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CAP A "RICA DEL 811i Alsäcia i Lorena
Dies enrer:

-costejarcm el t
vehiele ultra-ri•3,'
nia anglesa sein I
reces i de diste',
vell cabdill b c .
telegrames ens
mentat. Anem
AfriCa. Els ex
ludables.
Els despaIlesa noticiera,
que és en aqu
ha encarregat
Per a aquest a
és el cap del p

•

africé, ha oht

rals i el que c
dimitit el Gov
derrotat. les 1
el general Het
El gover

cindi de les id
Aquest partit. •-i .
ment indepen,i.::.
una d. ferèncie .
dependència.
Hertzog -.. •
presentant del:1 .
llurs drets cis
ciutadans de ..a-e
produi a Egi: •
cions per al 1 - .
de Ceilan, a 1
Heu's set
doctrina llibe ; •
que no establ
entre idees
la bona präc•

quells qui co]
Tenen ste
goeernador
marca "El i' v 3ud. Amb tren lloc d'éss
per trifulgue

ull d

1...a.s.ag

a ': aconsegui:
ir segur que •
las, de l'alta •

iitava el presa •a
io demanava beaudirien tamt
:able. La fan/.
sot. restaria
=da en aquel
-sot; una dona
Es ciar que
que sense esfo...
:n:r
Ce :es Cotas i
dip statt provi
',Seis.) ordre. P
d'inaaortancia
menrnt. La
materia solít‘a
reata cobejali
pesa!) termita dr
no vaten, pere
nen reconegut •
No seré paf
rectori aquest u , :
resulta una nlogies dels sr.
cerament que
si gallina del •
•••
redrecalm
foluc:5 honorai.
:aquí. ni de
mes te la ped•
plendaa com
cessi; del dre
JO aoldria
T

amb el pensament l'Europa. Avui
' ica per dirigir-nos amb el mateix
•,aa de'. Sud. En aquella gran coliabarregen els homes de diverses

Si es veritat que els alsaciano
i els lorenesos es consideren
francesos ed ànima i de cor,
puje al Poder el general Hertzog,
l'actitud actual/ de les dretes
Pitest del parta nacionalista. Ele d'Alsäcia-Lorena és fonameni els periodistes ä gils ho han co- talment equivocada. Un catòlic
-;. amics, a fer una visita al Sud alsaciä o lorenes pot combatre,
de l'esperit acostumen a ésser sa- corn tot altre duladit de la República, la política del novern.
sa han consignat, amb una penal- Però no és lbgie que de l'acceptaciö de les seves opinions en
nadar general de l'Africa del Sud,
representant del rei d'Anglaterra, determinades matèries religloses o eelesiastiques per part
[ei nou Govern al general Hertzog.
del Govern francés en faci una
aritänic, el cas és ben ciar. Hertzog condició essencial per admetre
..igat ami) el Partit del Treball sud- en el seu país la sobirania (ron. nf en les darreres eleccions gene- eesa. No hi hauria nació ni Esllocs a la nova Cambra. Havent tat possibles si aquells qui se
ha el general Smuts, cap del partit senten en desaeord amb l'adunstitucionals designen, naturalment, e/6 governamental o estatal
responguessin amb una •amelimer ministre.
quan féu aquest raciocini, prea- naca de separatisme.
Una part dele catidies alsale' programa del partit nacionalista.
a dir:
eolutament separatista, és completa- ciano i lorenesos vénen
"Si ell Govern francés aplica a
tenir present que, en efecte, hi ha Alsä:
ia i Lorena les lleis Mire els conceptes de separació i in- gues, ens ronsiderarem atropeIlats per França, i deixeerom
tidaris són mirats i tractats pel re- d'Asser-li fidele." Amb la maús
de
en
el
ple
lógica. els anticlerients
ciutadans
uns
teixa
com
/*re
dels territorio reconquerits pode la mateixa manera que els nitres
drido ter igual amenaça en el
, o d'altra mea. Un cas anàleg es
g any, quan tl resultat de les elec- cas que un Govern trances de
dreta apliques [[eis en sentit
,ci porta Zaglul Paixà, l'antic
cordrari. Aixb que fan ara un
iel Consell de Ministres.
nombre considerable de eatblies
, en el continent d'Africa, la noble
alsacians i lorenesos, ho han
ssifica els partits en legals i il-legals, fet, per ventura. ells caftanes de
ant de n'Ira del Poder, una distinció la Rrefanya o de la naaeunya?
llena de confessar, tanmateix,
idees nefandes. Heu's aquí també
ca que posa el Poder en mans d'a- que el conflicte actual es mes
profund. La contradierid que
sufragi popular.
del Sud, de no haver-los enviät per heno assenyalat pot ésser deguda
una incompleta identificad()
bera! marca Alba, o un republicà adeis
alsarians i lorenesos amb
Igun altre producte de l'Europa del Franca.
1 alrshores la conduela
'aquesta mena, el general Hertzog, actual dele católico proteetataris
de formar ministeri, hauria passat no seria tan illbgiea: per) seria
malt més greu per a l'esdevenidor.
La política francesa als terrltoris reincorporeis no ha estat
gaire hähil. El prejudici unitari
s'ha manifestat fortament enIla
qiiestió de l'idioma i en altres
qiiestions. Temps enrera, asee•ME
nyalérem els perdis d'anuesta
s..1 a e
política. "Franca se suicida a
Alsacia", ha dit l'alcalde d'un
.‘S t5
poblet alsaci6 a I ' arquehis- 'I .1.
he d'Estrashurg. Compte! Això
dues
d'ara pot ésser un senyal que
i est
els alsacians i ole lorenesas no
dasón tan francesos, espiritualvi
ment. (tono s'ha suposat 1 com
i
han seposat molts d'ells maades
l/daos. Dir que l'Aleacia i
_
dini
Lorena san unes terres tan
un-,
franceses com qualsevol :Otra
,for•1 - .
ferra de ht Re pública, és una
'
:vale tul
frase d'eferto. Perh, i si no l'os
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UNA l'IRA A FIGUERES
t el
aten, L'Ajuntament de Figueres va dir
ones que diuminge, ¿jada de Sant Pere, se
A te- culrbraria una fira. La gent, acostumoda a què els ntereats, fires i ceraDi- fires són en dies fixos, no hi acudí.
da— Per conmemorar la ;ira, sortiren els
ap0- matas de la ciutat, duent sengles bansin- di-retes estanyoles a les mana.
r .galt
A L,4 1-'.45LL D'ARAN'
• ,lba
, ,, ,
&Un d,s, que un deis act4s mis imque es preparen a la Vall
la
nat.„ d'Aran, ami, motiu del riatge del ría

ho_ Alfons, consistirá CO tina 77Sila a h'S

rte. fites de la frontera antb Franca, per
son. in/ que tetes les gents es facin ben
a mas. cárter de fims on arriba la /erra de la
?aa ti monarquia.
/arena
EL MESTRE LA3fBERT
pur, prou vi'
perqui tothorr
T ro die Urgir,' a La Veu, da/tir, que s'hi
:na cosa per •i•
peraa1d8 el mestre Lambert pregant• ; a s e• re- los de fer constar que l'"Ilimtto a la
Precisament
1., sdre- bandera", Sobre la inspirada i concflexió tot lleg
. ' el do- guda !letra d'En Sinesio Delgado, no
sat el presides
.t de data (1'wpm-sis ulli,,ts temps, sind que
a la
nes de Toledo ;
:•.
tan- ja el compoitgiu'2 nana 5915.
le llar es co .
: • ... digrii.des de l'ide '
Trobem melt posal en raí', que el
s:tat que rep
a. hà- mestre Lamber l defensi l'antiguitat
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dintre França

.• a o se.-aida
id no ti pe
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.l'una dona t
, ; . .t, tota
troba pas la
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de
rel
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It sers inert;. E
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•ma
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-se,
a l'hora de c .•
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tar
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el moment d
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D'UNES DETENCIONS
Retallem des Las Noticias, d'alar:
"El sfsbado por la noche ingresaron

en los calabozos de la Jefatura de policía tres jóvenes acusados de haber
quemado en una de las tradicionales
hogueras de la verbena de San Pedro,
en la barriada de San Gervasio, una
bandera espatiola.
Según parece, el hecho no reviste la
importancia que se supuso en un principio y de las investigaciones realizadas per la polic'a para depurar los he.
chos, resulta que un seaor de la referida barriada entregó a los jóvenes
detenidos una cantidad de trastos alejos para alimentar la hoguera, una bandera esnahola arrollada al milita. que

ignorándose si éstas corrieron la misma suerte que aquélla.
El sellor que entregó los trastos vies
jos parece que manifestó que las banderas las había arrinconado porque
eran viejísimas y las quería substituir
por otras nuevas, agregando que /as
utilizaba para adornar la calle durante
la fiesta mayor de la barriada."
DE PERIODISME
En loan Barco ha presenta! la diInisSió de vice-president de l'Associacid de la Premsa per hart e estat
mena! gorernador de Terol.
El Periodista senyor Eduard Sanjuan confirma a la Pres.(' Moda.
JUTGE QUE DIMITEIX
El jutge municipal d'Igualada, ient
Manuel Bausili, ha presentat la dimissiú del (arree.

EL PROBLEMA DEI,
MARROC. •

Din "Somniator'', C78 la sera dar•
cera cebnica:
"—s Se mandan tropas a Africa?
—Si, señor—le digo—; el mismo
Directorio lo ha dicho.
— El Directorio?
—Naturalmente; sólo que usted anda tan atrasado de noticias como adelantado de fantastaa. Hemos tenido
un rudo combate en la zona Occidental, porque los beniurriagueles, desesperados, se han corrido hacia allí. De
ahí el movimiento de tropas.
—s :Y el Directorio lo ha dicho?
—Claro es, o usted prefiere el misterio a vivir engañado."
L'EXCURSIO DE DO N
ALFONS AL PIRENEU

C.4 TALA.
Drenó pasug , divendres, »la rrard
cap a Lfeyda el cog e general senyor
Emili Barrera, amb el sea aeenapanya•
mesa, per tal de vibre die aquella eitstat el rei Alfons, que dissabte esperar, de pas cap a Balogner, CM/Mea" Els Molías, !loes d'alongad,
Vall d'Aran, Sea d'Usad!, Andorra,
Pnigetnid,
Vieh, ifattresa. don
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ASPECTES DEL FEIXISME

ELS POETES AMICS

MAX
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JACOB HINCO 1111 NONTI! LIVIL
nIM

A. Pau R. Picasso
Donar una imatge psicológica
de MaxJaeob As impossible sense copiar-lo a ell mateix. Les
seves confessions del !libre "La
Defense de 'l'arbitre" eón d'una
profunditat i una sinceritat tan
desconcertants, que pocs autors
han arribat a una tan perfecta
visita de sí mateixos, i a una
tal diafanitat en l'exposicid.
La seva conversió sil catolicisme representa Mna veritable
aportad() al mateix de loto els
detectes i totes les qualitats de
la seva lana, caracerfstiques
que en el) són d'una extraordinaria agudit at .
En canvi. el catolicisme, a
ell, sense esnmear-li en res la
seva fina sensibilitat. suavitza
tata la seva atara i Ii dóna un
equilihri en el qual la seva modernitat es fa més definida
més ferma.
Aquesta es la c•aracteríatsca
de les seves produccions: la visir') original i modeanissima
totes les coses que el vallen i
de toto el:: fols que l'afecten.
La pintura As, en la sera vida,
el camp on la seva ingenuitat
infantil s'exhala. Davant de la
seva obra I literitrin, incisiva i
profunda, dirom que la seva pintura és un enntrast complementari que fa mes senerra 1 bumana la seva personalitat. dins
la paradoxal harmonia de la
qual la ingenudat de una de
les Aneo virtuts rnés camelerfsdiques.
Un estudi acabad de la seva
obra no éo possitele presentarlo; Max Javeb eskä en plena
produecid, i la sesea orignalitat
no s'exhaureix. En elogi de la

seva obra transcrivim a continuad(' la traducid— obra de
l'eserlptor En Manuel Alchnta.
ra—d'un fragmnt de la poesia
"Homenatge a 'ha sardana i a

ii tenora", eseri,a Eisay 1011 i
dedicada al pintor Picasso. amh
mot in d'haver-lo auest invit st
a fer un viatge a Eigneres. des
de Ceret , cm es hahaven. A Figueres, segons diii Max Jacob,
tingttd ocasib de eonéixer els
catalans, pele guate; sentia la
tina pregona simpatía.
Sigui, dones. acin es ia presealactó al públie catalh, com un
testimoni d'estimacia 1 agraiment envero el po n ta francés
que en el sru viatg e ränid per
una de les nostres eitilats mes
pures salad admirar d'una manera tan intelligent i cordial la
bellesa do la riostra lansa.
Din Max Jacob:
"Em recordare Iota la meva
vida de l'instrument de musica
que te per nom "tenora"; As
llarg com un elarinet i Nutria
lIudar -- afirma un music —
anda quaranta fiscorns. El seu
so es sec ron) el de la cornamusa. Jo he sentit la tenora
Figueras, cintat de Catalunya,
en una petita orquestra, a la
p laea. pública. L'orquestra eslava eompost a d'un contrabaix, un colme; 1, instrument s
le metan i un flabiol que feia
breus i encisadors solos. Hallalen sardanes i alarme de cada
dansa executava una Ilarga in(N'aludid d'un aire eranaieln_
qüent. La &eta/uncid de la tetisana era sostinguda pels Mires,
instrummits aple gals l'un -damute dr l'altre. Els nensies
la p inta( com p asen aquesta admirable musica: llurs noms 110
sön coneguts a Erama, a exrepeló de la rasa Palhé Fraros. Aquests fahvieanto tle innagrafs no reculen darant
cal) sacrifici quan es tracia MI-Mera, el
Després de
la inlrodureig1 ottmonen el rome de la densa: aquest ritmo
As d'una tal solides:1 eme no
erre (me es ptitrui (leot lar més:
un rit me I ti.. polea 1 allat per silenris broces. ner Ilan211PS finritures. En la masiva de les
sardanes ti) hin abratida fr,sed
filie fan AellSilr en rEreplendne.
La sardana es halla en roda_
‚t es, pis brate
garlando f
gairebé inlinhhils esmerile en
ele ~ente d'exallament. Venrteii ele petis dIels brillad:are
folT1 estan tivals i enra papenten gracioses ganvotes. Al mig
de In redona hi ha una adra
madona 1 al mirr d'eninesta tina
adra. i els moviments d'anneelee radanee saín ole mnleistOS
riere) no enineidelven mego crt.,
ean de colla no té e) mateix
gontimont de la !misiva. gi ha_
via molles rodnnes do restes
[muelle tarda. damunt Perneodrat de la placa, A Fifttler09."

Sardana! .tu ets com una rosa—
1 totes aquestes noies són de color
de rosa—no •hi ha mes que les cases
que no dancin, a, fe—i un hom es
pregunta per qui.
Ene fa plome ele ello aquesta

endins;—com inflen les rodones, el
pit s'infla una mica—canteu! canteu! canteu! tenores i clarins.
La gentada seria com les ones
del mar—si el mar es tornes rosa i
si rondes de nit—i si la nit fos rosa
i rosa tos el mar—i si el mar es tornes cont els arbres florits.
Filies dels traginers, gent qui serviu a taula—Inclineu-vos! llanceu
miradas adorables—i per darnunt
dels bracos com canelobres—penseu
que Deu us mira per la copa dels
arbres—pels ulls de les botigues i
pel mar.
La tenora solcava la nit fins les
entranyes—amb veu de nas i amb
sons de trencadissa—la dansa murmurava, els peus teixien frisos ale-

gres, noblement,—cada instrument
donava llur veu sonora—i al cor de
la música clavava's la tenora.
Com en una tragèdia apafeix un
espectre—que passa rarament i passa com un astre—l'esmolada tenora,
trompeta xiscladissa—no fa gaire soroh en les sardanes curtes.

Les noies unirían a casa a dormir
d'hora—i eIs honies entraran al eafis ben aviat—car els músics estan
pagats a tant per hora;—per quaranta pessetes donen felicitat.
Un xicot es planyia que es perd

el ball saltat.—Una noia ami) la cama es fregava el calça , .—Joves i senyoretes leim n abans d'acaba—atencid al peu esquerre, estrenyent-se la
ma
Balleu també. dama endolada.—
A una flo j a, dins toll una brossa
ha entrada,—i va per amagar-se
darrera d'un fanal—on l'espeeen sa
mare i altres mares igual,—i, malgrat la dolor, somriu com si cocar

fora—tota ella seduida pel ca,nt de
la tenora.—Ornaven els balcons

L'actualitat que el cas Matteotti ha

Bu itashiania, hi ha l'acció, hi
ha una joventut generosa irrompent damunt la política passatista,
hi ha una idea, una vaavui, la política italiana sigui un dels
untat, una passió nacionals.
temes exteriors preferents en la Premha lambe l'audàcia, la dissa catalana. El nostre amic J. V. Foja lli
ciplina, Fesperit d'abnegació i
ens ofcreix un asptete del feixisme
de sacrifici i l'esperit guerrer.
.,posat totalment ais que ens nha duBelles, magnifiques virtuts eanat el nostre corresponsal a l'eStrantimuladores per aquells que
ger, Josep Pla. Li donem cabuda en
s'arrosseguen fent la
per alguns recome del món i
les nostres columnes, sense que això
que
havent gaudit del regim de
significar
contradicen
en
nospugui
Iliberlat mes ampla a que hom
altres, ans confirma la nostra norma
pot
aspirar per organitzar-se
d'atorgar ampla ilibrrtal ii exposiciú encara
que fos només moralals nostres redactors i coHaboradors
ment, vivien en una atäxla soren matéries com aquesta.
prenent ealguent-los sentir daEls patriotes italiano, feixte- munt Hure membres la fredor
tes o filufei gistes, els italians de les aspases per comprendre
absents de Ilur país, alguns Ilur situació paradoxal.
En el feixisme italiä cal cer-‘
dels guate per be políticacar-hi alguna cosa MiS que
ment adversaris del (vi g a...me el
respecten i àdhuc Cl defensen allb que te de reacció burgesa.
exaltadament en (luant rep t e- Tingui hom en cortante el
acata a l'exterior Itälia, han riPI que tot creient o simulan?,
viscut aquests dies hoces d'an- combatre aquesta reacció, allb
gúnia mortals: la gran Muslo', que bona combat en el toas, allb
el somni bell, la idea cara, que hom rebutja del feixisme
sernblava esvanir-se. El feiK es pree rsament allb que té de
magnífic destinat a restaurar, patriötie. de manifestad() colmillor dit, a instaurar prädi- lectiva d'un esperit nacional,
eament la ideología del nado- de voluntat de vencer i
nallsme Mafia, es disgrega‘a en triomfar.
Procurarem en els artteles
l'apariencia o en la realitat,
per un error comés per hemos successius recordar que, com
assenyalats de l'organitzattid. ha estat dit. el (chisme,
Una ombra amarga ha imiten .eialment, "l'integraren bornes
els cors ardents dels patriotes sonso una doctrina política deitaliaus i Ilur voluntat ha apa- terminada o procedents de tes
regut vacillant davant el bru- mes diverses doctrines politigil. sie veus, sareästio, dels seus quea: temen un sentiment tinte
religiös de la salvació i de la
enemics múltiples.
grandesa d'Itàlia; portaren a
Jo prec als palrioles Mana/3s,
aquesta obra de salvació, l'esi sé que acompanyen el raen
perit
i el metode de la guerra;
prec un grup de catatans itadiscutiren ni votaren: consItifils, de permetre que Ilur do- nO
lor sigui comparta per nosal- baloten
J. V. Foix
tres.
". 5 ' "
driirmin
.
donat novament al problema central
del ieixisme llalla ha fe que, encara

banderes catalanes, i entretant, tre-

molava la flor de les sardanes.
Aquests grocs i vermells, de contrastos tivants—s'adiuen, oh ten°.
rat amb tes gammes
com aiguardent, ma pensa ha enterbolida.—Com una llum que es
mor sa veu s'es extingida.—El seu
record es dins la meva vida.
Diu que l'Emperador travessà
aquests poblats—i que cucar, dins
dels pous, es troben sos soldats —
La sardana, els soldats, van dansar
entre llorés.—Van fer jaç dels geranis darrera aquests terrats o de
qualque pilastra—i, amb un punyal
al cor, no es van despertar més.
L'esmolada tenora ha passat com
un astre.—Adéu, sardana i tenora!
Adéu, tenores i sardanes!
Demä, puix que el destí em condenma—dema, puix que l'atzar ho
ordena--dema, jo sent lluny d'aquí.
—Vora cixes abadies, sota de les
acàcies—el noble soniriura per amagar sos precs—i jo et diré: Grilcies.
Des que aquesta poesia lou
escrita han passat tretze anvs,
i els seas conceptos i la seva
forma es mantenen en la tendra
i fresca modernitat del moment
en que fou creada. I es que la
modernitat, quan arriba al grau
de perfereió a qué en l'obra de
Max Jacob es portada, no As
una excentricitat, sin'', una cosa
viva. i, per l ant. mes propera a
la immortalitat que les cosos
fredes i formalment correctes
que no s'arrisquen a ésser del
ttemps per por de passar-se
massa de pressa.
Josep Llerens Artigas

PompEu F ‘ lira, presteent

de

l'Atereu gamitir:es

En la junta reglamentaria celebrada altar, 1 de juliol,
Barcelones, amb 'ohjede dc procedir a l'elecció de
presiden( per al l'exercici de
1 92-1 a l P25, ton proclamat per
acord unänime En Pompeu Fabra.
Feliciten] el nostre car amic i
l'Ateneu Bareelones.

La

situació a Europa

gegons Rambla, la resposta
alemanya sobre el control mllitar no era de primer tan sat'afectaria Ja que tela tres reserves. Els &lata, pele, no leocaptaren 1 aleshores fou modificada.
Han eitel renovats ele contraotc s amb la "faloum".
“L'Oeservatore Romano",
oomentant el missatge del rel
a les Alees, de les Cambres recomanant la ooneardia, diu que
aleé bli pottla fer-se abano quan
ho r000manava oerta premisa.
— Sembla que el Govern
hindi* té la intoneht d'alllbe.
rar, amb motiu d'unes festes
Pepost. De
quo ea °ele
ua

•

•

Ja sé que l'atmosfera mural
que respiren els meus canoacionals, que Ist ideología del
mejor nombre, no es gaire propicia per intentar un assaig
d apolagetiea feixista. Tampoe
no ho eonsider: ni oportú
necessari. Perú conn que el feixisme, des del useu punt de vista, té en les seves motivado/1s
i en els ,seus orígens immediats
aspectos tan interessants i atendibles com els aspectes antidemocràtics, contrarevolucionaris i plutberates que hi assenyalen com a miles els seas
adversaris, cree avinent d'exposar-los de la manera menys
partidista que sabré. Em valdré per evitar nota iinmixtió
lirico-personal, dels arguments
emprats pels leuritzadure del
feixisme, tenint en cumple, lambe, les bellos o abominables
qualitats que li han assenyalat
els seas exaltadors incomlicionals i els seus detraetors.
Tot i aquesta exposició antológica. objeetiva i impersonal que em propuso do ter, etil
que en) sigui permes de confessar prèviament La mina devoció per la ideulogia que motivii la fase feixista del moviment nacionalista italiä, i, aingularment, pel seu idealismo
earaeleríst-ie reconegut per En
Josep Maria Pi i Sunyer des
d'aquesta motejas plana. Aquelles pretensions de ressusettar
la grandesa romana i de reconstruir la ciutat heroica que
ii retreu un interessantíssim
deixeble de Sorel, el mes di s tingit potSer — Eduard Berth,
apologista impertèrrit del bolxevistne, per qui jo sent una
afecció sincera—, les seves pretensons d elevar-se per daposar
mina de les classes,
la nutrió davant i eentra la pluloeriteia, la crear: id del mito
Itätia com a una enlitat espiritual a ta qual valia subordinar-se per tal cíen ella matei:un comportava una jerarquia
que calia acceptar va/entament,

endugueren la

meva simpatia

intelleetual i la nieva adliesid
exterior.
lli ha alguna tosa més ell el
feixisme de les que En Jusep
Pla assenyala. Si un cap en e'
Puder ha estat absoebit, domi-

nat i mattiobrat per la pintoeräcia, cuan observa el maleix
Berlln, lambe el soeialisnte parlamentari. el nacionalismo dels
nobles sotmesos i el aindicalisme reformista lio han estat i
ho són. Eta manquen judicia
per expressar Bel:timo/II el ineu
parer. Sospilo, me), que si :In
ha una davallada en el feixisme, o una desconnpusicid. es
deu, ultra a la seva ràpida
excessiva — creixença, això As,
ultra a una feixitzaeid defieient,
a una disciplina peu rigorosa
envara, a una constitueienalitcoció massa precipitada, a un
esnobisme de governant de nou,
d'arrivisla del Poder, paleo i perillesissim.
Entre les virluts inicial, del
feixisme, aixb Os, de la resolu.
cid nacionalista italiana, hi ha
l'heroisrne dels seus primera
com
temes,, .•
hi ha el feixiatos
,
. ••a

Ent g rn de la reforma del caleAlari
El senyor Caries Nordmann,

"Matin - , referint-se a l'ajornament per la comissió del calenclari reunida reeentment a
París sota els auspicio de la Societat de les Nacions, tila que
l'objede principal de les reforrnes que el públic demana en tsl
calendari, dc l'estabilització ele
la dala de Pasqua. Es dar, diu,
que hi ha projectes mes ambiciosos que tendeixen a reformar
el calendari en la seva estructura total.
"llom ha pretès sovint. diu
cd senyor Nora/nana, que abans
que tot cada establitzar les
Pasqües, peda jo ent proposo
demostrar que aquesta estabilitzac.id no es possible si no es
realitza. a la vegada. una medificaciö completa d'almaitac.
PaeqüeS es i comes pot esser.
que en diumenge. Cap de les
religions interesados I10 podria
admetre ni àdhuc cancelare que
fos alltrament. Aquest d lumenge, segons la regla que data del
Concili de Nicea. l'any 325 de la
nostra Era.. es el que segueix
la primera Huna plena posterior
Sí 21 de mar,;. Com que aquesta
Huna plena pot catire darnunt
rada un dels dies entinte entre
el 22 nutre (que pal Posea' un
dissahte) i el 19 abril (que pot
ésser un

ðill ttfl sa. se'n segueix

que el dimiten:se de Pas g ites pot
cauce en 35 dies diferents, en..
tre el 22 mere i NI 25 abril,
lfom podria decidir. m'id:t eme-uf. que Pasaua sera semnre.
por exemple. el primer o segon
diumen ge (Cabed. Pecó aivA no
seria una veritable estrthilització, alee ea reina les datee de
cada un d'aquests diumenges
poden variar de sis dies d'un
:my a l'altre. Sis dies de sena-

rari6 Ps menys gren, preetiealeen). gur frente (ene. ',teclea-

ment. pera. As Miele ; inadmissi
Me, i neuto0a senni-estabilitzacid guardada ~m'e l'ineonvenient tebrie mol( greta que l'interval entre Nadal i resana no
seria constant. Hora no pet estabilitzar v,ritahlemrtit la Pasqua
st ele diferente dininen ges d'abril (i per tant els anees mea
SIC) no rauen tots els anv.s rs les
n'intri g as dales. Peris aigh es inronciliable ninfa el enlendari ;actual, i romea seria possible -anda
un calendari nau. compost
einnuanta diles settrareas exacus
ItianmdPina t on irIxah t riPt., n36.-14osdiraelss . an
traspits` ."
IMENUMfflefflin

AQUEST NUMERO
HA PASSAT PER LA
erldeitO A Mi II
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Obra • Antr. 1

Nord. .
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37

Statt
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6490

Te

6130
6465
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6470

37
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Diviseeestrangeres

Mea Ante. Bale Time
Franca
6215
6245
6225
8017) Surfnaf
6150 6150 6135 5140 unirmel
5230
urea.
5230
llamee
nuiars

3835
133'30
3995

3515

l'eso alee«
Ilota
Peso uniese

749
2'42

Londres

Banc Esp. Ilto Plata

Taba« .

Eueres P
sucres O

43187
lora. . . 1 61801l 6240 ! 6180! 6240 1 Nona r°rk
marant. .
6530
6565
6530
6535 grail,a
8350
An dalas. .
55 10
1 55101
AuMmnibus
.
92 Belgien
02
G. Menop.
133 13200 13250
133
los
125 113118
F 1 ' Metrop 12550 12556
110 11075 sosso
A/gties . .
/10 11075'

Espanya
Portugal
Holanda
Dinamarca
Noruega

0025
f0050
24275
3211
153
11485
27 175

Nora York
Porttlial
entes..

88'25

usuta.

9100

KlarAtt
Fraitel
Lltures .

309'00

Alemanya

18 135

Austria •

506700
14725
4106
4300
4110
4100
4110

Praga

Argentina
Montevide0
MIle

Buenos (tres
Vamaralso

Al Centre Excursionista de Catalanya, demä, dijous, dia 3, a les deu
de la nit, tindr à lloc la Junta General ordinäria de la Secció d'Arquitectura, segons disposa el reglament
intern de l'entitat.
UN BELLS GOIGS
Hem vist els Goigs a llaor de Sant
Joan Evangelista, bellament escrits pel
Mestre en Gai Saber N'Artur Masriera. La impressió. feta per l'Oliva
de Vilanova. al qual van adreçats, está magnificament presentada.
La Junta de genere de la Secció
Mútua Feminal del C. A. D. C. I. convoca lotes les seves associades a la
Junta general ordinäria que tindrà lloc
avui, dimecres. a les deu del vespre,
i a la qual prega l'assistència.
AlITOMOVIIÍS

6 cilindro,
NINGUNO OS

$ R.C.

MAYOR 3AMPACCeN
Valencia, 29.7

ATENEU EMPORDANES
2éxit assolit per l'Exposició Concurs de fotografies de l'Empordä organitzada per l'Ateneu Fimpordankls
(Pi. 11), en poden admirar-se les beBeses de la Costa Brava i de les contrades empordaneses fa que cada dia
sigui curull sie gent que les admira;
amb tal motiu. tindrä lloc demà. dia 3,
a les deu del vespre 1:na festa de poesia d'autors empordanesos, recitades
per excellents rapsodes.
Acaben d'obtenir a l'Escota Superior d'Indústries de Terrassa el tito]
oficial de "Perit industrial", els senyors Uds Aligner Morera (químic),
Armand AyeChes Jané (mecinic), Jannie Butinyit Granés (mecinic), Joaquim 'belez Moré (electricista), Mallad Atad gofgh (meckcic), Josep
ISBAININ frdaner (seeduic), Manuel

CAMISERS

illnEln, 131

Telelon 5027 A.

/

Mitges i mitjons irrompibles
Rebudes les novetats per a
la present temporada

MARINER AGREDIT
Passant el mariner Francesc Segorbe per Montjuich, va ésser agredit per un desconegut, que li causi
diverses ferides de pronòstic reservat.
Instrueix diligencies el jutjat de
Marina.
LA IMPOSICIO DEL DISTINTIU "EL CANEY"
Ahir al matí a l'esplanada de l'Exposició de Montjuic va celebrar-se
l'acte d'imposar el distintiu militar
"El Caney", creat per ~memorar
els fets de guerra a Cuba l'any 1898.
El capita general imposà el distintiu a un sergent d'infanteria, un
carrabiner, un mosso d'esquadra i
un paisä, que prengueren part en
els combato que es cornmemoraven.
L'acte, al qual concorregueren totes les autoritats, acaba, amb una
destilada de tropes davant dels
condecorats.
,L'Associació del Cos consular de
Barcelona acaba d'elegir la Junta de
govern per a l'exercici de 1924-1925,
la qual estará integrada pels senyors
següents:
President: Charles Bastin,
general de Bélgica; vice-president, Vicens J. Arboleda, cónso/ general de
Colombia; secretari, Georges DelgadoLanger, cònsol del Ja p6; vice-secretari,
Joma Talavera, cònsol de Finländia;
tresorer, Josep Viiriamata, cimsol
d'Austria.
Totes les comunicacions hauran d'anar adreçades al secretari de l'Associació, carnee del Rosselló, 210, segona, Consulat del Japó.
4011.11, VERITABLE OCAIMO
objsotes oeste de tetes °lig a-

ses. Peso fix. T'Itera, núm. 41.
PREPARANT LA "FIESTA DE
LA RAZA".... QUE ES FARA
EL 12 D'OCTUBRE
Segons una nota oficiosa facilitada
a la Mancomunitat nova s han visiten
el semor Sala els sen y ors Macho del

Toma 1 Jullol
347

Tramos :ti 1011.

349
327

A casa seca, el marit de Maria F.
Buenaventura, de 49 anys, ti donä una
empenta. trencant-li el braç dret.

Tapioques i Purés
FIGUERAS
86n ele millors del m6n

AGRAIMENT
L'alcalde senyor Alvarez de la Caltnpa ha rebut una expressiva comunicació de l'Ateneu Obrer Martinenc
agraint les facilitats que els ha dispensat l'Alcaldia per efectuar les
obres d'eixamplament de les escotes
de la sala de la Biblioteca que soste
l'entitat comentada.
MORT PER UN TREN
A dos quarts de deu del mati d'ahir,
un tren descendent de Madrid mofa
un borne duns 6o anys. Conduit al
dispensad d'Hostafrancs, morí als pocs
moments.
No ha pogut dosen identificat. Vestia una brusa negra, calces de pana,
gorra negra i espardenyes, tot molt
Wat.

El fet ocorregué al pont que hi ha
al carrer de Sano. La víctima caminava per la via, cap als atores de la
ciutat, i no tingué temps de defugir
el tren.
EL CONSELL DE GUERRA
D'AHIR
Ahir a la caserna de Roger
Llúria va celebrar-se un Consell
de guerra contra el paisà Joan Miguel Santiago, acusat d'atemptat
als agents de l'autoritat.
Segons l'auditor, el processat. estant embriac, la nit del dia 29 de
gener darrer va oferir resistencia
a uns guàrdies que tractaven de detenir-lo, a causa del fort avalot que
promovía al carrer de Robador.
El fiscal sollicitä la pena de 6 mesos i t dia de presó, més la multa
de 150 pessetes; el defensor deniani allegant que en
aquel! moment el Santiago era irresponsable.
L'acte durä una hora i la sentencia no es (ará pública fins ésser amorada pel capita general.
RESTAURANT ROYAL

Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a dos
Quarta de 8, i dinar a l'ameriLana, de 9 a It.
CONCURS
Havent-se ele completar la instatiació eléctrica a les noves oficines de
Tracci6 Urbana, situades al passeig
de Pujades, per a la qual hi ha consignada la quantitat de 136'74 ptes.,
es fa públic perquè tots els industrials que vulguin fer aquesta intallaci6 presentin Ilurs proposicions per
escrit a la Secció cinquena deis Serveis tècnics municipals abans del ro
del que som.
DESPRES DELS SENYORS SALA, DE FIGOLS I DE VIVER...
Han estat proposats per a la metalla de bronze del rei d'Itàlia, els
sqts-caporals de mossos d'esquadra Josdp Tarradellas Gaseot i Salvador RiCerc6s, els mossos de primera An,tpili Guitnás Martí, Josep Prunks Amo"ps,. Gatee Font Patome j Primate

:so y a York
Disponinia

Tanca

7055

i ttliol NOVA ORLEANS
153/13 sanea anterior.
10;)

,..etentbre
octubm

Noveuture
1,asembre,

De •L'ElITAT

69'70
69'45
33'45
39'40
13910
•
o a,
/19'30
69'00
o
85'SO
Exterior 4% A.
8540
"
83'20
•
• C.
• D.
a
/35'25
84' tu
• y.
•
84'25
8650
a O II
"
amo u ltaable 6 .2i, .:3 89'75
80'75
• .t. 8'2'75
*
P
• 1)6 , 5425
vivott •
•
•
•%
e
A! 96'10
o
• u 9610
• c ur,•no
p
$
• u, 96•00
• E 03'90'
•
• g 96'00.
.•
P
1617
A 05'83
• 13 95'85 •
.44
„,
,,, 913415
P
no
•
9 P73.
o D 85•10•
•
o F 9630'
O
re A. 19 .9 4 1,312
•
101'75
• • • " b
• P• O. 1994 5. 10915.
»
»• atusan
interior 416 A.
•
• B.

•
• e.
•o• D.
a.

e

Armengol Creus, i els de segona Joan í
Canals Ràfols i Pere Granyó Batana, els quals prestaren servei al Palau Reial de Pedralbes durant l'estada en aquesta capital dels reis d'Itälia.
SUBHASTA DE LLOCS DELS
MERCATS
Amb assistencia del notad senyor
Alfred Arias, se celebri l a . subhasta
dels Has vacants als mercats, l'acte
de la qual fou presidit pel regidor senyor Fournier. La majada dels llocs
foren adjudicats per tipus torea
periors als fixats.
ELS ESCORXADORS
Sacrifici d'ahir: 27 bous, 287 vedelles. 489 moltons, rro cabrito, 1.228
anyells, 615 ovelles, 6 catires i 221
porcs.
LA BANDA MUNICIPAL
AGRAIDA
Nota de l'Alcaldía:
"La Banda municipal, desitjant testimoniar al senyor Ferran Alvarez de
la Campa, alcalde d'aquesta ciutat, el
seu pregon agraiment per les mostres
de considerad() i interés que liba rebudes, ha sollicitat autorització per
prestar el seu concurs artistic a l'acte
dels funtrals que en sufragi de la senyora Agustina Alvarez de la Campa,
vídua de Borbón (Q. a. C. s.), s e cele
-branl'esgéidCaProvincial de Caritat avui, dimecres. L'alcalde agrai molt la delicadesa que suposa l'esmentat propòsit, però pregà
als professors que en desistissin, davant la possibilitat que per alguns pogués interpretar-se en abre sentit la
noble idea que guiava els esmentats
senyors."
Sucreres de cristal! ami] tapadora, a 1 pla. les inAs h ig,ii)ni_
ques, a les vaixelleries de 'Unís
INglada, Rumhda de les Flors, 8,4
i Ronda de Sant Antoni, 5.
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seilln

sei llla
Les noves oficial; i no oficial, del
Marroc han donat al comptat d'avui,
especialment en rendes del Estat, un
marcat to de baixa, en cap. moment
esvait durant la sessió.
Han restat les rendes en una marcada pesadesa.
Ultra la baixa natural deis etapolis, l'Interior perd vora tres quarts
per cent. en promig de series petites i
grosses. i fins les obligacions del
Tresor es commouen.
L'Amorti : able, no subjecte a venciment tic cupó, ve a fer una baixa de
la meitat de l'Interior.
Les obligacions no es mostren de
molt tan sensibles, si h.] els grups deis
carrils del 3 per roo crida paper i el
einer es hat en retirada.
El fi de mes, que per la sera hiperestésia tot aixb ja ho cotitzava fa
unes sessiuns, i els Nords i els Alacanto, que són el cap de turc de la
Dorso, havien arribat aquest matí a
6r.3o i a 6.165, respectivament, aqueota tarda es desentenien del to de la
Borsa al comptat i pujaven, si be en
l'última sessió perdien els primers
part de la reacció obtinguda.
Es natural, per sobradament sabut,
que els moviments bursätils arribin
retardats al comptat.
Cal tenir p7ese11t que els canvis de
61.40 d'Alacant i 32.3o d'Andalusos
que es fixen en la tanca d'aquesta
tarda, a les cinc, són ex-cup6
&lid de 22 i 15 pessetes. respectivament, co que representa 65.80 i 55.30

Moka legitim, de 705 a 715.
Semi Moka, Marrar i africano, de
675 a 685.
Puerto Rico Caracolillo, de 780
a 790.
Idem ídem Iauco especial. de 775
a 785.
Idem ídem íd. superior, de 75 0
a 76o.
Idern ídem Hacienda, de 690
a 700.
Caracas desclofollat i similars, de
740 a 750.
Trillats extra, de 650 a 66o.
Puerto Cabello i corrents, dc 630
a 640.
Palembang, de 545 a 555.
Pasilles, de 525 a 535.
Preus per pessetes els roo quilos.
CACAUS
Continua eticalmat el mercat d'aquest gra. Segurament el mes de
julio! s'augmentara el canvi de For
per al paganient de duanes.
Els preus per al consum no han
sofert va ria

Mercat regulador d'Inca
(Mallorca)
Ametlla, a 348.
Mongetes, a 118.
Fesols, a 138.
Cigrons, a 74.
Garroteo, a 17.90.
Moresc, a 32.
Ordi, a 33.
Civada, a 30.
Preus per pessetes els roo quilos.
Figues cantines, a 4'75 pessetes la
caixa de lo quilos.
Idern bordissot, a 6'5o pessetes
caixa de ro quilos.
Polpa abarcoc, a 20 pessetes.
Penes, de 27 a 28 pessetes la roSafrà, a 375 pessetes l'unça.
Ous, a 2 . 35 pessetes la dotzena.

R. Surinyach Senties

Mercat de Vid

ter de julio! de 1924.
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EXPOSICIO DE BARCELONA
S'obre coneurs per a radludicacid do les obres per a la
construcció de les esealinates i
del forra d'un ramal del passeig
d'etiblarament entre los seceions
Nacional i Iriternacional, por un
termini que comenearit el •lia
següent al de la publicació
d'aquest munid al Burilell Oficial d'aquesta provincia, i arabarä a les disset boros del dia
16 del corrent..
El pli s e 110 condicions eslarä
de manifest per al seu examen
a les ofieines de l'Exposicln,
carrer (le Lleyda, núm. 2, dtlrara el referir termini i en les
boros de despatx dels dies teiners.
La presentaeió de proposicions podrà efectuar-se fins a
dissel llores de l'esmentat dia
16 del mes que sorn.
Barcelona, 1 da juliol (le
1924. - El secretari del Contitä
executiu delegat, Jordi L de Sa-

Dale

23971 2418

2417
2436
2448

LIVERPOOL
l'anca anterior. . . .
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2920
2483
293(1
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2065i 2517
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.1, ...A

Unid sonriera d'evos& .

osuno

011111,10,5re. 0esbre Gener Mare

3000

CAFES

Galieza inecolcum 6%. .
Aluniament Sevilla 6%. .
Hotel Rita 7%. . • • •
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OFICIAL DE BARCELONA

NOTA

HEZ 1 FE311

NOVA YORK

VALORS NO INSCRITS EN LA COTITZACIO

'r eunen p entren%
O. Metete 6%. . . . .
s. 7. Barcelona 0%. . .
Colonttiac10 6%
.

Cotitzacions del día 1 de julio' de 1924

TOSCO anteriCe.

Mal»

C. C. Cotnunat. . 72.00
D I PuTACID DE BARC,
79'00
Emp. 0.090,00o
s.opo,ono
"
Val i Rodríguez, en representació del
70'7b
" ss.oan,000
Santo d'avui: La Visitació de la Puig Raussó (electricista), Jaume Puig
0 0U.
C.
7
°
A3.000,000
Centre Aragonés; els senyors Garrido
Marc de Den; Santo Martiniä, már- marti Ventura (electricista). Josep NaINDINTAMENT
del Oro. Amador Conde i Carpintero,
varro Cintra (electricista), Albcrt Rotir; Ot, bisbc i mártir, i Simeó, con1311 BARCELONA
magosa alotger (mecánic ) . Lluis Vi- en representació del Cercle de l'Exer50.20•
iessor. Santa Leonor, mártir.
EnnsIlle 1903
taludes
7800
cit i de l'Armada. el comte de Santa
1004
laseca Forcada (mecánk), Joan Reig
00'25 •
1906
Maria de Pomés i els senyors López
Miguel (mecänic). tots alumnes dels
78'75
11106 A
78'75
NOTA NECROLOGICA
11108 B
Serra Larga i doctor Pérez Agudo.
Germano Maristes d'aquesta capital.
78'75
1008 C
Aquests senyors, que integren la Co78'50
1947 11
ENTERRAMENTS PER AVIJI
79'75*
1910 I)
INTENT DE SUBORN
missió organitzadora de la "Fiesta de
78'50
1012 II
MATT
A la Rambla t'oren detingudes
la Raza", demanaren al president de
7150
1912 E
11'75
1012
e
a
ésser
conduides
de
6
en
dues
dones
i
la
Mancomunitat
la
seva
coHaboració.
Robert
Racambra,
Miguel
S0'551913
la Deligació dc les Drassanes per
La nota assegura que, enguany,
79'75*
1916 II
rties05, Serra, 19. J cementiri Nou.
1917 B
7630
complir quinzena, tractar:n de suaquesta festa sen á. solemnissima, i
Renace Artiga Sedó, de 4 (1 anys.
1918 it
t's•50
bornar amb ro pessetes els guär1019
78'50
convenir que si no ho resulta no será
Parlament. 51. al cementiri Vell. A
78'50
1930 II
dies.
perque no s'hagi preparat amb tenms
dos quarts d'onza
9815
1041
Foren denunciades al jutjat.
sui icient.
1922 Exp 95.35
Isabel Berna Iñiguez, de So
Elte10
.
. pia 1899.
9175
arivs, Robador 14, al cementiri
9000
1915.
• 1007.
Osos
PER AMENAÇAR
Nota A les vuit.
Bolis Reforma .
.12'00
SIMPAT1CA
La policia va detenir a Joana
Antónia Curia Muntaner, de 79
PORTI1
Real i Vicens Peña, per haver proanys, Roger de Flor, 238, al cePost de Barcelona 133•50
• n• Melilla.
90'00
Dissable passat, al Cambril
ferit amenaces de mort a Matilde
mentid de Les Corts.
• •
• » 011.-Muse 98'40*
l'esglasia
de
Nostra
Senyora
de
Fernández
Martínez.
TARDA

EL GOVERNADOR NO REP
Com que no bi baria res de nou,
tampoc ahir els periodistes pogueren saludar el general Lossada.

149'51
14850
14951
117'50
7'75

" franrCe.
• Meres
• delire .

•
e

Jullol

2875
5520
809

32325

la Concepció, Litigué bloc l'enllaç
entre Dolors Caballo] i Niadd
amb Gastó Klein Pierre. Actuaren de padrino, per part
de la núvia. Jesús Soriano Jarque Feliu Castany Cabo), i per
part del nur), Joan Estapd i
Unís Coello de Portugal.
Els desitgem tota mena de
felicitato.

tärse

344

-fuer

Suecia

GASETA BARCELONINA

..loaquima. Calvo Moles, de so
anys. Sant Erasme, j. al cementiri
de Les Corts. A les tres.
Antoni Marín Cubo!, de 62 anys,
Consell de Cent, 479, al cementiri
:Nov. A les tres.
Joan Morancho Celaya. de 6 dies,
Lleó, r, al cementiri de Les Corts.
A les tres.
FUNERALS
N'Agustina Alvarez de la Campa
Arumy, vidria de Borbón. Morí
el dia 19 de juny. A y o). a dos quarts
d'onze , a la Casa de Cantal.
En Josep Lapeyra i Barbet Morí
el dia 17 de juma Avui, de deu a
dotze, misses a Ponmeia.
N'Antoni Ribalta i CapelL Morí
el dia 21 de juny Aso), a la Concepcid.
En Miguel Camps Punta. Mori
el dia ti d'abril. Demà, a les deu, a
Sant Jordi de Vallcarca.
ANIVERSARIS
En Joaquim Freixas i MartorelL
Morí el dia 3 de juliol de 1923.
Demà, misses a Pompeia, Sant
Joan, Carme. Sant Antoni, Santa
Maria i Santíssima Trinitat de Vilairanca del Penedès, parròquies
d'Arbós, Valls, Altafulla i Fontrubí.

83
1934

MERCAT DF. QaTONS •

140•36

'Babel
anees
• ' •
O peines.
"o

No ra York

Viena
Praga
Rumania

32'45

Mon • dea or Alfon•

SUCRES

oreen
Noruega
Dimanare
Benin .

3915

CANVI DE L'OR

8315
8169
1/56

4850
34125

Salsita
Argentina

Bloc 11149 Alnerieä

BORSA DE LONDRES

8303'
8170
256
71870
8110
/036

BeIgIca.
Expenya
Holanda
Halla

!mellara _ • .
69'50
139.1,0
amortuzable 4%
Amortltzable
96'50
Estertor 4%. .
sroso
llene d'Espanya.
570'00
Dime Esp. de Creen:

Nord

BORSA TARDA

BORSA DE PARIS

sonsA DE MADRID

Preus actas
SUCRES
Continua la intervenciú del Govern en el comerg d'aquest
m, e2s8ejant algunee classes i mancard-tie d'altres.
Els preus i la Laxa no han sofert
variació sensible, de moment, podent-se cotitzar com segueix:
Terciat, ole 170 a 172.
Centrifuga retnoltxa, de 173 a 175
Quebrat clar, de 178 a 180.
Blattes primera refinats, de 236
a 238.
Pilons, de 225 a 227.
Tallat, de 233 a 242.
Preus per pessetes els loo quilos.
CAFES
Segueixen reaccionant eis preus
a tots els mercats, la grial cosa repereuteix al nostre, iniciant-se la
puja, especialment en algunes classes. Les arribades són escasses, degut a la depressió que I,i havia anteriorment.
Per al consuno CO cotitzen:

•

Ous. a 3 pessetes la dotzena.
Gallines, de a a 23 pessetes parell.
Pollastres, de to a 16 pessetes parell.
Conills, d'ir a 14 pessetes parell.
Oques, de 20 a 30 pessetes parell.

Mame/lo/14de 45 a 6 0 .pessetes
un.
Nodrieos,
70 a 130 pessetes
un.
Patates, a 30 pessetes els roo
quilos.
Xeix2, a 24 .0 pessetes la qt.artera
de 55 quilos.
Forment,
e'5(> pesietes la
guanera <fr.
ertiletS,
Civäda, a 3 pesäges ele t.)0 gallos.

• • ^e- ^^ ••_-_,--

'Sub

i ÜffR germans
B.NQI.JERS

••
ETLLETS
Francesas, 870 per roo.
Anglesos, t2 . 35 pessetes.
Italiano, 340 per roo.
Lelgues, 3.'per too.
Suissos, t.) per. los.
f'onugueso 62') ).,e‘seteS.
Pelandeso.), 2;0 pc,setes.
brècia,
Noruega, 02 peSsCteS.
Dinamarca,f12 pessetes.
Romania, 30 Per zoo.
pessetes.
Turquía.
Estats Una 7'40 Pessetes.
pessetes.
Canadä,
Argentino, '36 pessetes.
Uruguals, 50 pessetes.,
Xilens, oTspessetes.
Brasilers, (5 pessetes.
Racial]; :pessetes.
Peruans, 2 pessetes.
Paraguais, 10 pessete.
Japonesas. '25 pessetes.
Algerins, ; per toa.
Egipte, 321 pessetes.
Filipines, .)3 pessetes.

OR
Alfons, taper too.
Unces, 1441er 100.
4 i 2 duro 542 per 100.
1 duro, Lper roo.
Isabel. hper roo.
Franco, 14 5er roo.
Lliures, 3 pessetes.
Didlars, 7't pessetes.
Culiä, 7 .23 essetes.
MexicA n 1114450 per ro%
Venezuela,42 per ion.
Mares, 175Cr 100.
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Traducció de

Ventura Zassol

E

PREUO CTS.

a
a
$3

de

Pe
tó

•
•••
•

•
taramamanzaam111111eammalminiummaiont

16

el
se

lit

LA P1YfReITA11

de

rem dels primen en formular
, postres desi4os en aquest sentit,
r apresurantent i inconsideració,
per fe i per hàbit, estimant sem;te ha de cercar-se dins de
les evolucions prudents, tenint
que sima salvaguarda d'un dret
ral i civil d'ordre social, i aquest
costee criteri . no ha de veure's
promes i trastornat per conflictes
poden migrar la seva vida ans
reí ormarla.
.questa és la linia de conducta que
um sempre a Italia i lora
ecte de tot regim.constituit." —
vas.
jualsevol que observi en aquests
, ments relativamcnt mes Iran'
lis i serens, ja situació interior
l pais i les seres relacions amb
stranger, haurä de reconèixer el
o justificas (le la prudent mesuque des del primer moment menitzärem i que en res ha de perdicar les reivindicacions justes i
s desigs i aspiracions legitimes de
conriencia popular i de totes
.rts rehem indicis cada vegada
. és certs de qué, malgrat d'ésser
ó, s'lla
/caro fosca i difícil la situaci
aalvat ja el nionient culminant.—
Ilavas.

D'ITALIA

ussolini gs
sta del K,
ern : "L'02s.
ore Rom3/10'
issatge d 1
Paris. 1. — Mussolini ha f .jp,7e 1
Govern amb elements del; ver,s •.rlis potajes. L'únic feixiste caz i ha
1
I ministeri és ell.
Leposició. amb tot, no ya .1ma PC:
satisfeta amb les modifi... .'ar
rodnides en el Gabinet itzii:
Encara que la situad() e- e'
amb tot, pot prolongar-se
cer no hi ha exemple que
roca de les gratis calors, e' :
„ Italia cap esdeveniment - !ccisiu.—Havas.

ithsH. vatore Ron —
meiva les paraula . F.

DIPUTATS QUE NO VOLEN
ANAR AL QUIRINAL
Roma, t. — El diputas populista
.)otino, vice-president de la Carnra, s'ha rmaat a anar al Quirinal
n Vade de la presentado al Rei
ele projectes aprovats per la Cam-

cerilla del J'al
Roma, t. — L'"Osse
•,
Comentant el tnb
representants del Pa-..
-Les paraules d'execrac . . e.
1 a TIC miesahic crim i
esp.
ciiiaCió i la concOrdia
2.enb qué s'ha expressat o a
sancionen les que fiasrenunciades per aquests
4uests ciutadans distingit,- ritzaren, atents al be .t. a .•
ració, una pacífica, grao.
solució de la crisi.
Värem ésser els prime-,
lar els nostres desitjos •
perque en tota qüesti
2n1 sempre i sobretot
o; coreent d'opinió, de
asta
„m.a.
critica i fine de tot exp
e partit, atenent solarn
rn pc7cusions

Berino - Amella. diputat detnOcraa-social, i Bellíno, diputat comulista, tots dos de la mesa de la
:arnbra, també s'han abstingut
nar rl Quirinal.—Havas.

EL PRINCEP DEL PIEMONT
SE'N VA A AMERICA
Napols, 1.—El princep hereu ha
marxat a les once Per emprendre
un viatge per América de Sud.
Ha embarcat al creuer "San Giorgio - , essent escoltas pel destroíee
"Falco" i el creuer "San Marcos-.
—Hayas.
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CATARROS
entiquor y reciente.

Toscs, BRONQUITIS

OS 7. adicalmente por la
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oreer,a,liatusERCULOSIS.§.
4
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LA PUBLICITAT

I •

EI secret 1
per CH.

Poc importa de
.abut abrò que seg
OC qui em ve... Be
penjat i quc aques
tória:
—I com és, vaig
fiaren...? No vaig a ,r
el mot "penjat", e
seva delicadesa i I
litat; però vaig
test expressiu.
—Com e' S que
--respongué ami>
«gallada. —Voleo ,•
AIF di això?
t'aseos ;

L

is
5, 10 t

P."

Ire cap de la taula de noguera, en
miinegues de camisa, els peus nus

davant la cata. Tenia un cuele
de color fosc al voltant dels ulls,
I més aviat esfèrics que ovals, dels
1 quals les nines fines, que brillaver
amb una licor vidriosa al centre de
llurs òrbites mes semblaven les nines d'un animal ferotge que les d'Iza
home. El seu front recordava així
mateix el front d'un espectre, blau,
morat, groc, com un verdanc que
té cinc dies de data. Una suor vis,
cosa li regalava de la barba i dels
lòbuls de les orelles. Quan la ma•
rinada, que entrara ara i adés per
les persianes entreobertes de la meya finestra (perqué aquella nit feia
de una calor que ofegava), xuclava els
ha llargs rin X
- ols de la seva tosca canu bellera, haurieu eregut veure caraA- golar-se davant vostre els serpents
de les Eumeniden. Els dits de les
;
çue
seves rnans amagrides es corbaven
ar Ileugerament cap endins per efecla te d'alguna rigidesa muscular jade4-' pendent de la seva voluntat, i vaig
an reparar per fi que Mis els seus mem-

bres tremolaven d'una esgarrifan-

it? ea espasmódica, amb el caricter de
l'agitació que precedeix o segueix
ob, un atac de titans.
Jo ii havia donat un cigar.
prés d'haver-ne mullat l'extrem eafe

GRAN BRETANYA

acorden
derogaci dzfinitiva drets
Mackenna
Eta Comes
fa
g
deis

Londres, 1.—A la Camina dels
Cornuns, pel procediment de braeos
aixecats, acordà l'abrogaciä definitiva dels drets Mackenna.—Havas.

La qLst.6 del tilff a la ,_ambra deis COMEIS
Londres, z. — Carnbra dels Comuns. — El diputat Harry pregunta si els representant s britänics al
Marroc han rebut insinuacions sobre la República riienya, perque
Anglaterra assenyali a la Societat
de Nacions l'estat de guerra que
existeix entre dos Governs amics
d'Anglaterra, amb l'objecte d'impedir una noca e.:usbí de sang.
El sots-secretari de Negocio estrangers contesta dient que és impossible al &veril britänic intervenir en aquest afee ni rebre comnnicacions susceptibles de posar-nos
en qüestions d'altri.
Un abre diputat pregunta si sap
el sots-secretari de Negocis estrangers que durant la guerra els rifenys figuraren entre els costees
excellents aliats.
Les dues preguntes quedaren sense contesta.—Havas.
1 ni

derro:a del Govern que
acabi pr ésser-ho ne alster Baldwin
Londres, I. — Cambra dels Comuns. — El senyor Chamberlain
pregunta que és el que farà e', Govern, després de la derrota soferta aliir sobre una qüestió del pressupost.
El Govern contesta que accepta
en principi l'es/nena , que fou aprovada, i sera Melosa al pressupost
sense perjudici de qué
tal vegada sigui necessari introduir
posteriorment alguna modificació.
El ministre de Coknies diu que
manté les seres precedents manifestacions relatives a que els indígenes deis territoris posats sota el
protectorat angles no podran ésser re,elutats per servir fora dels
territoris respectius. Malgrat aixé,
podran servir a la policia i per a la
defensa interior dels seus territoris.—Ha vas.
Londres, 1.—A la Cambra dels
Comuns, Mr. Baldwin ha demanat
al Govern que prengui una resolució
en vista de la desfeta que ahir va
sofrir.
La =ció presentada per Mr. Baldwin fou rebutjada per 237 vots
contra 16 9 . Els liberals votaren a
favor.
La desfeta, per tant, no significa
que el Govern, per cap concepte, hagi de dimitir.—Havas,
LA CAMBRA DELS LORDS
REBUTJA UN PROJECTE DE
LA DE COMUNS
Londres, I. — La Cambra dels lords
ha rebutjat un projecte votat per la
Cambra dels comuns. Es la primera
vegada que passa això amb un Gpvem laborista—Hayas,
LORD CURZON TROBA QUE A
MACDONALD L'HAN AEAVORIT LES CIRCUMSTANCIES
Londres. t. — En el banquet orgaCurzon parlä sobre el problema internitzat per l'Associació Unionista, lord
aliat, declarant que el senyor Macdonald en ocupar el Poder trobi Rime
i desembarass.at el terreny, trobant
seu favor les més grans probabilitats
d'encert.—Havas.

L'ancló comunista britànica
darnt l'obra del labori mr
El moment de la vaga recent deis
obrers electricistes dels ferrocarrils metropolitans hom ha tingut per tot la
impressió que era deguda a una inspiració comunista i ajudada amb ca-

tre els seus Ilavis, continua, girant
cap alli on jo era la mirada, però
dirigint-la més aviat cap a la paret que cap a la meya:
—Es inútil. Poden torturar-me,
pelar-me de vio en viu, rascar-me la
pell amb Rimes rovellades... després xopar-me amb vinagre i fregar-me les parpelles amb palsora..,
no podria dir-vos on és l'infant. Jo
no ho sé, no ho he sabut,mail Cotn
puc convencer-vos que no ho sé i
que mai no ho he sabut?
—Amic meu,—vaig dir-li aleshores--em féu ja l'efecte de no observar que ben Iluny de pregarvos de fer-me saber on és l'infant
al qual us referiu, no tinc la més
petita curiositat de saber res concernent a aquest iníant ni a cap altre. Permeteu-me de fer-vos observar que no veig la mes Heu conexió entre aquest infant i el fet
del vostre penjament.
—Cap connexió? —repetí amb ve-

hemència. Però si justament...

n'és

Si no fos aquest infant, jo
no hauria estat mai penjat.
Mortnola encara algunes..paratiles
sobre aquest infant, i vaig empinyer fins a l'abast de la seva mi
l'ampolla de bordeus (exposat a que
em despertin I em cridin lora a qual*evoi hora de la nit, trobo en aquest
la causa.

.

ALS ESTATS UNITS

REPARACIONS

El programa de la

Com es reso'gu g el
Red a trametre la
seva nota sobre el

convenció democrática de Nova Yogk
En la nostra edició d'ahir, un comunicas de l'agencia Ha yas dunava
cempte de l'aprovació en la Coriveneio
del partit deniocratic, del programa
del Govern.
Els principals punts del (lit programa són els segiients;
Proposició, thia de compromís, afirmant el principi de la llibertat
sense anomettar ni, per consegüent,
denunciar el Ku-Klux-K:an.
Reducció dels impostos, de les tarifes duaneres i de les tarifes de ferrocarril.
Una denúncia de la "Corrupció republicana - i una demanda de penecuci6 i de satiné contra els culpables.
Noves reduccious deis efectius de la
Marina i de rexercit i desarmament
internacional tales efectiu.
Referéndum de la represa de con.
cessions dels Muschu Slenals pel Govern, amb ei fi de produir el nitr.ligen
reclamas pels agricultors.
Rciamentació de la producció de
l'antracita i deis diversos productos de
primera necessitat.
Que sigui posada en vigor la llei
de prohibició.
Independencia de les Filipines.
Denúncia del Tractat amb Turquia.
Referendum a propäsit de l'entrada
dels Estats Units a la Socictat de les
Nacions.

bals de procedencia comumsta. ten un
comunicat del partit laborista hom deia
que la vaga era dominada per inf:uancies comunistes i, el moment en el qual
la vaga atenyia la seva mes alta •.ntensitat, el partit comunista de Londres felicit à els vaguistes i invitä tots
els socialistes a ajudar-los. De més,
el secretan dels ierroviaris, senyor
Cramp. ha publicat ca manifest en el
qual atribula la vaga a les forres de
l'anargMa, calent, de j a ell, combatrela energfcament.
Es natural que aquesta intervenció
dels comunistee en un conflicte obrer
baci emocionat fina al punt que un
diputas unionista. el senyor Samuel
Finare, hagi cridat a la Cambra l'atenci6 del Govern sobre la vaga, demanant una enquesta sobre els seus
orígens.
El senyor Shaw, el qual, durant la
vaga, digné tiMeament que el Govern
no !mala d'interven.r per assegurar
els serveis per tal com els ferrocarrils
no sial encara nace malitzats, ha reiusat una enquesta perqui, segons ell,
no hi ha pries que ia vaga tingui un
origen comunista.
Horn fa notar que cn el mateix número del "Times", rnrc contenia la
ressenya de la sessió en la qual el senyor Shaw refusa l'eramesta, apareixia un telegrama de Riga, datat del
26 de juny. sobre el Congrés de la
Tercera Internacamal, celebrat a Moscou, que deia aixf:
"Cal que els comunisres fundin llur
diari comunista anglès quoticliä; cal
que els comunistes s'in,inuin en els
centres vitals del Trade unionisme i
crein una ala esquerra revolucionaria;
cal que facin esforços especials per
influir les joventuts de les classes laborioses britàniques í cal que enfoquin
la qüestió colonial tal com conté als
boIxevistes militanta. Dtrant el debut, el delegat britänic Murphy ten
remarcar que la vaga recent no autoritzada dels obrer s. de ferrocarrils era
sota la direcció dels Comités de fabrica i que la iniciativa pertanyia enterament al comunisme. Els comunistes, per hé que rase nombrosos, adquireixen rapidament per llhms esforços
enérgica el poder en les 'leude Unions.
Murphy declara que l'únic maja de
conquerir les nasses treballadores angleses és de treballar en les organitzacions del partit laborista.

Cadires de Ferro
Grans quan titats dis-

ponibles 1 altres articles de jardí
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vi una beguda més lleugera que cap
altra). N'omplí u/1 gran got que buidà dins la seca gola mes que no pas
el begue— m . vaig observar que els
seus Ilavis eren tan secs que el liquid engorjat lii deixà unes bornbolles cont les goteo d'aigua que
es formen sobre un taima untat d'oli. Per ii comença el seu relate
tenir la desgracia de néixer—digué---fa uns trenta set anys.
Era l'hereu d'un doble infortuni;
eerque la me ya mare era vídeo de
por quan jo vaig neixen i morí en
posar-me al món. Quin era el rneu
veritable nom abans del noto fals
que ha estat la fatal maledicció
la nieva vida? No us el diré pas;
però no era pas un d'aquests noms
sonors illustrats per un títol aristocratie; perque el nieu pare era un
comerciant, i la nieva marc lluvia
estat minyona abans d'esdeganir la
seva mullen Dos parents vingueren
en auxili de l'orfe. Eren els meus
oficies: l'un, goma del rneu pare,
l'altre , germà de la nieva mare. El
primer era un mariner retirat del
servei, ric i celibatari; l'altre, un
adrogner que continuava el seu comerç, vidu amb una filia única, i
que no la brillara gaire. Es detestaven cordialment l'un a l'altre, arab
agueata mena d'adverará freda i vi-

con rol
Para, la—E1 periòdic "Echo

"Echo de Para" diu que una
primera vendió de la contestació del Reich .a la nota de la
Conferencia d'arnbaixadors con_
ventral a restabliment del controd militar interaliat, fou comunicada el 27 de juny a l'encarregat de Neocis de Franca
a Berlín, però la dita versió
ronlenia les tres importants reSPI'VPS que ja són conegudes del
El 28 de juny. l'encarregat de
Nopmcis de Fritura, apoint per
l'ambaixador britanir, manifesth al Govern allemany que les
talo reserves eren inarceptables,
i Ilavors el Reieh rectifica
aquesta versió primera i
les tres reserves.
Els (halls posen de rellen un
frl essrnoial. o sigui cfue
Itrieli ha neceptat da insprecid
general deis seus arrnamenls
efeelins. tal coro ho /teman) la
Conferencia erandmixadors, i
d'arord. també, amb el sollinitat
en les notes de Maccionald i
confeeeionades a Chequors.
Pensa din "Le llfalin", resulta
que rar(eptarid d'Alernanva ve
coberl a en purrils e ir iustificades consideracions, per da quai
rnAn de 1-leería que els Governs
alial a prnerdeixin amh ahaolut
rigor nl portar a la practica
aquest control. puix d'ell depi, n1 la nan, i tota drhilitat seria, per consegiient, criminal.—
,
•
Navas,
1 I. A PREMS
LA NOTA ALE; MANYA SOBRE EL CONTROL
, París. 1.—El diario contenten
el fet r o nrrel mía el Re i ch hagi
ato p pl al la ins p ecció general
dels armaments i deis efectius,
tal cota fou sollicitada .en ta
Conferéncia d'amh9ixadors de
maig i p er Marrinnald i
; Herriot en la nota de Chequers.
"Le Matin" observa, nitral_
nienl. (me rarreplacid ve cohenta en co n dicions puerils o injustifica de S,
Ea ineo.'iblA, certarnent—ohserva el mateix, diari—que la
nota torni novanienl ainh l'a fiemaeiti de que el control inter, anal ataqui la sobirarre del
,Reich, quan aquest control cis
' " -idea; our eS desprAn del drel
formal dels aliats que consta
en els Trartats.—Havas.

Han eta t rei r rts e's acords
amb la 11:cum"
Dussehlorf, 1. — Els propiatnris- da les mines are, eles a la
N'eum han renovat 1 neordl va(ins que romenei a implantar-se l'inform dels perits.
—liaras.
EL GENERAL WALCH, SUBSTITUT DE NOLLET A L A —GrtMISSIO DE CONTROL
París. 1. — El
general Walch substituir) el
general Nollet en la presidencia de la Comissi6 interaliada
efe control.—Havas.
París, 1. — Nota dels serveis
del general de divissid Walch,
el anal litt estat nomenat president de la Comissió de control interaliada a Alemanya.
DI general Walch va ntlixer
18i0 a Mulhouse (Alt Rin)
i fou alumne de l'Escola Politécnica des del primer de novembre de 1889.
Pe) novembre dr 1914 ascendí a tinent coronel, essent designat per al primer despatx
dm Gran Cuartel general.
Per abril de 1 91 9 fou nomanid per a una missió a PPtrograd.

Pel maig de 1919 fou aromo-

gilant que experimenta un gat ferotge pel gos que no gosa atacar el

primer.
"Durant catorze anys aquests dos
°rieles jugaren a pilota amb llur
Pobre nebot, engegant-se'l l'un a
l'altre i maltractant-lo ami) la mateixa crueltat. Miserable joc! Tan
aviat er acl meta oncle Collercr que
nescobria que jo era condemnat a
morir de fam pel meu oncle Morbus, i que em prenia sota la seca
proteccié; tan aviat era el meu oncle Morbus que s'indignava contra
el men oncle Collcrer guau amest
m'havia apallissat, i que insistía
perque jo tornes sota el seu sostre. Jo era apallissat i afamat per
l'un, afamat i apallissat per l'altre. Av-1lb aquesta ast ,icia instintiva
que un tractanient brutal inspira a
l'infant Inés estúpid, jo feia el que
podia per estar be arnb els meus
dos oncles. No podia sortir-rne'n
sitió alimentant l'odi que s'havien
jaral mútuament. No em feia propici l'oncle Collerer sinó rnalparlant de l'oncle Morbus; no cm
conciliava amb ronde Morbus • 4
malparlant encara mes de n
Collerer; però no cree que fos una
gran injusticia envers ells:
eren dos vells malvats; mIn irles
deigat morir realment ea tia "

gut a cap de l'attIllerla del se-

&IRLANDA

gon nos d'exiirelt..f,
Pel agost de 1912 fou nomenat membre de la Comissió interaliada de control a Alemanya a disposició del general
Norllet.
En aquest any fou ascendit
a general de divissió.
Prengue part en tota la guerra contra Alemanya, des de
1914 a 1919.
En 1923 fou nomenat comendador de la Legió d'honor.

El Govern do ilstal
Lliure es propasa
d albur De atera i els lees detinguts, per 1 agost

—Hayas.
ELS CENTRISTES 1 POPULISTES BAVERESOS Ei; RECONCILIEN
Munic, 1.—Els partits centrista i
populista baveresos han arribar a una
reconciliació.—Havas.

Londres, 1.—La "Westm.nster Gazette" diu que el Govern de l'Estat
Mute d'Irlanda es proposa posar en
1.ibertat a De Valera i a 227 mes
presos polítics, amb motín de.s jocs
nacionals que tindran lloc a l'agost.—
Hacas.

DOS DIARIS SUSPESOS
UN DE NACIONALISTA I UN
DE COMUNISTA
Paris, t.—Comuniquen de Berlín
que a la "Vossische Zeitung", òrgan
nacionalista, li ha estat imposada una
suspensió de catorze dies en virtud
d'una ordre del Govern i a causa de
la publicació d'un article en el qual
s'excitava els nacionalistes a impedir
l'aplicació de l'informe Dawes i a
donar un cop d'Estat.
"La Bandera Roja" també ha estat
suspesa per un motiu semblant.—Ha-

min en vigor la
prddsta

Toquio, 1. — Avui ha entrat
en vigor la /tova hei americana referent a la immigració.—
Hayas.
Toqui, 1. — Avui, primer de
juliol, da:a d'entrar en vigoi
la nova Ilei americana sobre
la immigact6, s han celebrat
nombroses reunions de proteSta i altres manifestacions de
tota classe en tot el territori
japonès. —Havas.

vas.

ELS REPUBLICANS
DE BRESLAU
París, 1.—De Breslau informen que
organitzada per l'Associació de la
Bandera Republicana (negra, roja i
groga), celebrar una manifestació que ha recorregut els principals
carrers amb les banderes republicanes al davant dels manifestants.
Es creu que el nombre de manifestants ha passat de 4,000.
En arribar a un lloc convingut s'ha
celebrat un miting.—Havas.
CONTRA ELS VINS ESTRANGERS
Berlín, t.—La Comissió del Reichstag que entén en els assumptes dels
territoris ocupats, invita ei Govern a
adoptar ràpidament mesures energiques contra la importac.6 a Alemanya dels vins estrangers que no paguen drets de Duanes.—Havas.
L'ASSEMBLA DE LA UNIO INTERNACIONAL PRO S. DE N.
Lió, 1.—Des del 29 de juny
se celebra a Lió la vuitena As-

semblea plenäria de la Unió Internacional d'Associacions per a
la propaganda de la Societat de
Nacions.
El congrés ha celebrat les seves dues primeres sesions plenäries.
Aquesta tarda els delegats
han oït l'informe de la Comissai

económica.
La delegacid argentina ha
presentat un projecte molt documental, demanant da creacid
d'un Banc internacional d'emissió i una moneda internacional.
Els russos han propost que
sigui creat un tipus monetari

internacional.
L'Assemblea, d'acord arnb la
Comissió, ha aprovat una moció demanant als. Governs que
sigui provocada una Conferencia dels Sanes centrals d'emis-

d

niigció : 3 nifebtac.o .5 a

ELS AVIADORS AMERICANS
Allahabad, 1.—Els aviadors nordamericans que donen la volta al mear
han sortit d'Alcatta aquest matí, arribant a Allahabad.—Havas.
—
LA PLAGA DE LLAGOSTA A
L'AFRICA DEL SUD
Johannesbourg. 1, — La plaga de la llagosta ha enveit tota
la regid compresa entre els nus
Orange i Zambeze.
La nuvolada d'insectes avança
räpidament cap aquesta ciutat.
'roto els esforzos realitzats per
les autoritats per destruir la
plaga resulten inútiLls.— Hayas.

EL GENERAL SARRAIL
París, t. (Oficial).—EI general
Sarrail, ex-cap dels exercits aliats
d'Orient, torna al servei actiu.—Havas.
ELS PROJECTES FINANCIERS
AL SENAT
París. 1.—E1 Senat aprovi ahir
a la tarda els projectes financiers
que anteriorment havien estat aprovats per la Cambra.
Igualment enllestí la discussió
dels projectes d'exportació i impopació de valora 1 títols
—Hayas.
-as
si6 i del p arle genera/ de reserva dels Estats Units, conferóncia que estaria encarregada de

preparar un pla internacional
per a restabilització dels canvis.

iodinionommuninomifinomillin
II 11• MI 11 II 11 11 II II II II 11 II 11 II

P IR

ALCAT
a
I 4"i 1 S"

•
•
3
a
higienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Box- in
calf, tan angles, doble plantilla de cuiro
•

r tes. parel'

Tiaaa

da luxe

• peus barttiselms. Espartlensem ama le.

o

Ir de goma. dos 10 roo (»sedes paren,

VENDES AL DETALL
Carrer ANSELItt CLAVÉ,

(Final da le; italuh)

•

,maans narren DormItorl Sant Franoeso).
1
1 1
1 111

1111 111 01 1 1 0 1 /

01;1111 (Masnou)

Caseta, haixos i un pis amb mo-

bles, junt pelita vinya. Per Hogar juliol, agost i setembre. Rad: carrer Sant llaman, II, vidrieria, de 8 a 7 de la tarda.

si cadascun dbls dos no haeués
pensat que fent veure que cm protegia feia naturalment rabiar ei seu
enemic.
- Quan vaig tenir quince anys
vaig veure que havia d'escollir una
vegada per sempre entre els rneus
dos mieles, de por que a còpia d'anar de l'un a l'altre no acabes per
caure sol en terra. Era forea natural que escollís l'oncle ric, el mariner retirat, Mr. Collerer, i, encara
que veies ben clar que jo no m'acostava a ell sine, pels seas diners,
semblä, a detecte de la meva estimació, contentar-se perfectament
amb l'antipatia cordial que jo traspuava pel meu oncle Morbus. Adhuc jo evitava de reune aquest darren; durant tres anys, no vaig posar més els peus a casa . seva, i si
el trobava pel carrer passava per
l'altra vorera, deixant-lo amenaçar.
me amb el puny i dirme: "Mala bestia d'ingrat!
"Si el meu oncle Collerer havia
renunciat a la mar, no havia pas
omunzia' guanyar linees en terna. Preet. -ra a usura; sobre hipot vaig ésser el seu braç
dret, anut'int-lo a exprémer la gent
n...ceasitani, a descomptar les Ileti (-5 dels , negociantets i a facilitar
at filla , Ire familia pròdigs ela mit!

jans de devorar per endavant Ihr-'
rencia paterna. El :neo oncle reconeixia en tni alguna inteHigencia;
àdhuc se li escapa, de declarar que
JO mereixia de succeir-lo despida
de la sera mort.
No per aimi era més generós miau
encara vivia, i jo sofria personalment de la seva gasiveria; però l'eaperança de l'esdevenidor cm donara
paciencia per al present. Esperava.
He d'afegir que per altra banda una
esperanca que no era la d'heretar
tot sol el mea ende em justificava
als otees propis
(Continuarà)
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S'ANUNCIA UNA ASSEMBLEA DEL NOU PART7T DE LA "UNION PATRIOTICA", EN LA QUAL ES FIXARA EL PROGRAMA QUE HAURA DE REALITZAR SI ES CRIDAT A GOVERNAR.
CONTINUEN ELS COMBATS A LA ZONA OCCIDENTAL DEL MARROC.—EN
EL D'AHIR, ELS RIFENYS CAUSAREN CINQUANTA "LUXES A L'EXERCIT,
PERO EL GENERAL EN CAP DIU QUE CONFIA OIJE AVIAT RESTABLIRA
LA SITUACIO
LA JURA DELS GENERALS
DEL DIRECTOR1 :: EL VIAATGE DEL REI A rrAu.s.
Madrid, 1. — A les deu del
mati el general Primo de Rivera despatxà amb el rei, posant
:s ignatura diversos decrete.
En sortir del Palau el Pre- 1eat, els periodistes Ii pre(taren sobre la data en què
,irien davant del rei els ge-ale del Direetori.
(..:(0itesta que eneara no s'ha- •-s fixat la data. perque encano esian si rmats els decrets
nomenamerit, pero que, e• :e•:tment, la jura se celebrara
'as vinen!, puix que el rei
'ira cap a Lleyda en autoBaixarà flP l'autombhil a
Puigeerda, W.poll.
L 'ORCA N ITZACIO DE LA
`UNION ,PATRIOTICA"
A la Presidència han facili(al la següent nota:
"El president del Directori
iisieomana a les Juntes organit-.dores de la "Unión Patriöti" i aJIs Comitès locals o pro-acials ja constituït s que es
• ixin be en el sentit de la nota oficial d'ahir. amb mofiu de
la propera elecció d'alcalde de
Madrid, i que diu el següent:
"Copia els paràgrafs relatius
als colore politice i el relatiu
a que els regidora pertanyin a
la "Unión Patriótica' per als
de votar a 'l'una o l'alentitat."
I després afegeix:
"Es oportd fer avMent que
quan les "Uniones Patriótiques" que estiguin organitzades a iota Espanya es convo-a una asseinhlea de repre-ants a Madrid perque
el directori del partit, el
.f al seu temps formulara i
,,arare rexreució d'un proun preetic i conde d'aeció
-rnamental per si és cri- a exereir el Poder, amb el
ben entes que el tal direcno ha d'esser integral per
-ones residente a Madrid,
Ter representante de tota
-anva."
nüt-sro DEL DIRECTOR!
Arahb a les nou la reunió del
Ifi7•
-o tractat — digné el
Vallespinosa — d'as- de tritmit deis minis, Cllisenda i Foment, que
flan sotmes a l'aprovació del
Dirretori els sots-secretaris de
tole dos Departaments.
Ff general Gómez Jordana
donat cumple de les nor.t frica.
els telegrames de
l'A
rnissari no s'ha accentti•
s-eavetat. nn havent mes
- que les facilitades a
la
• n isa.
• f. : , te vost& han publica?
.1--(5,sla venda? dels
- - (e oeorregut s.
(á despres les següents
•• rf(ferents a presenpostos:
' . :xereici de 1922 al 23. Deinicial. 427.075.23396 pes-e. Liquirlació. 92 0.32 1 5 97.
.:x• tarriei del 23 al 21. Deficit
•ial, 431.338.9746-1. Es va !l•ar arnb 576.719.929.
' 2l al 25 despeses caloulades
if.89 l'26; ingressos raleo-. 2.777.840.56832. Defieit,
,.884.32594.
DIRECTOR' 7 ELS
PRESSUPOSTOS
A la Presidencia han facilitat les següents notes:
"Ja fa temps va declarar el
Directori que els pressupnelos
que so metria a l'aprovació
S. M. no els considerava obra
perfecta, ni harmúnica. ni ecoIMmicament; i ara, a forra de
, ineer. //aura de manifestar que
• (leficit dels pressupostos
s pela del que batirá
en rea,t, car s'han segregat
ele
ssup»stos addi cionals, que
'esen ten quan Doses despeses
la compresas en construcció
' • -•II i tallers, que ds necessaaecular i que arribaran a
milions; però segnrament
arribara a mes 1:4
definitiva 'de 1924-25. ni
rS necessitat cJe demanar
Hit rmi s graos recursos -que
representate per acinesia
rzifra, ane acusa i representa una millora real i positiva
fi e m ire le 1n0 per cela en la
silnac ,órerontimiea n4rAmul.
Tot just tancat el nressuposl.
el Dirertori aprova ahir sutil/asta del fe rrorarril OntanedaCalatayud. d'alt valor estrali._
i que travessarà trirrenys
que aviii no ferien comunienció
a l o s provineies de Santander.
Blr . p .g 1,4 i Seria, f omen
tant el
dese nrotllament d e la riquesa
d'aquestes provincies i posant.
en comunieació la Orar
brica ars h la M e diterritnia, per
l'entino d'affuest ferrocarril' alpb

el Central Amigó. Aquestit obra.
d'un pressupost aproximal a 3 5 O
Mi lions uJ . p essetes. que no PSrner parit l'Estat i que la portava

16 anys essent objecte d'informes i modilicaelons, donara Ireball a , milors d'obrers i vida a
regions Monee, iteró fine ara
p rrterides o Mandados.
A aquesta obra en semi:van
d 'anr e s, sempre, se g ons rin pla
que s'estudfara ami) el mejor
aura.
.Si sentare les Oblea núbil-

:mes. a mes a Inés del fi essen-

que emplenen, afavoreixon
• Is treballadors, aquest any
• • imposen ami) mes presea, car
malauradament les collitei en
'zoneral eón (Intentes, i s'han (le
prevenir pos:si/0es crisis per
manca de reina el poper hlVe ell,

peral i vuit soldats, ferits; quatre
soidats, morts.
Enginyers: tres soldats, ferits; un
del pare mòbil (l'artilleria.
Es (tren a n'alean,: nombroses
baixes."

Nota oficial

1,A CENSURA

Tambe han facilitat a la Presidencia un telegrama dirigit
pel D142et((ri militar alscapitans generals de les regions i
comandante militars.
Din nixf:
"Com que al Poder li interesen sempre coneixer l'esta!, dels
sei veis quoal públic eón degnts.
les observacions i queixes (l'aquest, tan( particulars corn per
mitja de la premsa. no seran
objecte de censura per les oficines a aquest servei deslinades,
sino al contrari de la degluta
atenció de lee autoritats lotee.
per remeiar-les i corregir-les.
- A B C" CONTRA LA INDUSTRIA CATALANA
A propòsit de la petició teta

al Direetori per la Cambra Oficial (le In Indnetria de Barcelona, porque se attpri meixi el coeficient per moneda depreciada,
"A B C" , diu que seria preferible que la Cambra Oficial de la
Indústria de Barcelona demanes
amb franquesa la prohibició absoluta do l'entrada dels productes alemanys a Espanya, car no
res /neme que aixO ve a esser el
que sollietta al Direeloti.
Dei-pr('s. "A B C", fa una crida al comere i als consumidors
espanyols, perque dentanin
Direetori que es maldito:ni
acret coeficient. que de breore 's Un-a perjudicada greument
la vida nacional.
UN QUE FUIG AMO DOS
MILIONS
En la direcció de Seguretat s'han
cursat ordres a la frontera per a la
detenció de Llorenç Manzanares, administrador de la comtessa de Niebla,
el qual, com värem dir ahir, ha desaparegut de Madrid en companyia d'una respectable quantitat de diner, que
puja, sembla, prop de dos milions de
pessetes.
INTENT DE SHICIDI
En l'habitad() número 319 de l'Hotel 3 letropolità. ha estat trobat gravement ferit el senyor Ramera .Miralpeix Puig, de trenta sis anys, director
d'una important entitat social establerta a Santander.
Malgrat la gravetat del seu estar,
el senyor Miralpeix ha pogut dir que
la nit abulte va estar amb un amic
en un centre de "recreos", on va prendre una taronjada. En arribar a l'Hotel es va sentir profundament indisposat.
Va sentir una gran exaltacio de la
seva fe religiosa i va creure deixarse influir per ella per atemptar contra la seca vida, per suposar aquest
acte ho per a la salvació de l'änima,
i amb un ganivet es donà diverses
punxades greus en Organs inmertants,
sofrito una gran hemorràgia.
Ha in gressat a l'Hospital provincial,
Ort continua en estat gnu.

LLUITADOR ROBAT
El Matador navarrès Xavier Ochoa
ha denunciat aquesta matinada que mentre estava lluitant a la pista del Gire
amb el belga Constato le Marra, li
van sostraure d'una butxaca de l'americana la cartera, la qual comenia
8,175 pessetes, que havia deixat al seu
departament.
La plicia ha detingut, com a autors, els mostos del Circ Boniiaci
Sänchez i Benet Sänchez, als quals els
fou trobada integra la quantitat ros-

treta.

DEL MARROC
EI. COMBAT

TAllA

LES BAIXES
Madrid, 1.—A darrera hora de la
tarda han iacilitat el següent comu-

nicat oficial:
"El general en cap, cor p ampliació a les noticies d'altir, participa que
la columna que mana el general de
la zona de Ceuta sortí de la posició
de García Urja a les set del maní.
A causa de la Indra no comença el
combat fins a les once.
La columna avancú sostenint torta
lluita, degut a les enormes dificultats del terreny on es desenrotIlava.
No obstant, vencent les dificultats
aconseguí portar el comboi a la posició de Tazza
Allí es queda un labor de regulars
i la colunma es replegal a la saya
base, essent poc hostilitzada, i acabant el replegament a un quart d'on2e de la nit.
Foren agafats dos presoners amb
armarnent a renda j e: l'un mori al
cap de poc, l'altre te ferides gravissimes.
Les baixes, en aquesta operació,
són:
Del 'l'ere: tinent Manuel Ceilat,
Ileu; dos sergents, un caporal i dotar legionaris feries; un caporal i quatre legionaris. morts.
Del grito de regulars de Tetuan:
tinent Pan Marcos Martín, tnenys
grcu; un caid, mcays greu; un ca-

SI amlnint, 1.—A la Presidencia han
lacilitat la segiient nota:
"Les noves rebudes d'.Airica fine
al migdia d'arel parlen encara de la
presencia de nonibrOs enernie, ja Inés
afeblit, el qual no ha pogut impedir
que es proveissin els llocs, si be ens
ha hostillitzat causant-nos una cinquantena de baixes de toto mena i
deixant en poder nostre alguns mesonera, ferits i armes.
El gene-al en cap, que seguro- personalment l'operació, en despatxos
breus que reflecteixen el seu elevat
esperit i el de les tropes, es Encastra
cordial cm restablir aviat la situació
ernprendre la vigorosa i indispensable ofensiva, en la qual l'encune ha
de rebre el rissig que es mereix.
Les mehalles del Sherif Raisuni i
del Hermiqui han lluitat al nostre
costat, i les cabiles d'Anghera, El
Hans i d'altres romance tranquiles.
Sembla que s'Ira tractat d'afavorir, pel mitjà datare convinguts, les
diverses posicions de gomaris i rifenys, una situació difícil que evites
l'alçament general de la zona, però
les encertades i ràpides mesures elel
general en cap i la valentia de les
forces han dificultat i fet fracassar
el tal propòsit, sense, pecó, que es
pugui dir que la normalitat estä restahlerta.
El cert és que d'aquests combats renernic en sortirä malmés, si
bé és veritat que degut al seu tarannä i la rapidesa amb qué es refä,
tota vig.iläneia i cura són poques per
mamenir-lo quitt.

ELS NOUS PRESSUPOSTOS
DE L'ESTAT
LES DESPESES
La distribució de les despeses en els
vinents pressupostos és la següent:
Obligacions generals de l'Estar. —
Casa reial, 9.500,000 pessetes.
Costos coHegisladors, 2.984447.
Deute pUblic, 737.36t.380'22.
Classes passives, 102.676.920.
Departaments ministerials. — Presidimcia, 2.319,800.
Fetal. 11.324.61072.
Gracia i Justicia: Obligacions civils,
4 1. 506074.23 : obligacions eclesiàstiques, 61.201.403'26.
Guerra,

358,460 ,57733.

Marina, 16023,867.
Governació, 264.962.91853.
Instrucció pública. 177.652,206.
oment. 407.617,879'92.
irreball. 15.863,047'50.
Ifisenda. 32.649,654'48.
Contribucions i Rendes, 263.645,o89'16
Possessions espanyoles ile l'Airica

(xcidental, 2.708.79636.
Acció espanyola al Marroc, 279 milions 413,610'41.
Diferencies amb el pressupost de
1923-24. El resum del pressupost que
entra avui en vigor presenta, en retad() al de 1923-24, una disminució
de u:6.661./47'74 ptes.
Els conceptes globale que aparèixen
com a economia 56n: Coseos Callegisladors. baixa 27'68 milions, ultra
Ins tres (martes parte de fassignació
precedent.
Ministeri d'Estat. baixa 1 . 20 milious
Nlinisteri de Gräcia i Justicia, 284
milions.
Guerra, 12563: més de la quarta
part de l'assignat anteriorment.
Ministeri nI, Foinent, 2757,
Treball , 003.
Hisenda, 255.
Contribucions i andes, 037.
Acné del Marroc. 3t'flo; tnée de la
deserta part de l'assignació de 1923-2.1.
1 porta augments, degut principalmera a part del creixement normal
dele de Deute i Passius i transferencia o reorganització de serveis: Deute palie, de 2604 milions.
Classes paesives,
Tribunal Somera d'Ilisenda Mou
primer grup del restun), t'94 (el seo
criqiit torcer).
Presidencia del Censen. 102 (augmara quasi bé igual a la consignació
anterior),
Ministeri de Marina, 4320; íd. de
t'e:vera/x[6, 1'12; idC01 d'Instruceiö,

1(('3 5 ; Africa occidental, caz.
L'ARTICULAT
El Decret diu en la seva part dispositiva:
A proposta del cap del Govern,
president del Directori Militar. i
d'acord amb aquest, vinc a decretar el sentido:
Article primer Es concedeixen
d'Hile 1/er a les despees de l'Estat,
n Inrant rally econinnic de 1924-25,
fine la stnila de 2,941.74'894'26 pessedes. distrihuidessen la segiient forma, segons expressa l'adjunt estat
'letra A.
Crèdits per a serveis pertnanents:
2,560.635.864'51 pessetes.
Crèdits per a serveis tetnporals i
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traordínatis: 366.427,05j13 peSSe-

tes.
Obligacions d'exercicis tancats:
4.671.96562 pessetes.
Els ingressos ordinaris per al mateix any es calculen en pessetes
2,777.840.56832.
El [letall del qua) expressa l'adjunt Iletra B.
Article segon. Es consideren
comoreses en l'estat Iletra A, els
crèdits necessaris per satisfer les
Obligacions que es reconeguin i
quedin durant l'exercici del pressupost pels conceptes segiients:
A) Amortització dels crèdits
pendents de pagament, en Deute del
4 per leo amortitzable.
II) Despeses que ocasioni la siMadi) de cabals a restranger. ami)
destinaci6 al pagament del Deute
exterior.
C) Indeinnitzaci6 de drets de
Duanes per material d'obres paliques.
1)1 Rearrec municipal sobre la
contribució industrial i de comeos,.
ES L'import de les contribuiste a la seta formalització, i ritt els
cions imposades a bétis de l'Estat
uescoberts sobre la Iiisenda dels
que s'han pagat amh l'adjudicació
de béns inunobles i el de les fallides que resultin en la refundici6
abonament de mermes e/1 raennyació de moneda. sense que proaueixi Ja sortida de cabal; de les
caixès pUbliques.
F) El credit necessari per al ras
que el Govern consideri convenient
i en interés de l'Estat, fer sie de
l'autoritzaciú que li está conferida
per la condició 46 del vigent contracte d'Administració de la Renda
de Tabacs.

Formalització dels drets de
Dimita, per importació de materials amb destinació als
vaixells compresos en les lleis de
conetrucció naval, que s'efectuara
al credit concebut per. la dita Ilei,
1/er a previsió de les construccions
que requereixin els valors de les

obres.
11) Despeses que origini la des-

dites

neiietitaació de la moneda dangellt.
El crèdit necessari amb caro-ter reintegrable per adelantar a
les enuneses de ferrocarrils les sumes que els sigui/1 reconegudes ara
destinació a l'adquisieió de material mObil i de tracció, i a l'abonamina de les diferencies sous i
jornals al personal ferroviari, a tenor del disposat als Reials decrets
(le 15 de setembre de 1920, i 3o de
gener ele ro24.
J) El credit necessari per satis(er les primes devengades per raebons de producciú nacional embarcats en regint de cabotatge conforme als Reials (lecrets de 17 de mate
i 23 de desembre de 1923.
K) Reembors de les obligacions
[le! Tresor i Dore flotaut de la mateixa en son cas e/1 tot el negociat
comissi6 al Barre d'Espanya per
aquest servei.
I.) El crédit necessari per satisfer les primes de cobrament dels
arbitris, impostos i rec io-recs corresponents a les corporacions provincials n niunicipals la recaptació
de les mutis corre a chirree de la
Hisenda innilrliea el tant per cent
corrosponent de despeses d'edadeistració, investigació i cobrament
de recärrec d'administrad( de parheiles,
Sil El erédit necessari per saliefer les pensions als supervivents
de la guerra d'Africa, coneedides
Irr Llei le j de gener de 19[7, a
lots aquells als quals slagi declarat o es derlari amb dret a la penai,', en el present exercici econinnic
sense la limitaciO de nombre establert per l'anide tercer de la (lita
llei i pel sisr, (le la de 1 4 d'agost
de 19t9.
N) El eréctil necessari per satisfer els interés i amortització de
la Part espanyola e/e l'emprestit internacional a la república d'Austria
en la quantitat que no satisfaci
aquella nació.
(..)) L'import del crèdit «bert
Baile d' Espanya a fas er de la 51:tncomunitat de Catalunya per den milions de pessetes en la part n pie
no satisfés la dita corporació.
I') En un capitol addicional n le
la seceiú quarta ministeri de la
Guerra. El crèdit necessari per a
l'execució de les obres ja construides o començades ja formalitzades
per tant, en el remando que ofereisi la de pessetes 1 .30 6.524.644, a
que ascendeix la relació de despeses anex número 2, Zl otoritzat per
llei de 29 de juny de 1.)18. El
insten de
de la Guerra t rametrn previament per a la seca aprovació al
cap del Cerero un estat de les obres
en cure trexecució i dels contractes
formalitzats.
Q) A la secció cinquena det tninisted de Marina, el crédit nece s
per a l'encela:jis de les coas--sari
truceions narras ja Ce mides o
contractades ja fo rmalitzades Iren
compte del remanent que ofereixi
el de pessetes 451) milions que ascentleix el total del programa a
realitzar, en les condicione establindes per les Ileis (le 17 de ((leer
de 1915 i u m (le gener de 1922.
El ministeri de Marina trameträ
préviantent, per a la seca aprovaci6 al cap del Govern, un estas de
Ice obres en curs d'cxecució dele
contraetes formalitzats.
Article tercer.—Els crédits . compresos en el dit estar !letra A es
consideren amphats (iris a una suma
igual a l'import de les obligacions
que es recbliegui(n a liquidar els que
a continuad() s'insereixen.
A) En la serció tercero,
obligado/1s g enerals de l'Estat.

els corresponents a interessos
i denle perpetua al 4 per 100
en la parl nee p eshria a satisfer
els inleressos corresponents
alrassats de l'anterior que . s'emeti. amb posteriorilat a na ronntaehl d'aquest pressupost i durant el seu exercici, aixt pet
rerotteixement de liquidació
eredils com per conversions
d'altres denles.
Al car0101 vnitb, interessos
dol denlo flolant hiciere el d'Ultramar.
A re p inte nove, ardicia tinic,
inleressos 'de dipirSilS
de consignador/8
volunlikries.
All ea/Atol lo. arliele tinte,

credits preventine per a Vahonament ifinteressos dele borle
per al foment de la indústria
nachmal.
Al ceptol 12, enfiele Unir, els
interessos de les obligneione del
Tresor i comissions al Ban
trEspanya.
B)
In creció mierda. obligacions gvnerals. ?Mil,
artieles 1 al 9, classes passives.
C) Seccití regona. ministeri
trEstat. Ele del! [espitoó 5. artile f, (IPs1111 SPS (Ir viatge dels

foneionaris deis Coseos diplomalles i consulars i Hure fallar-

Aplirarió d'estahliments instiluoions.
A Inri irle segon. dospeses
exleaordinäries de les Lee-ario/1s
i Consttlats, patronal obe,r a
París. eomissions transil;wies
ei ganoral i per als que. es deM'en% n 10 les visites que ele SO101 • 011: i princens estrene..ere
fa.
ein otielalmrnt a Espanya.
I . Is vio fges do la prftpia índole
de 111 loiti ulm rejo) ospanyola
l'est rango ta
T) , • Por a la SPeCiÓ tercera.

11finisteri de Graria i Justicia.
Capit n1 einqué. artiele tercer.
Iinderimilzarió a testimonis
E , A les seccione quarta,
cinquena. eieena i muerta. Ministeris de Marina. Guerra. 11.vernarió i despose,. 41e contrii ronda pública.
Els (los capit le d'artillertn,
alls (wats correspongiiin les
obligacions permanents de nobles, (pian hl hagi dispensa
d'exeés en lerinini (le presenta
i("( de emnprovant s , promis

de constancia, reganxaments,
crons pensionades r(y llem sous
por resultes (lo sentineies :0)3°11.W/ejes a individua perlanyente
a instituís enlate sentare que.
los esmenlatles obli gneions ros
uneivin les condieions reaslas
monthries i no hagin preserft
per cadneitat.
F` . En la secció mutila del

ministeri de la Guerra. Els eredits per al pagament.' deis .50113
de generals, caps i oficial e en
silua( • ió de reserva en els serveis d'artilleria que es realitzin
antli tqu'ree a t'ami:-lita/ dele
cr;(dits coneedits per la hei (le
29 de ,inny de 1918. Els indispensables per a l'augment

j n o . nals -a les seccione (marta,
eitiquena, sisena, onzena i !ret_
Sena, i transport de generale.

raps

1

[-d'ojete. 111nrs familles i

equinalg,es, aun canvan (in resiOnda amb [ansió de ri e t ins
foreosos. entenent -er' per t'ami_
!fa l'oeposa, ele filie monors
d'erial 1 filies soltares: ole de
traltsport orrsonal. hoef iar i
matoriall [ clespeees per raoeians. 31111110 ora me111 i es? en (IieS 11 l'hospital.

Les ampliac.ions a les quals
es refereix aquest aparlat se
solmetran ni l'armo! (11-1 Directori militar, escollan? previament a la Dirreei6 General do

Trosororia 1 Catnitlithifilat i al
Guisen d'Esta( en ple,
Gl A la secc,h't cinquena.
Ministeri Mariaa. Ele del repito! :el -1 tullidos primer i SOgrill. coneum de mionitnee. nra.
10010113, SPI'VPiS de (ir. torpedee
i orrt rete VaiNells. 1 1 1,11 den cap ilol 13, artich s primer, hospitalitats, i nIe l'articlr segon per
it ronaracions extraordinarios
de eate'teler urgent en efs
por avarios ora:sin:m[1es
o neeidonle forluits.
Inc
Ek del eapilol 1 5. article
p rimor, ele oto, s'inverioixin en
l'admissió (lo pertrets pe, • a
mitniei • ns i vaixells in e(dis-

D'arrió. i en el t'apilo; sele. ((rDele primer i segon. rendid 13,
article segon, capitoi 15. artiele primer co an t consignat por
it pagament per les' forren/1Rneions le rets le Duanes, nixb
00 Vltittt II di a lnit ,./1 Partir-le peimer del !lin f a' lt,r(ret
(le 15 (l'abril de 1924.
1.113
amplincions d'aquost
apartat es roncediran amb
requisits exproesats en Penartat E duran, Pexereici de l'actual p,esupost.
Es oonsiderteran lambm n ampliats 'le crOdils consignats en
eapitol 1 5, arlieles primer i
segon, fins a una suma
a la letal que PS ilquili por los
rectifi((acions f le pl'Pl/S (l'ubres

contracIalles a los que
Sues reennegut aquest dret
anleriorilat ;ti Reial Dode 7 de 110Nombre do 1923,
i des de la ,lita dala d'enea de
la es d'itirlieitri(i el dispuse', en els arli9Int sesson i tereee del dil Brial Dreret, segons
els casos.
111 En la seeció 16. ntinisteri ml' la Governaeiú. els 11e1 eap i? 01 I 5. tul iele segon. premie
d'ongan7amenl i roengauxitinent dele itulividus del Cos dle
Segurelal. ¡ilusos do reten per
iii personal ilel dit Cos. (dreneseedri vintve i dietes cine de-

venguin el personan de vigilancia i de seguretat; ele del ca-M'id 18, arLiele, Unte, per la
composiriá i tiralge 1 repartlmeat de la "Gacela de Madrid"
els ..del cerillo! 24, articles segon i tercer, Saldos de la correspondencia postal i telegrafien internacional i reintegres
per a l'expedició de gire intenacionals, els emplee dens
qlals es Irobin tancats i liqiiidats durant rexereici, encara
que es refereixin als anteriors
i per nagament d'indemnilzacions reglamentarles per perdues o substrarcions en els serveis (le correspondencia certificada i asergurada, valore en
motallic, paqiirls poslals, gire,
fondos i efectre d'aquest servei i (le la Caixa postal d'estal‘rt:., ai mitin t;(:)es rtlxeprirvdaitpsn,tsenqurerlaesresolguin durant l'exerriei, encara ipie Itn perdna n substrae-

ri6 s'hagi efectuat en els anteriors i per a reintegre de les
laxes dels telegrames.
Els del ("apilo] 21, article segun. dielen ¡'lusos i a.ssignaeions de residencia per als
guardies civils , i en la seno-id
vuitena, ministeri de l'ornen',
ole (lel ( • apilol 13, article prim e r. coneepte tercer, auxilie en
garantia d'interessos per a terrocarrile secundaris i Jetrateipies,
na-- suma de
mi.
.1
1'm la secció novena, Midel Treball. Com p re i In_
ddetria, ele del eapflol m'art.
OFIcIe -siSe, cooperativos de f uneionaris d'aeord tutib
les restriccions del reial ilecret
de 24 de goner darrer: els del
capitol cinque; article qoart, rases bantes, per als fine que 0111 1• rmiha la-llei (Ir t0 (111 0p$M11.
1,11 0 •I921; ele del caphol SiSP
mi tele finie. In'slitut. Nacional de
Previsió per fi .quotes de l'Esla) o b o nifiraCions, aixi. genevals com infontile. ti'-invalidesa
i inaternitat. (record antb les
disposicions pròpies d'aquests
21111Nei.S.

Els dols capitols 10 a 12, ar:
irle seg n n. despeses de fabricaeh) d'ofertes timbrats:. els del
eapitol 15, artiele primer, pm''.
ni i iparfieipaei g.ms, multes ealisfeles ro palier de Pa g a TliPnt S
Ir l'Estat, i ertiele Segon, des_
poses rEadministraeid de la renda del ¡intime i pagernent de comissid a la Companyia Arrenda_
thritt de Tabacs, encarregada
gle la seva venda.
Els del ((apilo' 22. article
Unir. ((espeses (le l'administradr! SI n otopoli (le Ilumine; ele

II capit (d 23. artiele primer,
cornissions i indeninitzacions

als administradors Loteries;
arbole sogon, desposes diverses
fi,, i artiele quart, im-

port de les ganimeies «feiges
als jugadore de la Itifa necionrnl
Els del eapítol 27 , arlicte

únie. prenii 'le venda i lu y esligaehl .1(i hi)ns (Insarmortilials,
J'espeses gene Vale de venda, publicari() de --.1mIllotins ofieialse
drets nerits taxadors. apo(-(s
o desIlindattionts de finques i
els del capitof 31. artiele torcer,
en la quantital nee p ssaria per

pagar les desposes de nassalgeS

i equipatges de los families per-

tanyents a les (lasses i inilivi( 1ns de tr,(pa del cos tle Carrabinere, quan vanviin ile residencia, amb «casiú (le desti forcós,
entenent- e r per familia l'esposa
Ir lie intmors d'edat i les finos
"111:,,r' Es-...11 hl creció desena. minieleri Finances. els elt 1 1 ea-

pitol In. arlicle primer, girs

remeses del Preso' . i artiele
sezot, diferencies de convis i

coinfssions eu ele pauantents
que exeenti Tresor a l'u'stran
gel . per 1'01»plo dels difereills

ininisteris i els dad trapito' 12,
arliel . ‘ prinmr. desposes diveraes
Denlo.
1.) A la seren) 1
111•SpeSeS
les eonlednteions i rendes
tinbliques, els deis rapitols i
1 1 /1 111S 011;11 a rig(111101
40 1 1'1 110s 01 1 11 11 Sal iefer. promis 110
eolmarnonl do los nontrilinnions.
imposlos, ['nudos i nitros; drols
(le l'Eslat, els
eapit.I primer. arlielre SP7,011 i 1 i 1 11 1 011 . 111e il r ree e t ile S peS os uti eXpe,11(1111S
p110111 1 adjudicaehl do fin(10SposO g
reetifitmeha
i11 pmillrut'ntrtru'uit. roelantaeimts
g!.!uges. compeoluteim't de la mi..
q(u • sit territorial i anees diversos; els del enpitol teeeer artisegon, import del 2,) per 1110
st 111111 les mudos do la (•,(ntribu_

'ir" tutuma i sobre la indoetrial

Ir conseqil Orteia do la
de
1 2 de jony do 1 112 1, sobeo silba_
!inició de l'impost de consums;
l‘apftol

eh<

terror.

artiele

Im' rror, ;mentís de fornmeid de
inri? ni,(rIr i albas deslieses de
ha eontriblieió industrial i do
mimen . ; Pis del mutilo' sise. ar.

Dile terror. promis d'expedició
ile cedules personals; er g dele
capitule
i nove, arlicle
.,- por
enetinvació i roenetinyinno
de
moneda,
111: del capitol 19. arliele
InOr, enneeptes sise i sise bis,
por pagantents dependents (l'expropiarfil, fins a In suma do
sis milions de pessetes, havent d'apilo:ir-so do l'ampliami, iaógauunle innt ili 2'n(li ti i 'ells" e"x Pp irPrIsie pti et sr
(11(('‘tis.xe ri: 1 ' s(iP ri lkuct it 't5nei'
( qiin (11‘\
;11

l'Estat quan itienys un 20 por
100 ihr l'inue(rt la), expe_
im t

dill1,1

la creció 13, Acció al Marroc, els credits per a despeses politiquee de aräcter reservat que figuren cim el capitel V, anhele Unic, de la
Presidencia del Consell i del Govern
i en la primia secció i en el capitel V,
article imic, concepte sete, abonament
del . 6 per too a l'any sobre desemborsos a la Cempanyia General Espanyola d'Africa. ami) aplicad() a l'Empresa del Ferrocarril Täinzer-Fez i
Seis capítols i articles a que corresponguin les bonificacions de residencia de generals, caps, oficials i abre
personal de l'exèrcit i abres deven-

gacions especial per a lea 10f0t6 que,
pettanyent a les .guarnicidis »Oras*
de la pednsula, Balean o Caniries,
dispcsi el Govern 'que passin transttäriament a reforçar la guarniel() d'A-,
frica.
M) Es consideren ampliats fins a
una suma igual a l'impon de les obli-1
gacions ‚Inc es reconeguin i liquidin
per atendre les necessitats que preve.
nen de la Llei daccident del treball,
els crèdits consignats en cada una de
les seccions dels departaments ministerials per a la dita obligació, considerant-sc aquest concepte com a capitol addicional de les seccions en que
expressament no figurin.
Art. 4.—Si per a les obres grosses
complernetiries i d'ornamentació al
palau de Justicia d'aquesta Cort resultes insuficient el credit figurat cn
la recrió tercera d'aquest pressupost,
s'entendrä amplias per a aquelles el
necessari dintre de la xifra total de
10.675,214'04 pessetes a que pugen cis
pressupostos respectius aprovats per la
Junta d'obres per a la reconstrucció
del Palau.
Art. 5.—E1 limit maxlm en l'haver
dels jubilats senä per al successiu el
que fixa la disposició especial el/nena
de la lid de 29 d'abril de 192o, quedant derogada la de 26 de maig de
1835, quant assenyala un altre menor.
Art. 6.—Per analogia amb el preceptuat respectivament en rarticie sise de la hei de 12 d'agost de 1908,
i co la base quarta de la de 22 de julial de 1918, els funcionaris de la car-'
rera judicial i del ministeri fiscal i
Os auxiliare de l'administració de justicia el nombre dels quals resulté,
superior al de places subsistents per
viran de la redacció de plantilles establerta en la creció tercera del present pressupost de despeses per obligacions dels departaments minlgterials,
tindran la consideració d'excedents foreosos amb dret al percebitnent de les
dues terceres parts del sou que a la
seva respectiva categoria s'assignà en
l'exercici económico-trimestral de 1924,.
fine que per ocórrer noves vacants,
els correspongui reingressar en el servei actiu, commulant-se 1.5 tot el tempe
d'excedència com a serveis a rEstat
i per a l'antiguitat i ascensos en liar
carrera i quedant a disposició dcl Govern per al seu arree er relació amb
les categories en funcions própies de
Ilur carrera.
Art. 7.—S'autoritza al ministre de
la Guerra per reduir l'efectiu de generals, caps i oficials i tropa consignats en la secció 13, en la proporció
que cregui convenient, qusdant en aquest cas reduits els e/-edite corresponetos a la suma dels babera i altres
devengaments de les ¡orces disminuídes.
Aquests credits es transferiran a la
part necessäria a la secció quarta, a
mesura que les (orces i el bestiar de
la donació vagin incorporant-se a la
península.
Article 8.—Unit al detall del pressupost es publlcarä un resum general,
en el qual consti, per armes, cos i categorice, el total del personal que integra cada un d'elis, el qual, a excepeib dels casos que Més endavant
s'expressen, serà rigorosament despeetat pel que a generals. caps, oficiare.,
/personal del material d'artilleria, cossos subalterne d'enginyers, coseos auxiliare d'intender acia. crinteevenció i
escrivents militant es retereix, quedant facultat el ministre de
!a Guerra per variar ha: el restant
cense cap altra limitació que la de no
alterar el total que per tots conceptes
s'assigna a cada arma i cos en el dit
resum.
Art. 9.—Ela centres, costos, depende/tejes i establiments que es rcorganitzen ajustaran llurs plantilles a les
que s'assgtirn en aves: pressupost.
Els que no sofreixin transformació
servaran eh personal de caps oficinas
i
i assimilats en comissió que actualment
tinguessin' i per extingir aquest artib
el temps me, brea possible, no sols
es cobriran per cap conceptc les vacaras que s'In produeixen. sitió que els
de les pi:unifica que ocorrin en els
mateixos reabres. arpendèneieS i establo/telas .311 presten servei, seran coliches i tunb caramer largó,, pel personal que en aquells existís en como
seióper ordre ile major a menor dua. nm; de arree.
l n: 0
Si necessitats apremiants del servei
aconsallessin la conveniincia de conservar, quan hi hagi vacant alpes arree en zomissió o crear-ne d'altres
de [taus, podrà efectuar-se auné sempre tino, en compensad& se suprimeixin en el mateix cos abres càrrecs de
plantilla d'igual categoría. podent dita

compensació efectuar-se indistintament
en la secció quarta i en la 13, però
essent sempre condició pro- sa que en
la Retal ordre corresponent s'expressi
quitt és el arree de plantilla que se
enprimeix.
‚Art. ro.—Les vacants que es produeixin en el pare mal de plantilla seran cobertes en primer tenue amb els
voluntaris i si no 111ii hagués atnb cts

de la reserva activa que no percebeixin el sou sencer, subjectant-se a les
normes que regeixin per als clestins
forçosos.
Les que s'originin en el personal de
la reserva activa que no perceben son
l-sencer per efecte del semi nomenament
Ter a altres (leg ras o per haixes definitives, seran cobertes pele caps m of!rials que per redat o a voluntat própia passin a la situació de reserva i
tumbé per roficialitat de complement,
continnant, els primrrs, amb el son
que els correspungui en llar situació

de reserva.
Art. 11.—Per cap concepte po- dran augmentar-se les plantilles que
figuren ets aquest pressupost, considerant-se que estan formades de la
manera segitent:
Eu generals i assimilat, psi total

LA
lene amb aquest pressupost s'assigna
a cada categoria.
En caps oficials i assimilets pel
total de refercencia incrementant atea)
els que figuren a Pcpigraf "de qualsevol arma o ces" i amb la part de
la reserva activa que té dret a b01.1

sencer.

quantitats o les .que proporcional/be/u ii corresponguin conforme al
termini per al que es prorrogui i
en iguala condicioas -a les ja fixades.
l'tii fieacics bes despeses de tole mena que fins ara percebia
el personal facultatiu i pagadora d'obres públiques, amb les
reduecions aeordalles la gralifi_
COCIÓ única que s'estableix sera incompatible amb qualsevol
oltre emolument personal, excepció feta de les dietes motivades precisament per estudis, segolas s'especifica en el pressuPost, i lles despeses de locomoCiú de totes classes de l'estilentat personal, tant per motiu
d'estudi, com per la Direteid,
Inspeecié i pagament de les
obres i serveis, deixant-se l'impont. de la gasolina transit eri aent, m ristres es reorganitzen
els serveis d'autoinóbils ami)
carece als eredits consígnale
per als mateixos per administració, havent de donar cumple
les "jefaturas" mensualment al
Ministeri de la quantitat estilescada per aquest coneepte.

Falsa poder encaixar en aquestes
plantilles, subsistirä eamortiteació
del vint-i-cinc per cent de les vacaras
definitives que tots conceptes es produeixin a les diverses armes i cossos.
Art. I2. — En cl transcurs de l'any
econòmic 1924-192s es reorganitzaran les reserves actives de totes les
armes i cossos.
Art. 13.—S'autoritza al ministre da
Ja Governacie perquè pugui disposar
la distribució del personal encarregat dels serveis de Corrcus i Telegra t s. sense atendre les plantillee,
go s s les necessitats que en tot moment ho reclamar.
Art. re.—Igualment s'autoritza el
nrateix ministeri perquè pugui conArticle 19. — S'autoritza
tractar directament els serveis de re- Ministeri de Foment per fer per
parado.) de cables, previ acord del contracta tot Pany minórale a
es refereix aquest pressuConsell del Directori, i prescindint que
post, obres noves de carreteros
de les formalitats de subhasta o de de tota mena, fins a la quanticoncurs.
tat de 20 milions de pesseles.
Art. 15.—S'autoritza l'esmentat miEls terminis d'execució ponisteri per anar creant places de re- dran variar d'un a guatee anys.
egons
la quantitat deis seus
partidora de telègrafs, i per analogia,
Aressupostos. i la primera anuade mossos de cärrega a Correos, a litat que es Ilittrara arnb Armesur aque s'amortitzin les (le por- ree al Cap. XIX. Art. 1. concepte
tera del dit departament, fins al li- 5. no pluirii rebussar de 2 mima del nombre d'individus que ac- lions i mi g, de pessetes.
Per enllester tot el possible
tualment les componen i sense que
tota la red de carreteres conses pugui apujar Ilurs habers del total
per l'Estat, comeneant
assenyalat en el pressupost de 1923- truides
per les mea precises. i peralte hi
W24 per a aquestes atencions.
hagi la deguda eontinuital. es
Art. r6.—Es consideren compreses faré un pla d'obres noves
en ? e smentat estat Iletra A les quan- carreteres a construir en el tertitats no esrnercades durant la vi- mini de cine anys. obrint per
aixt) una ample informació púgencia dels pressupostos per a 1922- blica
per determinar les que han
1923 i 1923-i924 corresponents a la
de tenindret preferent per a la
primera i acorta anualitats consig- seva execució, i previ els infornades en aquests pressupostos per a mes dels enginyers cape d'obres
públiques de les provineies resla construcció de cotxes-correus.
del rnateix
S'autoritza al ministre de la Go- pect iVes i del ConsellMinisteri
es tincara al
vernació per establir el xec postal, nom.
Moment per a la seva aprovació
poguent disposar fins a la quantitat pel Govern.
d'un milió de pessetes, d'un cop. per
Per a la formació del ola de
a les atencions de material , obres, referencia es tindran en comide
les
normes següents:
mobiliari, etc., i fins a una abre quanPrimera. Es coneediran com
titat igual amb carácter permanent a preferente
aquells trosos
per al personal i altres atencions del seccione que manea construir
serrare que exigeixi el seu funciona- per acabar les earret eres radials,
ment.
o transversals CIU 0 serveixen
Art. 17.—Se seguirà amortitzant el corrents de n'afee general.
Segnna. Seguiran eta ordre de
vacants
de
les
cent
per
vint-i-cinc
prelació els que es necessitin
que esdevinguin a toses les catego- per a la unió de capitals de prories.
virada limítrofes que encara no
Art. e8.—S'autoritza al ministeri esti g uin unirles.
Tercera. A continuació es
de Foment per adjudicar per contractes, durant l'any econbmic a qué const miran les que posin en comunico-cid els capa de partit
la referencia aquest pressupost, les judicial
que manquin de carreobres de conservació de tota mena de tera o comí veïnal ami) les reds
les carreteres, fins a la quantitat
provincials corresponents.
vint-i-cinc milions de pessetes.
Quena. Figuraran després els
Els termatis d'execució podran ponte de tros. seccione o (mereteres
que estiguin en curs d'exevariar d'un a tres anys i la primera
y
en y ete:as que s'abonar à amb cár- cució;
Cinquena. Es complertara
rec al capítol 12, article segon, con- retad()
de subhasta amb els
cepte tercer bis, no podrá exccdir Imane o seccions que acabin les
de 7 milicias, ni de re milions
sollucions de continuitat. donant
pessetes les que es fixin per a la utilitat immediata a altres
construits i preferentment
segona i tercera.
El ministeri de Foment instituirá aquells que lliguin regions inentre toses les provfncies els crédito terprovineials o de gran tràfec.
Sense manear a tot l'establert
que figuren en els conceptes primer
en les normes precedente. el
i tercer d'aquest article i capítol del Govern
podré construir. entre
pressupost deaprés de segregar del les obres que han d'. judicar-se
primer la quantitat necessària per per contracte cada any, les que
a eadquisicie de magninieria ajus- consideri de caracter preferent
tats als mateixos coeficients apro- per exigir-ho aisí el foment de
la riquesa pública en lotes les
vats per al de l'exercici passat tri- seves
manifestacions o eualsemestral i el de l'any 1923-24, que vol altre raó d'interes nacional.
foren pressupostos per al Consell
Per les normes anteriors, que
d'Obres Obligues.
han de tenir-se en compte per
• La distribució de credit a que es a l'elecció de les noves obres de
carreteres que s'Itera d'adjudicar
anterior
es
puparisgraf
refereix el
blicará integrament a la "Gaceta" el present any econòmic i el cost
dels projectes que s'han
de Madrid i als Butlletins oficials rnedi
de subhastar, no es fa distribuels referents a les seves respectives cié del eredit entre les provínproviricies.
ci es.
Dins de cada una es farä el reEle terminis d'exeruci6 popartiment dels crédito per a la con- dran viertas d'un a tres anys,
servació, atenent amb preferencia segons la quantia dele pressua les carreteres l'afermat de les guata
postos dels seus projectes reses trobi en pitjor estas i les sotme- pectius, i ha primera anualitat
que s'abonar à amb (Jarree al
ses a mes intensa freqüentacie.
Amb arree als crédito corres- capitel 19, arlicle primer, conponents per a les obres que s'exe- eepte mire bis, no patiné excedir
cutin per administració podran ad- de pessetes 1.300 000.
quirir-se canteres per a la millar
L ' ú nica ciretimelimeia que
conservácia de les carreteres, sense finura Catendre's per a releeque puguin acceptar-se les dites ad- d'', fraque. lasse d'obres, sequisicions mes d'una cinquena part ra la importan la del tréfee gedel crèdit al càrrec del qual han de
neral que arnb la seva construería s'Imeti de servir i s'inelonsatisfer-se.
ran en la rebané per ordre de
L'ús en obres dels materials
major a menor intensitat
ies de conservació de totes nasses
mateix.
padree fer-se en tots els casos per
contracte o per administració, encaEn el cae de concediese sura que es tracti de erectas destinats plemento de crèdits dins de l'any
a obres per contracta, havent ne- econIimic. i tamM en el de ararvara de formar els seus pressupostos
roza ,total o parcial dromest
dels corresponents als de contracta pressupost, s'enfendra igual-re/mi
concedida l'antoritzaei6
dels respectius projectes en pasantes
separades i també hauran de figu- necessària per adjudicar les
mateixes onantilats o les que
rar a part les condicions facultatiproporcionalment els corresves i econemiques que han d'acompongui a cada un, (record arnb
panyar-les.
Quan es faci per contracta, el 1 erta itt i pel qua) es prorroels contractistes vindran obligats a guin en idenl blues condicions a
realitzar inversions parcials de pe- f Sendas anteriorment.
Ele crèdits consignats per a
dra en la forma que disposin els enaquesta classe d'obres no paginyers capa.
dran destinar-se
pagarnent
Quan l'ús co faci per administra- de eerlificacions dealrevisions de
da s'expediran els manamente de m'ene, excepte ele sobrants que
pagament necessaris per a aixe amb hi hagmb e a l'ara/lar l'any ecotota antelació i oportunitat necea- némie. Tamprie podré diannsarsäria perque puguin verificar-se les se (le l'a esenynlat per a l'abonainversions de la pedra a mesura rnent de les . 0 ni lunes amh (arree_
que sigui expropiada pels contraeej e lambe. dee sobrara que en
tistes.
acabar Enny eetweernie hl pegues
durant
l'exercici
hacer desnrds de pagades lotes
econòmic s'aSi
provessin suplementa de crédito als les primeres.
destinats a la conservació de carArt. 20. S'auforitza al mireteres amb carácter general, es niel ori de Foment per adjudidistribuiran entre les provinmes en car per contracta en l'any ecola madera forma abans carne:dada. m'unir. a que'aquest pressupost
En ca, de prórroga total o paros refereix. obres de reparació
cial d'aquest pressupost s 'entendrà de lotes elasses de les carreteigualment concedida per aqueas ser- res , fina a la onantitat de 53
via l'autoritizaci6 necessària per ad- milions de pessetes.
Ele terminis d'execució
tOgCaa NI contracta lea mateixes

dran variar d'un a tres anys, i
In primera anualitat que s'abo-

narb amb càrrec al eapitol 18,
article segon, coneepte segon
bis, no podrà 'excedir de 19 milions de pessetes, ni de 26 miIlotas i 8 milions de pessetes
les que es fixen per a la segona
1 tercera.
El ministre de Foment distribuiré entre les diverses provineles la quantitat total a suhhastar amb destinació a la roparevió de carreteres, desprAs de
segregar la que hagi demprarse en adquisicid i reparació
de maquinaria, proporcionalment als import s de les ceparacions que requereixen totes
les carreteres de eadaseuna. revisat pel Conselil d'Obres Panmies que ja foren aprovats i
empleaba en la distribuei6 (Vaques( d'Atta en els pressupostos d rúltim exerciei trimestral
de l'any 1923-24. Aquesta distribueid es publicara integra/1mM en la °meta de Madrid i
en els Butlletins Oficials el referent a les seves, provincies
respeetives. Pina de cadascuna

es rara PI repartiment (raques!

urCdit (record amb les matrexes
normes exposades per als de
conservaci6.
L'emprat en obra dele materiala de les de reparadé le totes clasSes, ta inhe podre fe r se
en tots els 00>OS, per contracta
o per administrarié. i per agries'
darrer sistema, rar es traen de
credits destinals a obres per
contracte devent llavera proce
dir-au en forma sir/alega a la-

nana dita per a les obres de
conservacid, i el mateix en Pi •
referent a la trarnrsa de fondos
corresponent a, remprament.
S'autoritza el ministeri dc Foment
per adjudiar per contracta obres de
reparació de carreteres amb afermats
espenals a les eones de gran trafec,
amb excepció de les travessies. fino a
la quantitat de te milions de pessetes.
Els terminis d'execucie podran variar
d'un a tres anta, i la primera anyada
que s'abonar io amle càrrec al capiSol XIX, art. 2, concepte seil, no podrà excedir de 3 milions de pessetes,
ni de 8 melions i milions les que
s'autoritzin per a la segona i tercera.
Cas de prorrogar-se totalment o
peecialment aquest pressupost, Ceotendrá igualment concedida per als
serveis COMpreSOS en aquest atticle
del pressupost l'autorització necesaria per adjudicar les mateixes quantitats o les que proporcionalment els
correspongui a cada una respecte al
termini pel que es prorrogui i en iguals
condicions a les fixades abans.
S'autoritza a ministeri de Foment
per celebrar les subhastes de les obres
que s'esmenten en aquest articulat
relatives al dit departament, sempre
que estiguin compreses dins els líneas
fixats i procedeixi acord favorable
del Govern.
Art. 2L Al Les carreteres de
tercer ordre, la construccie de les
quals no Cha corneneat a sollicitue
dels municipis, diputacions o manenmunitate, intercssades en la seva cens-

trucci6, podran acollir-se als avantatconcedeix la llei de catnins
reineis del 29 de juny de 1911, sometarase integrament als 5. CUS preceptes
previa la cele/trace:3 d'un concurs especial de subvencions i alindes que
es convocarà subjectant-se a l'esmentada
13) Per atender a aquesta ennstruc-

gen que

cié calda un creces de 19 milims tic
pessetes del qua l es consigna en
aquest pressupret ii quantitat de 4

milions.

Art. 22. — Les normes ontingudcs
26 de la hei de pressupostos
de 1922-23, per al regim 'le Porto, es
consideraran reproduides en tota /a
integritat, continuant vigent la seta
en l'art.

aplicaciee
Art. 25. — Fins que es retaganitzin
els serveis del ministeri dc Foment
cl personal eventual que presta els
seta serveis a les scves respectives
dependències, continuarä cobran segons m'amistes especials que es formelazaran per separat i seran unirles als
comptes generals (le les obres i serveis.
Art. 24. — Les quareitats ingressades o que ingressin al Tresor
corresponents al recàrrec sobre la
transmisió de bens per herencia, entre
parents des del quita grau camera'
inclusiu i de la Ilei de 26
ube juliol de 1922, que estatal 9C1
acréixer l'impon de les eibreteo de
capitaliteacib deis assalarntts compresos en el regim legal de retiro
obrero, que tinguin mis de ee anys
dedal, constittdran un credit a la
eecció novena "Ministeri de Treball,
Comete i Indústria", cepista VI, article 1, "Institut Nacional de PreviS ie", "Feos de Bonificacions", con
cepte per acreixer l'impo rt de les llibretes de capitalització amb el producte del recàrrec sature l'impost de
drets reato i transmiesió de enis ( ersiete 12 de la hei de A de juliol de
1922).
Article 25. — S'autoritza al
Govern per reorganit zar la Direcelé general (lel Contenciós i
el Cos d'Ad y neats de l'Estat
mantenint en vigor o modificara ess elle) que s'estimi con-

venient i refundint en 1111 5015
texte els preceptes del Iteial
Decret de 16 de mare 4Ie 1886,
Riel Ordre d'II de gener de
1893, artiele 34 de la Ilei de
Pressupostos del mateix any,
adiete 10, !letra 13 de la Ilei (le
26 de desernbre de 1914 i decret-Ilei de 12 de genes de
1915, posant la retributii6 d'aquell en harmonia amb raugment de treball eimstiqiièrwia
dels nous serveis que li han
estat encomanats per l'Estatut
municipal i decret-llei de eresrió dels tribunals CCOnntlite0,

PiTBUCITAT

administratiu central i provineiats, poguent prescindir-se per
Hur dotaMA i riegim de les eategories i classes en que actualment es troba classificat i
UQuiranat. en to possible els
sous abs assenyalats per a altres cossos de l'Estat en els
quals es requereix per a hingr e s titol de facultat o expedit
per escota especial d'ensenyament superior.
Arliele 26. — S'autoritza al
Govern per revisar i aprobar
per Retal Ordre les planlilles
mínimos de portero del minisher: d'Hisenda. modifican! si és
necessari la que assenyala Partirle chupe del Reial Decret de
21 (le desembre de 1923.
Artiole 26. — Es concedeix

a la SPCCió desena el crèdit nevessari per satisfer ale funcionaria elegits delegaba d'Hisenda segons l'article 11 del reglament de set de setembre
1 918. dietat per CXIICIleilí de la
hiel de 22 de julio' del mateix
any, la diferencia de sou o la
tolalitat en el seu eas, enrre
el que li correspongui per la
seva categoria personal administrativa i el de cap d'administració de tercera elasse i
mentre exerceixin aquella carrees en les condiciona expressades en el dit article.
Artiele 28. — El ministeri
d'Hisenda podré dotar a la Direceté general de Correus i
legrafs deis ertedils necessaris
per a la provisid . de fons amb
;test intuid al servei de Gir Postal interior i internacional.
Artiele 29. -- S'autoritza al
rninisteri d'Hisenda per atendre per mitja del credit indis-

pensable les desposes precises
per arribar répidar»ent a una
eficaç reorganització dels serveis de la fábrica nacional de
la moneda i timbre, dotant - la
dedifieis apropiats i dels elements neeessaris per al SPU
f uncionament. Aixi mateix se
l'autoritza per enajenar i per
adquirir els clemente necessaris, adhue betas, immobles destinat a al dit semei. Igualment
s'autoritza ei eredit indispensable per satisfer les despeses
ocasionades per la liquidació
dels serveis encomanats al suprimit Comité Oficial del Segur, segons el Retal Dreret de
24 de gener de 1924.
Art tele 30. — Si el Govern
aeordessi en c om a n a r la ronfeccié del eatastre de in riquesa
territorial rústica i urbana a

un centre facultatiu dependent
ministeri que el d'Hisenda, barman de posar-se d'acord e l le dos deparlaments ministerials per determinar el
personal facultatiti, teenic i al>
xiliar que haurä de pasear al
nou organisme i el que batiré
de continuar al miniateri d'Hisenda per a Vadministraei6 del
tribul. ilistribuint -se proporcionalment entre abs dos serveis el credit que en aquests
pressupostos es ennsigna a la
serien') segona. capital 2, artiele primer i segon.
Anhele 31. — El eredit de
rartiede tinic. eaptfol 32, seccié 11 del pressupost de deslieses per a la ronstruceid, reeonst rucel6 i rimphiacié d'oficines d'Hisenda, sera aplicable
a totes les abres de reconeguda 'urgencia que dial re de l'any
p eonionie es c n dnencin o continuin ami) aquest fi, encara es
trobin detallades en el dit alinde previa sentpre la tramitad() de l'oportO expedida d'aemat anal) la le g islad() en vigor

sobre la materia.
Art. 32.--Es declaren subsistents
els preceptes de 1;1 disposició setena
especial de la lita de 29 d'abril de
1920, Que imposa als Ajuntaments
l'obligació de formar i presentar a
la Hisenda els registres fiscals dels
edificio i solera del sets districte municipal subsistents tamiz,/ els rem'arces progressius establerts per
la mateixa disposició sobre l'import
d'aquesta riquesa en el regins
cusma fix dels municipis els quals
Ajuntament o no hagin comiden
aquert
Tala recàrrecs, seran també in/peseta a la riquesa d'aquells efusu:jipis els gneis Ajuntaments presentaren els sena registres fiscals
dintre dels terminis assenyalats i
que per causes imputables a aquestes mateixes corporacions munidpals no estiguin aprovats en 31 de
desembre d'aquest any i en vigencia
C11 l'exercici econbinic de 1925-26.
En aquests recàrrecs, la imporicia
comeneará en el tant per cent que
correspongui ii l'esmentat exercici
als municipis ele riquesa similar a

la dels compresos en aquest precepte segores l'escala establerta en
Vesmentatla ad, o sigui en el eo
¡ser cesa per als municipis de dimeea amillarada, l'impon de la qual no
Izassi de seto() pessetcs; el 7 5 per
tse els que passin d'aquesta quantitat, sense passar la de 'moco pessetes, i 6o per too per als que passin d'aquesta quantitat.
Article 33.—S'autoritza al Govern
per fer extensius a les concessions
//M'aires de petroli que formin un
vedas, els beneficia d'exempcie, del
canon de superficie que a les caebotsíferes concedeix la Bei de tri-

butació rninaira de 1910.
Aquesta exempció haurä de suhjectar-se a les litnitacions de l'article ;urinier addicional d c. l'esmentadaEllieii;over adietara les regles a
qué llaman de subjectar-se els concessionarsi per tusar d'aquest bendice
Art. 34.—Queden exempts del pagamma de la contribució territorial urbana els edificis o conectas
ocupas& per les ordes o congregacions religiones establertes legalment al regne, amb /es seves dekemlencies adequades a la vida es-
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piritual o conventual, sempre que
un o abres no producixin als setts
amos particulars cap renda. No es
comprenen en l'exempció els tocata
destinats a alguna indústria, a l'ensenyament retribuit o a qualsevol
altre fi de carácter tacadas.

Art. 35.—S:entendrá reproduida
per a l'exercici econemic de 192425 la disposició especial vuitena de
la hei de pressupostos de 1921-22
sobre limit del rnäxim de sou dels

jubilats.
Art. 36. — Les modificacions de
sou, gostificacions i altres pagues
establerts est el present pressupost,
testen tot el caräcter i eficecia d'una
disposició de hei orgánica.
Art. 37.—S'autoritza al Govern
per caletre o negeciejar en una o
diaerses vegades deuda interior tle
l'Estat o del Tresor per les quantitata necesseries, a fi d'obtenir.
filme inc acordi el Consell del Directora els recursos indispensables
amb destinació a les obligacions seMicras:
Al Satisfer les despeses d'obres i
serveis Medies que astil) carácter
temporal i extraordinari figuren en
aquest pressupost. Si al Tresor li
convingués delire en negociació al
Banc d'Espanya deute del Tresor de
la que s'emeti en virtut daquest
Decret-llei, o bé concertar antb el
dis Barre qualsevol operada dc deute
Ilotant el Baste obrirá inunediatamcnt negociacití püldica dels valors
que adquireixi les mateixes condicions que altagi emes, tancant-la
quan el Govern ho megui comenient per a l'alteres Medie, i mentre
romanguin est poder del Banc no;
més devengaran l'interés que regeixi per al camine corrent del servei
de Tresoreria de l'Estat. Els recursos que s'obtinguin per conseqüència de les anteriors autoritzacions es
portaran a rendes públiques, secció
cinquena, recursos del Tresor del
pressupost que regeixi.
Per a totes les t'espeses d'emissió
i negociació es consideraril comprès
el crèdit necessari en la secció tercera del pressupost d'obligacions generals de l'Esta t , así cont per al servei del pagament d'interessos i amortització, en el seu cas, del Deute que

s'emeti.
El Govern donar io compte a les
Corts de l'ús que faci de les autoritzacions esmentades.
Art. 31.—Es fixa en la quarta part
del total import del pressupost de
despenes el niäximum del Deute flotant del Tresor que podrä contraure's de nou durant eany econòmic de
1924-192e. Nornes en els cassos
guerra o greu alteracie de Fordre
públic será !kit al Govern passar d'aqueas Etnia
Donas a Palatt a . 30 de juny
mil nou cents ein-i-quatre. Signat:
Alfons.
El presideta tlel Directori Militar,
Signat: Miguel Primo de Rivera i

Orbaneja.

lativa per virtud de la qual correspongui a l'Estat la defensa dels
nena objecte de tràfec, encara que
els seus propis pares abandonin
Facció criminal o perdone/.
TOT UN POBLE EN LLUITA
Salamanca. — El editas del poble
de Sant Martí de Castaiiar, degut
ressentiments de editas aatnotinä, entaulant-se una grast baralla,
reeultant un neert i un ferit.

Els agressors hass estat detinguts.
LA VACANT DEL GENERAL
CAVAI.CANTI
Per cobrir la vacant produala
per la renencia del general Ca s alcanti ha estat nomenat coneeller
de la Companyia Arrendatária de
Tabacs el conegut financier i director de la Societat general Sucrera, En Josep Guillén Sol.
UNS SOLDATS EMBRIACS
AGREDE/XEN UNS XOFERS
Madrid, 1.—Aquesta tarda, a les
cinc, a la Glorieta d'Atocha ha ocorregut un succés que ha causas gran
pessic entre els nombrosos vianants
que passaven per aquel' lloc en

aquella hora.
Un grup de militars integras per
cinc soldats del regirnent d'Húsars
de Pavia, que estaven completament
embriacs, discutí amb diversos xofers
trantomabils de lloguer que tenien
la parada en aquell liceo De les pamulas passaren als fets i els soldats
desenvainaren els sabres i ami; gran
rapidesa obsequiaren amb una serie
dc ant
eesops
sabre als seus contrin-

Resulté amb ferides d'alguna consideració, si bree i a la ntä, Josep
Domínguez.
La lamida intervenció d'una pareiba de la guàrdia civil serví per calmar els änims. Uns i altres quedaren
tletinguts i a disposició de les auto-

ritats corresponents.
EL COMITE
DEL LLIBRE ESPANYOL
S'Iza reunit el Comisó del Llibre
Espanyol.
Entre altres assumptes, s'ha ocupat el Comité de la participació que
pugui tenir el Ilibre espanvol a les
Pires de Florència i Lima i a l'Exposició Ibero-Americana de Sevilla;
de les gestiona realitzades perquè els
interesaos dcl libre tinguin la deguda
representació al Consell d'Economia
Nacional; deis convenis postals pen(lesas: dels convenis (le propietat literaria, tantbe en estueli; del regim
de bonificacions per abs consumidora
de paper per al 'libre; del registre
d'obres amb gravats en el de la propietat intelketual, i d'altres assurnptes 'lambe d'interese
LA SENTENCIA CONTRA EL
GENERAL ßERENGUER
11;i 1 Í I . S
ui ( 1: 111/ ccii Superan de Guerra i Marina
amb l'objecte de signar la sentencia dictada en la causa seguida contra el general senyor
Ditmaso Berenguer.
La reunid fou fuoll !larga.
Acabó a la una de la tarda, havent d p suspendre's la vista de
lea causes ;inundada per a

C:ONTRA UNS FUNCIONARIS
ACUSATS D'HAVER INJURIAT
EL . GOVERN DE SANCHEZ
GUERRA, L'ANV 1922
EN CAlInCl PARLA LUYES EL
A la secció quarta de l'Audiencia PRZSZBENT EaF.. LA RS:PUELICA
s'ha vist aquest metí una causa per
ARGENTINA
injúria al Govern del senynr SinCliez
"El Debate" publica el seGuerra. contra els funcionaris que for- güent lelegra ala:
maren en 1922 el Comité de vaga.
"B1/01 10S
— El presiEl senyor Doval. defensor deis pro- de tu ! de la República, SenVOV
cessats. combat tots els fonaments ere Maree) dAlvear. /la rebut agüest'acusada fiscal i la causa ha quedas ta tarda en audiimcia especial
l'ilustre n' Odie espanyol senyor
conclusa i pendent ehe setencia.
Franeesc (lambí), duma forea
EL DESPATX AMIS El. PRESI- I emps lit etinferencia aostingutla
per anitidés personatges.
DENT DEL DIRECTORI
Preguntat l'ex-ministre espaHan despatxat aquest metí amb el nyol
sobre els punta de la conPresident, al rninisteri de la Guerra,
versa sostinguda ami) el preels vocals del Director, generals Her- sident, ha dit que havia estat
mosa i Rodríguez i Navarro, i els sots- sobre diferente assumptes,
secretario d'Esta!, Instrucció pública, que el senyor AIVPIIC es persona
Treball i Governació, qua anava acom- eul I issima.
Nega que llagues enraonat de
peinas del directer d'Adininiatració
la s ituació política d'Espanya.
local, senyor Calvo Sotelo.
L'ardhaixador d'Espanya, seAcabas el despatx ha rana el mar- ny( Ir marques d'A ni pos ta, ha
ques d'Estella la visita del Nunci de obsequiat el senyor Cambd amb
SS., monsenyor Tedeschini; de l'ex- un banquet, al QI/1' 111 assistiren
personalitats de la
senador senyor Junoy, i el Soriano, cap distingides
coliutia espanyola i els membres
director d'aviacie militar que ha arri- (II! l'Arriba ixada.
bas del Marroc.
LA CAUSA CONTRA GONÇAL
A la tarda l'han visitat es minisDE LA COLINA
tres de Coltanhia, San Salvador i
En la sessió d'avui desfilaren els
Cuba ; l'agregat militar de l'enzbaixatestimonis proposats per la defensa.
da italiana, senyor coronel Matenee,
Les parts renunciaren a la lectura
i el senyor Berges, conseller de la de la prova documental propasada, inIndustrial.
Federació

MI LITARS DESTINATS AL
ist .eRROC
Aquesta nit niarxaren a Málaga,
on embarcaran cap a Melilla, els
pilots aviadora coronel senyor González Carrasco i teteras coronels
senyors Portón i Balines, per efectuar exercicis.
També mancaren, amb igual destina ció, el coronel senyor Gemez
Morase i alguns capa i oficials, acabada la 'licencia que gaudicn a la
Cort.
EL TRAFEC DE BLANQUES
Al palau de la Infantessa Isabel
i sota la seca presidencia, sala retina en junta general el Reial Patronat per a la repressió del träfec
de blanquea
El secretare senyor Trasierra, Regí la memieria corresponent al darter exercici.
El senyor Sangro donä contrae
de la seva gestió com delegas a la
Conferencia internacional de Londres, preparatòria del Congres tate
se celebrará a Gratz el vinent se-

ternbre.
El senyor Pulido informà sobre
els trelsalls del Reial Cousell de
Sanitat en materia de prostitucie, i
explicà l'actuada dels tribunals per
a nena.
El hisbe de Madrid-Alcalà proposé l'estudi d'una reforma legis-

teressant perquè la Sala s'en . faci (lene en momeas oportú.
Atabada la práctica de les provea
el preside.nt pregunta a les parta si
sostenen o modifiquen llurS conclu-

sions.

El fiscal, senyor Escosura, eleva a
definitives les seves: assessinat amb
agravants, pena de mora
L'acusador privas, senyor Aragón,
també sosté les conclusions provisionals: assessinat amb una agravant i
una atenuaste compensades ambdues,

cadena perpetua.
El defensor, senyor Salazar, demana
a la Sala que suspengui a sessió per
uns moments, per tal de presentar ho porté escrit de conclusions definitives.
Transcorregut el brea desearla el
senyor Salazar qualifica el delicte d'hamicidi per imprudencia, m'Incitara per
al processat la pena d'un any i un di a
de presa, correccional. Estima que qualificat el delicte com a homicidi simples-nena presenta les atenuaras d'arreeatament i d'obcecació. Per aquest

delicte procedeix imposar-li la pena
de sis anys i un dia de presó correccional.
A continuació informaren, mantenint
Ilurs respectius punts de vista, el fiscal i l'acusador.
En el transcurs de lenforme del
fiscal alta produit un incident pelo seus
constaras ataco a la defensa, que motivaren la retirada de la sala de tots
els advocats que assistien a la vista.
Després de l'accidentar informe del
fiscal, s'ha susrtes la vista fins a
demi.

MOVIMENT MARITIM
Vaixells entrats

Llagut espanyol "Rosa de los
Angeles", de Vinaroil, amb garrofes.

Pailebot espanyol "Ahí va", d'Alacera, amb càrrega general.
Pailebot espanyol "San Rafael,
d'Andraitx, amb càrrega general.
Pailebot espanyol "Sor", de Palma, amb cárrega general.
Pailebot espanyol "Joven Pa.
quito", de Palamós, amb carrega
general.

Vapor espanyol "Serafín Ballesteros", de Gijón, amb carbó. Amarras moll de Ponent. Consignatari,

Argimon.

Vapor espanyol "Mallorca", de
Palma , amb cárrega general i 94
passatgers. Amarras moll de les

Drassanes. Consignatari, Companyia
Transmecliterránia.
'Vapor espanyol "Maria R.'', de
Málaga, amb cárrega general i 33
passatgers. Amarras mol' d'Espanya W. Consignatari, Ramos.
Vapor espanyol "Cabo Torifiana". de Santander, amb càrrega general i t passatgers. Amarras mol)
del Rebaix. Consignatari, Ibarra i
Companyia.
Llagut espanvol "Ramona García", de Castelló, amb cárrega general.
Vapor italie "Venezuela'', de Gènoca, arnb cerregh general i [3
passatgers. Amarras mol! de Sant
Bertran, Consignatari, Itàlia America.
Vapor anules "Pinzón", de
verpool, amb càrrega general.
Amarras rito!! de Barcelona. Con- •
signatari. Mac A.
Pailebot espanyol "Ramón Freixas", de Ciudadela, antes cärrega
general.
Veler italiä "Veneto", de Marina di Carrara, amb marbre.
Veler itali! "Navigatore", de Ca-

laganone, amb carbó.
NOVES

Una nombrosa comissió de weins
de les barraques que In ha a la platja del Somorrostro cstigue ahir mas' a la Comandància (le Marina, per
tal de protestar de l'extracció d'arenes que es practica en aquella platja, en termes que fan temer que el
mes petit temporal que pugui haverati se n'emporti totes les barraques, ocasionant nombrases victimes.
— Ha estat assenyalada la data
del pròxim dis lo per a la celebrada de l'homenatge al velar Verge
del Mar", que iou construit fa
cent anys a la platja d'Arenys.
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Alabes termals, blearbonatadea, atcallnes, litigues, elorurades,

sòdiques
Malaitles de l'aparell digestiu-Fatge-ArtrItisme en ses múltl.
pies manifestacions-Diatetls-G lucosúria-Coosolidaold de Trae.
torea
Establiment de primer ortird voltat de frondosos pares. Habilacions grane , cómodes i ventilade.s; menjadors i cate espaiog as ; salons especials i e/eganta per a testes i atraccions. Capelis mol( tortuosa. Illuminaeiod electrice. Camps per a tennis i
nitres esports. Autos per a excursions. Garatge. Telèfon. Admi,
etiesennid: Rambla de les Flora. 18. Barcelona.

mugre% 2 de

•

juliol e 1924

- (7,A T AL.LJ N-YA ••••

rnhe les de diversos convents i
GIRONA
l'AL'aquarellis- si! de les Germanetes dels Pobres
Un acta humanitari
Demografia i la da l'Octava,
t a scnyor Bonnin
- Ei gran cafe de "La ConsUna exposició dc fotografics
täncia" ha estat novament millorat
S'instrueix expedient de proposami} una decoració interior de
ta d'ingres a Verde civil de Benemolt efecte. i ami) una illuntinaciO
ficéncia dels guàrdies eivils Antoni
exterior que dóna una nota brtllant
i
Juan
Garrido
GOPérez Espinosa
a les Voltes de Ponent de la ncstra
mea, pel serve.i humanitari que van
plaea Major.
— Estant al seu ple les tasques
rc c-ar a sant Feliu de Guixols ei
de la sega, acial no hi ',aura a la
dia tt de febrer darrer extraient d'un
po li dcl pati de la casa assenyalada
plana un sol camp de blat. La coainb el número 5 del carrer de Callina no sera de les millors, però
mó, a Maria Anglada Simó. de 70 tampoc tau dolenta con) es presenanys. que hi havia caigut. Durant
tas -a.
el termini de 15 dies es prendrà deelaració a l'Alcaldia de la dita cintat
VALLS
o al Govern civil per a l'eselariment
Futbol
Sardanes :-: El P. U. P.
é:aquest fet.
Estany de Vilavert
Altres novas
— Un d'aquests dies sortirà cap
El darrer partit dé futbol
Tenerife,
on
ha
estat
destinat,
el
a
comandant d'artilleria senyor Frau - al canto d'esports del passeig
l'Estació constituí una brillant viecese Bonnin, notable aquarellista,
les obres del qual han estat admi- t¿sria del "Valls Esportiu" damunt
radas al saló Pares i a l'Atenen da - el "Catalunya Nova". de Reus. Sis
gols a un fou ei resultat a favor de
queda ciutat.
— Durant el mes de maig pas- l'equip local.
Diumenge el mateix onze es trassat van registrar-se en aquesta proBada a Vencirell, oil el resultat
vincia 555 naixements, ro defunadvers per 3 gola a 2, malgrat
cions i 229 nutrir-nonas, deis quals
corresponen a la capital 37, 30 i 12, hacer jugat horra cosa mes que requip propietari del camp.
respectivament.
— La cobla "La Principal del
— Aviat l'excellent fotògraf senyor Fragnoli farà una exposició Camp", de la nostra ciutat, dissabte a la /lit teca sardanes al camp
(!e fotografies artistignes. represende futbol del Tarragona F. C., on
ni has paisatges de les nestres
111 celebra una Buida revetlia.
contrades, a l'Ateneu de Girona.
La mateixa cobla el dia abans no
va poder donar una andició a la plaVICH
ea de Prim de la nostra ciutat, per
La festa major : Esportives . Recauses alienes a la voluntat dels múMillores
ligiosas
sics. Aquesta audició havia estat
organitzada con' a comiat a En
Seria cosa llarga d'explicar la sa
Francesc Jorba, primera tenora de
de coses lamentables a qué ha-ne
-La Principal (lel Camp", que se'n
donat lloc la proximitat de la festa major. Els programes dits oficials va a residir a Sabadell.
— Dies enrera a la ciutat es
una bella mostra id gust i dots
artistics dels que l'han confec- parlava molt de la naixença del Pop
cionat i impres. El
anuacia- i fins s'as,enyablven els capdavanters del partit.
coy, en bilingüe, va signat arnb to•
Fins ara born no sap que slagi
tranquil-Iitat per mt senyor que
constinat i ningú no en parla.
ha limitat a copiar malament un
De la pluja, com que n'hi ha mol«chre cartell sortit fa anys, original
la manca, se'n parla a cada cantoé'ar, veritable artista. En fi, totes
nada.
7:atienes coses fetes pels nostres
— Aquests (lies es parla molt
t - at prou admirats regidora porten
de la construcció del patita del
tot segell que no es ;Kit confondre.
Francoll. Els propietaris de la ZoEn canvi, hellamert imprès a la
na regable del nostre tenue han
ipografia Bahnesiana. ha sortit un
:ro g rama de les feste :: amb text es. celebrat diverses reunions per tal
de subscriure accions.
(-.1lidfsslm. 2.a portada és naz, triAntb la construcció d'aquest mag- •a reproducciA de Sant Miguel
nitic embassament. dIesapareixeria
S,mts, d'un efecte esplindid.
el poble de Vilavert i slauria de
rés a la mateixa tipografia ha
desviar leona cosa la hiela ferria
- el programa de l'Esbarjo Mala
carretera. Horn pot suposar el
.. amb text, anuncia i programa
trasbals dels habitants de Vilavert,
das números d'esport.
que veuen que aquesta vegada
- El dia 24 el Vid] E. C ittgä
l'Artiguenc. perdent el club cosa es fa seriosament Sba rcunit
tot el poble, havent acordat proer 6 . a 1, després d'un partit
tratar a l'Estat per la desaparicia
de llurs cases i termes.
Ei dia 25 el Mariä-Ausä (mig
— Ha estat nomenat notari de
• rimer i /Mg reserva) juga. a Prats
Fobia de Segur el que actual/11cm
cintra el C. E. Maaresa (non del
ho era de Pla de Cabra, senyor Enguanyant el match per 3
ric d'Aguilar i An/at.
T 2 i adjudicant-se la copa Fon— Diurnenge es iarä el repar:, rdera.
Per als dies 5. 6. 7 i 13 de juliol timent de premis a 11211S i nenes de
l'Escola Dominical. Després de lle(..asta major) el Mar.a-Ausa anungir-se diverses poesies, es rifaran
cia els prirners equips de futbol
cines Ilibretes d'estalvi del Batee de
1:aro, de Mataró, R. C. D. EspaValls, amb una primera imposiciú
i:eol i Gracia Sport Clab. Per :A dia
7 anuncia un match de futbol cutre de 40 pessetes.
— A Reus es troba malalt de
infantils i un gran partit d'itc,ckey
gravetat el compatriei senyor Joi tote el R. Polo Hockey Club, eamsep Casas i Bofarull.
ei ;) d'Espanya, i el F. C. Barce.
— Ha passat a millor vida al
lana.
senyor Magí Oassanyes, comptaEl Vich F. C. té concertats per
ble del liara: de Valls.
vis mateixos dies els equips C. E.
Sabadell, Martinene F. C. i TerSURIA
raga F. C.
Varia
- Va celebrar-se en la forma
ac estamada la processó de Corpus
Continua la gran secada que aliir
a la parróquia del Corroe. (-cm ta
deixà els blats sense grana i per a

demà amenaca les collites de vi
d'oli; les rapes deis olivers calmencen a catire, contribuiat-In molt, ulIra la secada, les tortas ventades
queats dies.
Van asaneant-se ritpidament les
obres de construcció de l'estació
dels Ferrocarrils Catalans a la nostra vila, havent-hi ja alguns molls
coberts liom diu que per la próxima (esta major ja sera obert al
tränsit de viatgers fins a Siria.
— Al lloc conegut per "La Vitalla". de la propietat d'En Vicens
Cabanes, n aquest lernte
s'han comeneat intensament els
treballs per a la constracció d'una
gran fabrica per a l'explotació de
guix.
— Cirettlen rumors , que hom
sap ben fonamentats, que s'ha adquirit una gran porciO de terrelly
al costal dc l'estada del ferrocarril per a nna companyia de ramaders, amb el fi de construir-hi unes
gratis quadres per a dipäsit i cria
o engreixament de bestiar de llana,
bovi i de ferradura. De coafirmarse: con] senthla, aquests rumana significarien un gran benefici per a la
vila. car molt o quasi tot el hastiar
que es aria a Solsona, Sea d'Urgell
respectivas comarques que ara és
transitat per la linia del Nord (Calai-Sant Joan de les Abadesses) ho
fora passant per Súria.
— L'amiga fabrica --"Fusteret
que feia uns quants mcsos restava
parada, ha estat comprada per -Minas de Potasa de Furia, S. A.".

e

MORA D'EBRE
La sequedat
La manca de ;Auges. enguany ha
fet que a tota la comarca In llagues
una sequedat escruixidora. Les colines fan 'lastima; el bo i millar
cIta perdut.
A Mora d'Ebre s'han unit els propietaria (le ternes i 1/un format una
comunitat per portar les aigües del
riu Ebre i poder regar mil hectàrees de terreny.
Una comissió de la Junta organitzadora d'aquesta societat, formada pel seu preaident, En Ami:0n
Nogués, advocat; el seu vice-president, En Salvador Costa, propietari, i el >en tresorer. En Joan Pihols, alcalde d'aquella localitat, es
troben en aquesta ciutat per fer diverses gestions, conduents a la realització del fi proposat, i recaptar
Fajut el'algunas entitats bancarias,
havent rebut molt boiles impressions. Corn director tècnic de l'obra
a realitzar ha estat designat lii ustrat i competent enginyer En Cmdenci Zoppetti.
ESPLUGA DE FRANCOLI
Notícica diverses
El partit de futbol que tingué
lloc diumenge passat, al cama (lel
Riu Sea, entre l'equip local Racing
Sport Club el E. C. Vinaixa, resulta un enipat (le tres gols.
— atan acabat els estudis de
batailterat i farmacia, respectivament, els jo y as En Jaulita Crixell,
En Casimir Torrents i En Josep
M. Cartilla. La nostra enhorabona.
— Malgrat la secad que hi ha i
que fins arm hi ha hagut. la collita
ele cereals ha passat encara de regular. De continuar aixi la dita secada, les altres colines sera/1 mol/
escasses, encara que Per ara semblin que siguin abundants.
— La processa que es iau el dia
(le Sant Pene resulta, com altres
anys. molt Huida.
— Resultaren molt Baldes les
revetlles de Sara Joan i Sant Pere,

LA PURLICITAT

fent-se un magnífic ball, organit-

ELS ESPORT-§

ast pel scnyor Siscart, a la font

Baixa, on hi ha installat un magnitic quiosc de begudes, que és, rens
dable, una gran meravella , odo hi
mancaren, tampoc, loes d'artifici.
Com els altres anys, totes dues
vetlles no fou descuidada la .típica
foguerada.
— Fou inaugural, ja fa (matra
o cinc diamenges, el non salo (le
ball d'istitt, situat, cont es de suposar, a l'aire 'hure.
-- Ha maroat cap a Barcelona,
per . nioliu de soirir una operaciii
quirUrgica, i a la clínica del doctor
Corachan, el virtuOs sacerdot i "pm
vilatà mossaa Abdon Saragossa. Li
clea:tgern que vagi del tot bi.

OMLISTRE

D'aguarla etapa, 482
quilòmetres
OTERO, ABANDONA. HUYO.
SE, DE SE:A3
* Na CATEGOR1A,
ES CLAZSIFIGA PRI*1ER. —
BOTTEC7,11A, CAPDAVANTER
DE LA CURSA

Encara no som als etAls pire/lenes, anomenats els "grans
julges" de la cursa 1 el nombre
defeccions ja considerable. Entre els darrers que han
itaandonat it t ha el santanderl
tuero, tan ronegul deis esporlistes catalars. Segons les nosIt es notieies. sernhla que la faliga ol a mt vimeer i que abans
de posar-se en marxit per a la
einquena etapa manifesta que
abandonava. Otero ha resista
qual clanes que sumen int to-

GIRONA
Un noble gest
L'electrificada'
del ferrocarril de Ripoll a Puigcerda :-: La Hispano Hilaricnca
Commemoració republicana
Dies enrara el mestre senyor Silvestre SantalC) va publicar ua artiele demanant un padri per a un noi
de 13 anys, itt Buit igris Blanch, tal de 2.5 6 9 (mi:h.:Jinetees:
I i mana
alunme del Grup Escolar, que ha (anal for, en tolaq , 3.85(1 I tti I demostrat posseir rellevants con- in otros. Jr1I101'. 01 nostre compatriota. que continúa ferinissim
dicions i aptituts per estudiar a
en el sen lloe, trobarà sens dubl'Institut i a la Universitat, pera (me
a casa seva estan mancats de mit- te a mancar el seu titule i coninany en les el upes que resten. i
jans. La noble erida ha fet el seu l'ura
a
d'int
nsificar encara nit's
e
afecte, car una personabtat genero- e t t son esforc por arribar al f Mal
sa s ha adrecat al director de "El de la emsa, que es el que es
rt i'.- de Barcelona.
Autonomista". dient-li que apadri- prdposh en
La einquena etitpa. que va de
nava amb gust l'aprofitat deixeble,
pero atnb la condició que el nom I.es Sables dOlone a Bavonne,
del benfactor ha de restar ignorar. .passant per La lloclodle,. pons,
Balve. Bordeas, Hostens i CasAquest gest, fe senzillament,
lets, es la 10, , 5 Ilarga do la volgint de tota ostentació, ha estat
ta. pnix fa 482 quilòmetres.
molt lloat.
La s.eri ida va efectuar-se son— S'han publicar les fiases que so 11 n tVetat, diumenge ze les dou
(tal
N'asura. prenent-Iii par' 9ti
han de regir per al subministrc d'e(a o rmlors 011 tol al. 41110 arribanergia eléctrica destinada al ser- ron a dos quarts de
tras, aixi)
sei de tracció del ferrocarril de Rias. ainb tan retard de miaja hora
poll a Puigcerdà.
sdire Pliorari previst. El tren
— L'empresa de transports de emprat pels "routiers" no te ITS
precipitat. Algunes eaigudes
viatgers en automóbil "La Hispai rohontadas do neumatics funo Hilarienca", (le Sant Hilari SareltS Pis finies fels notables a
calm, s'ha transformat en societat assenyalar. Pa,sat Pons
(192
anónima, a fi de donar major des- km.). Thys i aixb proenrottlament al servei, formant voca iota esorintada ale Pesca/ p oi davanler,
Irrt del Consell d'Adininistració el
artMSegUrIX
servar Darla -Maten, de 13arcelo- eins) dlde'iui_sc'. iltio100111, Thys, pe_
ti.,
al
(•iip
de
por
gtianya
el terna, com a president. i el senyor
reity pei mliii i continúa la cursa
Tomas Culi, amb el caracter d'adnl pas /l'erderrament.
ministrador.
Despri. s. Blaye (215 km.),
— Diumenge va isser molt
Masson sofreix lanibé una callada la tomba deis wärtirs republi- guda atub lit corresponent trendiv‘•rsos raigs d'una
cans Fernindiz Bellas. afusellats cattisszt
al lloc anomenat el Tuna Els visi- roda, retardant-se un lesen quart
'Pateanjament de l'atants van dipositar-Iii corones i &llora
varia. per") abans d'arribar a
flors. Com cada any en aquesta da- Itordons km.), enealea rel •
ta. va venir l'Agrupació Coral Defra vogada resennlot davanter.
S^lienta corredors passareit en
mocrätica, del Poble Non, la qual
amtp pel control d'aquesta cinva cantar algunes composicions al
ta'.
assant ol primer arrihat PI
Centre Republicà, excepte la ir-a'lot -coma categoría" leholais. La
mena' "alar. ellesa",
•
velocitat rilit,ja (les de Sables it
y
Burdeus 1111 estat de 23 quilbAMETLLA MEROLA
melres i mig per hora. Daniel
Masson, que portany a la polivia
Fasta de Sant Pare
parisenca. (0111d tiOl n t5 011.5 COHPEl jovent d'aquesta colania, per g t'es hordalesos 50 fu-unes de
tal de commemorar la festa tJ I Sa- propina.
grat Cor, Migué a lié contractar la
Represa la cursa, els corro •
cobla-orquestra, la "Principal de d:ers arrihon SeT1S0 pi a rus varia('ions a Boatons ;336 lona Poc
Bages". que dona dues audicions
despees hi ha el raviluallament
(le sardanas: la una al mata en ei- de Lahotilmyso, que dista ons
xint d'ofici i Ultra a la tarda.
eent n Inikonetres del final de
Les sardanas foral/ animadissimes, l'etapa. Alai. ..filma la perspert
essent faati“tic el nombre de sarva del prövim final. Jacquinot
escapa avompanyal d'Alavddne,
danistes ametllencs i deis nobles
eeins que /ti concorregueren.

Entre les sardanas executades
per reamentada cobla-orquestra cal
fer constar "La filosa'', d'En Maaun: "Santa Cecilia", d'En Joanola, i d'altres.
Les sardanas del jove composium senyor Joanola, directiT de "La
Principal ite Bages”. (citen totes
l'atractiu d'una ingenuitat agradosa.
Es d'esperançar que aviat es coneixeran armen de Catalunya, tota
regada que ni li manca inspirada
ri; ell ha començat tard la carrera
espinosa (le popularitzaa se.

Botreellia i algutPs nitros, (osailltzant-se tot sognit la persecuni/Poli/Ven enliarree' ncc dels

rns. papa eh: set O V1111 thq
'Vara distaneiat ja un qu'.linnetre abans que els alt re; i•s
111`1 • 1 n 15t iNt/1 seriosament a (binarios ruca. I en aquesta pers.-un-

rin't researnot s'allargassa i acaba per desgranar-se.
Acaba l'etapa sense que eis
del darrera hagin pogut prendre
(anal/late atilli t'lo cine CaptinVIIIIlors, per be que la distància en s'hagi escureat
tre uns i
ouele‘on. Entre els pritners,
2.' eatogoria.
tunel i Iftlysse.
:tronsegu e ix aVa l'ira I' VIS altres

MERCAT DE LLOTJA
B LATS
,,,g6 1 Masera
de
de
rotella 1 M4/124
.
Extremadura . .
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VAGONS ARRIBATS
EsTtClo Al. e. A.
, „ „ „ „ , 12 de blat; 5, de Tarima: 3 d'oren.
128 e 130
ESTACIO DE,. NORD
125 " 127
(I ele Llar: O ele terina.
113 " I)I

general

Mercat. — Força rtr. 1 Mat e: trithir, Veiunt_sp la courijI
do fora que ron) rada diloarls actuleix a les acoieltiniades oparaeions da venda o de co•upra.
Mores». — Coa/ del , tit en 'anterior edició, von rennir-se bona part d'els receptora d'aquest gra. a ti d'aguantar_ne
le et 111 ' ,11 . Sernbla que ''acor . pros fon de no cedir-ne res menys do. 33 pessetes
damunt carro aqui. perb con: que aqueotes reunions i neonls s'liaq 're inanles vegades, es molt possible que Ull c.op hagin trascorregut uns dies,
no ganes, vingui
al lb de que cadascú es ea. tase,' i que onda casa As un nit3n, i aleshores s'entro/1111n a les eircunistitncies que
millor els convingui. Per ara la part cor Ipra, ora segueix retreta i aspar/tul-1/e temps a vindre, i quan lt plaurn, o quan Ii convingui, aleshores comprar tot ellf) que l'inte casi.
Fartnea. — Les Oferte.
Pi telerior i principalment per a /muelles elasses; que mes estima tenen al nostre mercal. confirm e n amb g Is maleixos pi.- .181 fln1/18, 1 se»se que per ara es vegi 1 . ap sin/ploma do
baixa. NostroS 131)1'10:M1S fa pee quo tanc_
b A iniciaran una palita puja, mes a ro pa Pis ectSIII el hlltt despeses fins dintro
falo MIIPS. »I InNt SI)18 poden eanvine ola
difiere, és.a dir, 1/i perfit t il quartos. Be seguir aquest estal da coses, no hl ha illItar
III) carvi que
l'actual situncid, i tols en general puguin fruir d'una Ines bona temporada, can avui por avni s's Vull 1111e I n 18 ltda i vis allres
o ltd per conserva rano fa parrimula, i (mi siap si tumbe influeix la manea monetaria, cedeixen a litnits
que hora nu pot com.
»rendre; tan sols e4 (loquee es qui reb el benefici que /Misa aquesta desavinenca o el que ala.
La resta dele génrea no so reiz canvi digne d'impressió.

güent: .
Buysse. 19, 40, 2,

2, Botterehia; 3, Brunero;
11 n 11anger; 5, hiel]; bits quatre
en 19 boles, 11 minuts, II segons. Begueixen Alancourt,
mo, Mottiat, Tibenghien, Degy.
langlebeid. %irme, Chad/ibis. Cu-
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DESPRF.S DE L'ASSEMBLEA DE
- MADRID

cine militas Beclunann, quedant
desfot Eempat existen( en la
classificació general entre
aque,:t corredor i Moteen in. que
restilla per ara . el fidel' de la
conservant el "jersei

passada havia arribat enrama itt elassificació de Janer,
II qdtei molitt ens veiern
donar-la als nostres lee-

Els mes prbxints a Bottechia,

en la classifieaciO general, són
ara el seu compatriota Breinero
i Pis francesos Tiberghien i BeHangar.
Eins ara. cada tina de les cinc
etapas corrogudes ha donat, un

guanyador diferent, donant-se
aixf mateix cl cas ettrifis que
inal g rat •Paixt) el 'jersei groc"
no ha vanviat de corredor.
Aquesfii mafiniula. a les Mies,
els inscrils ineprendran la sisena etapa, de Bayona a Luchon,
que presenta ja tun efod/ni de dificultat$.

A FAVOR D'EN JANER
Continuen rebent-se donatius per
aiacorir el nostre campió Jamne Janer en el seu concurs a la XVIII
Volta a França.
El total de l'import recaptat, ahir
era de 1,16.ato pessetes.
UN ACTE D'ADHESIO
Entre els dementa' ciclistas de BarCe/011a propagat la idea de celebrar un acta d'adhesió al nostre
company tIc premsa En Fa Batlle
Mas, per la cooperació que ve duent
a la causa ciclista, i amb tal motiu,
a iniciativa del Club Ciclista de Santa Colorna de Gramanet, s'han reunit les entitats I]. E. de Satis, Esport Ciclista Catala, Penya Robinson, Club Velocipedie de Sabadell.
Penya Motorista de Satis i altres,
per tal de canviar irnpressions i donar forma a la idea.

COPA
•
MAGDALENA-TE INIDOR
Ens comunica l'Esport Ciclista Catalä que donant - se el cas que per al
dia 6 de juliol s'ha assenyalat una
important cursa en pista i a l'enserns
per comptar amb mis temps per a
la organitzaca3 de la tan important
cursa Copa Magdalena-Teixidor, d'a
corrí amb els esmentats senyors, s'ha
disposat de celebrar-la el dia 20 (le
julio!, ell la qual podran participar-hi
tots els corredors i disposaran així
de mis temps per al set! entrenament.
En lloc de la cursa, dones, l'Esport Cic gia Catala anuncia una excursia a Les Fontetes de Sardanvola, on es trobarfi amb els associats
del Club Ciclista de Santa Coloma,
per posar-se d'acord respecte a un
acte que l'esmentada entitat ile Santa Colonia organitza a honor del nostre volgut company senyor Barna
redactor de cialisme el'" El
APLEC CICLISTA
No descuida l'Esport Ciclista Catala l'organitzac'iú del seu anual
Aplec, que aquest any tindrä lloc
la Font de les .Morisques, a Sant
Quirze de Terrassa, el dia 13 de juliol. Slan posat a la venda els na

E3AGUETTO
després d'establir el R ECO RD
MUNDIAL de canoes de 1.500 cc,

VEN
Les Regates Internacionals
de Barcelona, obtenint:
el Primer Premi de la classilicació
general,
la Copa de S. M. el Rei,
la Copa dei R. M. C. C. a la volta
més rápida.
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Drassanes BAGLIETTO:
Enginyer G. DE CHANAZ
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en un minut amb

PKRADELL

FARMÁCIA PA RADELL.COMte Assal t. 28 . BARCELONA

UNA PESSETA-PER colut tu,130 pessetes.

Ilse del Carnpion¿n, celebraran un lar.
neig les quatre esmentades Federa«,

cions.
Aquest acord deis delegats guipusa
coalla hiscains. madrilenys i asturià
será el primer alistada amb qué topar
cn la seva gestió el nou Comité' de
futbol designat pel bloc d'aquelles Fe.
deracions.
L'assumpte, amb tot, resta reservat
pel que afecta a durlo a la practica, fins i tant so existeixi la ratificaca" de les respectives federacions,
051e gairetté és segur que acceptaran,

davant la irreductible actitud observada pel bloc.
LES NOCES D'ARGENT
DEL F. C. BARCELONA
El F. C. Barcelona sla dirigit a la
Federació Catalana d'Atletisme pregant-11 (me els sigui reservat el mati
del dia 7 de desembre per celebrar la
Chaflane Pera Prat.
No cal dir que en fer-se coincidir
aquesta prora amb les grans festes
que prepara l'esmentat carde per soleninitzar el vint-i-cinqua any de la
seca iundació, sera organitzada amb
teta cura, procurar/ que la cooperada
del; millors especialistes europeas sigui un fet.

La Mutual Agrícola i
Je Propietaris S. A.
per a

L'EXTRACCIO DE LATRiNES
Es reben avisos
CENISAI,
Carrer de Sepúlveda,
17 7.
pral., primera; telèfon 363/48 A.
SUCURSALS
Passeig de Sant Joan, 95, pal.

Teiefon 2037 G.

Coello, 169. Telèfon 3025
Carretera de l'Hospitalet, (cli
pbsits). IclUon 529 H.
l'anees° Giner, 5ti, tanda
(Gracia).
Carretera de Sane, 135, prl.
caer, segaste,

A PASTA PER
A AFAITAR

Fi

u

Hotel Continental. — Baree/ona.

Retal:cm d'un diar: de Bilbao que
acostuma estar ben informat:
"En acabarse les deliberacions
l'Assemblea de futbol, els delegats de
les Federacions Centre, Biscaia,
túries i Guipúscoa signaren un compromis, a reserva de les ratificacions
de les Federacions respectivas, obligant-se a no jugar el campionat imposat pel bloc format a resmentada
Assemblea, integrat pels delegan de
les Ferleracioas rcstants que hi assistiren, amaine de la de Catalunya. En

Fi

Agència exclusiva FIAT:

SOCIETAT GENERAL D'AITTOMOBILS
Mallorca, '277. Barcelona.

Biseara, Goiloireoa, Centre i Arlúries
contra el bloc de les Federacions joves

Fi
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einsecticida

FUTBOL

• , ADVERTIMENT

d"Alit 'n .li tul minut (In diforancia,
segtioixan llotil i Laudad.. i ando

FIAT.

Exterminadas

meros per al tradicional sorteig,
que compta aquest any amb una gran
quantitat de premis. Es venen al
peca de cinc cèntims cada número.

Enträts a l'època calorosa en la (mal
resu:ta co ntraproduent la practica del
cns abstindrem, durant els
mesos de juliol i agent. de parlar en aquestes columnas de tot el
que es refereixi a la celebrada de partits que no tinguin caracter oficial, tot
i lamemant, perla que per part de%
organismes directius no silagi pogut
aconseguir la supressió del fulbol

Frantz, Standttert, atob el
p latal,: I eilips ele els ',roce-
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Impressió

d'un minut. efectuant un brillantissitn final d'etapa.
La classifiraciö foil la sr-

La XVIII hita ticiAia a
Fa- ç

NIX
ha estar elaborada pensant no
sols en que ha de suavitzar
el pe) per a fer-lo tallable
Sense gran esforç, sitió pensant també n que Curi l'epidermis de tota irritació,
grans, rojors, etc.

La Pasta

NIX

es, dones, un factor preciós
per a l'operad() d'afaitar-se i
al mateix temps un producte
d'higiene per a la pell.

Usant

la Pasta

NIX

s'eviten tots els perills de contagi, no sols per la naturalesa
de la Pasta en si, sinó tambe
per que s'eliminen sabons,
brotxes, vasos i tota mena

d'objectes porta-microbis.

Usant la Pasta NIX
l'operació. d'afaitar-se, hi empleara tres o
quatre tninuts, no sentira despres cap irritació ni molestia
a la pell i, si la tenia abans
d'afaitar-sc, 11 desapareixerà,
perquè, cal no oblidar-ho,
simplificara

LA «PASTA NIX. ES ,
ARANS DE TOT, U PRODUC-'
TE PER A L'EPIDERMIS.
DEMAN1-HO EN DROGUER1ES. PERFUME.
MES, ETC., AL PREU DE 210 PESSETES TUS.

LA- PUBLICITAT

ELS ESPECTACLES
—

TEATRES

—

SANTPERE - BERGES

14441444.1~~444~44404+'

BARRERA SETN1ANA
Aval. dimeere . . tarda, a les Mor.
Entrada I butaca, UN% posseta
Paremia de
LA MALA VIDA
a les ti, II.
LA campana DE GRACIA

TEATRE TIVOLI
Grandiosa

companyia d'o.

peretas i revistes de Josep

o

El. FILL DE LA MARIETA

Joan Cadenas, procedent

1,55,

SANTPERE
Tarda,
LA CAMPANA DE ERACIA

del Teatro Reina Victdrla,
de Madrid

Darrera setmana
Avui. 111111Peres. tarda

EL LLADÇE DE MINES

i nit.

t Es

despatia a comptaduria

Tealeed1WA
"4
Campa/17m interaccional de reatetea i grane ezpectscles
aelsT. E - TI/EN.O O Ene n aYA
t! , la super-rcaue en 20 cluadrds

egose.e.e.ne....n.s.se44444,54444.0.

e
I TEATRE NOVETATS X

RIC-RIC

primera Segana a Espanya Cl
'roe mes CamOs del inOu
Taumatarsla etelnica
2r, derorarnms Roces Ilels fide;
.i ramosos eseenegrafs, gran liguei[ sa en sa -leerla. models di- Parla i
' lorldrec: 110 arustrs narionals /
estratiger,
Holl aliar, detalls per eartells
e

'7r-empernes d'istiu
f Companyia n'un:ro-dramá-

t

tica *1:1'k:ida per
Gregori Martínez Sierra
o
t procedent del :catre Eslava.
de Madrid; primera

Xe.•

actriu:

Catarina Barcena

e
Y, Darrers die- d'actuarid (I,
la companyia.
Avui. nil, a un quart d'onze.
1:.! abono moda. Mujer i Sólo
i para mujeres. Dijous, miiniat, dc la c • mtpanY i a- Tai - e
,
da a un (ruar l de its. i nit a e.
im quart d'onz e . Mujer. Cali- Z'
1 ró per flatarina Bäreeint.e.
',iansa per Maria Esparza i X
• tangos argenlins per Spa- e
venta. — Divendres, debut
ele la ecimpanyia ttöMiro-

— CINEWIES -

eer.e.ree-4444,4.•
Gran Teatre Comtal i

Gran Cinema Bollé:tila
.i. iliniccriis. tarda 1 1111. mnim/nema' ¡n'orean.. Les diverndes
peuirules Loe sabotea d'altri 1 La
princesa Seldillo; les bnimples comedir, Les ales da l'amor I Lea saboteo mittpaues; II , ,Wirera pe. nada de laincre ,ani 111111 La mea'7 cera de ferro. lii.ions. ei. irena ile I,
cf.al i >eco. francesa El oecret

e4'

ilvainitl ira

ALBA -BONAFE

/ la

*.
La comi . dia dramittica en 2 .._,
a.
e
4 artes de Pero Muñoz Sera 124 La pluma verde. — Dis - ab-. ;.
te. estrena ,ie 1;, voniejia i • ti A:
1
k; 3 artes
2
LOS CHATOS

eeeez-eee-ereee4+,44+44.4e,

t6.344+644.64•*-fre4~.4.11.*t•

EL PRIMO
Nit a les deu:
LA ESCENA FINAL
Divend re - . ud. e,trena a
re. e arl Y tt de la comedia en 3 n-•
artes de Huís d'Oliva i La„e fuente:
HAY QUE VIVIR

Cinema Princesa
Via

3535 A.

Z A \ In. dinierres: La fiel d'he-

rència, drama lar Elsie
▪Ferguson, repre›a. darreres
prorecions d'El tartamut,
e.nu, dia del pro,..-raina
I ., 1” . 1 > Charl e :, ltay, repre- •
•
Flastigrams, la meravorelleu.
.1 11.-a 1,-.11! n - n da
calb treu un altre,
t. por P,ilibv Vertion. i Naveta t universals núm. 108.
Douglas Me Lean,

St_444~».»..."44.0..9444
K.P0•644+64~54r66.6.6+614.114

Teatre Rarrelona
Companyia de comèdi es
DIAZ - ARTIGAS

pel primer actor
Manuel Ciar de la Haza

dirigida

4414.44.1149.- 4 re:

guatediós pro .
La casa del misteri,
grandiús film dramätie pedirme
pes rtanyent tI schiele programa
Aneen/. ereavie't de 1:1 divina 31:er.gieriela Centrt..rt. El triomf de
l'honor, grandiosa etnta ameri-

BARRERA SETMANA

benefic n de
la primera actriu Pepeta
Díaz d'Artigas. Tarda, a un
quart de sis. la formosa comida en 3 a r t e s. d'Eduard
Marqu ina.

a

cana

illlI'l'ii'' tIr Ii eminents

art islas. El subterfugi, in taressant rotulaba dramäl ira de gran
presenfacid. oreació de la sienpäti..it Viola Dana. Per la saya

blanca Mil, Ulla t'imiten interpretada led ti do les Malles
grans es stre(Tornasin .
nes. La portera de la fäbrIca,
111'110,1'a ..liumada. El tresor de la
caravelta. El cercle blanc, Les.
cala de l'engany, Les sabates
màgiques.
Animes
en venda, per ;10 ciqebres

—

DIVERSOS --

TURO-PARK
Magnifies .iardins. ,,r/ se gall
titila d'Una ;40;t11sittla
peratura. tniert, tarda i
fune;ifilanl lotes hie grans
al raecions. Cada Ii:
CONCERT A LA GRAN PLAÇA
1 ),Inä. Ii iios. larda. matinée
infantívola, amb presonts per
als nens i nenes que coneurrut
a Tuní.

FOCS AERO-LLUMINOSOS
a la gra:, pho • a rl f&-ates. Car.

Cafe-restaurant CARDO

inauseracie del
CINEMA PATHE
o n, placa de la çaseala,
All magentle programa

Dijous 3 1, dPI. a dos quart Sardanes per la cobla La Princi.

de (len de la t'O. gran ititelieti)

pal Barcelonina. -- Entrada
passeig.

0'10 pie.

Deniä. dijous,

Divendres, comiat
rompanyia.

de

ELDORADO
Doliseu de Tarjeta'

lleSit

LES A N DOS
gxft de la formosa danza-.

rina

MARGARIDA DIAZ
Grans ovacions a la eminent artista
OONISOL HIDALGO

Madi I •xclusiu reparten
Espléndida are...asaeteo

Demii i cada dia:

1111011110164010 111111A11.00

programa

exintordinari. Qualn . grans

la

Ii

ostra- a

son anE212anconsunannnunnun nominan n ni

Joi...~Ardzwiliddialdaffligil

ilr--"APOCKS+04414.6444444,4144144'

), Mito. dina,res, tarda, a les
cinc; nit, a les deu.
Colossals programes
,
Notables petHoules
,
I Exit eldls exri,intrics paro
distes
GEAIKS ANO OEA IK8
Exitäs deis famosos ciclistas
,
LES 4 BOBYS
La bella dansarina
MISS ALEXANDRA
L'ovacionada Iroupe japo-

n2

cocodrils.

arAelleA4.44~14444144444#

r

Em serveixo
sempre

44

„

d'els
nLtm;

POLVOS
d'
ti

reiiii 1111111Ci3

TOT SIRCEhØPIII 511P.

a 050 pessetes n es deu primeres paraules i a 0'70 per
cada una d'exces

DRIANDESDETREBALL

quc per a comprar a baix preu els gèneres per a vestits
tota mena de robes de casa s'ha d'anar directament a

Op T ir- A

HORLINE
Els POLVOS d'HbRLINE fan una cara formosa
avellutada, 1 fan devenir la MI fina i agradable,
com la d'un infant Els POLVOS d'liORLINE son el
millor secret de formosor i joventut.
PRODUCTU H092.1742
AIGUA d'HOMJNE (Untura • propreseivir per de «beis

blancs). 6. • DEPILATORl (ares l ine(enslu). 6. POLVOS (rnalt
ralherenie 1'50 -CREMA (elite bes anruesesb, XSO. • AMA
DEralFRICA (en eomprents efervescente 5.-DATHOL MONTRY
(sala engrierais per els banys de peus) %so • SANMEL (comon,
mil» el boy•rhum per a regenerar el ceben): Yso
IMplier mama.
Istedisliatedb DALMAU
11. A
rAsnec DE L'INDUSIBIA. le 154110ELOBA

inmutas.

n'oferela op , rar / n'unta.
a 1.A Pl:-

z n •rl• dor. Escriure
111:111, Oil 1..

111.1 , 11 vr

Per a meDEPENDENT si'fereix
gatzem de telatte.
arnb Imilt s 1,4,1r:irles I prärtlett seccn,
mostres. Eserlin e a I.A PUBLICITAT 563.
_

ELS FAB-RiCANTS
en

el

OFFRfF_S DE iREW,I,
E

magatzem del Carrer de Trafalgar, número 5.

1 / 1,e 5S1I3 dependent anth ntan präc.
s nra en la correspondenria,
si «Mea Os 1,311121 de colonial:4 1 Irnos

paras. Oterilninds,
adys, reteren
viles
prelensions, a 1 .1 PrfiLICITA1
mimen, e5e,.

Un Vstit d'estam
Un n T estit de crespó
Un vestit de seda
Un vestit ver a senyor

.

8'75 pessetes
2'80
1.
12'.50
o
24'
9)

LLOGUERS
jpEp
a r. Pe la solar al pe ER adnllag
$ an/ «loan. xainfra a Poo.:

Pa. acá: Nomes a les lardes, al varee,
Sant Joaquun. i principal.
A Montserrat, a den mintits me inste,
d'A mül,11, Id ha la ColOnla
la
Unge pisos amoblatis, roba, aigua eir 1,
Iltun elOctrIca, Pa ci, 1 to,› r1,191—e
al" 1:3talew,a, Za.
intoc111 .

▪ 5-

elnal siena, o .1 la Dial. Aa e:galiana

CARRER DE TRAFALGAR - 5
elia
al nuncerzunc cima rzii, a
El R1 E N 12 12

VENDES
ARQUES

Lleziu La PubEcitat runprou- la

Fin
celona.

trocasi

meallora. Itierets, 28. Barcelona.

per o tota mena de
ron . Iniciad trenc es i Dar (1011. 1,111 d'Emie
Drugiicra. Ilierela, 65. Barcelona.
per a treballar fusta.
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CO

¡COMBES

I A TFIASATLANTiCA
-APAYIA
DIRECTES

LINIA A CURA-MEXIC
El vapor ALFONSO XIII sorlird de Bilbao
el dia lb de juliol, dr Santaioler el In, de GijOn
el 20, i de Corunya el 21, cap a l'Havana i
Tampico.
UNJA A CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA,
PACIFIC I PUERTO RICO
El vapor MANUEL CALVO sortirit de Barcelona el dia lo de juliol, de Valencia ni, de
Màlaga el 13 i de Cádiz el 13, cap a Les Palmes,
Santa Creu Ir Toineri/e. Santa Creu de la Palma,
Havana, Santiago de Cuba, La Guayra, Puerto
Cabello, Curaçao, Sabanilla, Colomb i pel Canal
de Panamá. cap a Guayaquil, Callao, Mollendo.
Anca. lquique. Antofagasta i Valparaiso.
NOTA: Per ra6 de la Llei Volstead, (Llei
seca) ha estat suspesa l'escala de Puerto Rico
ea eis "langes d'aliada.

LINIA A FILIPINES I PORTS DE LA X1NA
I DEL JAPO

El vapor LEGAZPI surtirá ele Corunya el dia
de juni, ele Vigo el :_aa, de Lisboa (facultativa) el 30, ele cl 2 jlc uliol, de Cartagena
rl 3, de Valencia el 4 i de Barcelona el 8, can a
L'esmentat vapor enllaeara. a Cädiz amb un
Port-Said, Suez, Columbre, Singapoure. Manila,
..itre de la Companyia que admetrà càrrega i pas.
liong-Kong, Yokoltama, Kobé, Nagasaki (faculsatge dels parta del Nord j Nordest d'Espanya
tativa) i Xang-lfai.
cap a tots els d'escala d'aquesta Bola.
ittIPORTANTS..-Re1,4ixes a famílies en passatges d'anada i tornada. — Preus caneenciotrals per cambrots especials. — Els vapors te nen instr.11ada la telegraiia sense iils i zwarells per
scnyals suLntarins, estan ,:Mats dels iné nto ..*.ertls avenços, tant per a, la seguretat dels passatgers
cura per al ...I confort i gust. — Tots els vapors tener/ metge i capen*.
Les comoditats i traen: tole gaudeix el ',tasa ¡ge de tercera es utaut a %%hura tradicional de la
Companyia.
Rebaixes II nülits d'exportack:. — La Companyia fa rebaixes de 30 per nao en els milita de
artieles.
amb les vigents cus posicions del Servei de Comunicacions maritimes.
dite er;,
szrzvms COMBINATS. — Aquesta Companyia té establ -ta una xarxa de serveis corubinats
per al principala porta, servit r per tildes re¡:ulars, que Ii permeten d'admetre cirrega i passatgera
cap a
Liverpool i rorts de la Mar KItica i Mar del Nord. — Zanzíbar, Moçambique i Capetown. —
porta de l'Abia Menor, Golf Persic, India, Sumatra, Java i Coainxina, Australia i Nova Zelandia. -¡lo,
Cebú, Port-Arthur i Wladivostock.. - 'Jo ya Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Bal110
timen, Filadelfia, Boston, Quebec i Montreal. — Ports d'America Central i Nord América al Pacific,
;.'unta Arene, Coronel i Vallparadle per l'Estret de
de Panatna, San Francisco de Caljförnia.
28

SERVEIS COMERCIALS.—La !:ecció

que pe.. aquests arrecie ti estatt`erta la

Companyia s'e n
dit objecte i-caregdltnspoixhbcóaulrmdeMostiquIgnlmesoa

de la coHncació dele articles la venda dele quals, rorn
fer eh; expe naden.
SERVEI ESPECIAL. — El vapor REINA MARIA CRISTINA sortirà de Barcelona el dia y
de juliol, de Valencia el 8, de Malato el lo i de Cädiz el ta, cap a Puerto Loa i Nova York. adme-

tent carrega i passatgera.

MAQUINES

88:3811, neuguera.

trocase& Itati: Fill
enema, tit. Barcelona.

per a ter !mena a rni
I a torva monte,. la
n,truectO ttanceses. ProduccI6 A
1115: 0115 60ettne0 mame per bora. Denolnell detalla al representara: FIll datnnit 131 . 1/8 , 1 era Illercla, 28. llarceloini.

MAQUINES

LINIA A L'ARGENTINA
El vapor VASCO NUÑEZ DE BALBOA sor
tirà de Barcelona vl dia 4 de juliol, de '11:11aga el
5 1 (1C Cádiz el y, cap a Santa Crea de Tenerife,
Rio Janeiro, Montevidetz i Buenos Aires.
Coincidint amh 1., sortida del dit vapor, arriba
a Cádiz el SAN CARLOS, que surt de Bilbao i
Santander el dia últini de cada mes, de Corunya
el 2, i tic Vigo el 3, amli passatge 1 eärrega cap
a. l'Argentina.
UNJA A CUBA, MEXIC I NOVA YORK
El vapor MON'I'EVIDEO sornes de Barcelona el dia 25 dr de Valencia el 20, de Mälaga el 28, i de Cadiç el 30, cap a VI-lava:la i Velacre?.
NOTA: Per raó de la Llei Volstead (Lid seca) ha estat suspesa l'escala de Nova York (a
els viatges dallalla, efectuant-se el recorregut
directe des de Cadiz a l'Havana.
LIBIA A 1, ENNAn1)0 POO
El vapor CIUDAD DE CADIZ sortirà de
Barcelona el dia 13 de juliol, cap a \ alencia, Alaeant i Cädiz, d'on sortirà cl dia 20 cap a Les
Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de
la Palma, denles escales intermedies i Fernando

eruguera, literata, ab. Bar-

g . en ven
FRESADORA RA6: F111
tVEmil

ele

L'Indomat, Hotel de simia, Dolors Medina i La orla de

ta

.-AR cELON

1111111111111111111111111111511131/11111111

'I'za

sil, a un quart d'onze. lit

PRIRIEROSE

15, Telefon 1644 A i 848 A

Les millors signes del futir/ en la seva elasse, reconegudes con) a tals per !es eminències mèdiques. 34 manantials diferente, tots medicinals. CMebre estufa medicinal a 60". L'aer.id altament beneficiosa d'aquestes aigües, s'observa en totes
les manifeslaeions de l'artritis me (reuma, jr ota, diabetis, etc.), i en les alteraeion$ erimiques del aparen respiratori, tub
digestin i anexos. Viatge en còmodes autornäbils des de Tärrega i Dleyda fino a Capdella. Dan( fins al Balneari deliciosa
excursió PI/ llenes i ben aparellades cavalleries, que proporciona l'Administració initjançant avis. Clima delliciós i immillorable durant 11h01, agost i setembre. Punt de partida per a pintoresques excursions als llora més notables del Pireneus:
Inf.: Llorenç Vallmitjana, Banys Nous, 9.

MUNDIAL SPORT
Diagonal. cantonada a la
VI' ssera

Els; predilectes de les fatrOies diAingides

na

PIB A. tóinz.

BALNEARI EE CEJES DE B011i (LLENA) '1

Tres st,
pattnatee
liarles
nema. dljeije, tar .
,1a, de O a s, concert per la Banda
de Vergara

GUANDO FLOREZCAN LOS
ROSA LES

1; n rla

BARCELONA, MADRID, VALENCIA, SEVI•
LLA, LLEYDA, SA LAMANCA, BILBAO

lt

PISTA de GEL

kisioceics KEEMAÁli 1 SUJO OigniA

PR:MEROSE

•

MIDDIEZMIMID~~fflommir_eo-MIMA~~e

armserrrimortsPAR C

Avni. dimeeres: A l'Asia natura'''. La cadeneta t exelusiva .
per Perla Blanca. JOTO pan grollor, J le gran mire. A tot
'neo i Eileen Perey.
trance 'exclusiva; per C.

de Joaquirn Alberti,

Ciicines centrats

Iles ele la pantalla.

Cada dia selectas Programes

comedia en tres arten dt•
Flers i Gaillavet, traducciO

S. A•

1\3'11.

5 yyz,m.mtglamtniEsirMieSIMOVZ•1111•1111111111111311111111111111[125

a.

Denla. (lihitir.

•

Urali ta,

Layetana, número 14
Telefon 1371 A.

1•111111223

CO ISEUN1
Telefon

dc ditetunts diensettes.

La careta de
ferro, 1. El vaixell &agio.

ef+.44~4~44~4+

Es despaixa a compladuria.

TURERiA L er a t Mudes

¡120 x 250 cantimetres.
tINSITS pm a aizia, j'atolla c3baJe;

de 120 x 120, 120 x 190

.
/(apcs

lorosa comedia,

-sao, .e946-,:eaeg-Peri-JetesPari;re,i-g-91:ea

e,

*PER A REVESTIMENTS (

Walkyria

d1111 .. re n — : Vandat femenina
Programa Aluna. Un cura de literatura; Encreunments telefónica;
t Mentides do l'amor; La cara roja.
eatrene, L'arnoraceada, 1
t'inratitiO
re”:
el>n'nere-e P'r roiad
g r e , per Unan., n. 114r,, alirea 4

1; ,..da. mal i_ .

Teatres Triomf i Marina
Cinema Non

R e staurant Carbó.

• Al Ir.

Companyia lie comedias del ...`".
Teatre Infanta Isabel de
Madrid
51
ARTUR SERRANO
4.
4.-

t

Monumental - Pedró

f

0-^e<se<444Seeee4,4:-~0444-:"
Z
7FATR.1. PM. ?" A mqi YT

1 .as ni. dimerre,
:n'e selerl a:

d'Alta Roca

4,34.e,e,4044LA...4teceeeeelee.444

i

1.1.111111.MIAn111•n•n

gi .ania.

TEATRE COMIC

e

material col:apeo t exclusivament atrito amiant i iiment
( Plagues de 40 x 49 cm., colors grii dar i roiz.
PER A COBERTES
( Xaoea onuulades Canaleta de 120 x 75, 185 x 114 1 250 x 114 cm.

Avtii. La c a reta de ferro, srHuna
Les sabates de
l'altre. L'ala de l'amor. Sabat2s
màgiques. La princesa Sadllio.

d
....,,».,

.7.G.4->P6~64.6-6+6-64e4-64‹.04

funeions.

Excelsior

.1\ i. dinleereS. El telèfon automätic, Quin esdevenielorl, Do-

DON JOAN DE SERRALLARGA ,-..
:Oil:
e
ELS AMICS DE LA DONA
Cercar: per
1111
al
i
12.
VonELL
4
Cfflia nana
i
1 ...nota,

de la temporada

RALITA

Diana - Argentina

!Gran Teatre Espanyol

Dimeeree, t de julto) de

1,

D1VERSES
('a-aria

SENYORETA simpar
"13 de pdstena
mea/ . seo, .e. principal.

PELL, CABELL 1 SIMAS
e, C101 . I Al iniana, dels
de Pa
cu.eanes, 539. aceessorl.

,

II S -

b 1111

iS-1311

1

teftedals tantea. catarros ,Iels Drondult,
per cromes 1 rebet. que ssuni, es ellatellen 12 n1,ealmen! anda': ELIXIR GUACA.
COLAS GALAS. Venda, al preu de 2E0
ptssetes, 813 CeIllee51 CrEapeel8C3 I r
i'OII liga
aFtll de

FARMACIA RODO
R. CALAN
(118cee330,)

i.SSEIti Di LinACIA. 199

ES VEN
aparell de telefonia senae
fils, marca "Godi", de tres
lämpates, amb quatre auriculars, NOU CE TRINCA.
/Lid: Barbara, 11 1 13, unpreinta

Maca de Productes Ceràmics

i adiRajetas dc
etes de ccnstruccio

Casimir Vicens
Despatx: Tallen, 72
Fibrloa:

P ra l)

da

Tolden A. 11090
Carrer ßenavent

la Traveseen
'ins)

BARCLLONA

de

