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m'adono que vaig una mica
del tema inicial. Parlava dels

l'erl ic i 6 que n'ha fet el
Malgrat el meu cundido-

afecte a les manifestacions folk-
rom m'ha encisat aquest re-

de facsímils alarida&

BEll i noble esforç és el que realitzen avui els hongaresos
per demostrar davant del món la part d'injust ícia que hi ha en

delimitació de les noves fronteres de llar patria. De totes les
Eacions afEctades per la gran guerra, cap no té tanta retó com
.ongria per presentar-se corn a víctima planyívola. Tres milions

mazars han quedat fora del petit Estat hongarès i molts
grups així allunyats de la convivéncia nacional no tenen res-
ades is llibertats que sobre el papar els han garantit els

plomatics. Contra El traçat de les actuals fronteres, hom pot
negar., a més d'aquest fet etnogràfic, un conjunt de raons geo-
e,afiques i econòmiques. Tots cis problemes que planteja l'apli-

ció del principi de les nacionalitats estan ara plantejats viva-
ent al voltant de la gran plana hongaresa.

I no és que nosaltres doncm plenament la raó als magiars.
iltra El record encara sagnat de les injusticies que ells han
tomes duraat m&t de temps contra els croates, e1s eslovacs i els
inanesos de TransilvaMa, quan els tenien sota Pur domini,
ha per nosaltres la realitat nacional dEls pobles fronterers

d'llongria. Que tenien dret a tallar de Pantic reialme amp!es
ores que no són pas .hongareses. I eom que a l'Europa central
. oriental la barreja geogràfica fa impossible una bona delimi-
Eó de les fronteros, per force Ilavien de quedar grups megiars

fora de la petita Hongria nava. Val a dir, però, que en fer la
retallada, Hongria ha estat excEssivament disminuida en diver-
os indrets. Per damunt de les incertituds i de les contradiccions
ealografiques i geogritfiques, s'ha irnposat l'espasa di vencedor.

Tot creient que seria justa una futura revisió de les fron-
;eres hongareses, hem de. declarar que la mutilació del reialme
hogares era necessZtria i ineludible. Les condicions geogràfi-
ques, en el Inés ample sent:t d'aquesta Expressió, han influït for-
tment en la forma&e5 deis nobles.	 -	 e.	 . nn • I J.

Daltra
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banda, hi ha moto exageració tia la tzsi que pre-
senta dEterminades condicions de gcozrafia i d'economia com a
reeessäries per a l'existència dels Estats. DES dc l'època prehis-
tórica fins als nostres dies, l'heme ha anat emancipant-se gra-
duabent de les fatalitats naturals. I la història ens demostra
,apetidament l'exemple de mutacions p&itiques importants cale
en lloc d'ésser impedirles pels fets econòmics i geogràfics, han
c.3tat seguides d'una adaptació d'aquests fets a les noves rea-
litats. PEr aixe, no creiem gaire en les teories dols segu:dors i
exageradors de -!7',atzel quan volen aplicar la geografia humana
a la formació dels Estats i a Passenyalament de fronteres, Un
exemple d'aquesta Exageració la trobein en el treball de Griffit
aylor "The distributon of 2uture white settlement", on es

zarla d'una epoca no molt llunyana en qué les "fronteras artifi-
ials" q ue constitueixen actual ment barreres entre els Estats
eran reemplacades per delimitacions imposades exclusivament
els recursos econòmics d'una regid. L'home modern no será mai

e a tal punt l'esclau de la naturalesa.
Ara mateix veiem a Hongria, inde pendentment dels planys

er la mutilació set arta, un estere intens per adaptar l'econom ia
1 menut Estat al mapa nou. I tenim per indubtable que al cap
nlemns anys l'adaptació serà una conouista dc la voluntat dele

rasiars. La geograff a humana que prescind-2ix de la raça, de la
Zenaua, dels sentiments i de les idees dels homes, no hauria
%sorna:lar-se humana, sinó antihumana.

Tot això és El que ens interesen deixar afirmat davant les
eorneses del sEnyor Gervasi del Cerro, redactor del "Brusi".
quest cavaller insisteix diumenge passat En !es sayas afir-

aacions, expressades en un esti! pintoresc, que a estones recor-
ta el d'un setmanariet de poble. No tenim per què contestar
grolleries com la següent: "Per aquí hi ha una joventut que
repapieja entre xuclada i xuclada de biberon". Aquest astil no
s'assembla al d'En Manyé i raqUer, i més aviat s'acosta al
d'En Teodor Basó. Assegura el senyor del Cerro que ha llegit
algunes obres d'En Bosch i Gimpera. Això ens plan perqué, si
segueix pEr aquest camí, posará al dia els seus coneixetnents
d'etnografia i prehistòria i no s'exposarà a les rectificacions
documentades que li sere,n tetes preximarnent per un illustre

català des d'una revista catalana que está a punt
de sortir.

MITIN IL mln NOU

de dietari La Politica

Tres japonesas sön	 REMENEN LA CUAassassinats a
Califòrnia

EL JAN I ELS EE. UU. ELS MONARQUICS RUSSOS

(DEL NOSTRE CORRESFONSAL PARTICULAR)

JOSEP HNTICH, EtCHT011 CAN

ELS "GOIGS"
He passat una bella estona fullejant

. /75 goigs a Caethreya", !libre publi-
adés pel llibreter Joan Bapt:ta

cent facsimils d'aquesta
-ea de literatura que amb tanta d'ex-
.ancia flori al segle XVII. (La

u ecció del doctor Roca i Ballbé, el
iilceP deis "goigistes", té 20,000
replars diferents!)

Es que potser soc un gran amic dels
'reteniments folk-läries: la caneone-

el ballet, /a roadalleta, el goig?
Tot i creure que fóra una . es-
a que eis nostres folk-loristesrple-
sie perquè al capdavall la riostra
ixenea té un origen folk-lòric, i

'Mih i Fontanals i En Marian
.H6 duran; bones estones varen fer

de folk-loristes, declaro que es-
rd- ionb una certa prevenció l'in-

eent que en algun instant ha ores
Catalunya el culte de les infimes ma-
esiaciens artistiques 1 liemetries.
Horn ha pretès massa sovint que

cases essencialment catalanes, eren
Perrd, la barretina o la sardana;

;' (.1fl:C llenguatge català era el que
VS un macip de Barcelona o un

ior del Pireneu; que la sola manera
- ier eataiä ccnsistia a reproduir un

lbs de brusquetat de maneres i
litnitae:6 de perspectives... I nata-

1, això és inexacte i alhara pe-
Can personalitat histórica dura-
ba estat construida a base de

11Perficials i de peces d'indumen-

EL _VOL' GOVERNADOR DE
TEROL

Entre els Reials deerets publicats a
la "Gaceta de Madrid", d'ahir, figura
el nomenament de governador civil de
la provincia de Torol a favor del se-
nyor Joan Barro i Cosme, gec', con,
recordaran els sastres lectors, fa Pot
abandona la direcció de "Las Noti -
0505"	 Teur. 'a .1 '. sl.	 d'ap.
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CONTRA EL SEATOR BOR-

DAS DE LA CUESTA

El julge d'insirucció de Figueres ha
puldicat una requisilciria per tal que
comparegui l'ex-alcalde de Castellj
d'EmpliKes En Josep Bordas de la
Cuesta i es constitueixi a la pesó.

AJORNAT
HOM 01 que ha estat ajornat el pro-

jata: "Homenaje nacional a/ pite-
rol Primo de Rivera". Sembla que alzó
permetrir que les inscripcions abundin.

EL GOVERNADOR NO REP

El ormral Lossada fa tres dies que
no rep els teri9distes.

No Si ha noticies d'interiu per tra-
tnetre'ls.
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	 	 .177•10

Es possible que el secret d'aquest
encis no re s ideixi tot en la ingenuitat
dels versos i en el gustós tirat dels
d.buixos que li serveixen d'orla. El
fet es que els goigs elm vital encara
i que no en pur veure un sense recor-
dar les tres o qaatre ermites que tenen
un cert relleu en la me ya història pri-
vada: la de Sant Climent, entre Sant
Feliu de odines i Castelltersol, í la
del Remei, al bell mig del Pla de
Palautordera.

Caries Soldevila

Londres, 23. — Telegrafien
de Nova York al "Daily Mar,
que el cònsol del Japó ha de-
manat a les autoritats ameri-
canes que s'obri una informa-
cid sobre la mort misteriosa
de tres súbdits japonesos, els
cadàvers dels guate han estat
trobats a , Sant Pere de Cali
fòrnia.

Es creu que la Ku-Klux-
Klan ha titigut una intervenció
directa en aquest triple assas-
sinat.—Havas.

4	 D'AVIACIO
SADI LECOINTE BAT UN AL-
TRE RECORD A 306 QUILO-

IMETRES PER HORA
Marsella, 23. — Telegrafien

des dlistre que l'aviador fran-
cas Sadi Lecointe ha batut el
record del món de 500 quilòme-
tres. distància que ha recorre-
gut en Una hora, 37 minuto i
49 segons, o ,sigui iamb una
velocitat rnitja de 306 quilò-
metres per hova.—Havas.
LES RECOMPENSES A PELLE-
TIER DDISY 1 AL SEU ME-

CAN IC
Paris, 23. — Els dos pri-

mers decreta del non ministe-
ri tic la Guerra, general No-
Ilet, sotmesos a la signatura
presidencial, nomenant capità
el tinent Pelletier d'Orsay i
brigada rneeänie Besin, cava-
llar de la Legió d'Honor.

Aquests dos nomcnaments ja
els va trabar Nollet en el qua-
dro posats pel ministre ante-
rior quan els dos aviadors ar-
ribaron a Iianoi—}las as.

Notables ex-avl-
cions a Palestina

L'antiga ciutat dc Jerusalem estava
edificada sobre dues carenes que s'es-
tenien. Al turonet oriental hi havia
cap al Nord cl mont Mória i cap al
Sud, segons semblen confirmar re-
cems excavacions, el mont Sió. Sobre
el mont Märia s'aixecava el temple
de Salomó, i sobre el mont Sió la
forteresa que David prengué als je-
buseus. i a la qual donã el nom de
Ciutat de David.

Més tard. passant els segles, el mont
Sió va perdre el seta nom i la seva
identitat geografica, rebent dels na-
turals el nom de Dehura, i darrera-
meto s'assegurava que el ment Sil no
pertanyia a la carena oriental. sini, a
l'occidental, que es molt més alta i no
honda estat despobleda.

Els estudis arqueològics de Palesti-
na empresos en els darrers cinquanta
anys promoguer'en la qüestió de la
identitat del mort 5i6, i darrerament,
segons veiem en la interessant publica-
cId científica lbiTica, que publica
l'Observatori de l'Ebre, les excava-
ions que a ' les darreries de 1203 es
practicaven al pujol de Dehura sota
la direcció dc 31r. R. A. S. Macalis-
ter, professor d'Arqueologia de la
Universitat Nacional d'Irlanda , fals-
earen dciinitivament la qüestió sobre
la sena veritable situació geogräflea.
Mancava, perä, verificar les dades
que dóna la Sagrada Escriptura, re-
ferents al mont Sió, entre altres el
fort Melo, la muralla que tancava la
ciutat de Sió, etc. Tot això sha acla-
rit en les darreres excavacions junt
,Jrab els objectes de ceràmica dels més
Ilunyans temps dels cananeus.
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La situaciä a Europn

S'ha ealebrat l'entrevista de
Chequera 1 ha ostat tan perfec-
te l'acord entre lierrlot i Mata-
donald, que alguna diaria qua-
llflquen la nota donada do sen-
saolonal. En ella es dlu que el*
dos ministres han acordat un
pacte moral do coilaboracIó.
s'ala decida convocar yna con-
ferencia Intaraliada a Londres
por a mitjans del mes de ,luilol,
I aseletir ene dos • l'obertura
de l'Assemblea de la Itooletat
de Racione, que, segons tiembla,
ee prolmeen retomar per tal
que pugul onoareegar-se do la
qüest16 do les garantice de la
seguretat,.

— La qü•stió Mattootti oon-
llama produInt si ~tela «mol,.
Cesare Rosal ha estad finalmont
empreeonat a Roma mistela.
Augmenten los acausoolon• con-
tra el general De Bono. Duna-
/11 ha deolarat que •IDeottl
fou mort en el matMx automb n
MI, pub nomas porqua no yo.
Ila fer hondea do esp 40 lee ma
Por"

Berlin, Juny.
Des de fa tres dies els dia-

ris de Berlfn tornen a ocupar-
se dels monärquics russos.
Aquests senyors—i senyores—
després d'un llar; silenci han
donat altra vegada senyals de
vida: han celebrat una reunió
al primer pis d'una cerveseria
de luxe, i han organitzat una
subscripció per tal d'engreixar
el tresor potaje del gran (fue Ni-
colau, cii qual, segons sernbla,
s'ha decidit a prendre el co-
mandament attiu del moviment
monärquic entre els emigrats
ru s o Os.

El gran duc Nicolau fa cons-
tar que ell no es pretendent a
la Corona. Si ;la hi ofereixen tara
all sacrifici d'ecceptar-la. neta_
ralment. Pede 'pretendent, alta
que se'n diu pretendent, corn
per exemple, Don Saume de
Borbó o el vessorare de Giiell,
no las As. El pretendent declarat
a la Corona de Rússia és el
gran duc Ciril, que tainhe viu a
la Costa Blava, com el gran dite
Nieolau. Tant l'un cena l'altre
dormen de dia i a entrada de
foso comencen a dedicar-se a
l'alta politice. El gran duc Cirit
Ss un pretendent de tota la vida.
uendernh de la revoluei6 i del
destronament de Nicolau II. el
gran duc Ciril, amb una flor
verme% al tren va presentar-se
al Palau de la Duma, i des deis
graons de la porta principal va
pronunciar un discurs revolo-
cionari, oferint-se al noble par

lot ed que .convinguis. El no-
ble , arnb un instint magnífie.
va contentar-li que sortís del
mi r del pas si no volia prendes
mal. El gran duc Civil, predent
i desinusionat, va emprendre la
retirada, i slo airar fina
a Monte-CarloS T pece parti-
darte. per?u pi((re5 t ben vestits.

El gran dite Nicolau,
durant la guerra per la persis-
t2ticia dr lees neves rel railes da-
vant deis alemanvs, lii TI-14 par-
tidaris que el gran dile Ciril. A
Beelln tots Pis monarquirs lato-
sos estan pel gran dile ',i(olau.
El cap deis monarquies 1115,9
de Betilo i d'Alemanya is el se-
nynr Markm, personatge de la
categoria intenectual i moral
dell baró de Vivar.

La reunió magna celebrada a
la cerveseria Flugverhandhaus
ton presidida pel comte Krüd-
ner-Strówe caviat especial del
gran due Nicolau, el miel va
Pronunciar un diseurs reesil ho-
nie, escrit per Martow, dient
que cabe estar preparats per-
Ocié la República dels Soviets
eslava a punt d'ensorrar-se. i el
poble rusr, censal de sunnrtar
Urania roja, po tenia mes.desite
que aixoplugar-se moralment
sola la capa del gran duc Ni-
colma, el qual... etc., ele. Des-
pres d'aixi, va for passar la sa-
tata en nom del gran chic Ni--
colon.

Aquests monarquics muscos
que ara tornen a remenar
cita, donant provee del ridteul
d'un valor que no varen demos-
trar ni davant de alarkensen, ni
davant de la revoluele, ni da-
vant deis holicevistes, són una
gent repugn-,nt i lamentable,
(Ole des-pres d'hever es t afat he-
re n U!hriarnent i personalment,
noble rus. han estafat, veient-
se de polílios conservadors va-
nitosos n limitat e, com Chur-
(1101 i Millerand, els nobles an-
glAS i francés, en particular, i
tot Europa, en general. bes ex-
pedicions de Koltallak, Judo-
nitch. Denikin i Wrangel, han
costat directament centenars de •
milions al comer,: de tot eh alón.
A horco (l'ara, les dosferres de
l'ex nJrcit Wrangel viesen a Ser-
bia explotant d'una manera in-
digna l'agraïment elemental
dels serbis a la vella
OnP els va ajudar a conquerir la
llibertat.

A la Costa Blava i a les grans
ciutats, a París, a Londres, a
Viena, a Estocolm, a Praga i,
sobretot, a Berlín, hi vtu
crema deis emigrats monär-
gules. Són gent que fa la
gran vida: ele hornee són zaite i
enllustrats, porten monoole i
braoalets, i tenen l'aire de ca-
valle de curses; les dones, no
dire—com un din va dir el se-
nyor Escofet, de "La Vanguar-
dia"—que tinguin la agilidad
de los peces del Volga", però
porten sobre unes Mitades de
diamante que us fan mal a la
vista, tenen esclava i
tindrlen el cos envejable si no
tos que acostumen e portar les
unes terriblement tenyldes de
oolor de rosa 1 el Maten una

mica brut.
Als restaurants cars i caba-

rets de luxe, l'emigrat rus ea
distingeix per l'afició a trencar
pisa i perquä barreja el salmd
fred amb el formatge de Roca-
fort. monja un ceballot sense
amanir després d'haver pres un
gelat dé maduixa 'i un café amb
Ilet, i beu xampany i vodca, al-
ternalivament, durant sis hores
seguides. les ' dones igual que
els bornes.

Tot aquest món, quan
ha a despertar es dedica a la
política. El seu ideal es poder
fer aquesta vida sis mesos a
Berlín i sis mesos a Petrograd,
• crimptes de veure's obliga( a
fer-la tot l'any a Berlin. Però
encofre Russin signi una Rapó-
blies federativa de Soviets,
aquest ideal és irrealizable. Per
coses aixf, la monarquia .es im-
prescindible i insubstituible. Hi
ha molts poetes lfrics d'una
gran sensibilitat que aitcli ho
han vist molt caer. Els exilies
russos monarquies ho veuen
encara més dar que els poetes
llries.

L'endema do la reunió a la
cerveseria. el senyor Martow va
cebra els periodistas en un pis
amobtat amh gran luxe i que
feia olor de mesc, per tal de
confirmar-los que aquesta ve-
garla anava de debò. que Angla-
teere i liblia havien fe! un dl.s .
balad reconeixent al Coreen dels
SaviMs, i cine ara Herriot es
preparara a fer-ne un de nido
gros. Secrons el senyor Mart ow,
el eran fine Nicolau te les coses
organitzades d'una manera que
no li poden fallar. El noble rus
el crida. Aquests crits del asi-
ble nie no els sant ningú mes
que el gran duc Nicolau i unes.	„imantes persones de la nava be-
timital, però rtixt) no voll dir
res. Són uns erits de dolor I
d'esperarle:) i al gran dile Ni-
rolen. que és un borne que quan
panca en el noble rus. després
de iles (lotee Iteres de la nit.
callen los !lagrimes. ha dectarat
trae aeue9ts erits no el deixaven
dormir. i que accentava la di-
rece/fi de les forces rnonärqui-
(11/PS.

El gran dile Nicolan—va re-
petir el senyor Martow—no es
prefondont a la Corone. Qui se_
rh el futur emperador? Ningl
lun pot dir. Es possible que

amb mes drets /egítinis
a la Corona signi, en afecta. el
gran chic Ciril. Ja ho veurem.
El gran dile Nicrilau j als seus
partidaris erenen nur l'hora de
resnhire aquesta ofiestió encara
no ha atril-te-el, Per melles raons,
i una d'acuestes ramas AS que
errara ningil no lan dcl cela si
Mentan II tIs rnort. EI senyor
Marinar. ner la seva part, creu
one es mor,. Mort i dissecat.
por7. hi Ita persones tan ximples
enni r! senyor Marlon-, que
ereuen ed enntrari. Per exemple:
l'emperatriu vídua, que viu a
Dinamarca, encara mai no ha
prearregat can missa per
• del seu fill. I això—rlin el
senyor Mar/my—es molt

molt significatin...
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Voldrlem d'aqui estant salu-
dar l'escultor Josep Dunyach,
ara que 'el sabers a Catalunya
i disposat amb emocid a fer el
viatge mes profund de tots els
;ialges, que és aquell que por-
ta a la terra deis nostres avant-
passats i dele nostres morts.
Aquest viatge es ea que dóna
Una idea mes clara del grau
d'arrelament que, encara que
no vulguem, tenim al paisatge
i el que demostra que contra
airó res no hi val, ni la poli-
tice miserable deis uns ni la
nostra tradicional bona .jeia.
Som catalans; no podem ésser
res mes que catalans i Catalu-
/unya, per sort o per desgra-
cia, és el nostre esdevenidor
únic i fatal. Sobre ata?), l'escul-
tor Dunyach i jo estem perfec-
tament d'acord, perb deixeu-
m'ho escampar una altra rega-
da, perqué m'agrada.

Ara que ja els ciabells Ii co-
men cen de grisejar i lo vida se
li torna raes somni, em sembla
que la mes gran alegria que es
pot donar a Josep Dunyach és
dir-li que no .és un desarrelat.
No. Tot l'ha portat a éSser un
sense terra, perb al meu an-
tendre, l'ha salvat l'Empordà i
de l'Empordà, e/ pla de Tor-
roella, terca . dels seus avis.
Torroella és país de trulla i de
regadiu i això fa que sigui ter-
ral d'escultors, Jo faig l'escul-
tura de la mateixa manera que
ha pomera fa pomes — ha dit
el Maillot, el nostre -escultor de
l'altra banda. El Dunyaeh po-
drir( dir e! mateix. Fine els dies
mes grises i perlats de Paris,
en els recons de café ines abs-
surds, sempre he vist el Du-
nyach sota un presseguer
Torroella, escoltant un rajoll
d'aigua amb la vista extàtica
perduda del cantó d'Estartit, o
sigui del cantó de la mar. En
els ulls del Dunyach. que els
esperits simplistes diuen que
són ulls d'un horne que ha pa-
tit de dolor d'estómac, jo c'ena-
pre hi he vist l'Empordä re-
flectit, l'Empordta mes dote, més
elegant i Inés fi i això perquè
es un Ernpordei passatsper l'e-
nyorament i les guspires tré-
mulos dels somnis.

Si s'hagurs de fer ei procés
del desairelament fallit del
nostre excellent escultor, s'hau-
ria de comenear per Llotja. el
manicomi mes esbojarrat, gro-
tesc i respectable ch; Catalunya.
Aquesta escota oficial no té cap
contacte ni amb la nostra ter-
ra ni arnb els nostres senti-
ments, ni amb el nostre pas-
set. Es una ganyota sinistra en
mig de la gracia. Tota la gent
que ha passat per Llotja ha
sofert un primer ifftent de des-
arrelament MI nom del més
exangüe i inconcret dels aca-
demismes predicats per un pro-
fessorat que es una filigrana
d'ignorància i de ximpleria. L'a
cademisme que per als esperits
sensibles i doeumentats es el
coronament gloriós d )uns v
plena de febre recerca, a Llot-
ja es una papareta d'examen i
un terna d'oposicions. A vuit
anys ésser artista vol dir una
mica viure a tres mimas de
quinze i tenir un ocell blau al
cap. La vida es resol en una
strie de moviments sensorials

instintius. En aquests nao-
mente hi acostuma limar mol-
ta fullaraca, pea, hi pot haver
també un moment de gracia
En aquella edat l'escota, si n'hi
ha d'haver, per a no fer mal,
ha d'ésser un aparell gairebé
insensible que respecti d'una
manera absoluta l'emoció de

l'estudiant i que faci veure el
gran art i la bona tradició a
trWs de la suggestió vivent.
Llotja, per eomptes d'ésser al-
xd, As un pur i simple mani-
comi poblat de pares de fami-
lia que tenen idees corrents i
enraonades sobre la majoria de
les coses del món, menys sobre
les coses sobre les quals s'e-
xerceix eh seu professorat. Ah,
si tos possible demanar danys
i perjudicis a tota aquella col-
leeció de senyors conectes i
equilibratst Va sense dir que
els xicots que surten de Llotja,
,si no surten tarats per tota
la vida, han de fer després un
esforç extraordinari per treu-
re's de sobre tot un regitzell de
pesos morts. Es un fet obser-
vat que en el camp escultòric
es el camp de l'art en hi ha
mes guillate. Això es den a que
l'escola no ha sabut canalitzar
tota aquella Ario de moviments
emocionan; i intuïtius que for-
men la vida interior d'un ar-
tista joya. De vegades el con-
tacte amb l'acadèmic de pri-
mer pis produeix, per contra-
eop, un art manIcomiaL De ve-
gades, en canvi, la personall-
tat de l'artista queda gebrada
dins del elassicisme de cartee.
Sovint. l'artista en surt abso-
lutament desorientat. Es el cas
d'En Dunyach. A Llotja el Du-
nyach havia fet potser algun
"Jesna paseando por encima de
las aguas", tot de gata i de ta-
many natural. A Paris, esigut
a dista de la profunditct critica
del Manolo, sentí a dir, segu-
rament, que l'art ki una pun

-ta d'atmetlla"4

El xoc fou tan fort que el
Dunvach Degué quedar com es-
maperdut. Potser això durä
molt temps. En realitat el Du-
nyaeh ha trobat el seu cansí
fa poca anys. Les necessitats
de la vida pràctica retardaren
per nitre part l'arribada del
bon camí. Quin esforç per treu-
re's la Llotja de sobre! Perb
ara que això s'he guanyat,

kquin esforç més reeixit i mag-
ínific! En realitat, el dia que
se separa d'aquest pòsit N a des-

- cobrir Catalunya, ei sentit
la seva vida i del seu art. El
comí era trobat. La resta era
una qüestió de temps.

París, que, si no es té la ter- •
ra malt ferma, es un xuclador
hurn;( d'una voracitat impres-
siormat, no Ii podia fer d'aque- n
Ila feta cap mal. Potser només
hi ha un altre catete que ha en-
trat com En Dunyach a les ca-
pes profundes de França: En
Sunyer. Però com Eh Sunyer,
En Duns,mch ha trobat en la
finor i en la doleor de Franca
una drecera per arribar MCS
ràpidament al cor de Catalu-
nya. París li ha donat aquella
punta de ra6, sense la qual no
hi ha gracia, i aquella punta
d'arbitrarietat sanee la grial no
hi ha sida. Aixi es !roba el
nostre Dunyach avui ésser tot
el contrari d'un primari. Pro-
fundament català i alhora pro-,
fundament trances, dominant
l'ofici com ningú i retornat a
la gräcla que un moment sern-
bEs perduda, aquest escultor
que té aquesta cara de bona
persona es un deis nostres ar-
tistes més completo. cabete i
interessante. Llargament co-
negut a París , on una seca es-
tatua, un “Aeda" ma gnífic, ha
estat iii tros d'escultura mes
indiscutible del Saló d'aquest
any. ho es molt menvs a Bar-
celona. Es una l'estiaje, i el dia
que En Dunvach es decideixi a
ensenyar a Barcelona el que ha
fet. serlo una festa per a tot-
hom. En Dunvach es troba
en plena joventut i amb 1111FIS
ma gnifiques armes per anar
eadavapt. 111 seu esdevenidor Os
indisetitible.

Aquest viatge que En Dus
nyach realitza ara per Catalw,
laya sera en realitat la darrera
exploració de si mateix. Es bo-
bera confirmat en el nostre
paisatge i Ii semblarà que l'Em-
pordh no s'ha mogut me: de
l'entorn Una de les sa-
tisfaccions de la me ya vida

trotten un dia o laltre l'es-
cultor Dunvach secta un pres-
seguer de Torroella, potser amb
un préseer a la mil. escoltant
un rajolí d'aigua t mirant amb
el setz posat de bona oerson.a.
la vista estatica perduda del
cantó de la mar...

Jeep Pla

MISTER CUMMINS ARRIBA
ALS ESTATS UNITS

Laredo (Estats tnitsl 23.—
Aquest rnatf ha desembarcat en
lerntenl amerleä cei senyor Cum-
mine, encarregat inglés de Ne-
gocis, a Mèxic.—Ilaxas.

Converses filo-
.

)ògiques
D'acord amb el nostre amic 5.

no comprcnern l'afecció que molts es-
criptors senten pel mot quelcom. In-
finitament superior a quelcom és, sem-
pre que la naturalesa de la proposició
no impedeix el sen mis, el mot rer, i
en tot altre cas és gairebé seanpre
preferible a quelcom la locució pro-
nominal alguna cosa, i àdhuc ~km
cosa. En l'edat mitjana trobem qua-
ton usat rares vegades; alguna ea-.
criptors, dels més importants, semblen
no haver-lo usa: mai.

La forma en què apareix aquest
mor en catali antic no és ~kan
sitió gueucont. Quedeom sembla, alai,
ésser un de tants mots en què ha tin-;
gut [loe una falsa regressió de s a
com t5aloJt, gaita, colze, etc. Recor-
dem haver trobat exemples de mea,
cons en Eximerds i Jaume Roig, pesó
no Das abundants.

Ara, que <macees contra el que
crea el S. J. V., es troba també usat
cota adverbi. Reeordeni els versoa
de jaume Roig (Spill e libre de kg
dones; V. 6649):

bé's trotara
en qualque part,,
mas hiny e dares,
muller tal qual.
ecominal,
toleradora,
ordenadora,
«Aguo* ny";

abodoeb
mi larda
lee INII1	 /.4e 314 , 	 .e.:

a

4

1.f
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COTITZACIONS DEL DIA 23 DE JUNY DE 1924
BORSA DÉ MADRID CANVI DE L'ORBORSA DE PARISDivises estrangeresBORSA MT •

Obra Antr. Bata	 Tone

9330 8350 6330 6350
8025	 6693

BORSA MATI
Obra Antr. . Data Trine

6360 6360 6340 6360
6510	 6650	 8840	 6640
5650	 5050

140'5 5 1-1050	 140	 140
12850 i l2350

MERCAT DE COTONS
Cotitzacions del dia 23 de jany de 1924

f40'39
lars6
142'50
14•4•50
14035
$7'30

7'71

8010
8632
24875
69450

7595
1850
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8640

94050
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a	 • Isabel .
• • muro .
. a vulva.
• • trances.
• • lltures.PP	 P. 00!nrs .

Londres
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llobtoda
115115 	
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Suecia
Masa& 	
A rrenUna
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(leerla 	
Noruega
Diriman%
Berro
Viena .
Prags 	
Rumania

4039
13215

33
3240
3227
7'44
2'42

Franca
Stitsuoa
belattes
11r.m.

dored
tmlano
Pc50 aritentl
Lela .
Pe20 Drutuall

71'25
89'73
96'10
85'50

573'00

interlors . . .
Ame111201e 4%
Amortitzable 5%
Estertor 4%. .
Ene d'EaDanSai
1tanc Esp. 013 CreAlt
Panc Eep. Rio Plata
Rano lilao Acuelle*
TateaC77.
Surca P
sucres O
Cettelel.
Atacan/.
Franca 	
Llearea .

nord. .	 •
Matan'. .
Anden'. .
0. aleteo°. .
Trans. Metro.

8075
1858

32850
400-'5

NOVA YORK
Talles anterior. . . 	
obertura 	
Se211/1 telegrama . . 	
rimes 	

jule• Ocioee

284J 9545 2450
2833; 2549	 2471

327 Genes.	 111 144,

2147
24551

4200
241'00
8700
3625
90'00

23100

SUCRES
310111 York	 Tanta 21 311119
Julloi . . 	 	 342
Setembro 	 	 3159
Desembro.	 31
r are . .	 320
Alele 	

BORSA DE LONDRES 4020 LIVERPOOL
l'anea entallar.	 .
Obertura. . . . • 	aeeen lelegratna • • •
Tanta 	

BORSA TARDA 8153'20
1630

18125
307000

14682
4100
4269
4020

Eueela
Atemanya
/t'Inri&

Praga

Argel:une
montes:Ideo
xne

43300
7955
0250

/0006
2412
3223

133
11567

2664
32105

6320 Nora York

6810 Tranca
30
10 BC1gfca

12850
sat '"'ne

0575 Salsas

Espanya
Portu7a,

Holanda

Dinamarca

:ibrue7a

15041663'
16481

•6360
6650

GO
/40

12650,
231

6550	 6575

0457lord. . • •
o	 »a/	 . •
Caceres y..
O 4eiron
Trans. Metro.

Colonial.	 .

6360	 6315
6655	 6650 1485

VALORS NO INSCRITS EN LA COTITZACIO

OFICIAL DE BARCELONA

1410 14211 n
CAPES

Tanca St ‚MY NOVA ORLEANS
14 00rcs anterlor.

704 bale u etae 	
tecrum	 ma .

12•0

1224700

1701,6 Toa
trtnenmut
O u tic:
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desarxivats alguns sumaris que per
debeles terroristes s'havien incoat i so-
becsseit, fets en els quals el detingut
es ¡roba complicat.

El jutjat de l'Oest es constituí a la
presó per tal de practicar diligéncies
d'acazarnent i reconeixement en roda
de presos.

sada cooperació seis fati ofrena d'un
diploma de gratitud.

L'admissió do_ treballs terminara irre-
missiblement el dia 13 de julio].

Santo d'avui: Joan Baptista, már-
tir, precursos de Jesucrist.

a.	 .
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MOts Reforma .	 63'79
PC5111

Port de Barcelona 88'00
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Tenim en preparació la nota
general de preus per a la tem-
porada d'istiu, rúnica casa a
Barcelona que la publica; aixü
us provarä la veracitat dels
nostres preus avantatjosos.-
Economat de Barcelona, Ram-
bla de Catailunya, 30.
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SANT

LIGAN
SANT

E

quedaran atimieats de l'extraor-
direari assortit que oierim al pu- 4;

Eil?,13frulris if81133
trasilada ei seu domicili i con-
su:tori al carrer de Muntaner,
número 309, xciet, on pensa
visitar des del primer del vinent
juliol.-Telefon: 53205 G.

L3 Junta de govern de la Secció
Permanent de Socors Mutes dcl C.
A. D. C. I. es cumplan a convocar
tots els seus associats a la Junta ge-
neral ordinària que tindrà lioe dijotis
vinent. dia 26 del que som, a les den
del vespre, i a la qual prega l iassis-

téecia.

blic en
Jers3is,

Trisat en tts eis clors
EL CONSELL DE GUERRA

D'AHIR
Alti: ah matí va celebrar-se un Con-

sol! de guerra ordinari de plaga, per
acure i tallar la causa instruida contra
el paisa Pene Muítoz García, pel su-
posa; dciicte d'atemptat a l'autoritat.

Segens el jugo instructor, a la nit
del 5 2 d'octubre, el processat va ésser
/Tm-al per un guardia al carrer de
Sant Bertran i en conduir-lo a la De-
legació de les Drassanes. va causar-li
liso • ¡mida contusa al llavi inferior,
dcstrceeant-li la guerrera.

El fiscal aprecia en el set: informe
el delicte d'atemptat a un agent de
l'autoritat. demanant que s'irnposés al
pronessat la pena de quatre anys de
mesó correceional i indemnització dels
danys cata ats al eardia.

El fiscal aprecia en el 120 informe.
el deliMe d'aterrptat a un agent de
l'autornat. dermt etet que si imposérs al
procesart la pena de queme suyo de
pescó correccional i indemnització dels
danys causats al guardia.

El defensor, apreciant-ho com una
falta per resistiecia a l'autoritat, de-
mana la Iliure absolució del seu pa-
trocinat i que s'firtrufs sumari por la
jurisdicció ordinaria.

27044

NOTA.-Efa cerdis UPE»
!ala arnb un asteNso 1.1
ass	 telerion.i innpiäries, ilit :jes de 0

stnla, et?,.
Brusco senyora
tricot, en seda,	 9'50
colon assortits
Sucters, en se-
da, coloro as-	 17 050
sortits	 .

Tricot en séda,
gran amplaria, 7 6i5 mitre
colors assortits
Mitges de seda
en tots els co-
lors
Samarretes ho-
me manega es-

port. classe ex-
tra

Gran exposició d'u.- ''
tieles per a presents

1

 ventaes a . l'engrös i al detall
'	 A

3.1 
Z

LvbA areti..	 .

1 	
Baqueria, 29	 1

Telefen 2853 A
••••••	 MISIMM~Mm

En un moment de descuit, el noi
de 2 anys Marcelí Macillo Monteys
remen& tintura de icde.

Fan curat al dispensari del Teulat
d'intoxicació aguda i cremades als
ulls.

Bernina a 2'57 momoO1

[IN

• r te	 r:
• 5.44.

Revrilles de Sant ;roan i de
Sant Pero; per a aquests dies
cal refrescar la coca bevent vi
xampany gebt amb els poemas
que ami) dipòsit de eristall per
a gel vénen a les eristallerles
Lluís INglada, Rambla de les
Flor.s. S, i Ronda d Sant An-
toni, 5.

Garatge Comercial Zilanyinbert,
S. A. passatge do la Pautocant

a la plaça del Teatro).

RESTAURANT ROYAL.
Sali. do To

cada dla te dansant do 5 a do3
Watts de 8, i dinar a Pameri-
ana, de 9 a-11.

"La densa", de l'últim dels estnen-
tato mestres, que ion escoltada amb
molla ateneió, obligant a bisar-la.

S'acaba la festa ballant sardanes,
les quals toreo pentejades pel jovent,
essen obsequiats tots els assistents amb
un lunch i ardo un bonic present les
s,nyorete: orfeonistes.

......_......__

DE FfliániC, una petaca de

i

1

1

1

i

pell cara, us serä Entrada
initjamant el canvi de 100
tapes del papen de fumar
NIK.01..n o de 150 de CLA-
MO. El cativ; tindrd flete
a Barcelona en el mesos
Je juny i juliol, a les oft-
cines de la C. A. F. (lira
Layetana. 50, 1.er), t.ots
els dies feiners, d'II a 1.
El que no vulgui petaca,
pot seguir guardant les ta-
pes i oportunament s'avi-
sarä el canvi per nitres
obse q uis (rellotges, plo-
mes. usti.logräfiques, rapis
automatics, etc.), indi-
1ant-se el nombre de tapes
necessari per al eitavi de

cada objecte.

Un automòbil atropella a Leonor
Cutielks Martí, de 65 anys, trecant-
li la tibia i el perone esquerres.

BANQUERS
• RAMBLA DEL cr,rivitn. gua

e C.trant dol Qran "foc.ra oA
ea la Mortalitat tnfantil que tingue
lloc el dia 14 del mes que sorn als
jardins del Turó-Park, al qual se-
te concorregueren distingides famí-
l i es de la societat barcelonina i un
nombró; estol de xamosos infants.

Desuses d'una sentida arcucia del
doctor Buscó Izaguirre, del personal
técnic de la L'unta, i atenint-se al fall
del Juras. la .Tunta procedí al Miura-
ment de prensil als segiients infants:

Matícula do pagament
Lactancia materna. - Primer pire-

mi, Miguel Vifins; segon, Andreu
Muxart : tercer, Beneta Aizcorba; di-
plomes d'honor, Joan Pérez i Teresa
Casas.

Lactancia mixta. - Primer premi,
desert; aegon, Carne Pb.r

Descirana. - Primer prerni, Jordi
Rios i Carles Genchou; semi, Nar-
do Ucelayeta i Josep Bergnes; ter-
cer. Jaime Muxart; accessif; Alfons
Vifias i Angels Monviedro.

A més a unís (oren premiats per la
seca roleustesa t deseneotllo fide:
Maria Monviedro_julia Viftas, Renal
Pujad, Ertnengol Mimare Atanasi
Aizeorbe, Ricart Biber, Anton Mane,
M. del Carme Iluelin i Albert Eludir:

Matrícula gratuita
Lactancia materna. - Primer pro-

ist. Pau Breiser; segun, Elisa Peirdoy;
tercer, Manuela Saachez; diplomes
d'honor: Roseta Salada, Josep Canal,
Pece Tornes, Oscar Casanovas, Enric
Cororninas, Josep Romera Mario Ló-
pez, Alfons Castillo, Noemi Rcca
Mercè Calder6.

Lacti:incia mixta. - Primen fue.

mi, els bessons Jordi i Nuni Soler; se-
gon, Eduard Buch; diploma d'honor,
Erancese talaguer6.

Desmienta. - Primer premi, Anton
Ortiz; segon, Maria Angles.

Premiats per al seca robustesa i
desenrotilament fisic: Daniel Roca,
Lltr ia Garcia. EulMia Ribes, Jordi
Castillo, Josep Zaroca i Roma- Martí.

Dels infants assistents als consulto-
ris de la Lluita contra la Mortalitat
Infentil en foren premiats 125 amb
Ilibectes de la Caixa d'Estalvis i amT,
medalles d'or i argent ; landre ho foren
amb quantitets en metallic 28 mares
de les que mes s'han distingit per la
seca constancia i exquisits cuidados
prodigats a Ilurs menuts.

1 
3a 7 ca-lia l c(s- Caí:vi-Cm'

i
Negociem e!s cu,

, poros venciment 1

J	 de phi
(l'in:port Ilquid dzis que)

era sise: cant3e7)

Cridem l'atenció dele propie-
taris de bars, eaf:res, tavernes,
drogueries i ultramarino sobre
el que ha disposat el governa-
dor civil al "Butlleti Oficial",
respecte als pots de 'latina
usats que serveixen per enva-
sar refrescos efervescents, car
st admeteu dels fabrieants els
dits envases podria portar-los
perjudicis considerables.

r' Arrii°1 1. t .9 r-f7 19'

	

Lte lahet, .1.1 	 ti t

r;Icimscres
Ferretería Fbtals. Horda do

Sant Pece, 7-2,.

Dernanou C31-

	

cal; d'esport	 t>2i,

0`95

ATROPELLAT PER UN
AUTOMNIBUS

Ahir, a Hospitalet de Llobregat, un
autienniims areepellá a Gcroni Al-
mansa Can-ayas, de ro anys. Li tren-
ca la cama esquema.

e 111)6 número 55 de les
obligacions, es fa avinen:
llurs tenedors que. a partite,
/a data esmentada. queül
obert el pagament de l'expret
sal cutW., tots els dies Rime'
fent deduccid dels impostusie
gals, a les oricines de la 5-
e letal Animinia Arnús
Passeig de Gràcia, nOna, 9.01
(tuesta ciutat.

Barcelona. 23 de juny •
192 0.-Per la Societat Gene:
d'aigües de Barcelona, el d'IN
tor. E. Raison.

.
Ofici als

11=MXIM21.1•1121•73.9211711122.2•12.17117

GOMPANYIA AU:MLIGIFt DE
FEInCOMIRILS

Vencent el dia 1 de julk4 vi-
nent el minó número 15 dels
L'ons 6 per 100 d'aquitsta Com-
panyia. es participa que a par-
tir de l'expressada data se oto-
li s ta el Oit cupd a la Caixa de
la Companyia (Beasain) i a
Dameldna, per delegació
quesla, tu les oficines de la
Banca Arrids.

Beasain. 21 de juny de 1024.
-La Wrocoló.

C

nrj r.9T v metall blanc ga-

U U L11 rantits. Elegants
estoigs. Llorenç Germano, Ram-
bla de les Flors, 30.

AIGUA MPENAL
IfULTES

Han estat imposades duro multes de
peo pessetes, dues de roo, cinc de so
i set ele :5. a nitres tantes persones
per desobediencia a l'autoritat.

Un gos massega a Aurèlia Conesa
Fillol, de 16 anys. Li produí una fe-
rida a la regió glútea.

Abano de sortir de Barcelona
escollin lee vostres lectures.
Més de s.cr,o noval-tes diforents
t(• esecllidt'	 i classificades la

EL CONSELL DE . GUERRA PER
L'ASSALT A LA CAIXA D'ES-

TALVIS DE TERRASSA
Es malt probable que el dia s de

j ialiol se celebri el Consell de guerra
cantra els processats que queden per
l'assalt i robatori a la Caixa d'Estal-
.0 de Terrassa.

F0713 1,11Dird5S, C3f1erus,
maletes, sars lo viatge. Casa
Pereilú, Pi, 7. bis; Petritxol, 17.
Fabrica. Vendes al detall.

arenenownase.a.máct.	
PARAIGUES WIF.Dt.181

Portaferelsea, 10
------- -

Es desment que la publicació Gi-
naera hagi esta: suspesa per l'autori-
tat militar. La suspensió és temporal
i voluntaria.

QuALrr
*j abrizan,: 0 e.t.e.rrn. V.111

ANDACYfill

lociyi //,, Isie1

c.ty_19
6 Clll

NINGUNO O* MAYOR 3AT/SfACCiel
Volenrle::

LlibreTi3 SUFAMA Diumenge, a les divas de la tarda,
fou daingut Joan Lleveria Elías, de
41 anys, que ha--la intentat apoderar
se de jales, evaluades en 85o pesse-
tes, d'una casa de penyores.

SOCIETAT GENERAL
1)' A le.Lia'S DE

Obiigacirns 3 par .2ce.-Ernis-
sió do 15 de juny ttu 1E57

Panarnent del cstpó número 55
Veneent el dia	 juliol el

- Portal'arrizsa, 14 -
übtints de tuyo tan-

'tos, Vatrs,Dlets, eta.
tt Nous models. La casa mes -

barata.

Anunciar exposant sense can-
geració la bondat d'un producte,
i que despres trobi el palie que
aqueix producte encara As mi-
flor del que esperen, es fer tina
clientela sòlida. és frr el que ha
fet la Ma senitsia espartynla del
Dgetor TRIGO efl pols o GRA-
NULADA.

LA P1NtiC9TECk
Corto Catalanes, 644

EXPOSICIO PERMANENT
Entrada Miura

Josep Hm:TM Batió
ISIDRE FONTMETGE

ha trasIladat el sen domicili a
la Granvia Layetana, 55, pral.
Telition 28'31 A.

UTA1,17,74~1-74-Igne7223ä1381M11518233G.'17.MIWae
Baixant d'un tramvia en marxa al

carne de Menéndez Pelayo, Joana Gi-
raldós Bedepio, de 55 anys, es trenca
la tibia i el peroné esquerres.

e	 k
SOLER TORRA GUn carro atropella a josep Cubilla

Cuesta. de 34 anys. causant-li contu-
sinos i erosions al tbrax i extremi-
tato, de pron6stic reservat

El número 34 del setmanari socia-
lista "J osuda Social" canté el scgüent
sumari, ultra les seccions d'habitucl:

"Elogi de l'obrer", "L'aficionat a
socialista", per Reddis; "Política in-
ternacitmal". per M. Serra i Moret;
"Cultura?", per F. Muntanyá; "Mi-
que; Servet", per Dem6ehil; "Selec-
ció", per Cristetfor de Domènec; "Cr6-
dques de França: Ubres nous", per
A. Schneeberger; "La palla humida
dels calabossos", conte de Jean Richo-
pin, trad. d'A. M. (lactó); "La mere
lamolenca", per Salvador Majá; "Car-
net d'un- heterodoxe", per Brand; "Di-
vagacions sobre cultura", per Feliu De-
dal ; "El Congrés de la Federació Sin-
dical Internacional"; "Menes d'autora",
dibuix (le Titella.

El pr6ximl número de "Justicia So-
cial" anira dedicat a l'assassinat de
Matteotti.

EANQUERS

RAMBLA ESTU1S, 11 i	 Hu.-SUCC,ii, 1 13CAITi. HE SUliä
M. CASANELLES

Automäb!ls

1 avliugamcnts
legitima

-----CORSECA, 235

Rbla. Catalunya, . 03 - T. 3812 A
VALORS - Cli.JPOi - GIRS - cANVI

Rep constantment les darreres
creacions en Vaixelles, Crista

-ller es, jota caf2 i te, Orfebre-
ría i fantasies pròpies per a
	  presento 	 Negociern :ots e13 cupon.

venciment 1 de ju qo; vinent

	 iraimmemiErzazarer,

Cklid
Sanatori de l'Asma i
Bronquitis. Clima sec.
Xalets nous. Radio-

telefonia. Nena installaciä d'al-
gdes complota. Informes: La
Ideal Samaritana, Arelis, 10.
Telèfon 5149 A.

Supressió del 10 per 100 so-
bre factures.

I

34, Rondo do sant 'Ocre, 54
(clavant del carrer eirona)

VISITES DE L'ALCALDE
Acompanyat del secretari de l'Ajun-

tamem, senyor Planas, ahir al metí
l'alcalde accidental senyor Ponsa efec-
tuä la visita de compliment a les auto-

ritats.

Filomena Rosset6 Got, de 52 anys„
es trenc el fémur esquerre, a con-
seetiencia (11:aver caigut casualment a
la placa d'Urquinaona.

arome, vEZITACLE. 00~0
I electos usats de totes Glas-
ees. Preu fix. Taller% núm. 41,

LAVADOS-BANYE WES

ESCALFADO ;72 S
BIDETS-DUTXES, etc.

ominies Ferran, 14. Casa

"N" CLAPES
CATALUNYA NOVA I OREE°

BARCELONI
Aquestes dues entitats musicals ce-

lebraren dissabte passat una testa d'ho-
menatge al seu mestre director, En
Cassiä Casademont, i damiselles de
FOrfe6.

La massa coral cante admirablement
obres del mestres Clavé, Morera i
Casademont, mereixent	 seva execu-
ci6 forts aplaudiments, sobresortint

La Secció d'Exposicions de l'Ateneu
d'Antics Alunmes del "Antiguo Cole-
gio de Sant José"' (Amàlia, 38), ha or-
ganittat mt concurs totogräfic, tema
Hiere, qual exposició de treballa tindre
goc durant els dies del 19 al 27 de

• einent.
olio del» socia poden concórrer

tenleta exposici6 de fotografíes sita
Otea. Per Is ene *s'atener

FORN DEL CISF A les csees dele ~yen es heu
C:uun-Sors, etiqueta verde. sec.

Pela!, MI. Talaron 2975 A.

Revetlla de Sant Joan. Les
conegudes i Mitigues coques
d'aquesta casa eón les millors.

JAUME SAURET
KINELL GEOle,S,

VA,..ORS :
Rambt?	 Centre. fi

LA LLUITA CONTRA LA MOR-
TALITAT INFANTIL

Ea extrem simpàtic resubi Vade
de distribuci6 de premia del Contusa
de bebés organitzat per la Lluita coa-

PELAYO.Amb asea de la detenei6 de loan
Ame Muten (a) CaPleK han Intid
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GOVERN  DEL DIRECTORI MITO

MUTA DEL DIRE11[111(1
El general Primo de Rivera

sa naire als periodistes la se-
güent nota oficiosa:

aa la meya surtida de Ma-
drid em preoeupaya la injus-
tificada acta tul del C:ollegi
daadvocats de Barcelona que,
ama manifesta tendencia polí-
tica, es va resistir a complir
les ordres del governador ci-
va. apoiades i aprovades pel
aoven. relatiaes a l'idioma en
què hauran de publicar-se les
listes oficials d'atlyocats col-
agiats.

So ereu el Govern que allres
Cellegis d'advocats. animats
d'una errònia com pa nyon la,
mantinguin aquesta a et itud
dels collegiats de Barcelona,
rebele a bata actuació de l'au-

perb. si tal cas arriba-
in, el Directori aniria fins a la
declaraeia que la compareixen-
tta davant els tribunals per de-
anear-se	 fos	 lliure i sense
necessitat	 de	 Iletrat, car en
cap cae. admetrà	 la resis-
;inicia al Poder públie i menys

aquesta que creu una
•tempaativa a 1 recruament
del nacionalisme i independen-
cia de la unitat nacional."

La familia reial espanyola
de viatge

A ultime del que som la rei-
na Victòria i les infantes em-
prendran un llarg viatge per
Anglaterra. El rei i el princep
d'Astúries romandran un s
quanta dies mes a Madrid i
riespres entran a reunir-se amb
la re iria	 les infantesses.

• La causa contra els generals
Berennuer i Navarro

LES CONCLUSIONS
DEL FISCAL

Madrid. 23.— A les deu es
reastituf novament ed Consell
d e guerra. sota la presidencia
ül general Wevler.

No assisteix al Consell el ge-
neral Picasso, - el qual, amb el
general Arraiz de la Conderena,
que no ha concorregut a cap
“assió, són dos p is vocals ab-
ante, quedant rednit el Consell
a 11 vocals 1 ell president.

Avui presentava el saló de
seccione del Senat un aspec-
te animadissim. concorrent-hi
nombrases política i mi]itars.

El fiscal continu à la lectura
de la seva acusació.

Din que les infermacions
reficina indigena oren derrotis-
tes i senzillament yergnnyoses.

Amb el vot de confian,.'a del
Consell de ministres en seu
dia. el general Berenguer se
sentí saliste?. cense emprar les
farces preparades.

Es designà el general Picasso
per obrir una infnrmaria sobre
el terreny. El die 2 s'enviä au-
xili a Mont Arruit, revelat amb

'a fofa evidanria la seva imprevi-
sia. El dia 25 es va rendir Na-
dor i tractä el general en cap
de justificar la seva inaeció. No
se dedicà sind a reconquerir el
terrenv perdut, orupant nies
viril mil homes en la d e fensa de

Es del el fiscal que no se so-
cerregues Zeluän, i din que la
Plan s'hauria defensat millor
:Si al een degut tenme s'Inguas
arenal el Gugurú.

En parlar de lea manifesta-
cions atribuirles a Eerenauer.
,ita la frase que Venernic
▪s fava envalentenat, rosa que

•sernbla frase d'Atal-el_larim.
r3 De scriu despres Vanguninsa

euaria del general Navarro 1
• s ja coneguts relats del pacte

arn b l'enemie.
Relata el fisral el da P e a Be-

renaner sobre l'estat de les for_
ti que culmina all] una

doloroses. aii e lrnfo s de
• llistaria. L'estudi de la Hie-
rin d e mostrar?' cona t'oren exi-

=ale s responsabilitats cense re-
-aullar-se ras temps de Roma.
fa 1865 a Min. el 70 a Flamea

77 a Tino/tila.
Fn resuirn la resnonsaidlilat
Beren guer uni dividir. ° o en

'tea perderle.: el primer fina a
l'ere harcament en el "Giralda".
Prqua eatä &mistral la ne-
liaaneia, p a rque sabent que
latvisn arribar les forres al If-
" ale l'elaatiritat no va tra-
!netr e re fnreos: i desp eas de la
ees fe la d'Aliaran ce limila a una
'al rsvista a Sidi Dria. i. cona si
nc Pasees ens, continua les opea
W iens de Beni Aros.

Ele drlictes—diu el fiscal-
'g eerneten per aceid i per omis-

4. i ele de nreliganrie san ve-
ritabl e a omiesions deis delires
tnil i t Ir

 atol el fiscal de la infiera('
!ola ele perforlee'del desastre.

i din que les derlararions (Irle
411aors Maura i La Cierva no
lielnViquen aquestes aprecia-

Passa a ocupar-se de l'ardua-
ció del general Navarro, i din
que a la vigilia de la desteta
d'Igueriben marxä a »lega,
tornara el dia 19. La seva res-
ponsabilitat romenea el die 22
de julio]. que. entre Zelträn i
Mont Arruit, no adopta cap de_
terniinacia por recen' els figi-
tiras. Deje' n'amar a la plaça
el comandant Alzugaray. el fill
del general Silvestre i el finen(
entonan senvor Tul! Lamez.

Disposä que. a les ordres del
comandant Villar. quedessin els
ofirials de les cubiles pm-ludes.
i que els nitres anessin a Illurs
llocs ami] la frunce de: "Cada
mochuelo a set olivo".

No wat?' les disposirions de
l'Alt Cemauirlam pnf 1. eom des-
nrAs de ireveruariA de Quebdani.
Nandussi. Dar Drius i M'Telza,
no robé ordres. la responsabili-
tat pertany a en prinripalment
i en cada ras es riespran que
frei equivocada la seva artna-

Segueix pas a pes l'odiasen de
Mont Arruit. detenint-se princi-
palment en la deshonrosa capi-
tralarid. els detalle de la qual
san coneguts.

En resum: el general Navarro
dennsafra amb les SeVeS desen-
rentados disposicions estar pon
assabentat de la situació del
territori, ni restablir l'Ordre ni
la disciplina. aplieant els pre-
ceptes del Codi.

La seva cararteristica fou
vaca-lacha utilitzant malament
la cavalleria: la retirada es (VII
s 11 condirions detestables, el
maleta a Batel que a Drius; T10

intenta reenperar els poblats.
avivan? el setge.

Saarti diles vegetes de. atont
Arruif per negoriar amb

infrineint el reelament de
campanya. i ranitulh sense re-
córrer al Cansan do guerra.

Malgra t-(Vest ar assabentat
l'ororregut a Zaltian, no pren-
gue garanlies en la capitulació.
i no tingua p resent nitres arti-
Ore jo ramprinya.
LES coNcusiONS DEFIN/TI-

VES
A 403 quarts d'una es enbrei-

xen lote els generals del Con-
sell i es posen els guante.

Es produeix un moviment
d'expectacia i el relator anun-
eia que va a lirrsir. ere nom del
fiscal, les conchisions definiti-
%Te.

Aleshores es posa dret el con-
sell en ple, descobert, i tots els
assistents.

El relator dóna lectura en
vale ama da 'les segiients con-
clusions:

"Senyors consellers:
Davant de vosaltre s han co m .

paregut. i obrant en justicia
vele condemnat a les correspo-
nents penes, els clemente su-
balterns del comandament; ara
ne correspon pajar els (de-
mente superiora ni coinanda-
mena determinan! Ilurs respon-
sabilitat en empala desteta. el
resultat de la qua l l'en la par-
dua de molts matera d homes.,
dele elements que componien
la comandancia general de
halla i gairebe tot el territnri,
enderrocant-se en breo espai
temps la tasca de dotze anys.

Amb la vostra resolueid aneu
a temar un capitol de la l'isla-
ria d'Eapanya i la nació espera
amb Unpaciancia conaixer-la.

Feta aquesta dornostració de
la importancia histarica d'a-
questa erutan. al sott fiscal mi-
litar. en emnplinient de Pnrti-
elle 572 del eadi, considera;

Primer--Que els teta consig-
nats, constitueixen, quant

general de divisa', senyer Damas
Berenanier i Fuster, coto ;t ge_
neral en cap que era aleshores,
el debele ei nrgatid
previst i perla! ter Partirle 278
del eatli ele .insticia militar, i
qunnl. al general de brigada se-
nyor l'eh!) Navarro Ceballos
Escalera, en la seva actuació
com a comandant general, i de_
fensor de Mota Amarra el de
negligancia, ((n'anormal en l'an-
hele 275 del malea< coda

L'elide 27 g del Cedi de jus_
lela militar, que el fiacat in-

istea pvl vas del general Beren-
guer, din alai:

"El militar que en operacions da
campanya no presti l'auxili que li si-
gui reclamat pel cap d'una força com-
promesa, podent fer-ho, sera castigat

amb la pena de presó militar correc-

cional a mora segons els casos."

El 275 allegra pel cas del ge-
neral Navarro. tliu:

"Sofrira la pena de presó militar

major o la de perdua d'empleu, l'ofi-
cial que, per negligencia o omissió en

el compliment dels seus deures, sigui
causa de danys considerables en les
operacions de guerra."—N. de la R.

aegora—aón u esponsables
coneepte d'auters dele fets as-
senyalats en aquesta causa el
general de divisió senyor Da.
mas Berenguer i Fueter i el ge-
neral de brigada senyor Felip
Navarro Geballos i Escalera.

Tercer.--En la qualificació
provisional es fa constar que
no eren d'apreciar circumsten-
CieS modificatives de responsa-
bilit a t penal, però que no ama-
gava al rimel militar circulas.
täncies favorables als proces-
sal que existeixen, que pasea
ara, conforme anunciava en
aquella. a puntualitzar.

Respecte al general Beren.
ganen, hi ha el fet de la presa
de Xauen i la cesa gestió •a la
zona occidental de la zona del
protectorat.

En relació amb el general Na..
yerro, el fet de. conservar el co-
mandament essent ferit, el
temps de eaptiveri com a pre-
setter de guerra. amb evidents
sofriments morals i materials.

Totes dues circumstàncies
les ha considerades com a modi.
ficatives el fiscal que sotascriu,
i no dubta que les atendre . tam-
be el Consell reunit a la sala
de justicia, cridat en definitiva
a resoldre.

Quart.---No hi ha !loe a cap
declararla sobre l'abonament
de presa preventiva, per no ha-
ver-la sofert cap dels dos pro-
cessats.

Cinquè —En ordre a les res-
ponsabilitats civils derivades,
conforme a l'article 219 del Co-
di de Justicia militar, no es de.
terminen amb exactitud llur
quantia a red de la importàn-
cia i complexitat dels fets.

En virtut de la qual cosa,
acabà, pel Rei, que Den' guardi,
demanant per al processat, ge-
neral de divisió. senyor Da-
mas Berenguer, la pena de vint
anys de reclusió temporal, amb
l'accessbria de la pardua del
eärrec i al processat gene-
ral de brigada senyor Felip Na-
varro Caballos Escalera. band
de Casa Davalillos, la pena de
vuit tinas de presa mejor, ami)
l'accessòria de separació del
servei, tot d'acord amb els eli-
des 278, 275, 185, 190, 191,
171, 172 i 176, regla sia.ena del
13. 562  i altres de general apli-
caci6	 jcodi de usticia mili-
tar.

En reunió, la sala de justicia
resoldsLa
LA DEFENSA DEL GENERAL

BERENGUER
El general de divisió senyor Gar-

cia Benítez liana lectura al scu
crit de defensa del general Beren-
guer.

Comença demanant benvolença,
per ésser la primera vegada que
exerceix el carrec de defensor.

Primerament cal preguntar: Con/
és que el general en cap, que va con-
servar el comandament després d'An-
cual. que va rebre mestres d'apreci
no atorgades a ningú, es treba avui
amh que ea gracia als seus mérits en
ocupar Nauen i als seus treballs a la
zona occidental del nostre protectoras
marroquí, el senyor fiscal militar le-
mana per a ell vint anys de reclusa:,
temporal i la pèrdua del càrrec?

L'aplicació consisteix en un assumm
te resolt pel poder executiu. Ha estat
lliurat com si no ho estiguès al poder
judicial. Segons l'art. re del regla-
ment de campanya, el general en cap
s'entén directameat i exclitsivament
amb el ministre de la ,Guerra i d'e!!
1. 9 toles le.s ocultes i instruccions del
Govern; ambdós san els únics que
poden apreciar com les va executar, els
que podrien sospitar que el general en
cap és culpable d'un delicte i lliurar-
lo al Consell suprem perquè el jutgin.

Això opina, senyor fiscal militar,
qui en emetre en 26 de juny de 1922

el seu parer, queda per reproduir-lo
a la intormació governativa i expres-
sa les dificultats que se li ofereixen.

Diu que la informació sem-
bla que no podia ni havia de te.
nir mes abast que informar al
Coivern i al ininiatre tla la Grieta
rial dr les causes de nocorre-
aut permita d'aja?, es deduis la
responarthilitat en l'oree penal
i l'exeetif iu arribes l'asar/n-10e

judieial ale (» teclee oportuns.
Marra( diaculiza se aquesta

podria si es eran' opor-
exigir-ae responsubilite als

que riprovaren el general en
('ap. Per a aquest l'assumpte
esta acabala

El fiseal militar, que aparta
les declaracions dels senyor
Maula( 1 Cierva, j'e r figurar al
ca(yern desprds de la capitula-
rió de Mont Arruit, no tel en
rompte l'aprovaria teaquest i
dal Govern que formava part
l'Opoca a que es re fereix la can_
sa. Aquelles va yan almenys,
que ele declarants estimaven
intacte el prestas° del anea da_
Censal (lavan' deis seus subor
dines, dones sind l'haurien re.

El fiscal dedica un capital a
demostrar que el mes' defensat
era general en cap; quan ho fa
óe acnyal que ho cresa necessari.
Ro emplearla per convence'ns
que que actualment ho es el
general Aizpuru? Segurament,
que no. i per conergüena
deu t'ayer alguna deficiencia.

No tinc de basarle la meya de-
fensa en discutir que el gene-
ral Berenguer, linguae aquest
caràcter; pedo per a aquest no

menanlent n131 ha pren tan* un
decret de tres Untes.

Creu el senyor fiscal que el
meu defensat, sense auditori
podria dictar bans en els quals
es veié sobint la penalitat dele
delictes i la manera de perse-
guir-lost

El fiscal havia demanat la
informad() d'Abarran. El gene-
ral Berenguer indica que exer-
cia jurisdicció, però abans, a
l'evacuar el parer de 26 de juny
de 1922, referent a la informa-
d() governativa, digné aquell
general en cap que si bé tenia
reconeguda jurisdicció, no l'ha-
via exercida, ni podia exercir-la
ja que li faltava la condició de
tenle auclitbria prbpia; no la
tingué fins al gener de 1922.

El seu nomenament ho era
en realitat de comandant en
cap, com l'anonlena ea minis-
tre de la Guerra en dirigir-li el
telegrama del 5 de setembre,
considerat pel fiscal tocat com
una Reial ordre.

El nostre reglament de atril-
panya, admirable, pero) quelcom
antiquat, estableix la necessi-
tat de donar iniciatives a infe-
rior, arribant a dir que un ge-
neral en cap nomes dalla ins-
truccions, i aquests inspirats
en la seva idea que es tracia
d'un exèrcit que opera a la vis-
ta del seu cap, com un batalló.

Com no ampliar aquesta idea
al general en cap, en dos qua-
dros d'operacions cona els que
componen el nostre protecto.
rata

La iniciativa a l'inferior no
s'oposa a la unitat de coman-
dament ni a l'article 18 del re-
glament de campanya do l'opi-
nia que el Govern i el ministre
donin al general en cap les ins-
truccions que vulguin.

A un quart de dues de la tarda se
suspèn la sessió.

Es reprén a dos quarts de cinc,
sota la presidencia del general
Weyler.

El senyor García Benítez segueix
llegint la defensa del general Be-
renguea

No nego importäncia als testimo-
nis, els quals utillitzaré igual que el
fiscal, pela') chi dono nada diu, als
documents, que són telegrames amb
dates i hores de transmisió i per-
meten apreciar el concepte que el
comandament tenia de la situació, a
l'enseins que permeten seguir el pro-
cés mental d'aquest. El general Sil-
vestre, mis antic que el meu dejen-
sat, gaudia d'un alt concepte. Al ge-
J'eral Silvestre se Ii podia confiada-
ment deixar la iniciativa recomanada
et: els reglamente de campanya, no
sols per la delegase° de facultats
autoritzada per Reial decret, sine,
com a millor mitja per exercir el co-
mandament en els dos teatres d'ope-
racions.

El pla del general Silvestre per
anar a Alhucemes és a la carpeta
de documents del mare de 1921, jura
amb la carta del 6 del mateix mes.
El general Berenguer el va deturar,
creient que aquell no era el moment
de dur-lo a cap i lambe perquè creia
preferents les operacions a Yebala
per afilar Alhucemes i apoderar-sen
després, apoiats en la força moral
que dones el triomi de l'altra zona.
Si els comandants generals eren res-
ponsables de l'execució de les ope-
racions, podien manifestar, referent
a elles, la impossibilitat d'executar
tot alió que no poguessin exercir
amb Ilurs mitjans, i ni a la causa ni
a la informació governativa hi ha
una sola comunicació del general Sil-
vestre en aquest sentit. Es el gene-
ral en cap qui aconsella prudacia ja
abans d'Abaran, rom també ho fa
en el telegrama del 6 d'abril, en con-
testar al general Silvestre, el qual
proposa un desembarcament de for-
ces a Alhucemes per tal d'apoiar els
nostres amics. En aquest telegrama
es palesa fins on arribava la confian-
ça del general Berenguer en 'el seu
collega Silvestre, car la forma ele-
gida per oposar-s'hi no pot ésser
Inés correcta. De l'operació d'Aba-
ran sí que sen para. abans amb el
general en cap, perb en el telegrama
no Ii diuen res de les torees ni de

aquesta figura després en
l'ofici i estar del comandant Villar,
el que prova que el general Silves-
tre el dona. amb posterioritat.

La pirdua de l'artilleria, que es
va quedar en la posició mal.fortifi-
cada, téu mes gran la desfeta, pecó
la reputació del general Silvestre no
podia sofrir gaire, car semblants ca-
sos no són estranys en les guerree
africanes i no van seguits necessà-
riament de destetes.

El meu defensat, al felicitar a Sil-
vestre, a primers de juny per l'ocu-
pació d'Abaran !i diu que desitja
conäixer detalls del' seus proposits
re specte les futures operacions i la
data probable. Quan coneix el con-
tratemps, hiament d'ésser negligent,
con, diu el fiscal telegrafia el eia
e de juny al segon cap dar li
pi vainita on esta el co,aandant
neral i Ii ordena la remesa urgencia-
sima de les n lides conforme arri-
bin. El din 3 diu per tel'egraf igual a
Silvestre, al qua/ pregunta diversos
detalls, edhue la concentrarle de for-
ces crae hagi disposat. FI dia 2 havia
demanat ja a Guerra, ranb cara' cte•
urgentissim, un cretter per anar a Me
tilia i utilitzar els seus foca sobre
la costa. El dia 4 cita a Silvestre a
siai Dris, pub dient-li que es pro-
posa tornar a la tarda a Rio Mar-
tia, per no poder desatendre aquel?
territori. El dia 5, a la 1 i lo, Sil-
vestre, aliaras d'anar a Sidi Orlas, i
sense que pugui influir en el ;ni
änim l'opinió de l'Alt Comiscan,
cena diu .el fiscal, telegrafie a Be-
renguer donant-li comete de la reae-
eh!) favorable a nosaltres, despres
de repellir /atar de Sidi Drius i ocu-
pat Talilit, "millorant situad& la

Mal complací encara delicada". En

aquest telegrama parla després de
les posiclons que pensa ocupar i bas-
ta mirar un pla per comprendre que
això implica acció ofensiva, que de-
mostra que Silvestre confiara en les
semi forces.

No 4eembate/1., no per negligen-
cia, sind parqué aixi ho havia pen-
sat, perquè confiava En Silvestre i
perquè tot el que llagues viril sobre
el terreny ho veia des del vaixell.

El meu defensat, al qual el fiscal
din desconeixedor de la situació, deia
a Silvestre el dia 8 de juny que les
noticies del camp indiquen concen-
tracions a Tensaman a diverses
biles. Li recomana abstenir-se de
moviments a la lima de l'Amekran,
sobre tot a la vora esquerra i que els
avanfios es realitzessin amb precau-
cid i únicament amb probabilitats
d'èxit.

Encara existien les mateixes difi-
cultats, Berenguer l'autoritza per
formar l'harka d'Ayal-N1 ilhan.

Berenguer apoiava sempre les
peticions de Silvestre, el melena
ministre, en 6 d'abril, es lamen-
lava del mal hit de les seves
gestiona respecte als crèdits.

Situació delicada no és situa-
ció perillosa; aquesta significa
solament que exigeix vigilància
i cura. En tots els telegramas
de Silvestre existeix una frase
per tranquilitzar el general en
cap. Alai* ocorregué en el del dia
16 de juny; es din que el com-
hat ha estat de molt cästic per
al enemic. L'alt comissari Ii diu
en un telegrama que mentre
duri la concentració enemiga.
seria perillas intentar serveis a
l'avantguhrdia.

El matera dia 17 es tramet a
Guerra la comanda de Silvestre
d'ambuläncies-autorribbils.

El 19 de juny, Villar escriu a
Morales que. UDS contingente
enemics se'n van i altres
que sembla que hi ha deseon-
ten], i que en el combat del dia
16 tingueren mollee baixes. El
20 de junv s'acusa una deseen-
gestió de *forres del front. El 29.
telegrafie Silvestre a Berenguer
noticies de la testa donada pel
regiment de Melilla als de Beni
Said, i Ii din que considera afer-
mada la Jleialtat i solmissió
d'aatresta cabila.

L'optimisme de Silvestre no
dismInueix. Els documents ho
demoalren. i amb ell l'infunde
de l'afirmarla del fiscal, que din
que els telegrames del 7 de juny
al 29 de julio l indicaven que la
situació s'agretijava per mo-
ments.

El dia 17 telegrafie Silvestre do-
nant compte dels seus treballs per
formar una harka amiga. El dia ro
de juliol es atece Igueriben,,sense
importancia. El dia 13 de julio' es
eueixa Silvestre, en una carta, de la
manca en moments critics deis ele-
ments diner i hornee, particularment
del primer. Parla de la delicada si-
tuació que tingué dies carera i que,
afortunadament, estima en para ar-
ramjada. Al final de la carta parla de
la de la delicada situació a causa de
la dilícil comunicació amb Annual i
proposa ocupar un lloc a la desear-
cadura del riu Salala que serveixi de
base d'aprovisionarnent maritim. Es
queixa, especialment, de la manca de
diner.

El dia 17 de julio( comencen els
combats imiscrtants. Un telegrama
diu: "L'enemic fugi a la desbanda-
da" i prega el general Silvestre a
Berenguer que l'autoritzi per casti-
gar iortament l'harka. El meu de-
fensat l'autoritza, recomanant-li trii
Ins ocasions de menys desgastaracnt,
es a dir, de menys baixes. Els tele-
grames del 18, dels nous ataca a
Igueribela tampoc porten res alar-
mara. El dia 20 reconda Silvestre
que no Ita pogut arribar el comboi a
Igueriben i diu que queda aquesta
situada( en mala situació, que demà
remeiarà.

A aquest telegrama Ii contesta
l'Alt Comissari que solheita. del Go-
veril mitjans per poguer desembar-
car, per ajudar-lo.

El dia 20 es, dencs. el primer dia
de preocupació per al general en cap,
; ja no hi ha temps per evitar el que
va a produir-se en els dies se-
güents. El dia iS s'organitza la co-
lumna Núiíez de Prado i s'ordena
que cfectui utt passeig militar, procu-
rant no provocar combas. El des ro
s'ordena a Animal que la columna
Drius vagi a Izumar i es rep a les
17 noticies de no hacer ocorregut
novetat. El dia ro, a les 13'rp, el co-
tuandant militar d'Alhucemas Ii diu
que els rebele han tingut mollee [ael-
xes i Ii va dir a l'Alt Comiscar] i així
noticies que no eren per alarmar al
surten de Melilla en aquesta data
general en cap.

No sois Silvestre cor.fiava en l'at-
rnósfera de la comandancia general,
que respirara calma i tranquillitat
Els coronels caps de circunscripció
estaven a la plaça més de ro die.,
contra el manat, diu el general Un-
chez Monje. Aquest diu: ningú po-
dia creure a Melilla, el dia 22 de
juliol, ni el mateix entruje, en la ca-
testrofe.

El dia 14 de juliol declara el re-
pite Carda Carnero, Silvestre pro-
jecta concedir per tandes permisos
als capa, oficials i tropa que esta-
ven en suspens des d'Alcaran. El de-
clarant tingué penada el dia as de
juliol i encara se'n concediren tres
o quatre tandes mis. Entre els per-
misos figurava el del apile de la
bateria d'Igueriben, el qual no po-
gue incorporar-se. Amb aqucst ata-
bient a la zona oriental no podia
&armar-se Berenguer, el qual es
trobava en aquells momean a Ye'
bela, preocupat en operacions difícils
i d'importància.

El canvi sobtat de la situaci6 pa-

ratitsi a Silvestre. Mutas testimo-
nis el representen de peu, inunövil,
a la porta d'Annual arnb la mirada
fixa, sense donar una ordre, tense
sentit del perill i a tot el que pastan
al seu voltant, S'ha parlat de suici-
di. Ningú ho ha vist. Tots ele que
estaven amb ell moriren i si ah mi-
litara se'ns concedeix un dictamen
de valor, a l'inscriure a la fulla de
serveis "se le supone", quan no hem
assistit a cap acció, la histeria del
general Silvestre be mereix, mentre
no es provi el suicidi, que anem
creient que morí al seta lloc d'honor
de soldat.

Amb decisió embarca cap a Melilla
el meu defensat el 23 de juliol, arri-
bant el mateix dia. Com podia conei-
xer la situació creada per l'abandona-
ment de la linia avançada? Per abte
no va manar no va manar a Navarra
el sostenime a la linia Quebdani,
Kandussi, Urins, sind que li encarregfi
que era convenient concentrar tot l'es-
fore de les tropes a l'esmentada unja.

Respecte la conservació del; Ilocs
de la costa, deia "a ésser possible".
El fiscal, que censura aquesta indica-
ció, reconeix que l'abandonó d'An-
nual fou causa del desastre.

Podia Berenguer en arribar a Me
Ella agafar presoners? Es compara-
ble la seva situada, a la de Navarro?
Com pot parlar de sumissions el fis-
cal? Venien a fer-les els de Gue-
laya?

Perqui aprentava calma, l'únic que
podia lee, la censura el fiscal i
qualifica de derrotista.

Entre les declaracions dels coronels.
hi figura que es resolgués ' l'ocupació
del Gurugé? Amb quins elements
podia fer-se? El meu patrocinat, el
primer a reconèixer el bou esperit deis
reforhos, que podia fer davant la
manca d'elements materiale. Dir-ho
al ministre? A qui ho deia? Era pre-
cie crear un exéreit que no existia.

Els batallons desembarcats a Meli-
lla des del 24 de juliol oferten tots
els detectes imaginables. Del regí.
ment de la Corona, de 450 hoces n'ar-
ribaren 14, i la resta cinc dies des-
pres. De quatre batallons desembar-
care el dia 4, dos no duien carros
de municions. El dia 2j arrebaren
tres batallons mes. un, Sell5C ametra-
lladores. El dia 26, dos; un, sense
careos de (tutelares i sense ametra-
lladores; el 27 arriba Chumba. al
qual ii lnancava una companyia que
no va poder embarcar. Tres bate.
rice del quart Ileuger porten honres.
cavalls, mutes i carros per al regiment
de Córdova. El die 29, en el vapor
"Vicente Roda" arriben torees de
telégrafos, húsars, artdlleria, infanta
deis regiments de Ceirdova, Extrema-
dura, Gravelines i Castella, i una am-
bulancia de muntanya, el qual mate-
rial falta per completar pel Pare
central de Madrid. .A totes les unitats
els manca bestiar i elements de trans-
porte. proveïments i municions.

El ao de julio] es va ordenar a !es
regions qua completessin de tot dies
de cada un els batallons que partien
Ostan en 7 d'agost faltaren rnés br-
ees , algunes unitats expedicionàries
manearen. naturalment, de ço que
shavien desfet. De la sexta regid, cl
primer regiment ale zapsdors patada
amb el bestiar incomplet per heredo
denat al regiment de Sicilia. havent-
lo danat aquest al de Garellano; Sant
Marea( l'havia donat al de Lleialtat;
faltase a Guipúscoa que el y a donar
a Cuenca i el Baile/1, a Cantabeia.
Garellano va donar el seu bestiar al
regiment d'Ordes :sli:itars. Per qué
seguir?

brostssimes persones, per !alta
de seient, e amunteguen a les
darreres files i a les portes, A
les tribunes, mollee 1 elegante
dames.

El defensor de Berenguer
prossegueix fa lectura del seu
informe.

Segueixo--digué—gustds el
fiscal en la seva excursió bis.
tórica. Sé que en ocasiona es
venjä la derrota d'un general
malaurat. Els tribunal. revolu-
cionaris són els que proporcio-,
nen més exemples. En MI.. la
sentencia precedeix el judici.
Els grane triornfs, Cota els
grans desastres, no es deuen
solament a un sol home: sdn
el resultat de mil causes diver-
sec. En la causa de Tizza el fis-
cal s'oposà a que s'estengués la
responsabilitat al general en
cap, i fine exigi segregar la del
general de divisió, i això que
estaven al camp de batalla o al
sen davant.

Silvestre demanà reeursos,
no auxili, i les seves peticiona
Ionen cursedes i amb l'ajut del
meu defensa?. Castigar un ge-
neral en cap per m'urna delicte,
impedeix aplicar el principi de
l'econornia de forres, que con-
psiasytteipxere n,neipelf,aalai_inlersonecnonturnaa.

dedsi. en el punt i moment. &M-si

E' fiscal creu que degaud or.
denar-se a Zeluan que es de-
fensas a tota costa. Això hau-
;in estat un altre delicte de l'es-
mentada clase.

Nomas on dues :Mies cemen-
ta el fiscal els marits pels quals
dierninueix la palier(' de pena,
rieixant-ho ràpidament a 20 anys
de reclusió temporal arnb l'ac-
ceasbria de pèrdua del M'oree.
Acusa en cml folic. Els serveis
del general. anterior' a l'ocupa-
ció (le Narren, no pesen en
acuesta balanea.

Què contenen aquests dues
Ilnies fatal:paca'. Nauen. la
formació d'un exercit que sor-
ti d'Espanya sense organitzar.
la recupere:oíd de quasi tot el
territori perrhst i una eampanya
sao 'tiu.ea ca la zona eeeidental..

El defensor acaba clemarant
l'absoluciat del seu patrocine,
aate no solament de justicia. si-
ne( de reparació.

A les 525 acaba la lectura
del seu informe el defensar del
general Berenguer. senyor Gar-
cía Benítez. que er. acabar es
posa de peu. i, dirigint-se
president del Consell Su p rem de
Guerra i Marina, Ii !hura el do-
cument llegit.

A continuació. el senvor Ro-
driguez Viguri. quo ()M'enea el
general Navarro. llegeix eul set/
escrit. La Sala segueix amb
gran atenció la lectura de les
defenses.

Els escama t tributases conti-
nuen aninunitseims.

Comença el defensor manl-,
festant nace enrara no posseeix
les dote d'orara-ir ni cfancia ju-
rídica. no lea treta a faltar. Ep
la coya opiniaa el solt relat
de feas, bastaria perquè el ju-
dici del Censal!. compost vetea
rana de nostres carnpanyes
homes d e lisie i coneixedors
Ita guerra. indiquessin la repu-
tacita militar del ecu patrocinat.

Rccerda que en vista (l'un
dels processos que Se seguiren
anal motiu de les guerres
nials, tan conseller togat. (Iteren-
ser 

riP'nedninrele. Pdne:iner)fri;?ler'I 
la

formula, judie'si ecinclensna!orie,
el que li serxeix per aplicar-lo
al rae present. cm persona de

'glarai ra'.1el rea drlrlefieiafnisZ i"diesselno--
Corts er ele ene manen, sense
aorta. do la sosa pluma cap co-
mentari favereble.

Mollee ve garles he pensat &-
manar es ilesgJosses aquesta
causa de la do! genera! Meren-
guer. p a r trneIar-se de respon-
enlsfiit p te heterozanies.

Avui esta central de no haver-ho
fet, rae axi C3 ven com el fiscal in-
terpreta contradiethriament un fet
per acusar unes vegades al general
en cap i altres vegades al general

BeEnt ngfiu csearl cerca vagament, al seu
judici, responsalsilitat per ornisió que
determina la negligèneia.

Recorda la brillant luis triaria anillaran
del sets defensat, diplomat de l'Esco-
la Superior de Guerra, ascendit per
/es seres campanyes a Cuba i Filipi-
nes. i nornenat general per la seca
campanya a Larraix, acostumat a
l'exercici del comandarnent.

Nornenat segon comandant sie Me-
lilla, va cooperar a l'obra del gene-
ral Silvestre, però, com ell ha dit,
el canee anava junt amb la presi-

dència de la Junta d'Arbitris, i a
aquest segon arree tenia que dedicar
molt temps.

Censura el regim d'excepcid que
s'observa en entretinguts i compli-
cats assumptes administratius l'acti-
vitat d'In general que és al mateix
temps el cridat a substituir al primer
cap en el comandament.

No obstant, la vocació militar del
general Navarro el porta a prendre
Part a totes les operacions militars
que durant els non mesos del sea
comandament es realitzen a Melilla.

Durant el viatge del general Sil-
vestie a Valladolid, el general Na-
varro té ocasió d'intervenir en la
seccia politice i pot apreciar els pro-
gresos de la secta :damita, sobre la
qual cosa crida l'atenció a l'alt co-
missari en una carta politice que
acredita la seva eserupulositat en el
compliment del deure.

Durant l'operaci6 d'Abaran el ge-
neral Navarro acompanya al gene-
ral Silvestre. En rocupaeió momea-
tenia d'aquesta posició no hi proa
part el segon cap, per6 al segon die
al .seessal Silvestre 1 dime ante

L GENERAL PRIMO DE RIVERA, EN UNA NOTA REFERENT AL CAS
DEL COLLEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA, I PREVENINT QUE AL-
ÍRES COLLEGIS DE LA PENINSULA SE SOLIDARITZIN AMB EL DE BAR-
CELONA, DIU QUE EL DIRECTORI, SI CAL, DECLARARA INNECESSARIA
Lt INTERVENCIO DE LLETRAT EN LA DEFENSA DAVANT DEIS TRI-

BUNALS

e
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EL FISCAL DEL CONSELL SUPERIOR DE GUERRA DEMANA VINT ANYS
DE PRESO PER AL GENERAL BERENGUER IVUIT PER AL GENERAL

NAVARRO

Demano al Tribunal que cm sigui
permès no profunditzar en el lamen-
ble quadro de la nostra impreparació
militar i 110 utilitzar les dudes d'estats
ele o,uals omplen mes de aoo ¡as.

A prirners d'agost les trepes
arribades feien instrucria i
exercicis de lir al blanc. De lo-
tes maneres es exiclent que amb
els 4.500 hornee del fiscal no
era necessari organitzar una
columna el 5 rfagisst per sorár-
rer Mont Arruit.

No es pogue socorrer Mont
Arrua ni Nador per les raons
cap 3 andes.

El 28 de julio' la linia exte-
rior de Melilla pasea a 10 qui-
latinees.

Eis 12 batallons. arribats
quasi majos hatallons. deixant
un de reserva pea a cada sec-
tor dele 13 en que es va divi-
dir el defensament, (Malteen
una densitat d'ocupacia d'un
home per cada dos metres. En
total, 1.250 l'ornes per anar a
Naclor quedaven, deixant a la
plaea cense reserva mòbil.

No era possible esperar Don
hit d'aquesta operacia. ja que
el Ineuvs importan t eran els
(matee quilarnetras del recor-
roana Eslant al front bauria
este impossible. Nador j Ze-
luan, als quals es va manar
sostenir-se eren les possibles
escales de replegament de /a
columna Navarro.

Berenguer no ha volgut es-
cudar-se amb l'acta de gene-
res, pera aquesta indica que
cas d'Aser ateses les opinions
sobre la instrueeia de les for-
ces enviades pels capitana, ge-
novele, no mereja menys aten-
cid aixg als que anas-en a em-
prar-les.

Marengo, 1800 i no 1793, no
fou una violarla decissiva.
situadd militar no oteria a la
meya manera de veure cap pa-
regut ambs la de Melilla. El
maleta general Marengo es el
que diu que no hauran de do-
nar-se els batellons sine quan
es calculo tenir a favor el 70
per emú de les probabililals de
Pexerei t.

SEGUEIX LA SESSIO
La sessió es reprèn a dos

quarts do cinc.
Escolle i tribunos ornan (Hm.

Dato en la seva totalitat. Nont.



LA PUBUCITAT

EL LECTOR DIU...

Dimana, 24 de juny as t

El tteball havia d'efectuar_ie al te.
dí del teatre.

..REBAIXES INCOMPREN-
SIBLES.—L'IMPOST D'IN-

Q(JILINAT.
Sr. Director:
No són solament els botiguers

cls que anuncien rebaixes. Sovint les
anuncien també les corporacions. I
sovint aquestes rebaixes sin) tan "in-

comprensibles" com la del magat-
zem de mobles del carrer de la Ca-
nuda que, fa poc temps, l'objec-
te d'un dilectíssim editorial de LA
PUBLICITAT.

Una d'aquestes rebaixes incom-
prensibles és la que ha fet ara l'A-
juntament de Barcelmia en l'import
d'inquilinat.

Tothom sap—la Premsa n'ha par-
lat suficientment, perqué no hi Imagi
cap ciutadá que ho ignori—que han
estat rebaixats els tipus de tributa-
ció dels lloguers compresos entre 500
i 3.000 pcssetes anuals. En canvi no
sap tothom que a partir d'aquest ilo-
gane les tarifes han estat apujades.

El més incomprensible, per& és
que les quotes de la major part dels
noguera compresos entre els tipus
dc la rebaixa són les mateixes o han
estas simplement. augmentades. I
ala,'" sí que és una robaixa amb
sorpresa. La cornparació és fácil i
és—ni last—odiosa:

SESSIO DE PIANO

Dijous vinent a la nit donaran un
caneetet de p;atiO al Polin de la li)-
sica. Catalana algunes almunnes de rE,_
cola Vidielia.

Figuren en el programa obres im-
portants com cl ' Cariuccual" ute Schu-
marm, i el "Rondó" a dos pianos, de
Chopin.

A3IICS DE LA MUSICA
Drama ditnecees. aquesta Assoraació

demará l'eaunclat recital de caneons
que ha confiat a la emlnent cantatriu
catalana Na Mera Plantada. sempre
tan aplaudida i admirada del nostre
públic.

tin acptest recital. la notable artis-
ta denarim una „ova mastra del san art
exquisit en b intnrpretació de les
eanecna cate ciencia en el pre.grami
en el qual. ultra una bella represen-
tació deis dos grans autors del HM

Schubert i Schurnataa n'Imi figuren
d'altera (le mcaterns que, junt ami) els
flIASOs (pie integren la tercera pan,
donen un interès tot particular en

eresspii j'acemite-ir einnplint l'ordre

~ab èzit i usan felicitat.
El defensor fa esment de la inter-

venció del general Navarrro en el
combat de la Loma de los Arboles,
en el que el dit general va complir
totes les instruccions de la superio-
ritat, i que queda palesat amb la con-
versa sostingua anib el general Ta-
=iris. El general Silvestre va apro-
var totes les determinacions del ge-
neral Navarro relacionades amb
aquest episodi.

Alludeix l'informe tècnic del coman-
dant d'Estat Mejor senyor Cabrerizo,
al qual ordenä el comandant general
reconèixer el puig i les dades que
personalment recolli.

Rep el testimoni autoritzadíssim del
coronel Morales, el qual concretament
afirmava que a l'esmentat puig no
havia de posar-s'hi posició.

D'haver fracassat, la responsabilitat
arriba al comandant general, que donä

les ordres i aprovä ractuació de Na-
varro.

Donant proves d'activitat i de zel el
general Navarro visita, en els dies
successius, les posicions avancades, do-
nant, en la mesura del possible, els
escassos elements amb que comptava
i el que demanava la mis gran ur-
gencia.

El dia 20 de juny regresa el general
Navarro a la placa i el comandant
general. creient tranquil el territori,
no te inconvenient de sollicitar el per-
mis d'alguns dies perquè es pugui tras-
Radar a la península. i havent-se con-
cedit aquest permís, fa as d'ell. Lla-
vors s'agrava la situad&

S'incorpora amb urgencia al seu
lloc un cop arribat a Melilla í surt im-
mediatament cap a Dar Drius.

Es plany el defensor que el fiscal
atribueixi al general Navarro, com a
determinació seva, la d'armar grups
indígenes, quan la prova diu tot el
centran.

En arribar a Dar Drius s'assabenta
el general Navarro de la mort del ge-
neral Silvestre i dels detalls de la re-
tirada.

El general Navarro obrá abrí per
ordre expresea del general Silvestre.
S'ocupa extensament de la retirada.

Diu el senyor Rodríguez Viguri
que el principal esforç del general
Navarro fou reorganitzar les unitats
i elevar la moral, disposant-ho tot

per a la retirada i per constituir la
1Mia que el general Berenguer li in-
dicava.

El defensor rebutja les censures
dirigides pel fiscal al pla del general
Berenguer dient que no hi ha cap
cperació que no pugui ésser discuti-
da. Descriu la situació de les posi-
cona i cera s'ordena la reculada sen-
se y :Id:latinas. Detalla els incidents
esdevinguts durant la reculada.

També descrita els inc:dents ocor-
reguts en la marxa fins a Mont-
Arruit L'enemic hostilitzà les tro-
pes amb foc intens, va desorganitzar
la columna i es perdé la moral, que-
dant abandonada jartilleria, sease
que servissin per a res els esforeos
del general Navarro que es va que-
dar sol amb tres soldats.

Diu que tots els que se salvaren
han declarat que, degut a la serenitat
del general Navarro, aqueat va po-
der conservar la posició durant dot-
7e dies, essent felicitat pel general
Berenguer i per la nació.

Ássenyala els modus peque no va
poder reunirse el Consell de cape a
qué aRudeix I fiscal.

Els altres anides del reglament de
campanya esmentats pel fiscal no te-
mo aplicació en aquest cas, car foren
derogats .pel Codi de Juitici militar,
que es publica dos anys després.

El fiscal parla de l'article ao4 def
Codi, que exigeix l'immediat cistic
dels que primer donen l'espatlla a
l'enemic.

I com no pogni ésser Navarro el
primer i demés si donava l'espatlla
a l'enemic aquest estava en totes di-
reccions, no existeix tal figura de
delicte.

Està provat que Navarro corregí
degudament els detectes, sense que
es dones compte de delicte
concret; que l'amenaca de la vida no
produeix efecte en bornes insensibles
ja o desesperats.

Arriba. aquest al limit máxim de la
resistencia tant en la retirada com
en el seage.

Rebatent‘al fiscal, esmenta la gran
diferencia que hi ha entre les catás-
trofes històriques i l'actual i que l'e-
xercit turc d'Hassan Paixá posä
bandera blanca en camp obert. el
que prova que pot el fiscal cercar
exemples més adequats, perque
aquells es rendiren per excés de pes
i aquests per manca de queviures.

Esmenta altres exemples, entre
ells el desastre de la Peregina, en la
retirada de Polònia, i el setge de
Manpeg de la gran guerra, cas
aquest darrer que ofereix gran sem-
blança amb Monte Arruit.

I per si aquesta exemples de guer-
ra regular no tinguessin aplicació
al present, esmenta les rebelions de
Trípoli de t9r4-I5, trobant pareguts
en el setge del pont d'II/arma.

Diu que el general Jauredes no fou
condenat per capitular, sinó per un
acte posterior en relació amb els in-
surgents, arnb els quals haría pactat,
i que tampoc fou ccildenat, encara
que capitula. a Cavite Sostoa per ha-
ver anat a conferenciar amb la pri-
mera autoritat de Manila. Toral, per
al qual es demanava reclusió perpe-
tua. bu absolt.

Acaba dient que el seu defensat
mai sentí fracassar la seva fe en la
Patria ni el cult a l'honor militar.
Mai dels seus l'avis sortiren queixes
i tranquil confià en l'opinió dels seus
contemporanis.

El fallamcnt que dicteu recaurä
també sobre els que amb ell com-
partiren el setge i el captiveri, i arnb
ella allá a l'altura tots els que cai-
gueren veient en elija personifica-
ció de la Pàtria, el simbol de les
mes mires virtuts militara, i espe-
rant tranquil la justicia dels hcmes,
estic segur que al davallar la seva
mirada sobre la sena eonclincia que
de res l'acusa, confin també en qué
el dia en qué compareixerà davant
el judici definitiu de la justicia divi-
na han d'obrir-li amb la seva sen-
tencia favorable, les portes de la gib -

na.
A un quart de nou se suspèn la

sessió, per reprendre-la demä, 1 les
den del nmati.

EX-REGIDOR. PROCESSAT
Ha estat dictat ante de pro-

cessament contra Fex-regidor
de l'Ajuntament de Madrid se-
nyor Cordero, per la publica -:ió
d'un actinio.

El senyor Sánchez Guerra
de tornada

En l'exprés d'ahir arriba de
Paris l'ex-pres.dent del Consell
de ministres senyor Sanchez
tinerra.L , Excunsio A LES T'URDES

Respecte the l recent vate del
Marlínez Anido a les

Hundes. s'ha faeitilat una nota
donant compte de l'excursid.

Diu (111u la tasca sanitaria es
realitza anth gran oficina.

La einst meció de ramitas que
posaran en eomunierleió les
litirdes arnh la resta del pais
esta mol avançada. Ja s'arriba
en automatimil a les proximitats
de Casar de Palomero. d'en] es
continuara el rumí a la faetoria
de Los Angeles. Pel costal Nord
s'arriba en carruatge fans pttem
de les Batueeas, i nomes falta
un petit tros perqu' eis vehieles
poguin amar a les Vestas.
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Els Teatres
• NOVETATS. — "La muerte

del draoón", rotar .eraltic dr
Mulos Sera.

Ve't aquí un argument borde, com
tots els arguments de contes mes o
menys populars. Amb aquests argu-
ments, quan els toca un literat discrct
sempre se'n solos fer coses agradables;
quan els toca un poeta de deba, no tti
ha dubte que el poeta i l'argument hi
guanyen.

Però el senyor Malea Seca, que
amb "La frescura de la fuente" i "El
verdugo de Sevilla" ha batut el re-
cord de la poca-solta sublim i ha jet
rebentar de riure tots els pares de
familia de la península ibérica, sin
vol anar per les branques i vol fint-
ar en 'libres de cavalleria. Imagineu-
vos que el senyor Muhoz Seca vol lee
poesía, fantasia , sentimentalisme i tor-
tells del Forn de Sant Jan*. Home,
senyor Muñoz Seca, d'on Ii té de venir
tot això? Vosté sabrá portar els ge-
gatas, però no sabrá mai donar una
sensació de delicada poesia ni de ten-
dre sentiment. No es mogui del scu,
i deixi estar els dragons i les prin-
ceses. Quan dintre l'obra hi fica
aquella desrolligaments de la seva es-
pecialitat el públic riu; peral, quan vol
parlar amb acompanyament de flauta
i violi el públic Ii tiraria les cadires
al cap. I Po una llàstima que l'obra
sigui tan dolenta , parqué la voluntat
«en Martínez Sierra per fer-la mea-
gívola i acceptable no té preu.

El senyor Martnez Sierra ha ves-
tit i ha pintat aquesta cemédia amb
una gcnerositat i un boa gust de prin-
cep. Tots els figurins, totes les teles,
els barrets i les sabates dels actora són
una preciositat. Una barreja de gro-

- test i de fantesia, una riauesa de co-
lor, com no s'ha vist mai a cap es-
cena espanyola.

I el decorat, que també és d'en'Bur-
mann, no cal dir que és magnífic, i
'ens ha agrada: tant o més que el de
"Una noche e Venecia". La cortina-
nyia fa bé la comedia i la Bárcena
vestida de xicot resulta una nina me-
ravellosa.

Llàstima que tots aquests elements i
aqucst bou gest i aquesta voluntat ser-
veixin per tarar una obreta tan insig-
nnicant i tan dolenta. Perque amb
les COMPrliCS per bé que. es representin
i es presentin. no passa com allb de
"vesteix un bastó que semblara un
senyor"; si no hi ha senyor ja pon
vestir el bastó tant com vulguis.

"CAP DE FLAMES"

(Edició de la Cotuddia Ce/afana)

Harem rebut cl primer volum de :a
nova publicació setmanal La Ccondotta
Caletres. Cante. curosament editada
la famosa tragedia rural en tres artes
"Cap de llames". d'Ambrosi Cc. rielas,
estrenada anal, gran enit per l'Ende
Borras.

L'excellent iniciativa d'aquesta *tova
publicació es Imea digna d'elogi. i au-
guren/ que aoenseguirá reeixir atril)
èxit. teullit en celapt l'excellent pre-
sentaeitl. i el boa criteri en eselaiir
les obres.

Imminsmi.111.

Crónica dels

Iutjats

DEL Cill31 DEL cArinER
• LES CACHES
El jutgc de l'Hospital ha re-

tacit. la ris9 a de dos gernirals.
le la ninrta	 PaMo
ama, ola guata hart vingut tia

titgetarda	 han deelttratt	 que
era natural (112rgt.

El julge els ha lliurat. tina
Ill ibrela de la Caixa de Pea-
sions nereditant 2.5i10 pesaetes.

UN FRESC QUE S'ENDLT LA
FRESCA

Ve't aquí que.un senyor ano-
mena: Joaquna Sentís i Barto-
lome ya vendre un ventilador
a un subjecte que sentía la ca-
lor i es Vell que lt agradaemn
molt les comoditats. El com-
prador digué	 reoodor
pasees per casa per cobrar a
qualseval llena,i quan el so-
nvor Sentía es presenta a l'a-
clec .:a donada es trobia qu e el
comprador hacia desaparegut
mal) el ventilador.

E ara qui sentís el senyor
Sentls, que tot am-dna l ha de-
nunciat l'estafa al jutjat.

ASSECIEREU ELS PANYS!!

Aquest tited, de tant sovint
Cona l'hem do posar as ¡sant els
nostres leetors, ja el tenen
compost els eaixiates. Es una
acedó que no falla.

Diumenge a la tarda. els Ila-
dres, que es ven que no ree-
mielen ni el ¿cacaos doi»inieal,
visitaren el domieili d e l senyor
Antoni Gallpeuse, al earrer de

i s'emportaren ro-
bes i objecles que vallen 900
pessetes.

El'HAGUE DE CELEBRAR PER
L'INTERIOR DEL TEMPLE
Els carrers pels gneis havta

de pasear la procesad peesen-
laven l'especie de ciinsuetud,
exuberäncia de paperets i ser-
pentines i flora, dotnassos,
molts domassos i
t.

temps, però, com en la
processci general. no va col-la,
borar a respiendidesa de la
diada., Es tentia que no perme-
tés de celebrar la processó. No
obstant, es digue que si a les
s is no plovia la procesad sor-
tiria de l'esglesia de Sant
sep de Gracia. Cona que a les
sis no plogue ni a quarts de
sis ni de set, tothom esperara
el pes de la procesad i la pro-
cesad no passava. Els elements
es mostraren adversos i impe-
duren que sorlis la processó,
tot i que, coas dèiem, a quarts
de sis deixa de ploure.

El senvor eednom deis Jose-
pote, deeidi de fer-la cense
trenear-ne la inlegrital al vol-
tant de la nata do l'esgleeia, or-
ganitzant-se a un quart de set
de la tarda.

Els gegants quedaren esta-
cionals a /a porta de l'església
fins que la procesad s'acaba,
recorrent després els ear-
l'are que harina d'ésser el Ira-
ject e di 1a prtmeesial, en eis
quals no havia decaigut gens
jan inca e i 6.
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HOYES RELIGIOSES
Ex CROADA CRISTIANA (LA

CROADA DE LA PAC)
Empresa	 per	 l'Associneid

d'intellecluals "Chiaro tli Co-
m. "' s'ealit portant a cap, arreu
dol coito cristifa una grasa erna-
da que. per l'objecte especial
filio	 pre>/)0.':). )111 estat ano-
menarla la croada de la Pau.

}lona reina do la etantissiti
dilectora una extensa Iletra, en
la qua! oxprresa Inc gran conve_

el profit per a tolliona
d'una pau definitiva Puf r els po_
blre. Indica a Pensrans
carni per arribar-hi: la (loetri-
na do Criat Tata la 'letra és
un eant a l'entona de les pa-
rauhes d e l Redemptor: "Esti-
men-vos els nos al altres cona
ja us he estimat".

• • •

A In n'Unida de Mutual-Sri-
lus 5. er:a entronitzat e! Sagrat
Cor (le .J o sns, el vinent dissab-
te. a los sis (le la tarda.

Fu la impr . ssilailitat d'invitar
partida:armen', 	 el s s oc ia, e!
D0lusoll	 (lose na els oread que
e!. donin per ronvidaist.

La p rocessó de la
Barcekrela

Mina. a les ais de la tardcc.
sorti de la parr,',nnia le sant
.1liquel del Port ia processe de

Corpus.
La barriada de la Barreln-

neta pr.,ailara Un asprete ani-
madiss!rn.

Figuraven a la processó ele
gcgants. Ice tcumpess . ols twns
de lea escolles i les rssociacinns
ratbliques de la harviada,
toles i es batideros. Tanihin hi
anaven nonitaroses bandos de

E l regidor jurat xeloyor Mn
Midt, en represonladó do l'al-
calle, portara el prip", pri:Knal
i eren cordonisfrs ii 5 , 7 y

de In ¿r'i'	 t	 !'"AU

tors o XIII". i PI	 peovin-
eial senroi• l'oboe!.

Pareara la flus ! bdia. que ara_
Vil sola tIll a rra mara:a ya la pro-
ttidimt;a (l'au t or', st 5, p omposa -
(la prl general Säneltea ranmez.
cut reareaetmtetei d del enoil?t -
n o r nl: s.l senr., Martí venh„a.

quo fellfPS P '1 1 a va el el IN, rinn dü,r

i r! comandan' Thilitin.
represen t aeiä .l e In Marina.

Tanrava la prnertss.) una
trompanyin del regiment de Ver -
gana.

NECROLOGICA

la Poli n t 1 Munné
de C.-pez

AW r. a la parroquiah r.sgle.sia
de Santa Anna, tingueren lloc
solemnes funeral:, ett snfragi
l'iminta ole la srmytara Na Júlia

i 31111111	 Cttpuz.
La no f ieia do la sera mort,

morregmla ree e ntm e nt, produi
una dolorosa sorpresa a tols
els que havfern gandit del sett
tracto amable i hondatläs.

Joveníssitart !aneara, quan no-
mes conapiara 2 í anys i fei.t
dos l'ileSP3 que baria cordret
matrimoni, la mor( Parvahassú
d'entre els sens. drixael-los
el mes aniarg dels des,onsois.

La sera honda, angelical era
coneguda (10 11)!S PIS qiie
vir . n tractada una SP11
eta !'are dr l'enferrament i aloe
en ti solemne s l'unen-Os, e,qe_

bratá a Feselesia (11 Santa .‘nna,
es posaren de niunitet les sim-
palies 41P (pli. lit virtuosa emigre_
ert gamlia en, ro lis distingida so_
(de l& br.rrebanina.

Als Sella espós, pares. ger-
matas, mieles, resina i pnrents
tote, testimonien) r!) nostre sen-

' liment mes, nrofund per la do-
lorosa desgräcia que ele acla-
rara.

aquesta nova sessió deis Amics de la
äfúsica.

En atenció al públic dels Amics, la
senyora Plantada oferirà en aquest
corleen una audició de la célebre Pas-

toral d'Igor Stratvinski que un tan
gran trienal Ii proporcionä quan la
seva estrena sota la pròpia direcció
de lauter, en els recents 'concerts del
Gran Teatre del Liceu.

Acompanyarà al piano la senyo-
ra Plantada la pianista Anticuada San-
cristófol de Folch.

CRONICA JUDICIARIA
LES VISTES D'AHIR

Secció primera. — Josep Es-
triada i Sanchcz es reu que te
molt. getut i una tarda del mes
d'octubre le l'any passat va
mattractar la sera Neilla, que
es diu un nora tan llampant
corn Arrica infante. Cona que
l'Africa queda cona nora li cal-
gué una curad() de 2(3 dies per
restablir-se.

El Lis-al ha sollicitat per al
processat la pena de dos !ile-
sos i un dita d'arrest major i
indernnitzaciú de 80 pessetes a
la Infante.

Seccid segona. — S'ha asse-
gui al banquel el processat
Joaquim Fransachs Serra, el
qual Inc nit del 17 ole gene: de
19	 es va negar a caben. les
ordres eap ole la pedida ur-
bana do Galena i l'agredi a
eops de bastó porque l'obliga-
va a marxar de la porta de/
Casino de Calella.

El fiscal sollieitit per al Eran-
sacias la pena de sis anys
¡mesó correccional.

Seeeió tercera. — El fiscal
ha retirat Facusació que si-as-
tenia contra Agustf Caber°,
processat per suposar-se'l au-
tor de la sostracció de 65 pes-
setes a la sera tia, anah la qual
varia rellogat.

Secció quarta.—Oliveri Gon-
zälez i Palacios fou processat
per acusar-se'l cona autor d'u-
na estafa a Antoni Segur i Di-
gas que I: va Hogar uns quants
/nobles i el Gonzalez se'Is a en-

desaparrIxent de) ecu
micili per evitar que el pesques-
sin fonki pagar els trastes.

El fiscal ha (kmanat que es
condemni el procossat a qualre
mesos i ums dia d'arrest major
i indemnització de 325 pesse-
tes.

ASSENYALAMENTS PER A

itumErilr A TERRITOR!AL
Sala primera. — Concepcie.

Desalme:. Francesc Barques,
etaatra Antoni Sugarea.

Sud. 31aj, a r quatalia. 31. Por-
tó contra Marta Travesía.

Sala sea:cona. — Barooloneta.
Majar miatitia. Salvador Gils

contra Iti..ard Fauna ,

PHOICNCIAL
Seccid primera. —

Tres erais por estafa. le-
sious b usii inrident contra Jo-
sep Llpresa i M. Climent, res-
pcct ivararnt.

ScreV, segona,
ornl per danys ronlra

tan; j saq,los i toa ano per es-
tafa ron!ea Antoni

Derga. Un nnal por lesiona
con:ra V:eens	 i.

S'erclt3 tercera. Sud. Un oral
per vita leteldt colaina Manuel Vi-
(tal. i tuca reltre per dispara con-
tra Enrío Pollee.

SPPP loi (marta. — Conerpeid.
FM oral per furt contra R',1),,rt
Zunon.

Des[:rácil al
Circ Eqüestre

DIUMENC,E, TEATRE DEL

POSC UN ARTISTA DE CIRC.
PENT UN PERILLOS EXERCICI
REBE FERIDES GRAVISSIMES

Diumenge a :a tarda. al Teatre del
Bosc, on actua una companyia de eire,
ecorregue una sensible i trágica des-
crimrla. Debulava aqueja matcixa
teeda el francés Murris Abbins, que
exeetnava un perillosissim exercici

aeid.ahliC en matocicleta. El treball
ea era descorcgut a la :mitra cirtat;
en diferents Incals ho han executat
alma artistes de eire. Consistia l'e-
xercici. anarneaat el "salt de la moza",
en Ilanearse ranb la moto en tota ve-
locitat per un pendent de gran aleada.

M. Abbins es resistia a
el seu exercici acrobätic, pezqui—d
pendent per on s'havia de Ilanear
85 de fusta, shavia mullat irá ut,
pluja d'aquell dia. En vista que Zi
públic ql dernanava amb impacianch-
i que adhuc davant la seca tardann:
se sentiren alguna xialets, es decid;
presentar-se. Sorti a la pista, mait
nerviós.

151. Abbins anà a executar el "saltde la mort". I, com ell temia, re_
llisca, su hé algun espectador digil
que la moto no furcionava
pänie i l'ernoció del públic fau indes-
eriptible, peoduint-se una gran calle
sió. M. Abbins, amb la mota caigei
al jardí, estabellant-se centra un arb're
Quedà a terra sense sentits, donant
sensació a tothorn que era mor!. Cal
esmentar la serenitat dels afectes a
la casa, que aconseguiren rettait
palie que en veme caure la meto
ternera que no els caigués al daman;
fugia desesperadament, atrapehnt-st
uns als altres i empenyent als nals
nyans de la pista.

M. Auhhins fon conduit a la casa
de socors del carrer de Salrneron,
se li apreciaren cornmocione cerebral
i visceral. de pronästic molt greu. S€1
trasIladà amb el cetxte ambulimeia a
l'Hospital Clínic.

També MI( eurat a la casa de so-
cors l'espectador Joaquim Matea
nisidez, de 18 anys, ei qual loa ferit
en cauce la moto. Presentava ferides
a d:verse3 parts del CO5, 59rt0511/leet

de pronóstic En!. Tamicé sofr' al-
guna erosió l'ares de seguretat Jan
de la Torre.

Les ferides de M. Abbine fan ti-
mer per la seva vida. De totes inane.
res. atuir al cesare semblava que ha-
via experimentat una lleugera mil:ora.

Seriava en una dispesa de la ram..
bla del Prat, núm. 24, i era a Bar-
celona des de dissabte. La sea-a mulle
treballa en un circ de París, on m-
enta també el "sal: de la mor:" en
autoir.äbil; lot seguit se li comunica
el trist accident. Darant tota la ni;
de diumenge i tot ahir 31. Abbins ei-
ligué sempre acempan2at (rartistes d u

la companyia que actua al BO5C.

en-1.71MI•r^.M.re•	 ,11.7nOrliCaScancOnN.,

Ha net Loma

Orhek

Dissabte parral ens sorprengoi;
dolorosament la noticia de la mere
del distingit literal i comeditlgral
hongares Lorand Ortmok, rceidet
entre nosaltres des de bastaras arl

Orbok vingué a principie de la,
guerra, dedicant-se al periodisme i 4
la literatura. L'any 1918 estrena h

R0911 la comedia en tres actea
"L'hoste iuuitchaanl, Incluida pd
nostre company de redacció Carlo
Captlevila. L'obra tingué un vena-
ble exit; s'aguantà al cartea erres
quantes sennancs..A final de la tra-
teixa temporad a estreni al matriz
medre i traduida pel mateix eser'a-
tor catain, la comedia poentätica
tres actea "El cavaller de Saingalt".
escenificac ió de les memOries ¿ti
famós aventurer veneciä Casanova-

.Aquesta obra fa uns guante se

sos que traduida a Vanglés sa esta.
narre amb exit brillantissim en am
deis primen teatres de Nova YA.
on encara es representa actualment

Durant la temporada del 19 al 2,1

estrena a Romea. amb el rnateix trl.
ductor català de les altres dues, una
divertidissim a farsa titulada "El arr-
uma del mestre". Orbok. ultra nutra
obres, lela temps que treballava
una gran composició e5Cc'illiCa, e1

protagonista de la qual era Goya.
El notable literal hongares ilaV1

estrenat obres a Budapeet. i a di-

versos teatres d'Austria i d'Ale
manya i cl seu nom era conegut a
rnolts centres inteHectuals europeus
Vingut u 13arceloaa en un menten:
atzarós de la seva vida. slavia coa-
penetrat talnment anda els riesen
costurns, que segurament co g

mogut mai més, encara que
cl desti l'hagues, deixat arribar a ven.

Aquí s'havia fet nombrostts cela-
cions i termes amistats; la sevamu4
prematura, can ha meta quan tot
havla cemplert la quarantena.
causal una profunda imnressi ó a tea

els que el coneixien.
Descansi en patt i relti la seva

milia el testlmcnli del noetre sinct
condes].

Lloguer	 Quota Quota

anual	 antiga actual

500	 s'oo	 300

720 (12 S mes)	 to'Sci	 1224
840 era 5 mes)	 16'8o	 2016
960 (tú	 mes)	 a8So

	 28'8o
t000	 30.00

	 30.00
1200 (20 $ mes)	 4800

	
4300

18o0 (30 $ mes)	 15300
	 153'oo

2000	 170.00
	 17000

2400 (40 $ mes)	 vano 31200
23 00	 32500 325'oo
3000 (50 S mes)	 480.00 sto'oo

(Fina aquí la rebaixa.)

3500	 595'00 595 00
4000	 72000 74000

4200 (70 $ mes)	 eaS'oo 840' 00

4500	 855'oo 9C0'03

5P00	 1OCC(00 /oodoo

5500	 1 2 10.00 121 000

(almo	 1320.00 1380.00
7000	 1680'00 1680.00

S000	 Inzo'oo 1960300
9000	 225009 225000

Des de 9,000 pessete s. el n'aun de
tributació es el 25 per too del llo-
guer, ara com abans.

Es veritat que han estat excep-
tuats ele tributar els lloguers de 40
a 499 peeeetes almunia; penó, es que
Iii ha encara Ilogilers de 35 i 40
pessetes al mes: Les (motes cor-
responents a amiests Hoguera eren,
altrament, incabrables, donada la re-
sistencia de la gcnt hurnil al paga-
mant dela impo r tes directes. No
cree que s'hagi arribat mai a l'em-
bate d'un morías per quatre o ciac
p7SseteS.

Els lectora cecearan prelmablement
en el quadro insarit ant .erionnent les
relmixes anunciades. No les tumba-
roa però existeixen. El eue no eXi2-

tris: s(+11 els Ilegiters eis tipus dc tri-
butació deis guata han cstat rebai-
xats.

Ele llegatcts dc "pises de toa pes-
setes al mes o de i5o iaiptts, de ho-
giben corma« per exemple, paga-
na igual que abans. Però Yill01111-

nat ciutadà que disposi d'un pis (le
1,275 pe5setes a l'any (21 duros, 1
pesseta i un ral al mes) vetara relaai-
atada la seva quota dc 6693 ?ereetes
a 51. I el llogater d'un pis de 1785
eessetes anuals (2 ) duros, 3 nesseles
i 3 rals al mes ') pagará 124'95 pesse-
tes en Ilce de 151'72 çue en pagava
obans. En eaevl, els llogatere que

l' a neen 6o .3 70 pessetes al mes, C0111

ele que en paguen 250, 3 .50 .3 amo i
multe d'altres, veuran augmentades
llora quotes.

No és aixn, scnyar director, una
rebaiaa incompren5ible?

Resta, er6, la lema intenció
l'a.juntament cte rebaixar l'impost

Tots salacot per exem-
ple,—Ito ha dit tot la Pretnsa—que
reconeenia que fará el sanyor Nua-
irrt en cl pressupest d'il4uminaeia
(it l'Ajuniiltneut—de les oficines de
VAMntament beta entes—permetrn,
nanas a venir, (le rehaixar en un 75
per uno rimpost sobro eis llegaers.

Un contribucnt

La 1•4; sica

Declara que era inmoasible tornar
a apoderar-se de jartilleria i reno-
güerir el poble, car ambdues coses
exigien unes torees superiora a les
suc ell podia destinar, i sobretot. les
tropes havien estat massa castigades.

Para de les difieultats comuni.
cachos i sic l'aparició de telegrames
del comandament que ni roquera són
estesos en les normes reglamentarles.

Tampoc caristeix cl telegrama del
3 d'agost que apareix com remes Per
Navarro, en el (mal es manifesta que
la resisteneía de la posició no pot
prolorgar-se.

Recull el càrrec del fiscal referent
a les negociacions amb els rebels.

Afirma que el fiscal s'ha mantin-
gut en multes de les seres acusacions
en un error moral, pecó en una cavia
com aquesta no es tracta d'apreciar
la major o menor pericia d'un coman-
dament, sin() «estimar les delinqiién-
cies.

Ambdós conceptes, el moral i el
juridic, són diversos.

La delinqüència exigeix la volició
de jacte acose que el dret militar si-
gui una excepció.

Responsable és. doncs, Navarro de

la seva acció en el terreny de la cri- ES VEN 
tica. no en el terreny penal mentre
no hi hagi figura de delicte.

El general Berenguer no va sortir
dues vegades del campament. Parla
de la rendició i fa esment a aquest
respecte de tot el que va dir Suärez

Inclan en defensar un dels processos
que se seguiren amb motiu de la cal-
guda de Santiago de Cuba.
sp•zzommumniminizemuummaziazzazzumnumar•
• Avis importallt, •

•
• »t.
• •
•
• Estant terminantment prohibit per R. D. de 22 de de- •
• sembre de 008 i per disposició goeernativa al "Butlle- •
••
• U °Bajar de 21 del correrte, l'ús d'envasos usats, als

• fabricante de "Sidral" i asimilare, per ésser causa de is
•▪ contagi d'infinitat de malalties i garantint Las 1114.- •
• lloequInes, 8. A. la més absoluta puresa del seu Ora .» •

• nuIst aferrase" te establert per rad d'higiene i en •
•

•

▪

 complIment de la Ley. no admetre la devolució d'enva- •
• sos, ja que el sen acreditat producte serà servit sempre •

amb envasos nous, absolutament gratuita. 11
PI8001807211 9111•1011 "LAII IIIALLORQUIFIA8", 8. A. ••
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aparen de telefonia sense

fils, marca "Godi", de tres
lampares, amb quatre auri-

cutara, NOU DE TRINCA.
Red: Barbarä, ti i 13, im-

premta

A LA BOCA DEL CANO

La noticia apea, quan sortia
del Can& un stihjeete molt Ia-
miliar a la Model, que acabara
dp prendre uta rellolge i cit, mo-
neder valorals en 200 pesseles.

El detingut, annmenat Joan
s'Ita niudat novantent

al correr rEEntenca.

EL JI-jJAT DE GUARDIA

Avui retlevaris en el torta de
guärdia ei jutjat del districte
del Nord, el del districte de les
Drassanes.

La processó del Cor-
pus a Gracia

Sin(icat	 Banquers de Barcuen, St
S. A. Arnü.?.-Cal	 E attea l'45.arans S. A.

Subscripdó penca de 2o.000

Cbfigacions 5!potedries al 61'10

Ca

Cu1pa-4a itera'i de Fureumls

Catabas, S. A.
Subscripta la totalitat deis 1fiols derts,

queda ;aneada L7 present 51.1b5CripCiö pública.

Barcelona, 25 de juny de 1924

Stadicat dt Banquers de Barcelona, S.1,

El President

JOAN MAS CALMET
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LES REPARACIONS Cm/munid de la paella
di esparts'àpat del .Sindicat

de Metces
piumenge, a les dues de la

frita. se celebra a l'Hotel
l'apat del Sindicat de Met-

o. de Catalunya, ab dnotiu
Daver-se consti(uït el lt Grup
, Vida de la Mutual Médica i
especialment per hay er arribat
p, a 1.000 els molges sinitiçals
irscri t s en el I Grup d'invali-
desa.

assistiren prop d'un cen-
Pila r de metges. abundant ols

diverses poblar:ons catala-
nes. Presidia la tanta el pre-
e.de nt del Sindical. l'ex-cliputat

Mancomunitat. doeor
pain i Sais. el qual tenia a la
drola el s ice-president doctor

i els doctors Balalld•
presta. president de la secció
dc Barcelona: a l'esquerra In
havia el president de la Mutual
3Pcl iea. doetor S:eart: el secre-
tad del Sindieat. , lector Bus-
quet. i el doctor Aquilué.

L'äpat es reatlitza en mie;
ra bella cordial:1 al.	 regnant
smnpre un esporif cridealisme

enyoräy om fa temps en los

En tots ele assistents es vela
satistaeri6 per Péxil assolit

pel Sindical i per la Mutual.
car eón norn0s tres o quatre
cents els socis quo ho eón de
Ji Mut

A l'hora del brindis el dortor
digné que tia Mutual ha

iCactuar, no parlar. Si 10 int-
berlänCia el que ja siguin mil

sindieats inserits al Grill)
d'Invalidesa. en té mes encara
aquel! bell esperit de la Classe
médica. Fern que signin tots els
aietges de la Mutual-araba-,
; per al yb für. procurern que

tots els metges.
El doctor Puig i Sais (ligué

unes paraules. tau breus t'ora
les del doctor Sicarf. Avui 0s
un dia d'alegria - rcunenrä-
pel que representa lacte i per
estar reunits a q uí. En pedem
dir un dia de familia, trobant-
ros a la nostra llar metges de
Barorlona i crarreu de Catalu-
rva. Per ale agraeixo als inet-
e••s delegats ilur assisténeia,
aixi com el seu seré compor-
,anient en Eassemblea que hern
tingut. A reveure. companys,
f:tts a una altra assemblea.

L'acte arabà prop de les qua-

- 	 cementar que In casa
Milä. ofrenà els assis-

- al banqurt cigars que
-	una faixa amh la se-

• • inscripció: "Nisea el Sin-
•. Opopeptol Erba."

AQUEST NUMERO

HA PASSAT PER LA

CENSURA MILITAR

711effir

\24...4rnr:',)

La

Cierna dental
cientifica

r...012(110
s'ha introduit en

tots els paisos
amb l'ajut
espontani de la
clase professional

Actúa mil a

MEDICINA

PREVENTIVA

DENTISTES I METGES
concixen la fórmula.

Consulten-loS.

Basta cobrir
terç del raspall

quan s'usa

KOLYNCI $
Dura dos mesos

usant-lo
tres vegades al día

i'••••••7•.•
t4.•
a

gressat a la presú
a Roma : lill111111i
expaa com Ion as-
sass nat ei dutat
sociaLsta Matteoll

Roma, 23. - Cessare Rossi,
ex-cap de 'l'Oficina de Premsa
adjunta a la Presidencia del
Consoll, ha ingressat a la pre-
strt Rebina Coeli, de liorna. per
acusar-lo de complieitat
rassasinat .de Matteolti.-11a-
vas.
Russi DIU QUE ESTAVA MA-
LALT I PER AIXO NO ES DEI-

XAVA AGAFAR
Roma. 23. - El senyor Ces-

sari Rossi, jefe de l'Oficina de
Premsa del minist eh de l'Inte-
rior , ha declarat que no s'ha-
via presentat a les autoritats
fins ara. porqué es trobava ma-
lalt i esperava una minora
abans de constituir-se preso-
ner.

SernlYIa que el senyor Rossi
duran( aquest tenlos ha estat
antagat a Roma. ignorant-er
enea ra on ti fou dona hospita-
1:1at.--Havas.

Dumini diu que Matteotti
tingué la culpa que

el matessin
Ron a. 23. - Al "Message.ro"

Durnini din que els instig.adors
del rapte (le )1alleolll no te-
nien la intenei,". n de fer-li as-
sassinar. sind tan sois de te-
nir-le seqüestrat per algun
temps per inipedir-le que fossi
Os de les sevee armes politi-
q ues assistint-hi a les sessions
del Parlan-toril. Això es driluelx
aixi mateix de les condemnes i
arcossoris trobats a la maleta
de Dumini.

Per.) segons Dumini i Ares
aeusats. Matteolti. una Negada
a raut omòhil. reareionä vio-
lentment. eridant i eneorajant-
e. fine que els SPuS cinc agres

sors er van veure obligats
dinar-ti cops de puny i un tra-
ques; ti feu un dispar d'arma
de foc.

Les ferides trobades en pl
roe d'un deis agressors sena-
bl au confirmar aquest relat.

Es troba ja fóra de dubte
que el pantah5 amb taquee de
sang que es troba a la maleta
de Duniini. pertanyia realment
a Matteotti.-Havas.

•

El general De Bono acusat
d'encobridor

La declaració d'un ex-redac-
tor del -Corriere Italiano"

Roma. 23.-Un diari d'aquesta diu
que s'ilan rece/lit greus acueacicite
que semblen recame sobre una emi
nent personalitat feixista. Aquesti,
personalitat, que segons tots els in.
dicie, sembla ésser el general de 13-

no, no féu res per evitar que es co-
metes Eatemptat, malgrat estar al
corrent de mi el que es tramava Es
posa de relleu cl fet singular que,
fins a la vigilia de Eagressiö, es feie
vigilar a Matteotti per un pulida,
com a mesura de precauciú. Sentida
que Forte de supressió de l'estilen-
tat servei partí de molt amunt.

S'assegura que el senyor
ex-redactor cap del "Corriere Italia-
no", ha declarat que el dia següent
a la desaparició de Matteutti, e! di-
rector del diari, Filipelli, li va con-
fessar que, en denle, -Matteotti havia
estat as:assinat. però que no s'alar-
inés. ja que tant Cesare Rossi com
el general Dc Rano i altres persona-
litats estaven al corrent i no passaria
res.

D'aixé) "Il Mondo" tren la de-
ducci3 que el llavors director gene-
ral de Seguretat. De Bono, eslava
assabentat del crim i Iba annagat
durant tres dies, donant falses in-
forn:acions a Mussolini i presentan
Eassassinat corn hipotétic.

La Premsa usetusiX perqué De
Bruno sigui destituit del seu carrec
de comandant cap de la milicia

¡ que es d' inri les respcnsa-
Lilitats que damunt teIl recaigui.-
Hayas.

Londres, 23. - Maeclonald i
Ilerriot es preocuparen princi-
pailment 'le croar una atmosfera
do simpatin i (lo cordialitat en
la conferéneia le Chequers.

dii plantejar el senyor Her-
rint la qüestii'i de les garantes
que s'han d'exigir a Alrm2-nn.
Macdonald con firma la inflexi-
ble iiniA (pm regna entrr Angla--

torra, Bélgion i Franert lavant
Una Al o manva volunfäriantent
insolvent. afegint que Anglater-
ra rstä a l'i gual que Fata dis-
posada a cerrar un acord amb
una Alornanya pacifista, perla

cs revestir:\ do la 1111••n gran
energia contra una Mcinanya
nacionalista i pangermanista.

Aquest compromfe rontribui-
rä a facilitar ana sol/trió de la
de la delicada qüestió do roen-
pació militar de la corma de in
Iluhr.-f-Havas.

LA NOTA OFIUAL
Londres. ??. (Oficial 1 .-En la

conversa amistosa i íntima en-
tre Mardonald i Herriot sobre
los nüestions eitmles-
les qüestionS ori g inades por
l'informe deis tientes i de los
mositres que han d'adontar-se
pr la seva revertid& r porä
relten l'acord complot t absoliit
que lit ha entre ele ruin!, da
vista deis respret ius ca pstcte
Gevern.

Na fou possitde arribar a es-
tablir conrIusions tefinit ves,
donada la nrcessitat ¿lis 'onsil_
tar nr n-ss ian-ient PIS Governs bel-
ga i italià.

Otiodh ronvingait. sota les re-
serves que això ennvingués ale
altres riliate. que a mitjans de
julio] se celebrar:1 a Taandres
una ronferéncia interaliada en
la qual es fixaran definitiva-
/1-am] els procediments a adop-
tar.

Es decidí famb0 nie amnios
primers ministres faran junte
una visita a Ginebra ami) motiii
Ce l'obertura de l'Assemblea ilo
ta Soriotat de Nacions.

En presència de !os dificultats
urre preocupen el min roten
Macdoradd i Hercio? acordaren
concertar un parto le mútua
collaborarió.-Havas.

ES TRAMETRA UNA NOTA
COL.I.EnTivA A ALEMANY.

Brusselles. 23.-L'onviat es_
»erial do l'Ag.ituria Navas es t ä
en condicions crassegurar que,
ultra les dreiseinne quo abir es
van fer clic! IU mitianteant
i in ermunieal oficial que os do-
nit a da premsa. els
Mardonald i Ilerriot han iixitt
ele termos d'una nota rol-l ecti-
va, que es tratneträ a Alronanya
tan avint enm hagi rstat tainm-
nienfla al Govern helgo, el qual.

ear, dubte. raprrivarä.
En la dita nota es eridara

ratanei,",lele dirretrms dcci lidett
sobre Einterbs que p pr a elle
timiran antualmord eh donar
¡troves materials d e la soya bo_
tia vi-din-11M i de la SPVII hona
fe. si is que velen vetire
blertee lee entuneir.w., norrnak

elln••••	 ItlaroanMOM.	

Insistirä, a mes a mes, agites-
ta, en termes npretruants, en
ht neeessital que Alemanya for-
mult, sense hagar, manifesta-
eions tr y minnuf a en la qüestió
de, 1 Pca nia',---P.lva s.

DEC'LARAC.ZONS DE MAC-

DONAD ALS COMUNS
Londres, 23. - Cambra deis

Comuns.-E1 primer ministre,
eenyor Muedonald, ha forma-
eat les següente tleelarzteions:

L'entrevista quo vaig celobrar
ahiir arnb senyor Herriot a
Chequers. tenia per ()hiede es_
tudiar tes qüesliods tècniques
necessäries per portar a la
prärliva el pla fermulai pel Co-
rnilcs Dawes, així con) estudiar
aquelles altres qüestions sobre
ter:, quals es de desitjar arribar
crian més aviat milior a un
aeord entre Franca 1 la Gran
Bretanya.

Després ha mar:festat el cap del Go-
veril britanic que no tenint ni Harriot
ni ell cap propästt de concertar acords

eepatIles dels altres aliats, es drna-
ria cumple a Bélgica i a Italia del
tractat a Chequers, abans d'adoptar cap
conclusió cancreta i definitiva.

S'entrarà immediatament en tractes
ainh cl Govern de Washington per dis-
cutir /a participació dels Estats Units

en tina conferlencia intaraliada; la
qüentió de la preséncia d'Alemanya a
aquesta reunió ha estat discutida; perd
ice qiestih essential que els aliata es
posin prèviament d'acord respecte de
l'aplicació del pla Dawes, que sera
objecte de deliberacions en Vesmen-
tada conferimcia interaliada.-Havas.

. 
La principal qiiestió a die-

cutic antb Bélgica i llälia, ver-
sará sobre la millor manera de
portar a Alentänia a complt:
t le brin gran doterrninades esti-
pulaoions 1 t les cniii enfiles • n
el pla tlels périts, peró que seto
blin sor! ir-se a igun tant del
Trartat de Vereattles.

Tan aviat onm es possi en
obra el pla Dau-es, continuaran
los discussions i aleshores es
discullrä altres qüestions pen-
dents entre Fram:a i Ant,•Inter-
ra, essent tina d • aquestes la
dels deubles, ele quals no po-
/en Csser mezelat e arnh el que
es rofereiv a l'aplinael.i del pla
Da wes.-Havas.
LA S. DE N. 1 LES GARANT1Es

DE SEGURETAT
Londres, 3. - La dceissii

adoptada en la Conferència
Che quers. d'anar junt s a Gine-
bra. indica qn- anthdAs primer:,
ministres prnsen confiar a
Sorip tat de Naf i0713	 papar
prineipal prl que fa a les qms_
Mona .le les garantirs i de la
segurol.tt.

El 1 10 5 versemblant sombla
cf ssor (pie Nordara. rica serä in-
vitada a •prendre part en la
Conferéncia interaliada amm_
riada por al mes juliol.-Ha _
L'EVACUACIO DE LA RUHR
París. 23.-Segens l'enviat especial

de "Le Matin" a Londres . T-Terriot i
el g,emral Nollet , , ubordinaren la oües-
Cid Vevacuaci3 militar de la R. uhr
a un control absolut en determinacleT,
línTes estraregirmes quc permetin el ca-

abastamen 1 que l'opiniA O Iddioa
lea protertat tot seguit contra

le, violència, el 'tuteln que el Go-
vern, el qua?, interorctant el sentir
racional, no ha clulnat d'ordenar la
persectició deis antors de l'execrable
atcmptat, siguin els (lila Siguin-ila-
vas.
DETENCIO DE LA SENYORA
DEL CAP DE LES FORCES

ARRIES ll'ALIANES
París„ 23. - Comuniquen de Roma

a la "Chicago Tribuna" que la senye-
ra de Piccio, rauller del comandant
en cap te les forces 50 r 1e5 italianes,
ha estat detitiguda a Isi;ipals guau in-
tentava dirigirse a Cbraega., a botad
d'una canoa antrmObil acompanyada
dl scu
INAUGURACIO D'UNA 1.INIA

DE FERROCARRIL
Padua, 23. - /Une s'inaugurb al

proper ramal ferroviari Piazza-Car-
mignmo, amb aseistacia del seas -
secretad Caradonna.--Ilavas.
MANIFF.STACIO ANTIFEIXISTA

A PARIS :-: NOMI3ROSOS
FERITS

París, 23.-A les portes d'aque.sta
ciniat, prop de Saint Gervais, Migué
lloc ahir %uta manifestació antifeixista,
organitzada pele comunistes.

Es produicn eatignants collisions,
resultan ferits nombrosos manifestats
1 noticies.'

Per fi s'aconsegal restablir la calma.
-Hayas.

L'ACTITUD DEL GOVERN
AMEP.ICA

Washington. 23.-En els cercles oil-
C:2:15 es declara, sobre l'acord realit-
zat entre el senyor .Mactionald i Her-
riel.. que el Geiern america segueix
atentament i aprova totes les gestions
encaminadas a posar en practica. en el
termini Inés breu possible, les conclu-
sions dels périts.-Havas.

EL QUE DIU LA PREMSA
París. 4.-La majoria dels diaris es

mostren en extrem satisfets dads re-
sultats que ha donat la conferéncia a
Chaquers, d'Herriot i Macdonl, po-
san; de rallen que hi regnà la major
cordialitat.

"Le Muda", parlant del comunicat
oficial que iba facilitat a la Premsa,
cl qualifica de sensacional.

"La Figaro" diu que aquesta mani-
festac l ó de salidaritat entre ambdós
paises és el millor mitja ¿'intuir a
Alemanya a qué es poni amb since-
ritat.-Havas.

HERTIIOT A LONDRES
Londres, 23. - Procedo/ti de

Chaquers ha arrihat a aquesta
capilad el sencrrr

El presiden( del Consell fran-
cés ha estat aquest malt a rA-
badia do AVestminstor, col-II

-caut una corona de flors a la
Isba del soldst desconegut.

Al migdia el senyor Berrio:,
sorlirä amb direeeid a Brusset-
ies.-Ilavas.
31. IIERRIOT CAP A BRUS-

SEL.LES
Londres. 23. - A les nou d'a-

mirst mat i ha sortit el senyor
llerriat aun) direcció a Brus-
sol•les.-Havas.
M. HERRIOT ARRIBA A

I3ELGICA

DECLARACIONS DEL CAP
•DEL GOVERN FRANCES

Ostende, 23. - El senyor
Berrio`, ha aribal as-ui a aques-
ta ciuta l , sortint dcspres cap a
Bras selles.

Abans de sortir el president
hl Consell di' Ministros tran-

eZ• e; la estal interrogat per un
periodista per tal •cie si era cert
que Arglaterra havia imposat
rom condichl previa rovaeua-
i . hi dr la 11u1c.

El senyor Herriot, posant
una l'erta reserva .eIl les seres
paraules, ha contestat que An-
u-tate:a-a no li havia dc•manat
cap sacri lid, ..k.fügi que ara es
dirigia a Brussrllos, per tal
d'exposar als Sell3 rol-legues de
ltidgira. loa] i elneora mor' 1.
Postal de les negociarionA amh
la Gran firotanya.-11avas.
M. ItERVUOT A IallUSSEL.LES

RECEPCIONS 1 DANQUETS
Brusselles,. 23.-El prrsident

del Consell de ministres Iran.
rés. senyor Herriot. ha arribat
a mi-arista capital a les sis de la

Isartndt'' 
essent r

jl:-,btv‘eli:; 
en 

7'eP e -srta-
eió, pels senyors Theunis i ny-
mans.

A tres quarts de vid t fou re-
pel rol, i a IPS \mol es donä

al seu honor un äpat 1 Parobai-
sida de Erança, al qual fo-
ren invitals tols els ministres

In'lg/.rf:onverses fina 1 enmen-
,.aran elornit fitat i. a los deu, i
lindran lloo al minisiori de No-
goeis estrangors.-Ilavas.
POINCARE CONTINUA FENT

SOS
Paris. 23.-En una t'esta de

eoinniemortm:ó de la gMnIttl-
ofensiva francesa (1,-1 1 n l a, a
Votalutt, l'ex-president Pi -tr a t

'ha (el una viva a firmariti do la
polillita per elll seguida. Repetí
que era neressari insistir prop

Ruhr.-11 avas.

ELS SOVIETS

Afullesa.ment en massa
d'hostatges

Riga. 23. - A Leningrad, el De-
partament politic d'Esta: ha fet aiuse-
llar en massa les persones retingudes
cera ostatges, pcI cas d'un complot
monarquía. Entre elles, figurava el
general Butarikin, ex-director de
l'Escola d'Artilleia, que no ha par-
ticipat en cap sublevaa blanca, sitió
que ha presmt molts serveis a la causa
roja.-Havas.

EL RECONEIXEMENT DELS SO-
VIETS PER. FRANÇA

NO HI HA CONSULT A AMB ELS

ESTATS UNITS
Parle, 23.-Contra el qae algunes in-

formacions semblaven donar a celen-
dre, no existeixen negociacions espe-
cials entre París i Washington sobre
la reanusació de relations de Franca
amb Rüssia.

El Govern francés s'ha limitat a
comunicar al Govern arnerica les seves
intencions en aquest sertit. comuni-
cant-E, com a diversos altres Governs,
el text del fragment de la declaració
ministerial relativa a aquest afer.-

nirrera

DE MADRID
lataressants dianIfestaclev

dEl cap del Directori
(a matinada)

Madrid. - El general Primo de
Rivera, de pas cap a Sevilla, ita lit
a Ciudad Real ore el Oil 13 de se-
tembre. per tal (I a cele', lar l'aniver
,:ari de la puLila del Directa-ni al
Poder, anira q a Madrid Inés de
bo 000 catalam.

ELS DISCURSOS DEL GENE-
RAL PIILMO DE RIVERA A

SEVILLA
sovma.-En Päpat de l'Exp,-

siciú Ibero-Americana, et cap
a el Directori pronuncia un dis-
curs, en el qual digne que a Se-
villa es »mnifesta l'anima de la
nació i que les unions palrió-
ligues actuaran al matoix
lemps dol Sometiml.

jk la tarda en primonciä un
altre alPriring de la Plata
Braus. dient. entre all res coses,
que el ressorgim e nt del poder
civil a Espanya es lino: mi% tan
aviat com el non partit de la
"Unión Patriótica" ofereixi ga-
ranlies de qué ol poder lai rä heu
servil.

A les onze de la rit, al Casino Mi-
litar pronuncia un altre discurs ett
el qual, re:crint-se al 10 de setem-
bre, digné que mai no i ultft la con.
(larca cii Eexércit i que el rei CM>

ph cl seu deure con' el primer pa-
te-ho la.

Després afcgeix: Volem fer d'una
vee.ara el partit anomenat "Uniént
Patri3tica" per reintegrar a Ilues
htocs ds bornes civil;

Acaba dient que el pro/den/.i del
liarme no sita resolt per falta de
métodes preciaos i (111C Espanya no

pot oblidar els gens compromisos in-
ternacionals a l'Airica.

DE BARCELONA

ELS FOCS DF. SANT JOAN

Amb de tots els anys,
anit passada se celebra la revetlla de
Sant Joan.

Fusa ben entrada la nit circulaven
umbrosos grupa de jovenalla que re-

corchen fent :Orinada els lec; de les
places i t}acetes de la cintat.

CeelS, toes naturals. d'artifici i
treta mota. concento i halls icren els
Muncres del programa tradicional.

Als banys no hi hagué l'aninracló
nEaltres anys, i a ¿bid hi contribui
ginament que ach motiu de les reectits
pluges ha mitnvat forza la calor.

41 Rambla tampoc no es notà un
comiderable excés de pahlic com en
altres populars revetlles bakelonines.

Els llocs, peró, de venda de testes
d'horténsies i aufähregas foren rnoll
visitats.

Ibera de tutear la nostra
encara segueix lanimació pels car-
ten, i solnetot als bars i restaurant
més populars on els sarauistes celebren
l'epileg de la revetlla lent els honors
a la coca de pinyons.

DE POLO .AQUATIC

Correspenents a aquests Campionats
de tercera categoria, se celebraren d u-
menee .des partits do water polo.

Al C. de Mar, entre requip d'aquel l
Club i el C. N. Atlétic enyjatant a
go:s; els equipe eren els següents:
C. de M.: Fent. Cabani, Sarsanedas,
Serima, Querait. Cardill, Gibernau;
Barrios, Llach, Sierra, Montanyä, Fa.
rel!, Artigas i Diez. L'Lrbltre, senvor
Esté n:e, ho féu encertadissim i el par-
tit fou molt emocionant.

L'altea partit que s'hav:a de celebrar
entre el Sabadell i el Matare* en la
pis..iria del Barcalona. no es félt per
11G presentar-se el C. N. Sal-1:1,3,4a ad-
judizant-se els punts al Mataró.

R E M

EL CAMPIONAT DE CATAL171-
N YA D' I -1'11	 ERS",

SUSPES
Aquest eampionat, que liavia

de tenir Hoc diumerge a la tar-
da. al nostre por n, o es va ce-
lebrar per no llaveros , prosen-
tat l'equip del Tarragona i amb
mutu acord entre el Maritim

Club de Mar.

• Baltneol , 62 - .
A. Sancomá

n2,i.os. mol 0
Ar)ict

'' .4	 ete"

COnearnallaial: fradtria goa*
Aissrlat	 Illareastona

D'ITALIA

L'afer Matteotti
Cesare Rossi ha in_

COM EN CANVIA DE NACIO-
NALITAT

UN AUSTRIAC, ANCLES 1 ES-
PÍA ALEMANY

Paris, 23.-Tclegra fie n de Lon-
dres al "New York Ilerald" que el
detingut Otto Chirszel, suposat aus-
tríac complicat, segons sembla, en
Eatteassinat de Matteotti, ha estat
identifient i és en realitat Vex-diputat
anglés Tribitskh Lincoln, espia ale-

rnany durant la guerra. - Havaa.

DETENCIO DEL XOFER DE
NA LDI

Bolonya, 23.-La pohcia ha detingut
un individu anomcnat Fiorani, el qual
prestava serveis en qualitat de xofer
del senyor Naldi.-Havas.
ELS MERESCUTS HOMENATGES

Roma, 23.-Tant en aquesta ciutat

com en altres d'Italia, especialment
Bolonya, Trento I Ton, ahir tingueren
lloc reunions feixistes d'homettatge a
Mussolini i al Gayera leixista.-Ha-

Va&

EI.S AVANTATGES DE NO
VOLER-SE REGENERAR

Roma, ase-El "Messagcro", Gen-
pant-ee dels comentaris que el sucres
Matteotti donen lloc a Vestranger,
din haver comprovat les bones amis-
tats d'Italia, encara que alguns dia-
ris de diversos paises hagin pres eran
a pretext l'ocorregut per reprendre
campanyes

Alguns diaris francesos i anglesos
-segueix diert restnentat diari-
slan distingit en aquestes campa-
oyes, el que demostra una ineom-
prensi6 per part seva, car quan en
aquella paisos elan produit esdeve-
niments, la prensa italiana no els
la acollit ;mil) la fruicia, morbosa
(pie els alludits diaris han demostrat
ara, peque !a premsa italiada ha en-
tes sempre que els crinis polítics ger-
minen el Mateix en terres monarqui-
que, que republicanes.

Bel que fa referencia a la premsa
anglesa especialment, ella batirla
tréssee la primera que hauria de cor-
re un vel suture l'aesumpte, permite
no es recordés la recent història de
la política britanica amb respecte al
poble irlandés, la qual histOria ella
sola seria prou elloqiient per fer ca-
llar tots els diaris anglesos, en lloc
de publi car els llares articles en els
quals es parla massa del puritanisme
britànic,

El Messaggero" acaba dient que
la publicitat que la prensa italiana
ha donat dels esdeveniments palesa

ELFET 1 MOCO all115 CONCERTAR IN ?ME 110111
DE MllTill gOinniCill

L'entrevista de	 : Nota de	 : Ilerriol i Nincdo,

na d ässistiran a fo1crwra ile l'Asamblea de la Societat

lucias a Ginebra : fierriot caillí d Brussei"es ;
cito te cap dai	 frall2s

I 111110 ih ji,;61 es tielv.3M (12 te bel lateNliatli a lad.es

pid trarnetimant de trepes abades a la
Rühr cli qualsevol contingencia.

Els aliats parlaran en termes eriér-
gics al Govern dc Berlín sobre
qiies;i6 del desarmament i	 exigiran
rexecuci,5 integral d'un invemari 1

d'una inspecció deis armaments ale-
mattys que portara a cap ana comisa
sia :ntaraliada.

Iferriot i alacdonald decidiren no-
menar cada un per la sera part un
técn ic que cs cuidi el: preparar rar-
ranjarrünt de la qüestió deis denles
lateral:a:5 seise esperar la intervenció
dels Estats Units.

Set/19a que s'invitarà al Govern ale-
man)' perqué nomeni un representan
que assisteixi a l'establiment del pro-
tocol dexecució del pla Dawes.-Ida-
vas.

CANCELLER SE/PEL
SURT DE L'HOSPIT•L.

Viena, 23.-EI canceller monse-
nyor Seipel, crantinuant la seca con-

fitlescencia, ha deixat l'hospital, in-
aressant a un Sanatori. - Hayas.

Cap a un arrab-
Pment sobre eis
denles rusos fint
Ang:aterra : Els
cred toro, argiesos
acceptare o pa-
gi.nient parc,a`g

Londres, 23. - El "Sunday Ex-
press" creu probable que aquesta set-
mana s'acabi st aaord entre bis re-
presentants soviCtics i els creditors
britänics prop de la qüestió deis (len-
tes n15.705. Sembla que aquests
acceptaran pagament parcial, preferi-
ble a esperar un arranjameat total,
problensatic, i en tot cas, lluutya. -
Hayas,

samonnwlms..

NAT AC1O
EL FESTIVAL INTERNACIONAL
A LA PISCIMA DEL BARCELONA

Mal temps ensopegi el C. N. Barce-
lona en ambdues exhibicions interna-

cienals.
Amb tot, a les prestes d'ahir lii con-

corregué mis púltdic, desenrothant-se

les proves amb l'ordre regüent:

La m'artera fea cls Seo metres, re-
emplaeos, la qual dona el següent re-
sulptartim:

	 equip Col 51. A. C., format

per Hulasse, Krencr, Hisstek, Tur-

nctisky: Temps, ti' 24".
Segon equip del C. N. B.. forma,

y:7 Peradejord l. Méndez, Manten, Pi-

n'ato, Temps, ti' 24".
De surtida. en Petadejordi i l'Halas-

se twznés fan no deixar-se avantatjar
l'un de Ealtre; en Méndez aconsegui
avanaar el seu contrincant d'un terç

da piscina. per la (mal cosa és llarga-

ment ovaciona: en arribar; er. Martell

va saber aguantar l'avantat ge guanyat

per en Méndez, perd en Turnousky el

sap recuperar i accnsegutix arribar
er imer.

Després es ¡irga un partit de polo
aqti3tic entre dos equips de tercera ea-
tegaria del C. N. Mataró i el C. N.
Barcelona, resultant vencedors eis dar-
rers per 4 a o, tres d'as Jets per
l'Estapé i un per en Ba.lcells. Arbitra
Flesnearès Halase. el qual ho féu /té.

La cursa de 13,3 tut., reemplaces,
quatre estils, fou un tricmf pels hona
garasos: e h seu ecuip, format per Ha-
lasse. SIcilia. Hisstek i Tornousky,
trapnì en el recorregut I' 32" 1-5.

L'equip del Barcelona, format per
Méndez, Ortiz, Beraernas c Farrés, em-

prà	 34" 2-5.
L'equip del C. N. B.. que arriba en

tercer Une. iormat per Tusetl, Lavil a,
Vila i Purés, emprà	 37" 2-5.

A centinuaci3 va dar-se a cap la
cursa de cinquanta metres ínter-cines
la qual fea disputadissima, com ho de-
mosca el resultat:

Primer. Ribas. del C. N. 13., 54" tí.
Serian, Feliu, del C  N 4. 14"2-5.
Tercer, Pinillo (carletl, 54" 4-5.
Les escasses diferércies acanseguides

pels concursants demostren palesament
Emocionan: que fou aquesta cursa.

Entaaa, la que més entusiasma el pa-
Hayas. bite fou la prova 200 ITICI:CS, en

la puní, la igualtat de forces és bem
manitesta. En Pinillo, tu aqueata CUT--

sa, pogné prendre revertja d'en Tour-
nousky. el qual, guanyà per escassa
diferencia: regulo del C. N. B. era
format per Fäbregas, Trueta. Parada-
jordi, Farrés. Berdernas i Pinillo, em-

7'C'etcatti	 5p	 3.1f-a„eara. r. formal per To-

rok. Kremner. 11:51.ek. Halaste. Ere-
selmayer i Turnousky, empra	 51"

4 qu'ntsiEn es salts de palanca plena:en
part l'Uni3 i en Tort. del C. a:. B..
i l'Ortiz, del C. N .......... els quals

es mostraren l'esplandida forma en

quFinesaimtrbenten.s2 celebra el partit de
polo aquatic, en el qual venceren els
nostres per 3 a 2. que foren fets de
la següent forma: Cl primer gol el
féu l'Halassc. el qual. trobant-se des-
marcat. IIOg.dì xutar al seu gust. En
Fontanet. d'un pase d'En Gibert L.,
aconsegueix introduir la pilota a la
xarxa. empatant. Una arrencada de
l'extrem dreta del Magyar fa sortir ca
Cruetts de la porta, la qual cosa oca-
sima un altre gel: al cap de pea fi-
neix el primer temps.

La segona part comença amb gran
tren per a tothom. En Gibert xuta

per3 la pilota toca al pa: i ta
a parar a les mans d'En L. Gibara el
qual in:rodarlx la piLna per l'angle.

(-Juan falta poc per aebar. En F. Gi-
bar:. trobant-se completarrient sol, tira,
un xut que en Sianko no pot evitar
que sigui gol. i ¡incite l'encontre amb

la victòria per als nostres.
Resumint: cines festes exemplars i

d'un franc éxit per al C. N. Barcelo-
na. per la qual cosa el felicitem una
vegada més.
CAMPIONATS DE CATALUNYA
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La XVIII vea a França
(La primera etapa, 3ß1 quilòmetres)

LA SORTIDA DE PARIS : : EL QUE DIUEN ELS
"ASOS" :: ELS DARRERS 40 QUILOMETRES.
130TTECCHIA VENCEDOR	 LA PRIMERA
ETAPA :: 3,300 FRANCS I EL "MAILLOT MUNE".

LA CLASSIFICACIO D'EN JANER I L'OTERO

CICLISME

Parlament, 9 i 11 - BARCELONA
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BASCULES .
ARQUES
PER A CABALS

Com haviern anunciat, diumenge,
a les dues de la matinada, fou dona-
da la sortida als participants del
"Tour de France"; amb aquest nao-
tiu s'aplegä al L'una Parc, a més
deis corredors, una multitud enor-
me. Els inscrits, com ja diguaretn,
foren 183, deis quals només aso
prengueren la sortida, figurant entre
aquests, segons les nostres noticies,
lanar i Otero. Entre els no sortits
hi ha Henri Suter, Paul Duboc, Jo-
sep Pelletier i altres de menys ca-
tegoria.

El lampa ha estat esplandid du-
rant tota la primera etapa. Els cor-
redors aliaren des de Lluna Parc
fins a .Argentetril, on els fou donada
la sortida definitiva, acompanyats
d'una multitud enorme que ha acla-
mat els "asos".

Entre els nous inacrits a la cursa
figuren Valle, que va grainvar nany
passat la Volta a Catalunya. i Frantz,
luxemburguas, que malgrat nohaver
participat mai en aquesta prova, hont
assenyala com a possibles "leaders"
de la mateixa, degut a les perlar-
mancas que darrerament han portat
a cap. Pera els idols de la multitud
són indubtablement els herols deis
anys passats. els Henri i Francis Pe-
lissier, els Botecchia, els Jaquinot,
els Alacourt, els Alaroine, els Thvs,
eteatera, que en ésser reconeguts pel
públic foren objecte de gratas ova-
cions.

Heu's ad el que manifeeren,
ahans de prendre la sortida,
SC.r dels principals participants:

Henry Pelissier, el guanyador de
rara- passat:

—Si no tina cap enaapegada. cal-
dra arar depressa per cncalaar-me.

Betecchia. que arriba segon:
—Aquesta regada guanyaré perqua

no penso pas cometre la imprtalaaria
d a l'any passat: ho podes ben creare.

Vine, la gran esperança:
--nano quia:madres!: nomas de

pensar-hi els ronyons em fan mal.
Després de donada la sortida a Ar-

gcnteuil els corredero demostren no
tenir gaire pressa per cobrir els 38!
quilarnetaes de la primera etapa, i
fins a Freport (221 quilainetres) no
hi hagué novetat, i l'escamot de la
davantera compran 91 corredors.

Abans d'arribar al control de Diep-
De (252 ouiliametre3) la cursa s'ani-

Copes Sport
Medallas, Figures
allegóriques. Gran
assortit. Miren els

I SANTAINARIA FABRICANTS,

Pneus econòmics.
Felpan, 34.

	aparadors.	 i

ma i entre aquesta poblada i Saint
Valery tan qm.) I sescamat davaater
e, disloca passant al davant Bailan-
gsr seguit dels Pellisicr, Botecchla,
Villa, 1:rama i antes, dotar en total,
que van al davant.

Després de Sant Valery l'escamot
ska vise augmentat per un cantó
alleugerit per l'altre, per diversos
orrredors.

A Fecamp (328 qm.) <lino, cor-
redors van al davant. Jacquinot, que
e, recorda que rally passat guanya
aquesta etapa, apreta com un mal
esperit.

En els darrers 40 quilametres s'en-
tauli una !Mita ‚tale aferrissada. L'ar_
ribada a l'Havre is efectuada al sprira,
classificant-se els corredora com se-
gueix:

	. —Ottavio Bottechia (nana,	 San
Marino).

2.—Ville (frauaès).
3 —Seflier (belga).
4.—Hertr i Prilisier (francas).
5.—Frantz (nana).
6.—Barmern (italià)
El temps controlat per a tots ha es-

tat el de 15 h. 3 in. 14 s. esmeriles
en la primera etapa.

°nasa° BDitecchia ha acrinseguit
classificar-se el primer. passant al 521.1

poder el "jersei grec a. a Inés a mas
guanya en total Jaco franca.

Ville en arribar segon i Franja,
cinqua. confiriera la coafianaa que
hom baria depositat en ella.

A darrera hora esas c.arauniquan que
el Sastre campió _lanar ha arribat en
83 Roe, i l'Otero. al 94.

La sauna etapa campea 38e qui-
lòmetres que hi ha entre L'Havre
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Chasbourg passant par Rallen, Hon-
fleur, Caen i Arromanches. La sor-
tiaa data !lavar estat donada aquesta
n'atinada. a !es dura

LA CURSA DE DUES HORES

AL VELODROM DE SANS

Com dirirm ca les darreres informa-
cions da Indica') dr ilhamenge, dissab-
te a la nit se celebra al \Taladrara de
la La da .4..ms la cursa de dares
hoces a l'americans, organitzada per
l'Agrupada Catalana de Corredora
Ciclistas.

Es pi-cantaren els segtients cquips:
Gesmann - Tresserres, Sant-Cairpi,

Salvadó-Farré, Bohigas-Licpis.
cric-Casas. Gil-Sana Alegra-Torres
Margaleff, sol, per no trabar-se en
disposició de córrer el seu corma:ny Es
pafiol.

A les 10 . 20 CS dona la sortida ala
scgiamts corredors: Gcsmanu. Marga-
leí f, Carpa Salvada, Bohigas, Tasado
Gil i Torres.

De sortida ja radican acure len-
sacinas que en; preparava la oros,
ami) dues iones embranzides que (luan
sempre Akgre i Farra , les quals ser-
viren per a una volta a Llopis-Bohi-
gas i dues a Tiasserao•Gasin.nn.

Casas, que hada sofert pana, inten-
ta sortir novament. pera es dona
campee mia la tr.armiaa no li volia
funcionar, desistint a la fi de fer-ho,
la qual cata sud parqué Escrich
&calla a fer equip amb Margalei a a
durs voltes perdudes.

Tresserres, tense retirar-se, no es

presenta des de maja hora abans d'a-
cabar-se la cursa, a suplir a Gesmann
el qual arriba al final mantenint les
set voltea perdudes.

Escricheargaleff en guanyaren una
tense que en altres s'esforcessin molt
a evitar-ho.

Llopis es retira per caiguda de Bohi-
gas , quan aguase no podia rellevar-lo.
Sans també es retira, continuant la
cosa Gil sol, cl qual guanya la o..ar-

rera prima dm 16 pessates amb Taja(
et; Farré que es colloca a la part su-
perior evitan: el pas deas altres.

Després d'aquesta prima, que era la
final de la cursa, el; equipa quedaren
de la wgiivnt manera: Farré-Salva

-46. i Agre-Torres amb
ann volees i un total de 78.204 (ruda-
nutres.

Seguiren Gil sol i Escrich-Marga-

Avui , a les cc de la tarda, se ce-
labrara al carnp del Barcelona el par-
tit final de temprada que a profit de
l'Escota de sordo-muts. cacs i

de Villa Joana ha arganitzat la
Fdieracia Cata/ara de Chao de Fut-
bol.

Ultra um partit d'una hora a cele-
brin- entre els primers equips cornplets
del Terrasa i dcl Gracia. lluitaran
dues sdeccions, intagrades pe's següents
jagadors:

Estruch; Cavada; Surroca; Torral-
aa: Sancho; Canalla; n'Ida, Barman,
Zabala. Alcantara i Sag.

Jiu/manchen ; Serrar Monte:anos ;
Xavier ; Pelad: Artistas: Alcázar; Ola
valla; Cros: Tonijoan;

. . .
A la ¿arre-a SCS5i6 celebrada pel

Cansen Regicaal da la Federació Ca-
talana. va acordar-se concedr un in-
dult a tots eis jugaders que durant la
temporada que linda han enat costi -
galo per incidents en els campa en
aterida a ésser cl primer any que re-
geix el nau Reglamant de la Eadera-
cid Espanyola. per/a en cl ben antas
que aquast acata] no santa precedent
cap mema. puix que d'ara andavnat i
d'acord anda ao que disposa el al-gla-
mena no podra ésaet zixecat cap das-
tic. • • •

Sembla que Fr, Montcsinos ha dei-
xat de figurar a l'Espanyol. encara
que aqueo Ii nega ei permis de tras-
Das. Per altea part. també sembla eme
no vénen a rafaraar les files reíais

, els jugadora Acosta i Urquizu.

Per a denla. dirneeres, esta anunciat
el coman; de les 1:15 , IIICS de l'Assem-
blm anual de la Federac:a Espanyola
de Clubs de futbol. Sembla que en-
goany les sessions del concili no seran
tan tranquilles cana era d'esperar, do-

Del F. e. Barcelona

A par; ir del dia 25 deis c or-
rents, de 10 a I i de 4 a 9,
podran esarr retirats de les ofi-
c iales del Club els rebuts co y

-respon.enls al tercer trimestre
d'enguany.i

nada la passivitat dcl ario directiu.
Aquest. per considerar que no 1,3 eirot

5SS:31:: en tot monina de l'ajad de
:es Federacions en l'alar de l'equlp
de selecció. ha presentat la ¿musité
amb caradar irrevocable.

Veurem qua passarà.
En represe:nació de la Federada

(*galana van a Madrid els senyors Ut-

elTd Cabot i Fruneasc Rosal!.

A conseqúancia dds incidents esde-
ainguss al rana, de la Unió Espori;ca
de Sans guau la celebració de l'anua
lat parta Reis' Pc.rtb.u, han citat da s-
qualificats els arbitres sanyors Ay:16
z Ferrer lanas.

• • •

Malgrat la nota ()adosa qua pu-
blica la prtmsa, dorsant cana a segur

lef f. a dues voltes, i •Gesmann-Tres-
soeces, a set volees.

Immediatament els tres empatats
efectuaren el desempat a des voltea
posant-se en Cuita Carpi, Alegre i
Farra, classificant-se com segueix:
primer, Carpi; segon, Farra-Salvada
i tercer, Alegre-Totrcs.

Resumint: la cursa va ésser molt
en/ocio:lana portant-se continuament
velocitats considarables, tu qual cosa
féu que el públic sempre sega's amb
entusinane el sea transcurs. Cal dir
que el temps de 78 quilametres Jets
en (luan ho.res demostren palesament
el que fou la cursa; potscr no s'havia
vist mai al Velòdrom de Sans, i fino
arenan que consisteix ca un recae('
que no es tornará a acure o tardara
melt.

L'organització, perfecta.

que la Federació la aixecat el castig
gire pesaaa datnunt de la Joventut
Republicana, podara afirmar que no
In ha tal acord, jaula que si bé es
cert que la "Confederacióa Depor-
tiva de Cataluña" ha prcgat al Co-
mité Regional dc la nostra Fede-
rada que ton» a admetre en el scu
si l'expulsat club de Lleyda, sembla
que aquella no admet discussió ni
inzerver•aa de teraer en l'afer cbjec-
te de discussió, merare i tant laylo-
ventut Republicana no retira la que-
rella criminal que te presentada con-
tra els federatius i rellanen per sem-
pre a recama- ala Tribunals te Jus-
ticia en afers que e3 derivin d'acords
reladioriats amb assumptes esportius.

Els partas d'ahlr
EN PL PARTIT DE PROMOCIO

L'ATLETIC BAT EL REUS
PER CINC A UN

Al camp de l'Espanyol se celebrà
diumenge el primer partit de pro-
trocla entre l'Atlatic de Sabadell i
el Reus Deportiu.

La partida va ésser totalment fa-
vorable als sabadellencs, cona ho pro-
va el resultat que aconseguiren.

Sur:apere ordena l'arrenglerament
dels equipa, que ho feren cona se-
sucia:

Atlètic: Sanalauja, Morena Case-
Ilas, Grifa, Cliaonas, Gofreces, Ra-
n1.5, Pujol, Mota, Pons i Galafré.

Reus: Pellicer, Fuguet, Vidiella,
Blai, Magrinva. Salvador, Paulo,
Domingo II, Pallejà, Eort i Domin-
go 1.

Durant la primera part el Reus
aconseguí atacar un xic, cucara que
l'Atletic el sobrepuja visiblement,
donant noc a poder admirar el joc
defensiu deis reuseus.

L'Atlètic aconseguí marcar en
aquest temps dos gols, obra de Pons
el primer, en rematar una pilota que
haría salvat Pellicer; el segon el fati
el mateix Pons, de penalty.

El Reas marca el seu d'una mane-
ra esplandala: Domingo II aprofitis
una paasada justa de Pallejà per en-
gegar un xut d'angle esquerre que
no podé evitar ei portar.

La segona pare ja va ésser total-
ment faaarable als sabadellencs, els
quals marcaren tres gols mas, obra
de Mata, arana el cap, el primer; el
sagaz' el miela Mnta. (l'un bon xut,
i el tercer Pons, duna passada de

Ramos.
El partit acab is en ring d'un atac

fortissim a la porta del Reus.
Lasshitratge d'En Sampere, molt

eneertat.

eamistRin

PITÓ
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Extens assortit en CAMI-
S E S confeccionadas a m b
POPELIN i CEFIRS AN-

GLESOS

El segon partit ha de jugar-se diu-
manga vinent al camp de l'Europa i
és indublable que els recames, un xic
més relees de la sorpresa de ¿himen-
ge donaran encara molta boina als pro-
santa d'En Germä.

Almenys la impressió que ens fati el
match en la primera part das ho pu-
ma: de creure sial.
HAVENT EMPATAT A UN GOL
L'EUROPA I L'ESPANYOL, EL
PRIMER S'ADJUDICA LES CO-

PES VEA

M'ab la temença d'una suspensió del
partit a causa de la fi:arta pluat que
caigué paca moments aloma el públie
cs dirigí al camp de l'Europa. 	 .

Amb tot, el parta es jugó, encara
que mit tan rcnyit com s'esperava.
L'estat del terreny i la maaca dc la
compenetrada, acostumada a la ¿asan-
teca de l'Europa lai influí força.

No vol dir sino Tic la partida es-
tés mancada d'interés; :a Iluita sano-
pee es desenrotllà amb gran entasias-
ma i amb el desig de marcar, pera
la sena característica no es pot igua-
lar amb la del primer puna

El senyor Vilalta ordena l'arrengle-
rament dels cm:Mi, que ha ieren com
segueix:

Espanyol: Zamora, Canals, Sapris-
sa, Trabal. Sanahnja hille sulani-
tuit per Montfort al segon ternas).
Caicedo, Olariaga, Manorqui, Zabala.
Miami i Juanico.

Europa: Jaumandreu, Balaciart, Al-
coriza. Xavier, Maurici, Artisus, Ale-
gre, Celia. Cros. Olivella i Alcazar.

De bell comenaament. l'Espanaol ata-
ca la porta de Jaumandreu. è1 qual
hagué de parar el primer xut.

I

Partit do desempat. darrrir
do la lamporada d'enguany.
CENTRE D'ESPORTS DE

SABADELL.
cara ra

FUTBOL CLUB BARCE-
LONA

A les 4: final de la Copa
-C;ran M etro", da quarts

P(IlliP,n .
A la mitja part: proves al_

létiques.

Campeli3Corts 291	 177(y)

Una jugada magnifica de Zabala
ocasiona el primer gol per a l'Espa-
nyol, pecó Maui es trobava en off-side
i Vilalta anula.

El primer gol Inconsegui l'Espanyol
obra de 2abala, després d'ésser -li pas-
sada U pilota per Mallorqui.

Amb tot l'Europa s'anima i acorne-
cuí un domini força accentuat, que
salva molt bi Zamora.

El domina més franc el produí 'Es-
pan-oí finas	 arribar al final del pri-
mer temps.

Començada la segona part, de bell
nou l'Espanyol inicia el seu atac i
sust de Jaumandrcu en una rematada
desafortunada de Zabala.

El jasa s'anivella boa xic, pera es
destaca la desgracia en el Out per
part deis graciencs. Cada regada la
duresa en el inc va acreixant-se , ajta
danta» Viialta. deixant de marcar un
off-side. que és protestat.

Maurici agafa la pilota i la passa
molt justa a Crns; aquest se sorteja
la defensa i engega un tret que li
valgué el gol de l'empat.

L'Espanyol continua el sea atac, mole
ben dut per Mauri, Zahala i Juanico,
pera s'arriba al final sense que l'empat
fas anullat.

Immediatament forra. Miradas a re-
quip de l'Europa les Cope, Vea, que
ha tornat a guanyar.

EL GRACIA I EL JUPITER
EMPATEN A DOS GOLS

Al camp del Gracia tingué lloc
diumenge l'anunciat.partit entre el
Gracia i el Júpiter.

El partit no va ésser el que s'es-
perava: les notes emocionants no lai
foren, destacant-se una gran apatia
per pare deis davanters graciencs.

A la primera pare els dos equips
aronaeguiren un gol per banda; el
primer el fan el »pitar a conse-
quancia d'un mole encertat xut de

Vi»yes.
El del Gràcia l'entra Orriols, d'un

xut que tocà el pal i de rebot pe-
netra a la zarza.

La segona part va ésser més in-
teressant que la primera, demostrant

Cores—Medalles adieten:
Prbples per a «por'

Eduard Segura
PLAÇA REIAL, 15

el Gräcia. en alguna moments, les

seres qualitats.
Un gol per banda també s'entra

en aquest temps: Orti, del Gracia,
marca el primer en un avezaç en el

qual se sonaja el porten El del Jú-
piter el marca Mayoias, d'una pos-
sada matemática de Gil, el qual havia
corregut la bala amb molt d'encert.

Arbitra el senyor Castcrlenas, amb
voluntat.

Els equipo den:
Gracia S. C.: Palau, Saura, Marín,

Cortas, Sales, Plaza: Sapena, Cala-
tayud, Soler i Orriols,

C. D. Júpiter: Forré, Orti, Mos-
carda), Pericia Gallicó, Gumbau II,

Montoliu Vinyes i

EL C. E. SABADELL 1 L'AVENÇ
EMPATE.N A DOS GOLS

A Sant Andreu se celebra aquest
partir mularat el temps plujós amb
qué birem obsequiats diumenge.

E/ partit es mostrà sempre
Ilat, donant ja de bon comenaament
la impressia d'un empat, amb tot i el
gran entiasianne denmstrat pels
equips contendents.

Els gola de l'Avenç forera mar-
cats per Sala i Cabrera, i els del Sa-
badell per Bertrand i Plaqué.

Sobresortiren els jugadors Albar,
la davantera de l'Avena i els rnitjos,
a la segona para i del Sabadell, el
portar, defensas i mitjos.

Els equipo es presentaren de la
segtient manera:

Avena: Albar, Solé, Villa, Massa-
gué, Tomas, Pasqual. Molera, Sala,
Prades, Cabrera i Simó.

Sabadell: Folguera, Cabed°, Sor-
ribas, Tema 1, L'urna, Morera, Pas-
tor, Bertrand, Domènech, Flaquee
i Sans.
EL MARTINENC A VALENCIA

Valancia. 23.—Dissabte i diumen-
ge jugaren el alartinenc i el Valan-

1 cia: el primer dia quedaren empa-
tato a uta gol, i l'ende/ala guanya el
Martinenc per tres a dos.

L'àrbitre, En Milano, va anullar
un gol dels valenciana.

En general els partits no foren de
molt interaa—P.

BOXA
LA VETLKADA A PROFIT DE

CANTERO
Dissabte a la nit va tenir lloc al

para l'anunciada vetllada de boxa
profit (lel boxador Cantero, a la (mal
assisti regular concurrancia.

El programa comportava diversas
combato i exhibicions.

Els primero foren tots en muere
"rounds ." de des minuta i SCIISC deci-
sió. Lluitaren en primer lloc Brown
contra Young Cidone, els (malo feren
els quatre **rounds ** a gran tren, in-
teressant foraa a la concurrència.
Young Cidona placis repetdament la
sera asquerra amb oportunitat i

i aemostrà també molla cono
bativitat. 13rown, mas experimenta:,
boxa amb multa eficacia i esquiva
millor.

Catada i Sei 1Mitaren en segon tina
també a guarra "rotulen" de dos mi-
nuts i sense decisió. Des del cop da
gong Catala plagis a distancia diversos
directes de,,querre i altres tants durs
crochets de dreta. En el segan round
continua la Iluita amb avantatge de
Catala. En els dos darrers "rounds '
Rei es dasensapi i reedita diversas be-

GRAN UCEAR!
CALDES DE MALAVELLA

Temporada de 1 de

lies esquivadas i plaña algun cop que

altre.
Faaregat i Cola, que &acarea a

continuació. co mostraren tan aais
esgrirnistes cem mediocres carnbatean
El director de combo, scnyor Munir.,
els cr ida a l'ordre, E aleshores s'ama.
ren deixandint. promer Fabregat i dep
pré, Tomas Cola; aquest darrer fea
un ball darrer "rund", aconseguaa
dimitan completament el sea advers
i guanyar-se l'aplaudiment de la con.
currancia.

Elnalment Pera Sisee i Josep Gire
nés (eren dos "rounds" d'exhibició
força reeixits, 1 Ricard Alls nutre
-rounds". dos amb Mario dos mrs
amb	 yac no ho ¡oren taut

HIPISME

' 1
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VICHY
: : PROVINCIA DE GIRCA
maig a 30 d'octubre
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COSES DE FIITHOL
LA CLAUSURA DE LA TEMPORADA OFICIAL
PER A AVUI :: UN INDULT ALS JUGADORS CAS-
TIGATS :: EL JUGADOR MONTESINOS VOL DEI-
XAR L'ESPANYOL	 L'ASSEMisLEA DE LA
FEDERACIO ESPANYOLA	 L'ENUTJOS PLET

ENTRE FEDERATIUS 1 LLEYDATANS
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P1BERNAT

pEa !anua-La INTERNA-aja.
NALS AL POLO

Diumengue ling.neren floc al
Polo Jockey Club les curses
corresponents a la prova Oni-
nius, donan' els .següents re-
sultats:

Primer m'eran. — "Barroete",
marital pel senyor Juli García
Frrnandez. O faltes. Temps 1
minut. 35 segons, 3-5.

Segon. — "Cliché", muntat
peri senyor 3Ianuel Serrano.
Dues faltes, 1 minut, 35 se-
gons, 3-5.

Tercer. — "Ali". dels SP-
nyors Herrero-Magdalena. man-
tat pel senyor Josep Herrero.
Tres faltas. I minut. 36 segons.
4 quints.

Quart.— -Zapatillero". mun-
tat pel senyor Nemesi Martinez
Hombre. Tres faltes. 1 r»inut,
40 segons,

— "Meseta", mun-
tat pci senyor Alfons Jurado.
Cini• faltes. 1 minut. .15 s.. 1-3.

Sisa. — "Madiran". del se-
nyor Antoni Palma muntat pel
senyor Alfred Sane. Cine fal-
tes. 1 minut. 58 s., 1-5.

Seta. — "Acailoraclo", mun-
tat pel senyor Manuel Serrano.
6 falles. I minut. 32 s.

Vuité. — "Gallopar y Ir del

senyor Vicens de la Cruz. mun-
tat pe! senyor Manuel Serra-
no,. 7 faltes. I minut. 51 s.',

"Barrote". "Aralorado• 1
"Galloparv II - .	 saltaren .els
obstacles . amb	 baladren
d'augment d'un obstado d'un
metre; "Mella", "Meseta" i
"Madiran". amb l'augrnent d'un
obstado 1'un metre. 15 cm..
"Ali" ara un obstacle d'un vi
Irr 30 cm.

imossum

Rau
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Alti llos termal., bicarbonatados, alcalinas,	 elorurades,
. abdiques

Mídanles de l'aparell digestiu-Fetge-Artritisme en ‚es múlO•
pies manifestacioneiDiabetis- Glucosúria-Coosolidació de frac

tures
Establiment de primer ordre voitat de frondosos pares. Ila-

l'Aficiona grans, cómodos i ventilados; menjadors i café espalo-
nos; salmos especials i elegants por a testes i atraccions. Cape-
Ila molt formosa. Hiluminaciod eléctrica. Carups per a tenni3.1
altres esports. Autos per a exila rsions. Garaigo. Teléfon. Admi-
nistració: Rambla de les Flora, 18, Barcelona.

Joiers - Fabricants

Joies d'AH

Copes i medalles

d'Esport

Ma¡n. 44.	 Te. 5528 1
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Dimarts, 21 de juny de 1921 , LA PUBMCITAT

ELS	 ESPECTACLES
RESTAURANTS •

eta.,

#444.9.ffle•i•«444~11441K.K.-ti
X

Can CULLERETES.i'
Q1, n rti 'MI. e	 Teilliza 200
	 e

tcAsnaizta-ra

ilied14444-94.1.44411‘444.04*
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Monumental - Padró I
Waikyria

TEATRE POLIOR AMA
Companyia oficial de come-
dia del teatre Infanta Isabel
de Madrid. Direcció artisti-

ca i d'escena,
ARTUR SERRANO

rr,Teatre Catalä Romea
Telèfon 3500 A

Gran companyia còmica del
Teatre Lara, de Madrid

RICARD SIMO RASO

Morí el 18 de gener de 1923

havent rebut elsánts Sagraments

	 (A. C. S.) 	

112BATEN»

DINAFIZ DE CASAAvol, diada de Sant Joan. Sessld
matinal d . 11 a /: G2ssotte, y ea-
pitoi; La casa del mlateri; Fati-
des. Ta eda: Cl caatoll histl.rio. ad:
Le •	 •• - •

G 
i6•
	

b
u

it tr, est-elleS•
Cramr••etLto,VI darrcp.eapaol;••Loe
Guapos" o Cent brava, atlaptaeld
de la s./t. :ate/a que p3rla el nideix
tito!: M'acata de Cendany; La

pena tancad4 1 altreS

—
Darrera setmana. Avui, di_

marta , tarda, a dos quarts de
cinc. i nit. a les den. La diver-
tida comedia
MI COMPAÑERO EL LADRON
Tres actas molt cómics. Admi-
rable interpretació de Leocädia
Alba. Concepció Català i Simó
Raso. Demà, tarda popular, el
z èxit RI hermano y yo i
Acacia y Melitón. — Dijoue,
funciö en honor i benefiei
l'eminent actriu Coneepcid Ca-
talà, amb les obres deis Quin-
tero

MI HERMANO Y YO i
vamouos (estrena)

Es despatxa a comptaduria

0,~4.0a4444.04400444O4Oee
TEATRE TIVOLI

Grandiosa companyla d'o.
peretas 1 revistes de Josep
Joan Cadenas, procedent
del Teatro Reina Victòria,

de Madrid

4144.0.344+0.0441.4.044444444
Xvui, dimarts, festivitat de
Sant Joan, tarda, a dos
quarts de eine. Stedid espa-
cial: Casualidad! i el verila_
ble exit El primo. Nit, s ima
quart d'onze: El dinero del
duque. — Divendies,
27, estrena: La escena final,
de Joaquim Abati i Josep

Lucio

1i37.,STAIIRANT DEL PARC

La vídua N'Antònia Lorenzo, fill doctor Antoni, gendre
En Climent Casals j Prevosti, néts doctor Antoni, Joana, Mercè, Josep M. i Ama-
ba, nabats, cosins i les raons socials Enric Riba, Baile I Riba i Antoni Baila, en
recordar als amics i coneguts tan dolorosa pèrdua els preguen que no l'oblidin en
Ilurs oracions i que es dignin assistir al funeral que pe/ bé del difunt es dirà dime-
eres, dia 25, a dos quarts d'onze, a l'esgiesia de la Casa Provincial de Caritat.

ecraint .earesintenehe el del es titula per acomiadat

NO ES CONVIDA PARI1CULARDIENT

e
fncomparablirper als sopars
de Revetlla, a l'entorn de latesercea4444.444..+Healae+

CO L(SEUM
Telidon 3'535 A.

PISTA DE GEL

Amenazados pel ;extet. Ver.

e dura. Servei a coberts de
nou a onza, i a la carta fine

4
‘C a la matinada.
seeteetee'..e-e-e-etexeN14444.8.1eee

'ef4.4.0444+04/44-4440444.44.
`344~0604•1444444444444r-

Teatre narcelona
Companyia de comedias

DIAZ.ARTIGAS
dirigida pel primer actor
Manuel D'in de la Haza

Avue dimarts, fostivitat

/

de Sant Joan, a la tarda, a
. dos quarts de cinc, una sola
scssi6 cense numerar. Es- 7

trodeena plagia, por la fa-
trena del superb drama La .1

rao s a ffive ifirirray i 'David
.r• Pievell; Una esseparanea do

t
1
 moda, comedia, per ilryaill
Washburn; fin ven !ice de
IMP. cbmien. per Snob r,,,_
il.',;..i. i La lila. Nit, NoveteLs

i
universal IlÜlt1er0 106.

4-x-m-a+a-newnx,a+c-aef.-rx,

1-1,1,Ke ii
isa

115911130:11.3IIITS2361~71111111.~MM
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.earavamrsommocr.sr.

d	 anega genesal i
Vapor espanyol "Rey Jaime I,

e Palma, amb  
t

passatgers. Amarrat moll de les 1-
Drässanes. Consignatari, Campanada e
Transmediterrnnia. •

Pailebot espanyol "Paulita", tbe
Garrucha, amb carrega generaL

Llagar espanyol "Manuela Mate g.
ti", de Gandia, arnb verduras.

Llagut espanyol "Enrique", da f,
Roses, amb arrega generaL

Vapor espan3yol "Vasco
de Balboa", de Marsella, amb caz.,
rega general. Amarrat moll de Bao
lears Oest. Consignatari, RipoL

Vapor francès *Oued Zem", del

Casablanca, amb fosfat i ous. Amar-
rai

	 I
moll de Muralla. Consignatarid

Viliavecchia.
Vapor noruec "Svein Jan"", de

Newcastle, amb carrega generar.
Amarrat mollmoll de Sant Bertran. Con,
signatari, Condeminas.
Vaixells sortits

Vapor danés "Stella", arab Lista
cap a València.

Vapor italia "Anna enlich", da
trànsit, cap a 2darszl1a.

Vapor francès "Rebia", de taus
sit, cap a Cette i Marsella.

Pailebot espanyol "Roberto", amb
cärrezta general, cap a Palma.	 •
Pailebot espanyol "María del Nau-

fragio", amb càrrega general. cap a
VI léticia.

".Tapor espanyol "Rey Jaime II",
an-A- cir-ega general, cap a Mallo.

Vapor espanyol "Rey Jaime 1",
amb carrega general. cap a Palma.

Vimor espanyol "f ina", amb el

13C11 «mil), cap a la mar.
Vapor noruee "SveM Jarl", amb

idorvraéga general i trànsit, cap a Gè-

Llagut espamol "Elvira", amb
blat, cap a Palma.

Llagut espanyol "Dolores Eran..
cisca". de Sant Caries, amb sal.
	 1111n2•1•11

LLOGA RIA 1
Casa per passar t'isba a une

lo quilómetros de Barcelona,
de cine dormitoris i altres ha-
bitacions, amb bon servei de
trens o tramvia i que no valgui
més d'unes 700 pessetes pez
any o per temporada.

Eseriviu donant detalla, anure
cis 31011ELL. carrer Diputació
núm. 195, pral., segona,.

MOVIMENT MARITIM
Fetierzcij L'?;:alan d.9

t	 VerfelalTU PO - PARK Vaixens entran
Vapor italiU "Anna Goich", de

Trieste, amb drrega general. Amar-
rai moll de Sant Bertran. Consigna-
Inri, Baixas.

Vapor espanyol "Sac", de Huel-
va, arnb mineral. Amarrar moll de
Barcelona N. Consignatari. Pas-
cual.

Vapor espanyol "Rey Jaime II",
de Matad, amb cärrega general i
passatgers. Arnarrat moll de Mu-

Consignatari, Amengua'.
Vapor espanyal "Cabo Carboei-

..	 lo", d'Avilés, anda cärrega genera/.
Amarrat moll del	 Consig-

Avui, dimarts, Cesta de Sant
Joan. Tíirda. a dos quart a
de cinc. NO‚aura  quart
d'onza. La formosa comadia
en tres actr3. d'Andreu Pi-
rard, arreglada a l'escapa
espanyola per Lluis
Oliva,

Magn Pies ¡»li ins. Oberts tarda
i

AVUJI FeellTiereet.7 DE SANT
alga/

.	 Ale :,	 la tarda:
L'anafe dais nona

tivada do a:chur. grotesca
Andada d'un gran montgolfier

qua un cop anlaira produira
una

Pluja de dolecs i joguinas•
Banda militar als
(1, , 11111 de Sa	 '0am:in°

Tarda i uit funcionaran lotes
• LOS nrans atraccions

Cuba

e.
litgltes

I nt l!c7,1:'
3
lt

 1,172: üif;f:-)

 -UÏOiLS "

Esc LE?, DE ILEVitlif

ii	 23

Cinema Princesa
Via Layetana, número

'Ielefon 1 371 A.
Avui, dimarts. festivitat de
Sant Joan, tarda, a les 3'30:

TEODORO Y COMPAÑIA
EL SUEÑO DE efiKI

Local frose i cinnotle. Avui.
dibt:inl :5 grainliAs programa: El
przzoncr de Eanda, projeetani_
ne la segi,ila i dorl, r2 Jonlathl.
gdandids film de gran eniocid.
intarpratal pels gratis artistas
Aliae Terty. Iiärbara Ls Manr ,
Piltlion Nav nliTI,, LI'VMS...1.(1/)(3 j
d'all tes; Un nearit modele gran-
'.1111520 comedia per( anyent al
Prngrania Ajuma. interpratacia
pal simpätio ailist a Bryan
Waidiliurn; Ei terratrèmol, ex-

fani d!amatie
gran amovió i argumen!. alfa-
ment interpreta! pfd gran arho.
Lon (Ihaney: Les tras capsetes,
inagaffira einlit tiran:hilen; Vi.
da penosa, elida eemica do gran
11;,1:121.	 /)iito.13. gritnt, Otiret -
nos, entre elles WatorrIt.c:a fe-
menina, El quo fe fr.itfa fa ca-
timar, L'insomne En Teraaset
noi dci cortado, 1 d'aH, e.
Aviad La poetere de la fàbrica.

i La Bayadera dirnem.ms. larda,
CUANDO Ff.071F.V.V114 LOS

ROSALES

Nit. El sueño de Niki
Nit i cada nit, l'exitäs

La Bayadera
a4.140•4444444+60**0;&

salan, Ibarra i Companyia.
Veler	 "Avennire", d'Ajac-

cid, m'ab carbó.
Veler halla "Cantina", d'Orosai,

	

3i0 •	 a nb carbó.

	

e	 Pailebot espanyol "Pascual Fio'

	

2	 res", de Torrevella. ara sal.

	

ri	 Balandra espanyola "Corazón de

	

3	 Jesús". de Roses. arnb llast.
1 t Pailebot espanyol "Miguel Calde-

	I 	 ty", de l'alma, amb càrrega gene-

	

do	 ral.
Vapor espanyol "María", de la

mar, ami) peix. Amarrat moll de
Llevant. Consignatari, Freias,

Vapor anglès "WMtertön". de
Rosario. amb cerzals. Amarrat moll
dc la Barceloneta. Consignatart. Wit-
ty.

Vapor espanyol "V. La Roda'. de
ValZincia, anab càrrega general i 292
passatgers. Amarrat moll d'Espa-
uya NE. Consignatarl, Companyia
Transmediterrenie.

Remolcador angina "Knicht Er-
rant ",	 LiVerpoo!. antb Hast.
Amarrat moll de Barcelona Nord.
Ccnsignatari, Practics del Port.

Vapor espanyol "Betis", de Va-
amb carrega general. Amar-

rat mol! d'Espanya W. Consnatari,
Castdlonensc.

Pailebot espanyol ''Dos Herma-
% nos". de Pa/artnís, ato!, /last.

Vapor anglés "Cid", de Vigo, amb
càrrega general. Amarrat moll de
Barcelona S. Consignatari, Mac An-
dreu-.

Vapor espanyol "Francsica Ura-
vain". de Sant Esteve de Pravia,
amb carbó. Amarrat moll de Po-
nent. Consignatari, Feliu.

Es roben emärrecs per a
y los duce funciona de gran
nu gala qua se ealobraran els

dica 26 de juny i 1 de juliol.
eareeeedee-cerecre-reteeeeteo•eeree-t-eir

sr.M.1í7,-.1725.1X7M7.
te.; p pi 7u
21% :i krtg

P/V.TA de cm.
de Tres ,e.‘sion;

Vde
	 125150

Ama, Macla de Sara
10113 7Ciela i
cancere per la liso.

1-	 da do /largara
benellel 1 entina! deis

PBEOS
Llelja sonso en-

tradas 	  Pis
Cadires numeradas

sense entrada. .
entrada preferen-

cia	
E.Arada ;zoneral 	

'Timbres fin-doses
Peden adeterireee dos
asui a la ,a..	 (21 tea-

1.;	
e

l'.‘o	 A

•44441~444+041~414.)44W
T., Gran Teatre Espanyol
? SANTPERE - BERGES  1
2
. .11.11, dimarts. dlada de Sant Joan.
.1. Tarda, a dos quart s de quatre:
r.;	 Dues obre s : El drama

LA MALA VIDA
1d'En ¡Mi Val i mitJana, I

L'OBRA DEI. //La
LA CAMPANA DE GRACIA

o
EL FILL DE LA MARIETA

/cit. a les deu:
EXIT MAI VIST

I de la tragicomedia en (matra te-
tes., un printeg 1 eplleg, Original

dumlcharis 1 Mantea.
LA CAMPANA DE GRACIA

1 EI- FILL DE oLA MAIMETA

Dltnecres, tarda:
LA MALA VIDA

Jilt, 1 cada nit:
L'OBRA DEL DIA

LA CAMPANA DE GRACIA
o

EL FILI. DE LA MARIETA
----

Dilous, benetlet de la primera actriu

11
....„-,,,,,,-vcie+4-2

AL.1.44.44•44444.04.4.4.4,
Z

--an-a94~11144.44.44~041-•.'

ELDORADO
Coliseo de varielata

• CAMPIONS DE L'EIRE

els raes grans equillbris-

Avui. dimarts. Cesta de Sant
Joan, tarda, a dos m'arta do
citar; nit, a les deu,

Colossals programes
Notables pellicufea

Els famosos ciclistas
TRIO HAS3AN

Els eZ,Iebres
ELVIRA AUD SiLAN

balls russos
Suenes del fanos artista

CHESTER
el :cines plegable

Exit de la formosa dansa-
rina

111AFIGUIFliDll DlAZ
Grane oviiefons a la erni-

nent artista
censoa. HIDALGO

Selecta i exclusiu reportori.
Esplearlida presentar:le •

I

Dereh i rada n Pa:
CONSOLACID HiDALGO

111:V

tes del nuln entillurs emosnonants,
i pum/loses treballs dannuit ei

cable
..e.ressee-e-eseeeee-Deeete-reseeeee

1, 7? 'e•••-	 e'e	 t	 t
• CON C r- T - Entre...la de paceaig: ES ceniims	 eczem.matmcconow

enfRIZICI:MMIOMMIMMIIIV•1•21111:0MMMIZMYMISC:11l931V36.411.111

AMICS DE LA MUSICA Vetzus. Sport - ?abre
Ronda de Sant Anteni, 32 i 64,

27 .1. Correr de Foal anilla. a 5
rainuts,: ifalJeclba	raixado

	

tr	 :

Habitacions ailib mobles

	

Melljnr2	 Ptsnsions	 e
ete Narval azurat I acezante,

Pr e ns espimials per ala es
thiojantsA

car-se
assabcntar-se'n,
 a: Sant Jaume, 12,

il i Prat de la Itiba, 10, estanc
.75
v'a

Garatge: Teli;fon, 253 B.
r,ee3.1-m,sptexe*.ficeeembi»....>

Deinn, diniecrrs, a ll'eS

le , V11 :1t•

RECITAL rsE eviço:us
por la eininent cardal riu

Mercè Pitanta ci
Antònia Sancristetai de Folch

pianista
Exchisivanimil por als associats
Palau de la efe:ere:in Catalana

ASaUMPCIO CASALS
Avni, festivitat de Sant Juan,

ball da societat, tanda i nit, per
la banda Velltid Spart. dirigida
pel smiyor Ponsit.	 entrada,
tina 1)e±:Se!a.TEATRE COMIC

Gompanyla blopano .erloda de
NARCISIN

III
I..	 •	 '

enerimereeneerereeeetreeeeen-eve.,===ee=
JeWeetee,	 e- - F S P	 1" .Aval. dimane, citada de Sant loan.

tarde., a les quatre, 1 nit, a dos
quarts de den: I. La sarsuela en
un arte Sandias y melones; EL
Gran tal: de /a revtsla en un acte
El prtneipa Canamdo, ovacions a
1 — Ctla a Barcelona". P er NarcIsln:Can de nahes amb le menina
en un arte Acúseme padre o Yo me
arrar6 a un pino tarda, Per NOn-

1 prinripaN parts de la cual-
paroaa: IV. Fan ermaent de la re-
vista en un arte i eine quadrom
LA ILUSION DE UN CANILLITA n

fricraf colossal rit Naretsfn

4
	 Dl y enares, benellei de Narcisin

eti+1044•4411411+91111444441141

leeeele‘aleTe7flel
1 Fer.LLOTCERIA

Antani r,;(irlas
Plaça Santa	 núm. 7 Çj

F UT BOL

a dos (marta de cinc do
la tarda. Camp de les Corte

Parid final de temporada ;1 laca_
fit de lee Eseoles de Iiiirrednaita

- CeiAletA
l'n I t H d'ifilí/

SELECCIO ELerehe
l'••/1 n 1'0

SieLECZ/0 fe.1.31NCA
socis	 club, en els

quals prengui part algun
fi, la loba:ata d'un

50 per 11111 et:	 prcer de les
miljancaill l	 rasmi-

ineia ralait del lt:Ms con-cid.
Preus: Entrada do ISC101, I pos_
seta: ent,raila general, 2 pease-
les ; tribuna, 4 pesseteS: prOfe-
rimoin, 2 pessetes; gols, Van
p. , sseta; gols i popular. 1 p s-
s eta. Llotges (sense ontradM,
40 peasetes.

.Es despatxen entradas ¡ laca_
litats des de ies 10 del midi
les la g-111111PS	 ('nrup i trabe
Principal.

'---C1NEM E S --

-.44.44+4-ee-e-mporee4444.44-t

Gran Teatre Conital 1
Gran Cinema Bohèmia LLOTJADE

.11 " da	 1 1311nes nrrugsts altarnnten 5111/110 de
. .	 ..1131ancs arrugan altarnales 60/63 de
40 ' , 41	 Peleas . . . . . . . . 	 de

"	 r [Antes 	  de37 " ca 1/2 Gutle3	 .	 . .	 . 	  00
• • • • • (Prats en pessetes 100 Vs. 0m0 ele

" an	 Cannuat carro Eral.)
7S " SO

•0 a fisi • 119
se 90

190 • tia
41 • 45

res-ea En:reM, o Ande:J . :e	 de
Farona Ealrem. o Andaluela	 de
155,100 estranzers 	 de
Veces NaNerra 	 	 Ce
teces :agarra 	  de
Veces Anaalusla 	  ne
'Vares estransoxes 	  ea
VZ,,E5 Ve!•:00. ... 	 de
Ucatcia Ana:Culo ..	 Cl
Carmela M-d—cc	   de
133e3101(1 l• .ata 	  110
Still es1ruser ...	 tiatepi	   Ge
Tilos	 de
d, r/us en uznne tes 103 kg...tund 53»,

darl . / .. t carro suul. n

BLATS
Alagn 1 linTarrr ....
Casien a 1 kmatt ....
ts iieatsCura....
Antli.lasta dar 1,1.77713 Ort	 .

teilt. dimarts. dlr.da de Sant Joan, \,'
••• Sees:,) mann^.1 d':/ a 1. 'l'aula i

MI. monumental nroi-rama. 1.es *„

i

eraut . lii , EI repte ee la favorita, S,
Manen i El tensor do la caravella;

'

f V Jornada	 sa dr la tolsal -trie ni.
ara], extt La Ella do Chcaplci. A la

-,- stss14 de In tal., a,:urnent de Pra-
1, g ra:lia. DiJills s . la a. an.liosa pat. t

calla La miw:ara do forro	 eir	 •,.....11	 ei.
7,144444.4.3.40441-4-64-r,x....1÷1-9.0

46 a 52
.:4 " 45

II 1 • .! " 42

4444444.....444-54~~-

1
 TEATRE NOVETATS Z

Temporada d'istiu
Cornpanyla eämico-dramä-

tiea dirigida per

de
te

.	•	 •	 •	 •	 .	 •	 .	 de
' 5 peavet,v 167 kg. veneg e 502

5.11/501 atcd Gelger.d,

322‘.1.U.1",',

• •	 • • I.

GARROFES
\ Mima .	  ce

	tgegra Ninsfoc 	
 tat:;I Xearn Csate.P0

42 " .13	 I aintaCtva 	  de
Roja 1 1Ierea 	  do
necia Eirissa 	  de
IViilaita , ,	 de

j (PrellS en rala 42 LIS. alele
I damunt Call'a agel.)

FARRATGES

7/1 a 19.3
01 1/2 " 62

80 " do 1/2
" 62

Es 112 "
4.1" 43

• edoFATI' 	
entra '	

n;	
.

torre	 local'	
llanca e8 'ra	 tcp.3
11.Ullea eerrent •:54.1t/161

Gregori Martínez Sierra
procedent del teatre Eslava,

de Madrid; primera
actriu:

Catarina Bärcena

de

de

.	.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

	

(eme	 /1(Z001a3 :roe ea 1 (15

et.1011/11 tea-ro wat.)

Diana - Argentina
Excelsior

san
LLEGUMS

i)EseuLLitS
adinero 3 	  dr•
Pilotare/ 4 	
t(irC9(3 	
lemeres 	  (10
i.11.11 ad.	 •
o•jet.a en pessete Pile do (O kg.

aludan carro alta.)
!ama (prime) 	  de
hegonet 	 	 . Cid
sto8.,	 .	 •	 •	 •	 •	 •	 .
tt . teua	 tals quart era	 7f)

atusa cae, damaut

CEIZEILLS
lSerene eaiar.1

Nata 11 1. 11 	
b/013,,1 • 12 12 Va1i.	 ...
Droi lita/urbana :a 1 h142011
3.1V(.03 1:211121.hne •132 ...
tnuola (o)a. 	
ittra di/anda:a 	

; giras primera 	
Amrala serena 	
Pulln Dan:trota 	
;Pallo curta 	
' knuts d'e:wats 	
,TrEpsetlitl.
'<premi en pc.sseten 40 kg.,

carro adula

: 
p olEa remolataa, estrateera.
P(. 11 /0 re/urdan& Pm.	 . .
1 •31. :0 liv (CCO 	
rara n O 111:1058.	 .
(5"1 (U' per (00 kg, ate ME.

Lucid carro a4a1.)

Bomba Calltopzera 	  de
it1Jen n •.	   de

• -pe ela'	  Ga
t(1(CI3	 ...	 de
51o11.111	   Cl

1 / .1 Len-llurb	 	  ne
1/2 1 nuca, 	  do

.110 a 123
lid e 113
7ß " 77

. 75	 76
71 " 75

72
41 •

de
daoe
de

da
danaunr

7 1/2 a
• 6 1/1

O 1/2 •
1/2 "

Avui, fo n ntivilat /Ir Ñoit júan
Paptis t a, matinal d'onze a 1 111;1.
Ciriquena i darrera do La Cilla
da pnosplci, Diplomäuia feme-
nina, I quina familia!, El tre-
nce dr la oaravella. iit, El sub-
terfugi.

25 1/2 a 26
2:1 " 21
20 " 21

" 1,/an " 
18

Avui, dimarts, a tres quarts
do cine, Angela Marta i Don
Juan en la pampa. Pericón 4

y Nacional. Nie a les don: 8
abonament a MODA: El
mote en tres actas, de gran
exit, La muerte del dragón.
—Dijous, nit. GRAN FES—

;.1, LA REPFDLICA ARGENTI- '
TI VAL EN HOMENATGE A •

NA. PATROCINAT PER LES
.1 t TORITATS.

4

Gran conenrs hípic inter-
nacional

:ils pares del ita,al Polo Joclzev
Club (carretela de Sarriä)

Avui, tercer dia
II WI,IT yglIt lIO eme) 1 Cat;:i
(1,(100 pessetes en prenda

dilas cOpeS)
Desnata d'afiliadas i locali

a la taquilla dial teatre d n •
Novelaia, d'onze 11 (1 lla, i III,
je, duce: III avant atlas taquilla,
da) Retal Pelo Jockey Club.

DiLSPLI.LES	 A111108
 (lt

23
52 a 519 9 19 lid !Farlee. . .	 .	 ...... (10

15 " ld 1 .12 ti:ele/ 3.1111o t .liaelawstest 	 de
16	 •	 •	 ...	 dtt

241011DnTES
Casle1/11.	 .	 •	 •	 •
MaPorca 	  de
PM . . . . . .	 de
k;o1r3ageree blnlitla t 9	 (le
Estrangeres verznelles 	 02
Unta 	  Un

23 ,, 515 de
de
de
de
aa.

33 a 39
30 " 31
27 " 23
33 " 39

n•••nn••n43.••nnn•••MIMIKNINIIIIIMPIMInled•

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou .

leO a 135
132 " 133

ico " 125
VAGONS ARRIBATS100 " tusen

ca,

de
de
de

'di

Avnl. difflat1-. Efe germana
CatacIlsrme, Un borla cotn poca
n'hi ha, La Jana, La Cilla do
räcopici, 7,; Bondat.

23 " 33 1/2
;13	 C3920:13
:101	 •	 .	 .	 •	 •	 •	 .	 de

Manes arrugan, ellainate 44/ ve, de
• • ••2.9 • "• in . 1/2 Manas arrugats hi ,reue .1 11/:,0

2S	 airugatv allaruate 52/ 5 .1 sSe

ESTACIO III. 9. A.
52 de DIO!: 1 11 (te tarina: a de C1(3-

da; c tralt11; 1 de laves.
1:',..r14cto Os:t. Aun°

23 de L'al; 22 de Carilla; 1 d'ordl.

.	.	 .
s23 a 130
125 " 127
1/5 " 1/7

ve4+64.44+6,444+0444444.9

TEATRE NOU 12DEDNUICRERPREITEMEIDIREREDEUIREDOMM=15171Cle?
ae

2 Me KINSAAt 21,0 Cdanil
Drre5trina Slinä

impreesiö generalCompanyia de sarsuela
Primer actor Pero Segura.
t trandi6s programa per a avti,
1.imarts. festivitat de Sant Joan.
Tarda, a les quatre. ProliS ba-
rat fssims. Butaques primera
elassa. 2 pessetrs. Quatre ac-
tos, quatre: a fers-vos un tip
de hure amb Segura i Dfaz, res-
sargimant de la petila earsue_
In; amplenament lote ele dies.
1. La mala sombra. 2, Los gua-
pos, 3, La reja de la Dolores.
4 . La idearla de la huerta. Nit,
a les dan. 1, La alegría de la
h uerta. 2, Los guapos. 3, La ro.
ja de la Dolores. — Denle, di-
mecres. tarda, no hi ha funche

a les den. Butaca. 2 pes-
seres. San Juan de Luz, La
viejecita, La raja de la Dolores.
---Dijetue, tarda, gran vermut a
6% 0 pea/vetarla butaca. EN. 2
»metes.

r.A;‘,Se3OU

al• Cl'111;1111 - SO ' en In'OCedneilt i res ho denota liMs que !llave!' retirat molla oferta els tenedors casta.
llanta d'al:1110st gra. Persialint la sequettat, In ha, naturalierne vea tendencia alcista per la part venedora, i com sigui
II ue encara que solament per necass¡tats tte amment, els compradora 	 tot fa prevaura una puja natural en el blat.

Prrines.—Conlinua la erial, i eneara olle s'hali »1//101 St lee praqs d'origen, por les elasses de Castella, el nostremaroat	 a bastant encalmat.
Ordia.—I.a peraistent eequedat ne ha areola! 15111 aquest era coto el heat, pel qual la collita, de no mancar les

l'eferCalcs. Seril envara abuntlit-a. Tambre no obstaut, d'emanen mes preu els mercats oferidors de l'interior.
Clandes.---Contilitia l'oferta andi poca variaind do prou.
Fr.V03 favons.—S'.ofereixon les classas novas amb insistencia i als vous de 36 i 34-35, i encara que saben) que

Otea he vendes, na acaben de deeldir-SO vis nostres coinerciants 111 for abundoses compre, per la ten-terna que per a
mes endavaid fluixegin 1111 1 14 tio pren.

	Morez.e. — 1,1n arribal	 vnixell "Catalina" amb unes eina mil tones d'aquest gra, essent d'una olas..
cia	 immillorabla;	 ol	 raixall	 - Wintarlon", ami) unos sis mil duos cantes tones del Mateix gra. El
sell pl'ell Calcina de 33 II 34 peeseteo.	 assortits l'As els compradors forans, no to hala febre de dies enrera en lea
venden 1Pttilucet• gta, pol muilniotie edr11 noii • li san pren fluix.Si 11/ ardgiln qtle d'undia a l'altre s'eepera

arda del vaixell "Marie Russ" i g le'! vai g eIll COPrdn, tindrom esbrinades les causes d'a-quest retrata-leal, ea les coinpr	 .
as. A mes a mes, les Ileugeres vertilt • s llenar a mitjans de juliell a e0'50 pessetes, han por-tat la por als cosumelors,
quals s'aniran mantened al "eonsum iliari", en espera de poder adquirir a q uest genere al preti mes avantatjosarami
possible..e	 •

Despulles.—Les ofertes de l'interior. encara que flitixes, no abalven els preus, la qua) cosa vol die nivel/mapas Nitro
la producen') i el comalia, essent aquest motitt que els preus restin estacionats. Les despulles de les 'Abriguen lo,
calo. crian° tul tos classes granades, eontinuen escassejant.

•

TirrPng	 a;
E••	 ---.	 —11.
El Avui. diniarla, festivitat de Sala Joan, sesSid matinal Si
: d'onze a una. Tarda, sessió continua ale dos quarls de qua- L1,
U tre a vuit. Gran exit de l'emocionant cine drama La prin- ti
lIl
a caza Demidoff (axelusiva; , per fa eininent arteria Lya Pilara, 11,1

E
▪ exit sorollós de la sentimental ()Mienta Amor de mara (mr-

Ill

▪ 

elusiva), per la genial artista Katalyn Williams, i la cinta
cómica La manicura s'imposa, de broma continua.

▪ Drinä, dimacras, estrena de la deliciosa comedia El CES-
• tau dale fantasmas (exclusiva), pel graeiós artista Max

• Lindar.	 •

lii
si

E

E

al	 Dijotis, dues magnifiques estrenes : Pr0000ltat Infantil,
e assumpte draft-1MM; Ele temps caneen, per Williare Rus_ .11

i Ball.	 ,	 III

	

•%,	 p

11111.111111.11.11.....11.9.9111Be•liell...11131.1111111111fillet
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: El dia Primer de juliol vinent, MAS ii II
• INAUGURADO de la nova casa.	le - rIonirrALNTEz.z....A. - 2.6 
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ulu
Conserva la salut

eI CABELLS
1

de nene »ves, adults i vells l'únic iveritable
a 0'50 pessetes les deu primeres paraules i a

:: 0'10 per cada una d'excésMALTE KNEIPPEls cabells blanca. generafment,
no predisposen lavorablement. Deve-
gaLles. el tenir caballa blancs im posi-
bilita de trobar una col-locació. Enca-
ra es pitior la situacid que aquest mal
cm a la dona, que la fa apareixer
com a vella i que pot dependre la
seva felicitar coniugal de l'aparició
precoç de caballa blanca.

No hi ha mes remei que tenyir-se,
si 's ienym amb Mpusi

ningú ho coneixerà, ni 'la de la seva
farnflia.

VAIgla• decidirte Es una tintura científica I proztessiva
que fi donarà el seu antic matig de cabclls. Vostè maleix podrä
aplicir-se-la. en alguns minuis. Es absolutament inofensiva i
no e'exposa al perill d'altres tintures. No Ii (acure !a roba ni 'I
cutis, ni fa cap mala olor. Li rara desapareixer la caspa. asep-
Medra 'I seu cabell, el fortificare, evitara Ilur caiguda, esti-
mulara Ilur creixença	 suavitzar i ricara.

•
De venda • fal arre% a O ptas. lo CALA

Nutritiu, refrescant antinerviós. El retrat del pare Kneipp ú garantia de

o OFERTES DE TREbALI.
SENYORETA

DIYERSESseva legitimitat

castellana, de Sur-
o de Valladolid,

culta, per a dirleur frs OetIoI I I/nee ae
t 0)3 11 1,1 050an5(q 3 a la 01055 e eleuiental
del Palman (le ;latee:una, correr
de Valencia, 2,15 , inerä ben remunerada.
Pre..entae-se a les (lotee, rnigd/a.

PROFESSOR.
titut d'Ehtu lb „ I preparaciú aiurrtata_
res del betaillerat. 1.1Içons tia 3 a
de 7 a O. Crgell. 82, primer, serosa,

OPORTUNITAT. 171'am:el
la!. fpl, 111.3P0,3 de 20,000 a 25.000 pes-set es precisa per posar-se al (lavara de
labricael6 d'un producte comercial pg.cantal, de molla venda. l'Itra el sou,
II a5,eguraran bearaels superiors a den
mi/ pessetes Insolo. EscrlUre, donant re.ferencles, a Los Tiroleses 5045 , Pelay0,1

De venda als Colmados, etc., en paquels de, 100, 250, 500
i 1 quilo, al pren le Pesset es 3 el quilo. Dipositaris,
Muller 1 C.'. Barcelona, Avinyó, 20.

•***

teige eat.1%.
DEMANDESDETREBALL11199115192119911999 bi 9 9 II 9

9 joyr amb coneixements de compita-
', Inlilat I corresnonencia, s'o-

terelx de 51,i a 0011. Escriure a LA Pl.-
/11./CITAT núm. 5,0)0 0.

PELL, CABELL 1 SIFIL1S
Sonor	 llonuer, d e l, !Imputas do E>

Corta CaCa/anes. 539 , acceasorl.LLOGUERS111cm	 Aer

Wi higienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Box- n
• calf, tall angles, doble plantilla de cuiro

LI

1 4:" 1 S" ates. pare!'
•••• IDOS de luxe « primo barritisslms. Espardenyes amb sch,

le la de goma, des de 2'50 possete• riarelL

Li VENDES AL DETALL
tm Correr AINSELM CLAVA, 9 (Final de 183

CASA RENESANTES Oreos. bloc rerlote 510000-

ran, 30, srgon, segona.LAIGUA dilORLINE c °pire maquina. Ctrunars, Tra.
1.1t7 our.clons det trances t rge•

enes Metit-S10, 10. vera' 4541 A.E

YJMNAIMIERE11111118111111illilliiM1111111126MItIlligilifilligtele11116811ililltlill61131111M111111111111113

Tower a In Ponanova, Iloguer re-
.1‘34 duit, tIlOglIOlca situad& car-

ril '.cl ro'. trainvia 5S . Set dormilona,
'muy, Jardi, etc. lluÕI Consell 110 Celda,
número 300, principal pra. 13. Pe tO a 10.

Dtp•oll genere

EatablImeate DALNAU OLIVERES. 3. A.
am...sa de la bdadrla, 04..DMICELONA •

PIRODUCTES HORLI?4E:

tinada:a IMORLINE (tintura proeressIvs por ola cabello blanca : e. • DER.
WOR1(3Ctill I Inoferieldli e. • POLVOS rnolt adherente 253. • CREMA (evita

orrugves): 250. • AlCila OEKNFRICA (en cariar:infle efervescente): 5..4
BATHOL I&ONTRV (sale minarais per alc bono de atoe): 350. • SANIBEL
(eevesirladta al bay•rhum per a regenerar el eatiell), 350.

V1ES URINAR1ES Pe11 . 51111%• 006. PeOele•
:a UnnotAncta Analist de une. e nes (
pus. rima linlYer1391. 5. POnalakt.

A Badalona, battos amb Jardi I psos
pür a Hogar. Esernire a LA PUBLI-

ciTyr núm. 5,050. SENYORETA sola rasarla 111111
senyor de pelele.

Mrut- i‘ n O ', principal.

SPÄTZSIFAZGÓ COMPRESLI

(Abans carral. Dormitar! sane Franoeso).
a id	 11 1111 fi SE fi

SerlUire bec aigua minera-
l'izada amb lea dellioses
Salufinea, gue Whan bel el
reumnliamr, cm jan , vcnir
gana i pecha) fina les pcdrc3
GIIP•meJälice Gen basiriri de reatad

PC, • ti /..e•	 USO

COM.PRA-VENDA 50105,
 rV.5. ,,C; SOLARS

3 PER VENDRE
des de x,poo pams, al peu
tramvia, trajecte ele ro ".0.
cèntims, molt beL situara

Preu: des de ptes. eso el
pam quadrat

del Ce' L'• :re. 20. Oczatd, Fccnomia.
•••	

VENDESCadaqués Caca espaiosa, torant a mar, ter-
rasa. embarca/loes, 8 dormitorio su-

perba vista a la mar i la ion ntanya. Rad, m'un' del Mar-
ques de Montroig, 33, Badalona.

emaavierammilemanatege72e1119„

ti

II,	 El
»e, 21

I EI

a

34
Írd

IWWWWWWW
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111
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a

a.

so

a

Flopes11.1 teserni:
01U. DI 3050e VlO OL I RIOAS. • ea e-

MnsuatIn. SI, IS•rtelene ARQ1JES Liquido a qualsevel preu.
Mallorca, 1:5, Intermr,..

	 IIMMIIn1211ML2MCIIIMRL
Universitat, 96,

‚uni	 enlresol.

BOTICA
IIg. 	 \ n t 1— ' '

.),:uir_z •  i .Lz..1\k4,,,. :
de conrcecions per a se-
nyores I nena mol: sr.:1ga n

nereditatia. per retIrsr-se 1101 negocl, ea
ven a Sabaden. narrer E.s.-lesta, 19.

refredats sollos, catarros dels bronau14,
per crOulcs I rebela que	 etiln. es gua•
aleen ratIneannent crol, l'EL/XIR GUAYA-
COLAN CALAN. Venda, al preu de 257
puteleS, sis Centres d'Especincs 1 a

rantlga
FARMACIA RODO

esta re
R. CALAN

(*oncenos)
PASSE10 bk. tinA n.:1A. 199

I

per a casaments I bateigs. antl-
oa Casa SAIKGUÉS, carne -i

CO Saa(Pau, 33

CAPSES BE LUXE
Poden visitar-se ele dies

de festa, de 1a a z

\

‘VvVe,'N
LA.,

BLAU EN BOSSETES
Mitin !nodo!. Josep 1.6pe0 Hamlet.

101. Teleron 259 G.

VENC rnitquina de brodar 17 Wilson
-i •ealon", quast tusa. Car-

tee Mci.lerilc. 3. principal. S. G.

Un flasc,, patentas d'AttANTROL,
les colee:W:1a De r e sernpre me3.
Preanal 1 letra les Eloosietons
(ring:ene I reconegut coma el mi-
llo'. anti-zinta del todo. De venda
a les principals droguertes 1, ß
preva, ot deepttx: It/putaciO, 909.

entre Artbau 1 Muntaner.

Cerrar Fere IV, 313
w4...6.4.4+4.41444+.)•*1t*. TORRENT, DENTISTA tVegr:

r:ssa. 14. Pe lt a 1 I de 3 a 7.

QUAN TINDUEU SED
BEVEU --

GASOSA

IICT011Iá
1 TROBAREU QUE ES
El. IYULLUR NEFRES0

Per no poder-la atendre

ES VEN

fábrica de 11153

taroaluarancitawanaaaacriasnalearaitamaaanaa

SOC1ETE GENERALE
de Banque pour l'Etranger et les Colonies

Of
u

8

1
e

E
Mamara alaaaarfaarrsze a armaaaaaaararaaaaai

0•11111Blig~=~1

1 La Iluentor del vostre vcstit
desaParoixern azrib MAFIA-
VILLOSO. A les drogueries,

a C'75 pessetes.
.1n111111111

Eucursal de Barcelona
Plaça de Catalunya, 20

Teta mena d'eperacioni de SUlti da 3orn

OA!XES D E LLOGUER

Instal .lació completa
do 5 mäquines "ileon

Williams" model B., amb
els utensilio de prepara-
cid i acabat.

iaL1ac1-3-b ASE tatilt7454
Oraseis de lotes nasses en me.
talle 1 fUstes. %n'eles% ea ele en-
ClateCa. COTIA Cattlanel, 641 (en.
ItO Iirtirti 1 Llar(a). Tel. 71) B. P.

aliaanaillasallilallan•II

SOLARSIu i
o	

i
1	 u.1  11.e	 ra

• 1. Illl i rl 1 , 111f1 1 11.110WHIII 1;11!MI,I.,HillIIII411,!!Pliwu

EIERK.213111111131zulassiasSIERRIOREIMUSBRIli La Mutual Agrícola i
de Propietaris S. A.

TOT QUASI NOU

Donara rai5 Lluís Mar-
tí Prat. carral. Mila
Fontana/s, 36, 22, 2.'

Barcelona (o.)

o PER VENDRE
a ellperfIcie x 18 metres,

al peu tramvia, gran es-
devenidor, façana a Au-
sies March i AH-Bey

a

a

PREUS REDUITS

per a
L'EXTRACCID DE LATINEES

Es reban avisos
CENTRAL

earrer de Sepúlveda,	 177,
pral., primera; telèfon 3648 A.

BUCURSALS
Passeig de Sant Joan, 95, pal.

Telefon 2037 G.
Coeli°, 169. Telefon 3025 G.
Carretera de l'Hospitalet (din

pòsits). Telefon 529 H.
Francesa Gime, 55, tenda

(Orkcia).
Carretera de sane. 135. pri-4

mor, legan&

LA HERNIA
Curada per 50 ptes• CATARIM•
Trampean; Cl 000 PapERFEcT,1 Mutes( cemode I prae.
embenat etnerIca ttc aparell elastIc sen.
te melles, que s'emmollia al ros rOrn un guau% no es ressent (lela
detectes dais EfSlenieG trari,vsni, si, e ratit-ho qualitat, Ca-
n:01M I en 013 residiste p . eiltlits de contaminó rurack1 radica'
Ce tutraJa meneadora). 3,000 Desames es regalen a (NI de.
InOs.trl el contrae'. No compren cap enes neme 0. e lliben al al

b?agIner sen.. eme T eure 1 escalar aquest rneravelló• aparen. Ansulg, gratuito: do
e a 1 I Es 3 • 7. Cosa PALAU, Carear Antela, 14 ((ocat.t a Pe,giesla •de ja Merca)•

"10E2inntiguou y recientes

TOSES, BRONQUITIS
COBADOS radicctimonm por la

alca- Pauta,"
./uo procura PULMONES ROSUSTO2y
< Preservad. 4TIZERCULOSIS

• 4}3,-

2E.FICE.10.3doCenstardtnoe'

*---....---.
!	 y
I FABRICA DE XOCOLATA I
II
i	

VIDUA DE
1

!
I 

M. GARRIGAO
n

1 C. del Irme. 3 -- Barcelona i
4 1•1•nnn•••••,..•mo«••nn,.nolme«wooK.

Poden visitar-se els dies

de festa, de so a 12 i de
517

,

•
a la eol(Mtia d	 ce Vallenana (ten -

TORRE PER 1114163R me de Montraila;. s'iltiada
mig del bose,	 an,b aigua abundan), Ilum eleetrica i gara!ge.
Raó: Alt de Sant Pere, 13, principal.

• Caffet Fue 1I1 553
o

analaasaaamearraaaap..
.....e1n041•11431MeMeeMaram.o«...”....0M.e....410.41.0.11M.IMM111M(1•2n0n IIMMTM.M....n

PLA ÇA  DEL PI, 3 (DAVANT L'ESGLESIA)

Tota mena d'eines de tan : Coberts : Objectes de
Tocador : Immens assortit per a presents : : : :1

ODEGAS BILBAINAS, S. A.
VJNS1 DE LA RIOJA en les seves classes fines, cep BORGONYA, SAUTERNES i RESERVES
	  ES RECOMANA MOLT EFICAÇMENT PER LA SEVA SELECCIÓ 	

UMEN GRAN XAMPANY, en els tipus DAURAT RO SÄT CONYAC "FARO", exquisit nectat

'MARCA RIOJA FINO

ANDISCUTIBLEMEN_T JKL gooh,40.a DE PR9,DU9G10 TiAgegetira 44,401.14T 41 LES CAVES QUE POSSEEIX LA SOCIETAT A RARO
a Ten su nonio 1 asermuurrs VENDA A TM su' °camorra 1 mosusooll


