, usors, ros de
r/ g ua

ball. 'Nombrase compuse:ñu

444.00.4404~4-»(*(14.›.1-04t,
zwasemeassammarmegases~anummeana

Diana-Argentina
de

44)23. Tarda, a les 345; nit, a
bás 9'45 . C.ompanYia de sarsuela
de
PEPE VIÑAS
pues grandioses obres. 4 artes,
4, El pájaro azul, per Empar
nonio, Toreea Sänchez, Roseta
earrés, Pep Vinyas, Damiä Roen i debutan t el celebrat baría
109 ifehtlitei gg 14As4iNg5,

Avui. dissabte, segon !libre de
L'aviador emrnascarat, La nota
del taxi, Deixeu-me explicar,
Harem comeCiant, Las pomos
d'Hèrcules.
199.1»91.111191.1.1111.11Pmelleevivilemaiemosseveremeers

Cinema Princesa
Gran via Layetana
Telefon 1371 A.
'0aio local que ow la

platea

I4'"

Ptes. parell

N

Tlpus de luxo a verles baratfssims. Espardenyes amb sola de goma, des de 2'5 0 pessetes paren.

▪ VENDES AL DETALL
▪ Carrer ANSELM CLAVÜ., 9 (Final de les Rambles)
(Abans carrer Dormitori Sant Franoes0).

3iuiu

PARC DE MODA

3

El MI

Es

Vies urinàries. pell, Ralgs X,
Diatermia_ Rambla de Catalunya, 31, 1.er, 2... Do 2 a 5 ¡ de 7 a 8.—Clinica: Sant Pau,
número 44. De 7 a 10 de la nit.

DR

.

BOADA

Es la reina de les aigües de jaula

LA

DE LA

VALL

DE

SANT

DANIEL

Depositad: .10SEP PAGANS, Ponen!, 28
ntt:
Coneert p er la Banda
Vergara.

Ame!.

veireeffle4-1-34-o4.44+4-~4
eleS.O.C4444+3«.04~.04empl

espectacla

Monumental - Pedró

EL

BOLID

HUIDA

Walkyria

L'exereirf met. manchar:a:u I arreen,

Avui. discante. Seht : El Bit del
quart 1 monuA aplandis; El
erial de la macla, per Charlas nay:
Resistencia v encuna; L a Pantera
negra; Latxuguina sufragista.
Deme, diumen ge. sessid matinal
d'II a 1. Alt: El g il del pirata.
VI I VII; duce 5 Paudicia

El Cid arel r1 , llenes
des de :30 n/elres

d'alearlx.

PISTA DE GEL
Ja12 • 141na s'erdure
C'efe-reataurant

de primer

eitee.+64-04.44-544.344,9444+44
he+See44.6444.4~544444.04

ordre

1.••••111

Gran Teatre Comtal i

1

Si

Gran Cinema Bohèmia
dissebto, tarda I nit, grana
programes. cine estrenes: la Ponlen comedia La nota del taxi;
el eineclrama La pantera negra;
lo peTlfcules cemirpies Gentes

AVUI,

d'HirCulos I Harold comadiant.
celebre artista ''El de les n/leres".
Quarta 1 eh/quena Jornales del ealossal flIM El fin del pirata.
Li3O)444+3+0)~.~3~~

Avui, dissabte, El caliu de la
llar, L'aviador ommasearat, primer cepttol; La dama de les Cambl les, 4 i 5 rajiilols: El fin del
pirata, Pròxima estrena, Dones
frísoles.

E II

3

m• AVLJI
últim dia de les
• grans rebaixes
u
de preus per fi

Teatres Triomf 1 Marina
i Cinema Nou

LA RABASSADA

u

Hotel

Restaurant

.1.11111..11.111.11

SEGELLS DE GOMA

u
a
u

u

Dr. (Erais() Rambla PM Boguerill,
stlm. 6. 1.er 'temen Itospltal 1 Sant
Paul. Veneri Impotencia, siniii.
sapecials tractaMents per el g uaritnent rapta de lee malalties secretes:
Matriu pell Pateta próstata. Consulta: ' de Ii .e la 1 do 3 a
ecOn0mica per a empleats 1 obrei:e. Plaga
Set

del Sol, e.

21

u
ca

50 per 100
de descompte
les confeccions de
Senyora i Nena;

mitges de seda
amb

Cheap Soap

(producle patentan
ObtIndre el doble de durarle I con.
e:errará al sea color prImItlu
Es ven a lotes les drogueries, a

0'40 ptes.

Passeig de °róela, 111

A TIANA I

I

Gran Hotel. Servei a la carta. Coberts a 7'60 pessetes.
Carrer de la Plaça, 34.

miau. La me mes (mor.
tan( d'Eapanya. Eapeclalliat en tapias
esa religiosos EtpOSICIO permanent de
(maree a l'oli• gravats oleografieS ele.
BabrIcaeló de marca 1 mol g ures.
NO
compren anona visitar &quema caes.
P. Mentratcoo botera (final Porta.

ferrtaaa),

e

MOBLES VENC: Sald-dormItorl de caoba ami-, menina, tresitio de pell, teteras,
lampares. catires I altres objertes.
per tres elles. De 10 a 1 1 de 3 a 6.
Borren. 73, Segar:. segona.

I

DINER
a Pacte sobre autos, letrita 1 altres
meicadertes Fiad: Rambla de les
Flore. 21, primer.

Unica

casa per a

Calcat bo i barat. Tapineria, 29,
Sucursal, 13

Pisos: Costa Brava
PALAMOS. (Tocant a la platja)
Raó: Raurich,

11, pral.

AUTOMOBILS
Hmiumw 1 filicum
CAMIONS

HOTEL

TAPIEMOS

a la casa FLEEGe

pastilla

RACASSALET
Pensió 12 pessetes
Habilaelons per a 'emparedes
AIANANT1AL PIMPI

LES MES
ECONOM IQUES i de
fàcil- venda
Presentar-se de 6 a 7

u
o su is a o o o o

Senyora
renti les seves

d'escriure,

m3

Descolen&

Grans descomptes a
totes les secciona.

,r;xivaiu

F:c a ntr: xceptzLIADDE

mäquines

• iiimumummoinimazi

PCBLICITAT. nUm. 0001.

mes

ElOkiV.ErILROBILECkLIELLA.
,
BLANCOR PERPECTA
TILer DESITJADA

rad() per a
Ja venda de

37 - P. de Gtacia - 37 m

DOS JOVES desiteen casa de ramilla Per
a tal esiar. Case antyy. Escr/ure a LA

VI DE TIARA, a 060 pts. litre, posst a
dona:Mil; colilla propia. J. A. Jordana.
Tuma.

NEO
110 pf 110
de temilsió al bon corredorque de
mostri
c itat i prepa-

u

m

110 lotes rfasses en mesatis t fustes. Radtpesa en els ni-arrees. Corts Catalanes, 653 (entre Breen I titula).

Gravite

Vius tifilldfigS

MENJARS A LA CATALANA
ESPARTERIA, 6-V1DRIERIA, 12
Telefon 1378 A.

ig Jerseys, etc, etc.
100 meres altitud. Programa eneisarlor.
Temperatura dellciOsa.
Ilabiteclons Gran confort por a familia'. Eervel pertnanent d'autocars
des de la plaça de ',mena (JOSepela), del migdia per amuele. Te.
lefOn esos O.

la A'earastenia o agotamiento nervioso, por
crónicas y rebeldes que sean, se Curan pronto y
radicalmente con las
Grageas potenciales de t Dr. Soivré
Indicadas especialmente aloe agotados en la
juventud por toda clase de excesos (viejos sin
anos), y para conservar hasta la extrema vejez.
sin violentar el organisrno, el vigor sexual, propio de la edad.
5 ptao. frasee: Srsall. Rambla de las
Flores, Farmacia 6113,1. Princesa. 7 y principales
farmacias de España. Pertagal y Amerims.

la fährica; per !buscar (11101con) en la Inserir; en pujar
l'escala; en la lauleta de nit;
en el maleti de viatge, resultara sempre d'una utilitat incomparable, el maleta a la
ciutat que al camp.
SOLAMENT SON AUTENTIQUES LES LAMPARES 1
PILES ELECTRIQUES AMB
LA MARCA "LOT".
Les trobareu a les rases
següents: Suprema, Pelayo,
56; Lores, Codina i Reig,
Trafalgar, 3; E. Schilling, Forran, 23; Beristain i
Forran, 1: Laplana i C.', Forran, 15: Vicens Ferrer, placa
Catalunya , 12; A. Valverde,
Coml a I. 9.

loo OPSSEtes

MAGATZEMS

LES PLANES

.004+04.044.00.004444.104400

poluciones nocturnas, espermatorrea (perdidas senunales), cansancio metilo!, pérdida de
memoria, dolor de cabeza, vértigos, fatiga
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de las mujeres y todas las manifestaciones de

FONDA SIMON

63111111BOO11111111160111Pill

RESTAURANTS
Hotel Restaurent Vorcalllee
Obert des de les cinc
del :n'uf a mItia ntt
Perro' de cobert I a la carta
Co g erte de 7 0 0 pta. endavant
Habitaclons per a temperados a
preus económics
:Ligue del Mas Guimban
Canal especial per a auto/TM/MIS
Telefon 7 H
Propietert: loan Cd (de rama,
VERSAILLES)

l'obtindr a n amb una lampa.
ra i pila eleclrica de la mar1- 0 V , dispnsant, en tot. Roe i
a qualsevol moment, d'intensa Ilurn.
Indispensable, en les excursions_i_yialges; en la llar; en

de temporada

04440~044414.640.00441.44

944-34444sieed.o.44.44444444

Excelsior

IM II MI

de

Cl

LA MONTERIA
amb un estupend repartiment.
Empar Itomo, Victòria Racionen), Teresa Sanchez, Pep Vinyas,
Damià flojo, i el tenor ido l d'aquest públic Mateo Donan,

3 11

▪ higiénicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalt, tall angles, doble plantilla de cuiro

311

Deliciosos jardins,
gratis
atraccions
totes les [S. Concert per la Banda de
Caçadors de Plasencia.
Cafè restaurant . de pri,
mer ordre.

Catalunya

II II MI

LCAT

C

mä

DIVERSOS --

pirata,

111 EM E

a la

TURO
PARK

Avul, dissabte, extii r)trens del
Programa Ajunta: Tirania. per Doramy Dallan: En camisa d'orne vares, per Douglas Fairbanks: La
primera promeaa, per Charles Ras:
Fatty a la cuino, do molla bratna.
Deme, n la alt, estrena Parameunt:
Gossaml. Dilmns, la g ran reestrena:
Cien, la francesota, per Alee Alurray

CONRAD WEID

se E! II il R1 II MI MI IM 3

Ilurn del dia

c-174-3+04,444441.104+0.04,4+,....

El /oca/ mas n'ese de Barcelona.

tor aloniany

3 31

Saló

La

ricans
JAll-BAND
Coberts a 10 ptes., i carta
Trens cada 20 minuts.
fins a 1'1,10.

.44.044~~4.44404.44~.

2

(El cas skay del [l actar Jakyll)

II

LES PLANES
Totes les nits sopars ame-

de la mes agradable tempera

al;tterprelada magistratment pel gran ac-

tí

Restaurant Elèctric

Mayo, Gran èxit del Tercer Caballero.

II

1F3

*->eeece-0.44-0+0.40.e4+O-O~4

OPEL
11111111111111111112111111111111111111111111111

Agents:

"Unión Comerolai Española, S. A.—Rambla de Santa
Mónica, 7, prImer.— Gratj

ge, Bruoh, 166.

