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Els qui ploren 1 gemeguen davant el vell mapa d'Europa,
esquinçat violentament, Ilencen la major part de llurs llàgrimes
i plan3-s sobre l'Europa danubiana, és a dir, el Centre-Est eu-

ropeu, que el Danubi blau travessa. Aquests cavallers—politics,
economistes, geògrafs, —fan un ús immoderat d'unes paraules
despectives: "la balcanització d'Europa". Ells creuen que la
dislocació o la mutilació dele grans Estats converteix l'Europa
en uns Balcans, o sigui en un conjunt internacionalment anàrquic de petits Estats recelosos, carregats de raons i de plets.
Es veu que els cavallers alludits preferirien, als Balcans i al
Danubi i al Balde, i en altres indrets, la continuació indefinida
del felic, regim turc, austríac, hongarès, rus...
Quan acabàrem de llegir, dies enrera. un article truculent
d'un geägraf que deia horrors del nou mapa d'Europa, ens
vingué a les mans el "Journal de Genève", amb un art . cle en
lioc preferent que portava aquest títol "La pacification de
l'Europe centrale". Porqué la veritat és que l'Europa danubiana,
després de la radical transformació determinada pels tractats
de pau, tendeix a consolidar-se. Les profecies lúgubres que sobre l'esdevenidor dels Estats nous o renovats han fet alguns
economistes corn Snowden i alguns polítics com Maurräs i
Bainville, van a perill de quedar desmentides per la realitat,
que es venja sovint des "realistes".
Escoltem l'articulista del "Journal de Genève": "L'executi6 deis tractats de pau, a l'Europa central, es troba així proeisionalment assegurada, i e! buit deixat per l'enfonsament de
l'imperi dels Habsburgs esta des d'ara omplert. Aquest enorme
estat, fundat sobre la conquista i al qual la preocupad(*) de la
seva unitat imposava una política de continua expansió, ha
estat substituït per un conjunt de països que obeeixen a Uds
orgàniques diferents, però els interessos dels quals són complementaris."
La balcanització d'Europa és una cosa que no pot fer por,
si la frase s'interpreta bé. Es nue no esteva ja "balcanitzat",
és a dir, dividit en petits Estats, tot el litoral maritim de l'occident del continent europeu, des de Franca en amunt?
Holanda, Dinamarca, Suècia i Noruega, formen una constellaper venció balcànica. I aquests pobles petits, constitueixen
tura una taca en el Mapa espiritual de la civilització?

La Política Full de dietari

Una carta de l'Unamuno : L'antic rector
de Salamanca és a
Fuerteventura : Un
esp ai literari
Fa co.ea d'una setmana, coincidint amb in reunid de polities
espanyces a Parle, la prenisa
Catalana dona gairebé rom a
notis-is d'haver sortit
cap a la capital francesa Finas(re exiliat de Fuerteventura,
don 3I)quel de Unarnuno.
L'antie. rector de Salamanca
ens ofereix una prova de com
encara roman a l'illot atlärttie.
Una (tarta de don Miguel de
Unaniund arribà ahir a la riostra redacció; ve datada a Puerto Cabras de Fuerteventura el
2! ski juny.

Seria el nostre gust poder
donar integra la carta do, sonyor rtianuuto. Per endavant,
tiont de renunciar al nostre de.

sig.
Ens sentida, però. interessant donar-ne el ordnoneamont. Diu aixi:

"Sr. Director de LA PUBLIC1TAT.
Permítame, señor sitio. Acato n le
leer co,, mucho gusto en cl Manero del 23 de mayo la "Psicningia
dels gariaires" y la sant slistincién
entre "barbotar - . "charlar", "hablar" y "razonar". que ustedes la
hacen en catalini. Y corno gozo de
muy buen humor en este cohfinamiento, su articulo me ha sugerido
este soneto:*

Renunciem. ja hes hem dit,
a publirar el ennet i la resta
de la caria.
Celehrein la coincidencia i
agraïm l'atenció pel nostre (liare I agraim en r ama les dues
dulzones d'ecells de papen de
fumar que gentilment ha volgut trametre . ns, manufactura
et1 la qual — con/ es sabut —
rivalitzen l' o x - reetor de Salamanca i l'ex - lider del regiona-
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En Josep M. Junoy ein
un exemplar en paper de fil
abse. per exemple, és exagerat—d'una conferencia donada a Barcelona per instigació
de l'Aseeciacie Catalana d'E.studiants, titulada "Els drets i
els deures de la joventut". En
a q uesta conferencia hi ha unes
guantes constatacions de primer arder. , una pila de consells
excél.lcIllg , el que demostra tot
p legat que En Junoy s'ha aturat llargament a pensar sobre
(la joventut. Per altra part, tot
el que pugui dir En Junoy sobre, aquest tema ha d'Isser per
torea inforessant, perqnr el
nostre inoblidable amis
fingut una joventut—i aixte
vot

pas dit

que eigui vell—que
fa honor Ilargarnent. Una afir-

macee faré, pelea, de seguida, i
es que no estic conforme emb
les conclusions que treu En dunos' en ea seva conferencia, i
aixä es normal perque En
noy i jo tito trobem nviii eso_
rdualment nroll allunyeta. En
aquest punt Con'! of de la joventut, sil n'asile( alhinyament
pro-el de que dlle mantegoin
problema des d'un pu n t de vista diferent.
No pur estar conforme anitt
que s'ineiti, en (r e d, a la masiva joventut a esser católica i
elassieitzant. Con) que de ea(Mis: a Catalunya totlinni n'és,
tus a l'extrem, en alguns. (l'un

pietisme eeagerat. prediear ines
catolieisine es voler que la

sanient, tenen mes probabili-

tals de no naufragar que els
que es pensen que l'escriure
es una cosa )(lanera 1 Jada, de
tan fàcil, els gneis sena a Catalunya la majoria dels que escritien.
Pern això es molt sabut, encara que sigui sempre oblidat.
després d'aixe, que voleu que
digui Inés per marear la meya
disparitat anda la conferencia
de l'Ateneu El que m'espanta
a mi mes, de la joventeet, és la
faciditat amb que els ,joves es
fan illusions, La immensa mejore/ dc joves es pensen que
han passatt per una joventut
veritable i no han eonegut la
joventut. S'han cregut menjar
liebre i han rnenjat gat. La le!erice de la joventut, la fulla rana de ta joventut, els ha pmvat d'arribar a la juventut. Ami
es guareix nomes amb una forte cura do sensacione. Les soneacione no enganyrn mai, sein
una cosa concreta i determinada, no lii pot haver confushe
La joventut hauria d'ésser la
gran encina de lee sensacions,
amb tot el desencant i les fe_
brieles que produeix ila vida
i s s e ncialment se»sible. La se;;sació es el que enriqueix el je
interior, el que fa que els !romeo tinguin arrels i säpiguen
que bi ha una eerie de coses
.

.
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gent vis/mi i mori sonse

passat
pd0 una ttrisi religiosa torta. No. El 1:1110 s . /te de
predicar i parlo, és ciar, pel
mol' esclusiu compte), es Hilare examen i un tnetre de pol;-mica. do la maleixa manera que
1111

política s'lla de predicar,

cs un a programa nhíltjn,, ina

Tili ea de reveluciú anglesa, una
mira de revolució francesa i

una mica de revolueió
La resta sean diversius situats
LES GERMANES PL.INTES
entre el grolose i el träge'. Un
metre (le poli-mica, deu anys
Llegia fa poc un resum de les
ten-Testa religiosa, i . 1 que sor_
grans desee:trenes realitzades pel savi
lisme
Patata.
tiria d'aquo s ta pressisl seria de
hindú Jagadis Chnicira B95e. No sine.
primera
qualitat. Avui no teai de mil, la pretensió de fer-me una
nun nt Esgu,sia—no pes con/
cultura científica, penó de tant en tant
a cosa orgünlea—ni gairda: as_
devoro alguna daquestes monografies
nerit relfg:ds. I con: 11110 no hi
ha mes quo una espantosa unacondensarles que surten a les revistes
nimilat. tot ol quo sigui augi que. segurament, no valen la lecmentar - la es rebaixar encara el
tura dan llibre pero o-inri-Mamen a
nostre pnbrtssim anibient intetlendolcirne Ycnyoranca.
leetual.
Jagadis Chandia Bose ha donat una
Sense anar nies ll,tny , vós i
R.d..110.V
TURRO
I
EL
empenta forMdabk a la fronterl que
jo, amic Junoy de quines ceELS POLITICS ESTAtradicionalment separa el Regne veses no ens te in hurlat, i quina
SEA' 3-'.
NYOLS QUE SON A
equivocar: id Iti ha Itagut al miísi
getal del Regne animal. La pobreta
1;na cata editorial espanyola "Ate.
PF:INCA.
que
no ene /lag. toreptat? I be:
ha
no
massa
ferma
restat
frontera, ja
tira ", da Maiirid) acaba de publicar
s'hati de deixar envera los
Ketallcm dr La Veta d'ahir;
si fa no ja esbotzada Jr'. almenys, un dels més bells treballs de ¡iluso/ja
insinua -ions dcl . (q. i
"De Franca ene comuniquen que en no gosaré mai Ms a parar-ne amb que hagi escrit un camal': "La discies de comprendre des coses al
/T1'0e. No es pot
l'ex•
cip:ina montar, de Ramos, Turró Es
darrers dies la tila de Lió, aquel l magnific ap:om que m'enromavaren
els
manual::
del
13asszillerat.
Els
periencia histórica, ja que
tracta del discurs inaugural dun Conc 1 nizal n'es batlle el president del
subjectivistne
tra
és
encara
poetes
que,
en
llurs
metates-es,
conce(. asa/ dc ministres, ayer Iferriot,
gres e:entine celebrat a Salamanca i
desenfronat. Ili itt5 uns princidien a les flors una vida semblant que produi als oients una impressió
c.h) essent risitadissima per illustres
pie. Predicar avni, en fred el
a
la
riostra,
110
allanas
tan
lluny
profunda_ Ramm Turré estudia en
tHatgers de les' tcrres d'Estanya.
catolicisme, en un arnhionl ultra
"L'altre dia s'hi trabaren casual- d'osques entn el hon professor que
"La disciplina mental" miestions apas- pietista, és acabar de matar la
garantia
la
insensibilitat
de7s
vida soeial que tonint. I
ens
Poet!
r,.nt algunes personalitats de la poKsionants per als Imanes que pensen: les
aquest aunbient ultea_uietista
;:ca estanyolc. que soparen juras a arbres i les plantes.
funcirns de la intelligencia, el probleel que telera admirablement
Bese, el savi hindú, després de gelliotel Términus."
ma del conejas:meta. la Emita trágica
aquesta librrida ronfusie
niale intuicions i de fines experiéncies, de i la reabras, rimperatiu d'un
poders
que en el camp Embije
EN LLIBERTAD ha vingut a concluure que entre romércale. Ramon Turro coposa lotes
sofrint.
abisal i la ;danta hi ha diferencies mes aquestes qüestions no amb la fredor
Ilan retal alliberais els tres ioves
drin guts amb motiu de la demincil
dan tienic ans ami, l'escali i temo'
aviat morfcbegiques que no funcio. 11 o esetit un
Ilarg
formulada de que es dit foc de la re- nals. El gra, la Ilavor, corre sobre
cié i la gravetat del que al capileatt per a la "Revista tt- adiete
Catalunya'
7 . "'lla de Sara Perc hazien cremar una
la serra anlb moviments de repsació, duna vida intellectual intensissima sent
sobre ei prol-dema I I rautorib,oidera.
idéntics al , d'un cuc. Va, ve , avança,
encara al fons de la seva ánima la
lat 5 Cataltitiya. Llegiu-lo, per
remor que fan, liarallant-se, rai; i
—Oc les investigacions realitzades per
recula. gira davant un Serró, massa
earilat. i VP01T11 l'a mplada
d'aquost. prola Policía es dcspren l'incident na
dur; en acahat. descobreix una clive- natura.
blema.
Pi ediqueu un l'odre de
lin aui la importancia que li atribuí el Ila ranas! visible. o Itt enfonsa i desEl doctor Turró obre amb mä palpipelernica,
(bel
anys
de revelli_
denunciara.
apareix.
tant d'espectac:e de la intelligéncia
ció, la bzuelle sistematiett! „lo
El moviment de la saba—abans de els nomas d'ara: Iluny de la seca fulani
un epilitpfurios.
un
no son
no conciliatoria, e-; font de discordia t
lic, ni tui borne fantästie, con'
Hose mal entes o mal estudiat — re.
de confussió. Treballa més que mai, tue pensa molla gont. Ji, sute 1011
sulta palcsament semblant al de la
Mime de la meen terra. El que,
és cert. Mai la humsnitat no hacia
sang disto el nostre sistema circulatori,
'ift. 5 5er15.
7
La eistole i la diastole són tan clares pensat tatst ccm ara. Es ideal; tras1:=Lir."111715-711.11911"1"4
lialsest el atén, mil projectes de feliCO un pi eran en una persona, per bé
quo confsisient la tourque runa tingui cor i l'abra no. Si; cita! humana s'agiten. Perb, on és la
muraciú ami/ la vida normal. En
la nostra vida !tornes hi ha llene,
els vegetals testen pols sotmes a alto- unifnrmizat del pensament On, la veara
matriz, per al trisa/11f di : la
això.
ritat objectiva? Cal, per
recluir
racions identiques que el nostre. Si
Sentir és un verb pur: sent. Aixi
in genuit al.
les intelligencies a una disciplina.
talleu una fulla—aquest acte que acomsón puro els seus composts canl'anume es pot pfeilioar en
Gairebé tot el sliscurs del doctor
plim sovint amb una tranquillitat zan
!red el olassieisme, perque el
•
ressentir, presserair: c.,tz-eut,
Turré és una critica del corrent subabsoluta—el
pols
de
la
planta
s'altera
classicisine
no és un problema
•
preszent. Pecó asscntir i dio jectivista que ilücià Descartes, "pare
i no torna a. esdevenir normal fins
perlagegie. i donat l'estat d'esIr
assenteix i disscuirix.
la
Nosofia
moderna".
de
perit que la política ens obliga
tant que la ferida és cicatritzada!
tic; ht, en la !lengua pa/nada (parlar
I en assenyalar com divergeixen la
a lenir, el classivisme t ç s, en
Ens sembla hé que aquestes deseosir:uta manera, Pabandonisme, i
(le Barcelona), sentir fa exclusivamzta
l'experiencia,
el
(fis
lliure
rast
i
g
an
del
aixó, en tant que és una maniscut; els seas composts vacillen entre herir; i les que es refereixen al sistema nerviós de les plantes hagin estat doctor Turré s'encén amb esclats drafesteteiú de ?nutre. En día. Jo.
les formes pures i les formes arab cix, l'obra d'un oriental. Troto° tanmateix mlìtirs
sop M„ Junoy predicava
com fan mentir o escollin Pero menTurré
filásof
del
seny.
SoRamon
i el rime, i aquesta posi_
que per aconseguir una suprema hartre que, en consentir. ressenfir i ¡resvint.
en
el
text
espanyol
del
seu
tant davant de la vida com
monia era indispensable que tos un
selir, les formes amb eis són pz,tser
davant de la literatura. es la
chrs, enyorem aquesta parauta. Pena
xinès o un japonés els que vingucssin
veriintitnment eläa a ielt. - a (ah.
encara menys freqüent, que en aquests
hi batega, ben viva. i fa de posa doldesprés de segles i segles de devoció
tereeleereae
dos verbs, co asscrair i dissentir són
vegetal, dr liegendes de cirerers flo- cissim entre "ideal" i "experiencia".
indubtablcireent de malt les mes usaEs ur.git de seny que Ramm Turró
rits i d'hai-kais de crisamtemes, a dedes —. en el parlar de la majoria les
mostrar-nos cientificamma el motiu proclama la seva esperança: "també
vindrà per a la nostra época el desúniques usades—, talment, que Etis, co
de les predil^ccion; de llurs caces.
engany en la valor del judici personal,
el Ilenguatge parlas, de les formen
i amb ell el nou mestratge que ha de
pures en lloc de les habituals, formaCarlea Soldevila
curar-ti la greu malaltia que pateix."
les amb linux eix, adhuc podría en
. I no de.
Un escriptor espanyol, Miguel de
certs casos reare inintelligible la frase.
tenso pas, dient aquestes coses,
L'inmune>, va dir de Ramon Turró
Alai justifica que la llengua literala diarrea verbal que caracteritza la literatura de joventut,
l-fa, que adopta la conjunció de so/ir decisru a favor de assent i dissent la que era un filosof arrelat a la terra,
perquè rabundäncia verbal ése
per a consentir, ressentir i presentir, consideració que els verbs assentir i Res tan exacte. La terra Ii diana vide
totes les manifestacions del
ea qué encara ,ein ben vivents les lo:- dissentir són composts de sentir: guau goria i seny. I els anys posen en les romanticisme,
la aue es per mi
Ele mis acostades a les del verb sim- l'associació entre simple i compost s'és paraules del savi venerable una ombra mes intolerable. El que deinaple, estable:3(i, en canvi, per a casen- debilitada o extingida, no és rar de morada de gravetat que fa de la seva
7111.
aliberlat: '- - seI t •- • th
veure en totes les llengües com la anima un espectacle nobilfssim.
tir di.7scutir, la conjunció incoativa,
conjugació del simple deba de tenle
indo= aquests dos verbs en la cateT. Claro.'
gorja dels nembrosos verba erudita en ir una influencia decisiva en la conjun0-e 'e t. No res més. L'aje'
ció
del
compost.
"
(aplzudir, reverir, excellir,
d'escrture no de pas una reina
P. Fibra
fruir, etc), cls quals adopten tots riucasolanet
que es pugui fer a
AQUEST NUMERO
creme-S t rix en lOS formes de dese:bie0ones perdudes. L'ofici d'escis inaccentuada.
HA PASSAT PER LA
churo demana el sucrifici de
Errada en la «inversa anterior: On
tota la vida 1 la subjeceid de
1. zepetinnho, no ¿a cap argument
diu médium havia de dir miajas.
CENSURA MILITAR
"EL CORREO CATALAN"
Compterta la suspensió que li fon
impesida per lautoritat miiitar. ahir
reaparegue cl diari beereloni El Correo Cataba.
La riostra salutano al rellega tersefut,t.
EL "SERENO" DE PINEDA
L'.-1 ,iuntament governatisi de la tela
de Pineda ha de:ti:sil-e del cárter de
"surco" el senyor faumc Puiovert.

posar en aquest 1111:111. Els que
es prenguin aquest afer serio-

CARNET DE
LES LLETRES

Converses filo-

lógiques

teta la roma de (pie ea pot dia-

• -

/0111

La jovteitut ha de servil:- per
prent/re emifarte ami) aquestes
01.SPS, aixe CO, per defensar
aquestes coses. La sensació, el
contacte immediat amb les coses, es el que dóna a l'horno
uns principie clars i tem,-rets
que, cap puntica. pot /milpee i
cap ideoloxin pot euterbolit.
Stlietnial, Nietic
he, Watt-Witinane. Tbt el que vcalgueu. Pere 111NZ1
reflexe i do neegon ordre. El primer es saber tlis
gir 1 1 1 gat de la liebre. Hi ha st
Catalunya, entre els joyee, una
ertst extraordinària, -pera (cada
dia mes gent que fa algiies i mes gent que cap el
gree, el Ilatf, la urce:mica coi la prehistäria.
Josop Pla

ATEMPTAT CONTRA EL LIDER
JUEU EGIPCI
El l'Aire, 2. Anit passada,
en travessar el barri ,jueu, Mr.
Detraen, Ilider israelita i corres-

ponsal d'un periedic tIi Londres,
alguns deseoneguts Ii forte) una
ettrie sIn dispars, fugint despres.
—Hayas.

UNA AORESS!O A ATENES
Londres, 2. -- deepatx

d'Al:mes, que ha (Permitir-se
anda reserves, dat que t(I ministre d'Espanya prop del (joven
grec litt esiat agredit a trets,
mentre, es dirigia en autombbil de Chalvis ii Atenes. El ministre ha resultat ales.
El despatx afegeix que la policia ha obert u Ila informació
sobre Vincident. — Havas.
LA VOLTA AL MON DE MAC
LAREN
1.'s,u_cltot 1 , 2. — L'aviador Mao
Laren Int arribat. a Alinea. —

Havas.

JAPO I ELS EE. UU.
Ell TROCADA LA BANDERA

AMERICANA ROBADA

Toquio, 2. — La policia ja-

ponesa ha notifient a l'ene/11Tc-

gat d'Afers amerieä, que s'Ir:Ir:a trObat completa la bandera anterlcana que un jove arrahassä el din 1 del corrent del
seu emplm:ament a l'ambaixada americana. Han estat detinguts dos complicals i s'espera poder detenir molt aviat
l'autor del fe!. Cum sigui que
el

Govern japonés ha presen)at

les seves excuses, es creu que
l'incident pot donar-se per
acaba t.— Hayas.

La situació a Europa
—
La nota alemanya sobre el
oontrol no ha pas satlefet masera 01 Govern angla. Aquest
troba que alzó do fer començar
el control per una visita a les
fabriques 1 tirar el tenme que
ha de durar la Inspeoc16, no de
prou alar.
La prime* anglesa torna a
ocuparse de les anomenades
sooletats •aPortl yes alemanyes
I troba que Mr. litacdonald haurfa de fer els poseiblee per
tranquhiltsar Fran•a.
Parlant als Comuna del oraxlm lagos a Ginebra, !Modonald ha deoiarat que compre
un o dos primer ministres
haurien d'amo. • Ginebra I que
oreu que ell 1 Nerrlot no sopan
P15 ola priman en arribar-hl.
II sindica' aloman, MI
laS ha abolla M'alzar el guau
en un vInt Per oont

e

Ele El. U1.1.—tetent molt eatiefete
ä
quise haraci ;riegue es e% mes gres del —

-e mea.
3-il et leeM11111111111111111114111111111111/111111111041111111111111111111i1111111(11/N11111112.

INICIS D'UNA OPIMO SOBRE
ELS ANGLESOS
Sembla que una de les obligacions del periodista es tenir
una opinió clara i precisa sobre
el país au est,. Bou/ pot veure
el periodista qiie va en viatge
turistic per un pais, i us diu
seguida el que, el ovni i el perque de tot el que passa. Ni ha
bornes que • dos dies despres
d'arribar a un lloc ja us expliquen fil per randa els mes intimo encone tic ränima col-leelisa dels seus habitants. La veritat és en rnolts Casos que el
concepte que el periodista te no
As de .dos dies

després, sind

dos dies abano del viatge. Pi11'0
110 importa: tatimateix la intelligencia reposa quan té idees
clares, encara que sien emboles.
Hi ha un änged que vetlla el
son del que te la terma con y iccite que l'aleneany (2; d'una intelHerencia lenta i limitada. el
francés es superficial i brielant.
Fitaliä do afemina/ ì retbric,

No resta einst jutjar Anglaterra amb mesures angleses.
Perb, naturalment, e) que lis C..
fiel! és que un continental
gui aplicar-les bé. La categoria
que eerveix de base per jutjar
foto els ocies, per exernple. és
Anglaterra la de "fair play",
de jet noble. En les relacions
internacionals, en les baralles
dels partits pollties, en les
tes socials, i en la vida privada
la divieid dels actos en -fair" i
"unfair" és fonarnental. -Fair"
és la noblesa en la eluita. la rofiada a l'abds de la torea, el
no valer-se de la freid& "Unfair", el contrari. La cosa es,
dones, perfectament clara.
Es "unfair", per exemple,
abusar de ea força amb els ven-

çuts, com Franca cernida que

vol fer amb Alemanya. El gest
elegant de l'anglès, en canvi, de
donar la mä al .caigut Cdespre's
d'haver-li eres la marina i
etdtera.
coleities. és "fan'. Si deponIle conviscut set mesos amb gires d'Anglaterra, ädhue es peranglesos, i no podria dar-vos : donnria a Alemanya el dente
una idea de cona és el carecter guerra (volt die el deute a Eranangles. Ni d'una manera pro- ea, naluralment), àdhuc t'S perfunda, ni tan sols d'una ma- metria a Alemanya tenir un fort
nera exterior. Es inés: cada dia exércit. No. peró, una torta maque passava anava notara que rina de guerra, perquh això Aire
el meu concrete dele anglesos evidentment "unfair" respecte a
s'anava tornant rnes pobre de Anglaterra. Es lambé "unfair"
determlnarions i rnenys com- respecte d'Anglaterra qu e le
prensible. Fa set o vuit mesos— marina de guerra de la Mediterai lasl—hauria escrit 1111 excel- rània de certs palcos que sinelent article explicant-vos la me- plement hi viuen, vul gui comya opinió sobre els anglesos, i Pel ir amb l'erigiese, que ha Tésavui, en canvi, l'escric per ex- ser mes grossa que totes les
plicar-vos cbm no tinc cap opi- altres plegades, porque és ben
nie sobre els anglesos,.
sabut que és Angllaterra qui te
Lt raó deu esser que no es
el comerc més actiu a la Medipossible comprendre Anglaterra terrania.
amb idees continentals. Corn no
Es "unfair", em deia una vees possible que idees contique ets
nentals penetrin a Anglaterra. gada una dama angless.
conductors
deis autobusos faQuasi una idea continental pecin
una
vaga
demanant
augnetra a Anglaterra, o be és profundament ailterada i assimila- ment de sou amb el fútil preda o hé resulta una cosa arti- text que es moren de gana, quan
ficial i sovint grotesca. El so- la Comeanyia dernostra amb els
cialistne, per exemple, ha estat sens balanços que nomes pot
assimilat a condició de fer-lo donar als seus accionistes un
Intaiment diferent del continen- interes molt moderat. Es realtal. En canvi, t1legelianisme que ment un abús de torea intoderabie.
ha penetrat a Anglaterra ha doEvidentment, us dirä l'anglès,
nat uns productos mixtos de
portal molt
tomperament brititnie i ideolo- Angla terra
larnent
amb Irlanda. Durant el
gia continental , que són veXIX
Irlanda
ha sofert
segle
ritablement divertits. Per Iles
onormentent sota la tirania anmaleixes raons, no és possible comprendre Anglaterra amb glesa. Pera tanniateix no estä
conceptes continentals. Manca gens be que Casernent acceptes
diners alemanys per fer la
'element comer que permeti
mesura. Ye a (toser con) voler guerra a Anglaterra en 1017.
Un eremple final us acabar&
mesurar la calor per litres.
Fugint de iles eategories con- de donar idees elares. Suposem
tinentals europees hom es re- que des individus es vagin a
fugia a vegarlos en idees 'lord- barallar, i que l'un porti una
americanes. Horn admira, per armadura perfecta i una ameexemple. els set milions d'ha- trallatlera, i l'altre no porti res.
bitants do Londres, el movimrat Es "fair" encara que el que no
de i de l'Strand, l'es- va arenal es llenci, si pot, dabojarrament de la City. N'olor munt lo l'altre. Peris si li fa;
comprendre Aneelaterra amb una tra Veta. ja és "unfair".
idees nord-ainericanes. encara poso, però. que el suprem acto
pitjur. L'Imperi britamic
de "fairtiess" fóra que el que
veritahlement una cosa gran i va dosarmat es tcegtsés gradoforte. Peris rangli. s sin en el sament el camal!, i diguIse °Tirecord i l'enyor de la *1511 le Eng- r o, ' ra , tretniers, IllOSSiCUTS les
latid". Londres es una gran anglais".
oilit a!, pere l'anglès que hi viu
Aixb es, evidentment, "Her-porta perpeluament dintre Inni- renmoral". moral (lo poble que
ma el record i l'envoranea dels no ha esta/ mai eselau, i que fa
erais de veril tendrissim i
melt dc temps que es set/ver. La
"crillag.e" soli/ari de meló y er"Sklevenmoral" ens da (tina el
men. Aixb 171, VOI pas dir que psiola polonès quan ens diti qua
l'angles votes pel retoma a la "renlea arma dele eeelane es la
petita Anglaterra o be por la
tt';ti'iô" 1 'mis la dóna tambd
destrucrie de Londres, malgrat Ettme do Kloist, que escrivia.
que hi ha molts anglesos ene (plan Alentanya estave sede/les:1
us asseguraran que sí; vol dir, a Napoleon, Ilt seva "Batalla de
sjmplement, que aqurst enyor ild1111:11111", i tlIld sentia rnés que

indofinit que clavanl d'una pussibil:tal concreta fi)ra prohabllement eliminan ara que aquesta

possibilitat , naturalment ,

existeix forma part de)s

ments psicològics anglesos.
Aquí ran , procisament, la forca i la virtut d'Anglaterra. Londrg s es una ciutat gran, perh te
un gran passat de eititat
Nova York. en canee és una ele_
tat que prächeament //lee no ha
estat petits. Anglalorra es un
pals que duu en-ara en el SA11
sf el record de (luan era una
petita nariI. Les virluts
slan desenrutlInt na-

turalment de les qualitats mee
profundos i delicades de la nacionalitat. En mig d'aquest
gran eignabarreig quo s'anomena britänie hi ha encara avui quelcom que té una
finesa i una transparencia tiniques: és "littlo England". El unsoat d'Anglaterra Is le pelita
nació; el dels Estafo Units, de
colbnia. Per això trangles gira
seMpre els ulls al passat; Faen p ricä, en can yt, no els hi gira
mal.
Per tot ala?). es dar que no
hl ha lampee la manera de comprendre An g laterra amb les
Idees ade q uades a la compren •
aló d'AmArlya.

aiingil que és ésser esclau. Quan
Iiermann, per una traído, sa-

It e res del general romä Sexttmi. aquest, deseres d'al/emular
la fraició del cap rerniänir,
Ilinrh l'espesa. 1 Bormann ordena:
"Que la sera

sang sia ara

Iteix la primera
que begui la torra seca de la pa,
[fria'.
I pian Sevfimf diu que ell do
preanner, i que el sentiment del
dtet mana que se't respecti,
Hermann, on una explosid d'in-

dignarle pie

Ps

expressada, tant

ron) pets mots. pel ritme violent
del vers, diu:
"Tu

saps el que do el dret, tu,
[miserable canalla.

I

vas venir

aqut a Germania,
Isense afront,

per oprimr - nos?

,

Preneu una massa de doble pes
1 a cops mateu-lp."
Ajad es

Ileig.

((tau. Els pobles tf

tat eslaus,

moral cree,
nt ai hall ell.;

no la oapiaen.
»en Opealr

1

COTITZACIONS
BORSA MATI
Obra
nona.

• •

v.

Macant. . .
p renses. .
Chades
. .

6220
6120

M.

BORSA NIT

nata

6220
61510

62
6115

TOBO
6205
61/5

Obra Antr.

Divisen estrangeres

4:2 .•420

BORSA TARDA

BORSA DE MADRID

429

Erante
Sulsr03.
menee.
tires, .
1_11/Ires .
Pilara .
tieso argenU
Reta . .
Peso Drague.)

2910
13575
3150
35'50
3371
7'54
243

BORSA DE LONDRES

BORSA DE PARIS

,•

Tafle

62 75 6275 3644170 6275
1550
1 1550

1555 1555
422
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lnteriors . . .
arnortitíame 4%

tendres
Peigtea

69'50

•

Esnanya

I lotanda
Palta
N453 York
1•ortugal

Arnortilzable 5%
0570
Exterior 4%.
ot".16
baile d'Espanta.
590'00
Base Esp. de Credit (4.300
lisos' Esp. Rio Plata
Baile 11130 amertea
Tenses.
Olieres P
99'00
sucres O
37'00
Leutilett.
N3rtt
Alretalt
31000
35'00
Lnures .
3264

sueela

Cutesa .
ArgentIna
BrOs11
Greda
ficritega
n amase
perita'
Viena .
Praga
fiumanta

CANVI DE L'Oh

8378
sls0
. 95550
. 733511
8355
1943

8385
ii790
25550

.1 '24650

346

Monean+ er Alinee
•
" babel
•
• anees.
•
• petltee.
•
• trances.
•
• Mur«.
0• 416/are .

8350
1937

MERCAT DE: COTCNS

140'50
151.56
14959
14859
149'59
87'50
7'73

Cotitzacions del día 2 de juliol de 192-1

SUCRES
307

.

6295
6220
6130 6190
1540
1550
/33 13395
126 15650

0910
6265
6125
6/90
1540
1545
123 132'05
156 12650
38

Nova Yerk

Frana

y

0

GASETA BARCELONINA
Sants d'avui.-Sants Lleó II, papa
i confessor; Tejió, Julius, Eulogi i
companys, màrtirs: Ireneu, mártir;
Anatol i Datho, bisbes, confessors
i mártir; Jacint, mártir; Santa
Mustiola, mártir.

NOTA NECROLOGICA

L'ALCALDIA I ELS MESTRES
L'Alcaldla ha donat ordre perque
ben aviat es pagni els mestres de les
escotes procedents del desdoblament
la subvenció per material, corresponents al trimestre que fou prorrogat
de l'exercici econòmic 1923-1924, o
sigui, els mesos d'abril, maig i juny.

:dandi Latorre Balaguer. ambdós de
ro anys. jugasen al carrer d'Hoste.
francs, davant del núm. 13. El Matceli dcna una empenta a la Mercè,
fent-la caure ami' tan mala sort que
un carro li passä per damunt del cap,
fracturant-li el crani. Al cap de pocs
minuto la dissortada nena morí.

INTOXICaCIO
ENTERRAMENTS PER AVUI
la
[II=
Pere Serra Basiana, de 16 anys, anä
MATI
al bar "Ame:rica" de la plaça de la
Lluís Moles Sánchez, de 19 anys,
66
le.is
Igualtat, i demanà per heure un "DiCarme. 97 i 99. al cementiri de Les
don". El dependent Ji servi, sense
Corts. A les deu.
Producte de fama indiscutible saber-ho, äcid clorhidric que hl' hacia
Anta/tia Pejero Guerrero, de So
oom a purgant, laxant i an- per refrescar a la nevera. E,n . en deanys, Sant Pere, 3 (Guinardó), al
alasm
tiàcid
tinguts el dependent i l'encarregat del
cementiri Nou. A les deu.
bar.
Carme Francolí Choy, d'un any
El Foinent Excursionista de BarEl Serra presenta intoxicació de
rnig, Barbara. 19. al cementiri 'Ven. celona ha organitzat per al dia 20
pronòstic reservat.
arreat
A les deu.
del que som un interessant viatge
Antoni Ortega Clemente, de 27 maritim per la Costa Brava fins ai
anys, Yermen, 4, al cementiri Non.
Cap de Bagur.
A les den.
Per a aquest viatge sita fletat el
t
Francesc Pardal Boza, de 80 anys, magnífic remolcador "Catalunya".
Restaurant, Billars. Tresillo
Xiire. 97. ..1 cernemir: N ou. A les
Les entitats excursionistes, mitjanvuit.
eant all import molt reduit podran
Josep Casamitjana Marcet, Hos- realitzar e; viatge. Aquest només duft
;
9
.1
tu
pital Clinic, al ceinentiri de Sant rará' un dia.
Saló. per a banquets
Gervasi. A les nou.
Per a inscriure's, al Foment ExPropietat HOTEL COLOMB,
Jean Ayxe Bayeni, de 57 anys,
cursionista, Sant Pau. núm. 77, inFont del Reme:. 21 , al cementiri terior, de dos quarts de vuit
Societat Annirna,
a dos
Nou.
Direcció: Ficyas
quarts de nou. cada dia de feina,
Sebastiä Lloveras Rosa, de 68 tancant-se la incripció el dia to
de
anys. Casa de Caritat, al cementiri juliol.
Francesc Montoya García, al pm-.
Nou. A les vuit.
Merca Santorna Raventós, de 68 A les cases deis senyors es beu seig Nacional es barallà amb un tirabotes que només sap que li diuen "Pinanys, Manicomi de Sant Andreu, al
Chara-Sors, etiqueta verda, sec.
xo". El Montoya Ingué d'ésser curat
cementiri de Sant Andreu. A dos
_
d'una extensa ferida a la regló dreta
quarts de deu.
TURO-PARK
de la cara.
Joan Pellicer Ordás, Hospital
dijous, a la tarda', es farä
de la Santa Crea, al cernentiri Nou.
l'acostumada Matinée Infantil. Per
Al carrer de Móriac, la nena .d/1
A les vuit.
fer Inés agradosa l'estada dels infants
anys aCrme Juan Sancho caigué caTARDA
al Turó. la direcció obsequirtfir a
sualment i e 1 produi hematoma a la
Joan Rodríguez Riera , de 18 anys, cada un dels que hi entrin amb una
regid occi p ital 1 commoció cerebral.
placa Nord, 5, al cementiri Nou. A
bonica pileta de celiuloide, perquè des--_les quatre.
prés tots reunits puguin establir i
cm2RFL.LE; ', erran, 14. Cama
Josep Clavcrol Salsorcs, de 73 combinar els seus jocs infantils. CoAt
anys, Cabanyes, 17, al cementiri de costum. funcionaran totes les atraevarios CLAPES
Nou. A les cinc.
cions i 1,1 1/aura funciona de "putxinel_
Narcía Sastre Costa, de 45 anys, lis". A la nit. organitzada per l'As- LES PLAQUES DELS
Ronda de Sant Pan, 51, al cernenti- sociació de l'Arbre de Noel, es farä
CARRUATGES
ri de Les Corts. A les tres.
L'Alcaldia, en recordar que el dia 5
en aquests espléndida jardins una arisJoan Vilar Ibáñez, de 58 anys, tocrática testa que culminará amb un
del que som acaba el periode. per al
Hospital Clinic, al cementiri Nou. ball a la pista de patinar, convenient
canvi voluntari de plagues de tota
A les tres.
guarnida i iHuminada. i amb l'engegamena de vellicles, fa avinent que ha
Dolors Cabot Escandell, de 16 da de bonics foca aeri-lluminosos
a prorrogat, per única segada, el termianys, Santa Clara, 2n, al eementiri
la gran placa de festes.
ni fins al dia 12 de l'actual per als
Nou. A les quatre.
següents vehicles: carros d'indústria,
Anna Barrena Merino, de 18 med'eix fix, carretons, plagues de proPastiltes Laxants Prats
sets, Sant Ramon, 23, al cementiri
ves carruatges d'estacions i molls.
Non. A les tres.
Transcorregut aquest termini, els
La Secció de Beneficencia de l'AVicenta Iturat Cucala, de 65 anys,
teneu Obrer del districte II posa a drets du canvi 5o1riran un recàrrec de
Cerdenya, /54, al cementiri Nou.
coneixement dels socis inscrito a la so per ion, seise perjudici d'ésser cttiles quatre.
duits al dipisit els vehicles que aireaCartas Pallares Brenchart, de 4 secció que duna, divendres, a les deu
lessin amb placa no canviada.
anys, Bejar, 15, al ceinentiri Nou. de la vetlla, celebrará la seva Junta
Per a les restants categories de vehigeneral, pregant l'assistència 5 punA les cinc.
cles el canvi de les plagues deis guals
Josep Lluciá Tomás, de 33 anys, tualitat.
començà més tard, es concedirà tamDos de Maig, nl cementiri de Les
bé una sola prórroga de suit dies, a
SIm llicenciat en Farmàcia, amb
Corts. A les tres.
Isidre Torta Garcia, En mes. Ca- nota d-excellent" en cls exercicis partir del dia 12 del que som.
talunya, 82, al cementiri Vell. A les de reválida, i igual quali ficació amb
matricula d'honor en totes les assigtres.
Manuel González Sánchez, de 26 natures de la Facultat, el jove de
Corlo Catalanes, 644
anys, Rosselló, 167, al cementiri Manresa senyor Antoni Esteve i SuJe l 2.; d, juny al 25 .1. , juliol,
birana.
Nou. A les quatre.
EXPOSiCi0
DE CERAMICA
Rosa Aragones Buscall, de 53
Teniu dolor a la gola, veu
anys. Enric Granados, 117, al ce.
ELS ESCORXADORS
ronca, los o angines? Preneu
mentir; de Les Corts. A les quatre.
Sacrifici d'altir: 132 bous, 14 veles Pastilles Beltran 1 trobareu
Joan Cardús Almeda, de 7 anys,
delles, 499 xais, 17 bocs, 121 cabrits,
inflijan-1(ml inunediat.
Portaferrissa, 8, al cementiri Nou.
1.188 moltons, 587 osciles, 16 catires
Venda: Junquores, 11, i farA dos quarts de cinc.
i 326 porcs.
macices ben assortides.
Joana Alemany Pujol, de 14 mesos, Mar, 5/, al cementiri de Les,
PER AMENACES DE MORE
"EL BORINOT"
Corto. A les cinc.
Per haver amenaçat de mort amb un
Astil surt el iním. 32 d'aquest poFUNERALS
ganivet a un agent de l'antoritat, va
pular setmanari humoristic i satine,
En Joan Bascompte Lakanal. Moamb abundor de dibu j aos a diverses ésser detingut Tomás Colón Mirares.
rí el dia 16 de juny. Astil, a dos
El J'el ocorregué al carrer de liétintes, i excellent text, entre el qual
quarts d'onze, a Santa Maria de la
jar.
hi ha ço que segueix:
Mar.
"Veu's aquí els brutas", "Pel juANIVERSARIS
RESTAURANT ROYAL
lio)....., "Per què un quan ensopega
N'Antònia March i Vilardell, viSaló de Te
es gira endarrera?". Panorames d'acdua d'En Laura de Peray Tintorer.
(oda din le dansant de 5 a do3
tualitat: les dones", 'Qué passa a
Mori el dia primer de juliol de
quarts de 8, i dinar a Temer/.
Igualada?", "Un pela llegendari",
1923. Avui, a les deu, a Sant lean(alta, de 9 a 11.
"No cal que plogui", "Cercant lelcese de Paula.
En Baltasar Dorninech i Cortes. os", "La paga", "Avant sempre".
MULTES
Comenea en aquest número la "bioMorí el dia 4 de julio] de 1923. Avui,
Ahir foren imposades sis multes de
gratia
deis
llocs
d'estiueIg
da
Catalua les nou, a Santa Madrona.
500 pessctes i tres de 25, per desobenya. amb "Sitges, la blanca Subur".
diència a l'autoritat.
Porta,
tamlé,
l'acostumada
coleePROXIM CONSELL DE GUERRA
ció de sets i vuits.
En breu es reunirá a la caserna del
ARBITRI SOBRE SOLARS
carrer de Roger de LIfiria un Consell
En virtut del que disposa l'article
de guerra que fia de veure i fallar 12
SINO 71..,71,L honras sise de l'Ordenanea Fiscal de l'arbicausa instruida contra el paisi Enric
tri sobre solars edificables, es fa aviMORTA PER UN CARRO
Satitiaio Azalea, processat pel supe
ncnt a's contribusnts pel dit coecepte,
deltcte d'atemptat als agents de
A dos quarts de quatre dable a que els que desitgin satisfer l'itnport
la tarda, Mercè Juventuor Morera i total de l'anua!itat de l'excrcici eco-
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nötnic 1924-25 amb el 6 per roo de
descompte, podran efectuar-ho fins
dia 15 del que som, la boniiicació del
qual hauran de sollichar-!a i efectuar
el pagament immediat a l 'oiicina administradora de resnicerat arbitri (Be3, pral.), de nou a <lene, tots
els dies feiners, essent de gran Converr1incia la presentacii9 ddiúltim rebut satisiet.
SUPLICA D'UNES ARTISTES
DE ML'SiC-IIALL
Havent estas clausurat per ordre governativa el café "Apolo Conecta",
estigueren al GOVern civil una Cornissió d'artistas de la Casa, que han quedat sense tenla, s:i.,:icant que es condones el cástig per entendre que han
estat objecte d'una denúncia infundada
JOIES, VERITAPU: 0 C 481 10
ot2j17*.es uzats de tobs
ses. Preu fix. Tallers, núm. el.
EL GOVERNADOR NO REP
També allir. de torn Si
Govern civil repe . : injgdia i vespre als
periodistes que ran informació a
aquel! centre: "Dice el seflor gobernador que no hay nada".

LA FULLA DE SERVEIS D'UN
DIM/SS/ONAR/
S'assegura que de Madrid ha estat
reclamada la fu% de serveis prestats
pe] comissari general de peficia senyor
Casellas, el qual , con/ ja és .sabut,
presenta fa poc la dimissió del arree.
IFiiAi;:C, una pclaca de
pell oxtra, 113 se eh tlinrada
mitjançant el canvi do 100
tapes del paper es funter
EtV,CLA o de 150 de OLASIGO. El canvi liiiitiia i/oc
a Barcelona en el mesoo
de juny i juli01, a les oficines de la C. A. F. (Va
Layetana, 50, Ler), !ola
els dies feiners, d'll a 1.
El que no vulgui petaca,
pe( seguir guardant les tapes i oporiunament s'ay'_
tara el canvi per nitres
obsequio (rellotges, pIoPies estilogràfiques, Papis
automatico, ele.),
tant-se el nombre de lapso
necessari per al oanvi de
cada objecte.
BATUDA CONTRA LA GENT
DE MAL VIURE
A la rnatinada d'abans d'ahir,
brigada especial va donar una batuda
e , nuca la gent de mal viere, essent
detinguts titile subjcctes de nodo antecedents, entre do quals In han alpunk estrangers.
Passaren a la presd.
UNA ANOMALIA
Algtmes persones que durant la temporada d'istiu viatgen a diari per la
línia del Nord es queixen de les molèsties que e:5 ocasi.men les disposicions referents a l'expentlicíó de bitllets del tren rápid da la lisia de Sant
Joan sis les Abadesses-Puigeerdá,
cas és dttc la Companyia no cienpatxa bitIlets per un trajecte de menys
de cinquanta quilämetres ettcara que

1414

5

••

.10

1457

2.442,

'

10

Mai;
1
2126 i 2445
2425
2132

I

meastanesurerrsrr
DEUTES Da L'EliTAT
OBLIGACIONS
r. Catalunya 5% 89'75
ACC.40tee
DECATICL I.IN90
I FERRoCAFIRILS
- Catalurra 8% 10125
Emp restlt 131
. j 7 t 00 'nterlOr 415 A.
419'80
" La: ji, e
10000 nene c'Espanys. .,5stroo
1210. .; 71'15
e
•
R.
•
69 200 Norct 1 . n tp. 3%. 6405
e
1922 toa on creen. • Po r te.
i3155'09
C. C. Comunal. .i 75'00
9.3
•
'
C.
65'50
e
69'70
Crenifiler.
• D
•
11.4
DC3 UT ACID CE EtAsrr_"''.
?'.10,
63'50 110UA
GAG 1 ELECTithat • n ERnOCADR11.6 1 TRAMtiES.
•
•
1.,
5.
e 1.* •
63'05
La g'. 6.03110e1 .1 7000
••
8.
0555
6375
O'E. 1913 5% 80.00* Orense Vlgo,
7d';5•
"
5.1100.0t/9
,,,• o
s9, ss ' ainniona.
•
1507.
.
63'35
99'50. Anir.;/1309. .
13.026,569 B. 76'75.
.t 58'00
1% A.
35'20 " nt at . .
016 Eieciriza 6 74 53'50
.13.005.013 c. 7175 Exterior
66'75
Ettn . .
.
.
iß s5i 40 1.ri,iC.
Joma .
1 061165 Ita..sa.
059.5
-5*
0 2 :2`;7311121XT
fi
. . 100'85 AIGUA GAS I ELECTRIC/TAI
19200
• b.
8P.RCELONA
0S5':450° '517'.2tia6 ?.. .,.
e
54'15 Cama. (1.. 4 1/2%
sliito *Amansas Alat.
EMisslei 5 .7. 13 .
8025.
6450
crtualna n. ,
67,on
O
1:1
(las " 1/4%
•
5 l'U5 v alra. I 102 %
95'00
•
11.
. . 79'00
•
e
(.5 st 87'00 .3.5uele. 1.. ,
1903 .
132'25• 1 Elec.(i,:”.e,j4,4,:
^
F pf. 5%
e
77:170:-.1'•* tmortltzable (....% .e., 5 9 , .71' ,i. z...,',', A. iii
Enema
6%.
17053 A.
02'15
.
•
;ion
r pr. 5%5 71'50
)99; B.
7025
6% 93'75 • Aleles Beli na. o. .;112-4.,,,
62'15
e
•
id 9 .1 C.
73'75'
13001 5% 9100
01'75
o
.
11,
D.
723'50.
P.
7
F.
Mot
,
6%
63"A * C. ti. A. Electoi
5'7'25 ,,
.fLjsit'59
r.
•
C4ç4
79'73*
190 D.
" 00115 7% 6 1,50•
;000
•
,a,
"
a 4:
A. Eleel. O %.
78*50.
le.! A .
t0(1.00
69•00
DtVER141414
6.
¡sin
"
6%
ta•
7r,'00
5
16 ID
11..
: t0s3. ':5;' , "11::0'11)'
•
e 1,96
Ele:, 6% 71'00 C. 01. Tenses e t . 235'00
e45'75 C.
e
e
Itl 6%
15
311.
5.'.
7723:20°
"
tuoisri C. Mall. El g t. 6% '43'00 ."
.
araoIt.
•
101 B.
r CQUC. ?ti 6j 1/ 0% 115 .50 C. frdea:.2ntlas 4.=1017'.3"
fEt'00
4,
s.
75'35
59'15 ont.toseacula 1)11/E7t6ES
11158 D.
4657
A
7525
'55
•
07
,..
"
•
Esprotlya industria,. 4133
le
111:4 B.
70'50
4% 8325 Gral. ifelefons O .
::: ' 1 , ; 1 lren.oes a221e: 'PS
74'55 rrausattentica
.9.
•
93'50
';v'.;:
:a B.
5% 9935
78'25
•
Oil•
•
• 1) 9475* .Aceres 6% .
9325
g
89'50 • Ureelte ver. 8%00215 C. Penlasular O . 30'50.
• E 95'1 O
•
ILS 4%
.
78'00
'
1
96'10'
"
ti.
.
.62.313
p la lç' to s' nft." 094955*
8%
Metablúrgiee
...."
9c,.00. O. Tre3, A. 1924 A tus o
LA,.
"
• .1103'00
guad:rus S. A. 99'25
1.
.
c'obres 4 1/2% e u • Anti
• Oli
nispano-suiesa
. 196•054
15778%68555
yo.
•
,•
BOLIS Aflora:e .
, 9 ..3•1 7,3 ..".
;:l.
"'' AB ; 3 " ; 5' . cou ;11'. '.1' .ä".4-.%
•
. . . .
%
79
'
0
0
•
,,
15%
84'00
1
:liberes
.
.
.
PORT13
17900
5%
e
•
O.
1944
l
11 ol:ol ,,"
•n • N. 1 senicetzs P. .
Poil le Ex/ trm 1411 '6 6 :2 5 e A A .»
Ireyneles 01 E0 3% na os C.arbs. Bergs 4 1/2
36[11131,1e3 hgr1e0le3 180'00
74 75 . 2 e• e
664
Eer: Le
. . ., ...:,, ,•
ColOnle Clic!! 5 % 0935
•
" CC1.-5133e 1 56'00'
-.‘arr;a' bnr.
e nf
Al..d.Bili.. 10375 »4. au r. as a. 7% 93'00

.

Marc

2990 2510 2445
2995 5119 5441
27i01
2550' 12156

Nova YorkTanca lt MOto lance
315
Juliol
aeiemnre
3
De,sembre
337
LIVERPOOL
1113re
318
Tenue anterior. • .
Obertura . . . . . .
ern telegrama . . .
Tinca .......

1,775
5'60

43331 ( Sueeta
16325
Alemanya
83775
18115
Austria
0589
300500
Reigica
VALORS NO INSCRITS EN LA COTITZACIO
nena
14755
1 Praga
CAFES
OFICIAL DE BARCELONA
Argentina
4106
odisea
94365
real Nova York
Tanca 2 Pinol NOVA ORLEANS
cera:.
32-,-55
Montevideo
4300
Espanya
Dl .ponlnla
1'5 1/4 Tutea anterior. . . .
TreetIon 7% leer. .
1 155
oe75;AJuntament
940,
5111501
.
.
Sevilla
6%.
Xile
atto
Portufra5
150
TractIon preferente .
t0t72Iiotel Ritz
so cetembre
1350 obertura
Segon telele/1Mb
.
0.
Metrop.
6%.
.
.
27
l
int+nenve.
e
sietafire
.
1360 Taima
Holanda
11502
S. T. Barcelona .
10050 CM Naval dr 1.1eVant .
13
Novettuare
20
C.
13
.
Coiontrtaele
6%
D1nArnarci
. 27375
15t = ernbre
i335
0325 Tran.,ersal Metropolita .
4
0a/lega aiectrictun
ose• Marg
1315
lartfUntatuent. de Matera .
32205
Noruega
Mattg
1290
Nord. .
Ameent .
Orensea. .
MeirOD.
metrop
Sucres O..

j luto' Cere •.",e..ere

NOVA YORK Di"
Taren entortar.
Obertura
lekg r2L1111 . .

•

le

.

6

s

'

' °7; " C": .n st.

el tren s'aturi a totes les estacions.

Anant amunt, la dificultat pot endegar-se ami: escas perjudici, prencnt
bittlet per una estació que estigui a
mes dels cingitanta quilOmetres ; però
ile baixada, .11i Iza cap destació que,
fundant-se en la disposició de la com pato ja, co nega a vendre bitllet del
Figaró a Barcelona, posem pel cas,
amb tot i que l'esmentat rapid hi faei
parada. En canvi, autoritza als passatgers a que pugin al dit tren, però
els que segueixen la indicació es trisben amb la desagradable sorpresa que
en adveatir el revisor que han pujat
sense bitllet se% fa pagar cent quitómetres, com si haguessin pujat a l'esmeló d'origen.
Tanmateix sembla que a la companyia no li batuda de costar gaire evitar aquests abusos, posant advertíments ben visibles, i regular aquest
servei tan dtil durant aquests mesos
d'istiu.
_
II tetes les farrnhcies demaneu amb injstén,.la la marca
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L'OBRA DE LA VELLESA A
TERRASSA
Estigneren al Govern civil el regidor de Terrassa Miguel Domingo
Pagès i l'administrador de l'Obra de
la vellesa Nicolau Tay6, per invitar
el governador a la testa que se celebrará el dia 6 amb motiu de la iesta
majen

72.

del Consell Directiu i del jura:,
coMpost pel seny-or En Francesc
Parés, president; En Josep Vilaplana, En Manuel J. Raspall, En Mo(test Domingo, vocals, i En Lcandre
Sarda, secretari, amb assistència del
tnestre compositor director de l'Orfcó Pírenenc, En Cassiä Casademont, el secretari del jurat, En Lean
dre Sarda. llegí la memória del veredicte; el president del jurat, doctor En Francesc Xavier Parés, pronuncia un breu parlament lloant l'exit que ha obtingut el concomo.
En la sesaió íntima d'art estigué
confiada als artistes senyoreta
Montserrat Moner (piano), En Joan
Prats (piano), En Gonçal d'A. Cubells (cant), notable bariton; senyora Can/te Riera de Cubas -(sooran) i (pianista), essent tots molt
aplaudits.
Acaba lacte ami) un tiren parlament de gràcies En Didac Juyol,
president accidental de l'Attnen.

Conshccins U rda Arillirr
J. DE MIGUEL

1 C.a

Grans tallers esnecie)it8r.ts en
la construcció de

-MOBLES -}
A BON PRZU

Tallers REIG
E. Grenedel, 21 - Toleren 2095 A
IWN1Aril'0 El. cATALEP

A l'Arenen Oltrer del districte
Mercaders, 38 i 40, se celebra diu
muge, din 29 del passat, a la vet
Ila, el repartiment de n-entis clel segnu coucurs fotogràfic orgauitsat
per la Seeció de Propaganda 1 Excursions i'la clausura de l'exposició
de fotografies.
Presidí Vade el president accidental de l'Ateneu, En Dídac Juyol,
acompanyat de diversos individua

NOV1.--tts carita amura«
ama un aster. po (•)
601 ea-vis antcriare.

Anuncis Oficials
ASSOCIGGIO DE WAINANTS
DEL Clritlitt: :I S.-JE
TRIS: Dr. EftRCI.LONA
En compliment, -de Partirte
59 deis tetatuts, Ia Junta Directiva e cinsata aas sesaió • ormi-e.
n'aria de Junta- O rmernl, 7631e
celebrar ra diumenge, dia 13 del
corrent mes, a les nou del mati, als salons de la Cambra tic
Comerc i Navog.aciú de Barcolona (Casa Llotja, -pis principal), essent l'ordre del dia:
Lectura le les prescripcions
deis EslatIts referent.s a la

Jiu-11a General.

Lechiva iI l'aeta cle la ses,
sid anterior.
Lectura de /a Meng.Tia.
Ap:'0'.-nciO
comules.
'Fitots d'amortitzac i ó del s.
mobles i inmobles do propio_,
tat 11 , FAssoc,acidl del Monte-,
piu :•''. 44, número 12).
•! nsna. 2 de julio/ de
I92•:.
Per ;,••. al de la Junta
DIra•I
JOAN
D'astas:

Darrers dies de liquidacid
'va ixolles a les cristalleries Llufa
INg,lada, Rambla de les Flors, 3,

Maquines elevadores
Aparells de transport
(Grites, Transporte serio, Cabrestante, Munta-earregues, Traetota
eicetrtes, Elevadoes. TranSp oriadoro- Funienlars. Construetors del
Fumenlar de Cenia, etc.)

i Blanda de Sant Anloni, 5,

r A.nniinq ', TI) 2 Pr f^.P 9112
1,1 14.,A., ð a' , 41 11i 1J1 1 1.1La
a%

reizn!soms
Ferreteria Räi'ols. Ronda de
Para, 74.

COL LEG1 DE METGES DE
BARZELONA.- Savisa als senyors metges col .legiats que po_
den passar per la Secretaria
d'aqcst Col.legi, loto els dies feiners, de 6 a 9 de la larda, fina
al 15 del corrent, per tal de
proveir-se de • la patent per a
Texereici econòmic que ara comença.
DE LA DESGRACIA AL
TEATRE APOL
ITa hagut de tornar a ésser opera t
de la catna burro Rey, espectador que
resulta atril la cama trencada quan
l'esiondrament ocorregut al Teatrc
Apol.
LES CEDULES
El dia 11 de l'actual araba el ter.
anal voluntad per a l'adquisició de
les cédules personals corresponents a
l'actual exercici econòmic.
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LA PV1aLterAT

EL GOVERN DEL DIRECTORI MILITAN
A la zona occidental de. Marroc segneixen els combats
SEGONS LA NOTA OFICIAI7D'AHIR, ES FORMEN DUES COLUMNES PER
SOCORRER LES POSICIONS QUE FA DIES QUE ES TROBEN INCOMUNICADES, OPERACIONS QUE SEGONS LA DITA NOTA S' HAN D' EMPRENDUE
PER L'HONOR I LA SOLIDARITAT MILITAR.

DEL MARROC
COMUNICAT OFICIAL
ELS ULTIMS COMBATS
Madrid, 2. - A les quatre de la
marinada. ha estas facilitas a la premsa el semaent comunicas oficial:
-Zona oriental. - Ha quedas estaalert al turó del Carió un blocaos,
çee assegura la defensa de Dar alizelan. havent estas lleugerament hostilazada la foral de protecció.
Zona occidental.-La columna de
liad Lau ha sortit aquest mati per
descongestionar d'enemics les atures
ene dominen Cuba de Arce, sostrnint
nr combat durissim i retirant-se al
campament protegida per l'aviació.
Tan aviat com es tinguin noticies
cueles de les baixes les hi comunicaré.
Pel moro ferit que ahir fou fet
presoner, se sap que a l'harca concentrada entre el riu Ig-uaren i Bar de
Atan se li feren nombroses baixes."
NOI: COMANDANT GENERAL
DE CEUTA
Madrid, 2. - Avui ha signas el rd
alguna decreta de l'arma d'Infanteria.
Entre aquests de Guerra hi figura
el cesse de comandant general de Ceuta amor Manuel Montero, i comenarnent per a la Comandancia l'actual
sots-secretari de Guerra, general Bermúdez de Castro.
Aves: general eurt aquesta . nit cap
a 'a seca destinadó en l'exprés d'Antaiusia.
ELS COMBATS DE TAllA
SOLANO
Teman, 2. - A l'Alta Cotnissaria
facilitat la següent iniormació:
-Ahir la columna concentrada a la
aieid de Garcia Ur ja, a base de regalar; de Teman, ¡crees del Terç. baldes de muntanya. enginyers í serrejo auxiliars , comandada riel general
Brun, realitzá una brillant operacio,
l'objectiu de la qual era el racionaare: deis loes de Tarea i Solano,
taquejats per l'enemic.
No obstant el nombre rfaquest, reataras con s iderable, i les fragositats del
terma- on s'empara i malgrat el re...rd nra.-luís per la boira que atara
,averic mes de tres hores. assoliren les
LOSM3 tropes brillantment llur obaaraa causant al contrari. r4enys
z s uraris en llur mam ela, fort càstig,
as a l'extrem d'haver caigut al nostre peder presoners moros ferits amb
rmament.
Una part de les forces vivaquejae. r al llac mateix del combat.
Les restants feren el replegarnent
ara absoluta normalitat, sense quasi
esser hostilitzades, pel valor i pericia
ama -me salarien imposat als liar
clamas.
A les 22.30. després de tan dura
linda, entraren les Ultimes fraccions
al campament, plenes del mirar espeat dfrposades a continuar llar ac••taA aixi que es cregui con ycnient 1
°aorta
L'ea rgia física d'aquestes unitats
-alta desmere s cut de llur energia moral. tobant-se ambdues a una envejable atura.
Tumbé el grup d'aviada, d'aquest
Aeradrom tingué ocasió de distingirerraordinäriament."
1..AVIACIO
Melilla, 2. - A l'aeriairnm
Tahuima s'han elevas ra aparells,
treient-se que es dirigeixen a la
rala occidental.
Ha manas a Ceuta el general
errano Orne, essent acomiadat pels
tarals Sanjurjo i Fernändez Pecoronel Sanchez Ocaña molts
oficials.
PS
El general Serrano embarca al
pur -Atlante", que condueix mute ei batalló d'Extremadura.
Les forces que manten a l'altra
a van animades d'excegen t e,.
1, revelant-se en les ma nifestao s d'entusiasme.
NA BRIGADA DE RESERVA
A MALAGA
Málaga, 2.-El governador ha
but una carta d'En Primo de Riera er/ la qual saluda el poble de
alaga, agraint-li la cordialitat i
rete que con tribu í a l ' iXa (1t1 la
Anuncia que aviat es trametrà a
átal a una brigada de reserva.

Nota oficial
A darrera hara a la PresiOne.a ha facilitat la següent
ota:
"Labrupte del te rrena, l'aiaria sittracid d e ls dos Boca
rt ificats de Koha Targa i
o l, establerts a la gorja del
al i, ha impedit !iris ahir U:libar-hl per la tenaç resistena dels rifenys que es eolloren de sobre en posició molí
antatjosa.
Per acotsueguir_l i s es foren dues contrarios que seran
anadea o dirigirles pele gerals Serrano i Brust, amb la
issid de t'alejar d'anemias els
ssants de la dita gorja i es.
htlir Ilurs comunicacions amb
base.

Cuni crtie la necessltat de

rnanteWr aquest Pas expedit,
aixi com la d'exercir una ;nsistent i fonda presencia danuint
del terreny accidentar envant,
crea, tiintre del sistema seguir
fino avisa una situació d'insterinrital per a alguns atoes militara, la qual excita l'enernie
intentar-ne l'aillarnenr, obliga
mateix a la realització d'operacions inmosades foreosamera per l'honor i la solidaritat militar, sigui el que sigui
e I sacrifiei que rasposa fer,
les quals l'enernie tampoe n'escapara acose greus perjudicis.
Es d'esperar que els rombats que s'entaulin en dies
successius donin per resultar
els socorsos i la comunicarte,
amb els esmentats llocs. efretuant-se despres altres operar:orle mes y astes que tindran
per objectiu castigar els rebelo
i les fraccione que els han emparar..
Sigui el que es vulgui el eriteri del Govern i els selle propòsits, mentre les tropes liesguies al davant enemi g a i siguin ata -ade. la defensa i l'ofensica que en pervingui seran
pr e repte militar obligat i invariable, costi PI que costi."
EL CAP DEL GOVERN DIU
QUE AVUI COMENÇARA
L'ATAC
El cap del Directori, en arribar
aquesta tarda al seu despatx, confirma que després d'una curta reunió del Directori marxaria cap a
Testació per acomiadar el general
Bermúdez de Castro.
-Del Marroc, en teniu notícies?li preguntaren.
-Actn. llevas de Ileugers tiroteigs,
no ha ocorregut res de particular.
Espero que les tropes hagin esmerçat el dia en prendre posicions preparatUries per iniciar l'atac denla.
Per últim afegi el general Primo
de Rivera que insistia en anarse'n
cap a la zona espanyola el proper
dio 8.
EL DIRECTORI SATISFET
DEL GENERAL BERMUDEZ
El Directori est à molt satisfet del
general Bermúdez, perquè malgrat
sacrifici que per a ell representa de
marxar a la zona de Ceuta ha acceptat de seguida que li ha estat proposat.
I.a rapidesa del viatge ha fet que
només pogués acorniadar-se del rei
i del general Primo de Rivera.
A donar-li comiat aquesta nit aniran a l'estacia el ple del Directora
les autoritats i l'element oficial.
LES BAIXIS DV L'OPERACI(/
DIMARTS
Les baixes sofertes en l'operació dahin a Coba Darea, són
les segiients:
Alteres 11P regulars de Ceuta
Joan Garnia Martinez, mort;
t de Cerinyola Ricard Genza_
loe, monys gran; capita de regulars de Ceuta Adolf Beran,
niamys gr e u: capita nietge de Gerinyola Eusebi Navacerrada ,
menys greu; tistent do Cerinyela
Ferrar' Monilm. urett: capita de
Cerinyola. Albert Fernández,
menys greti: (in p ut de regultars
Jesús 31anzana. greu; alteres
le regulars Lluis Pérez i dos
oficials intlipenes.
Les de lís ,, ti-topes, entre morts
ferits, no arriben a un centenar. éssent lltv Tunantas' indfgenes.
ORDRE DE REINTEGRANIENT
En l'entre general de Capitania General, s'insereix el smgüera telegrama del comanclant
general de Ceuta, dirigit a la
primera autoritat militar de la
regid:
"Preg o a V. E. ordeni urgent
incorporar:d. als seas Cossos.
Iris caps i 01. 11 - 1111 , fiel territori
d'aquesta Comandancia Genera l .
ea t'odas ) garnnlirtt pe.rrni.,
en aque s ta regió."
CAIGUDA
Tetuan.---A lit zona occidental, pro') te holia Darea, a cons e qüencia d'una avaria wI nm_
tor. ha 'a igitt un aparen pilotar
H 1 r upilä Pino. en al qual :may a Poni observador t in
nl sima del qual no }t e n) P0g9t
es br ina r.
De resultes del rece. raparen

quedis destrona!, resultan( els
dos aviartors amh gravíssimes
feride.s.
AVISOS
Madrid, 2. - La "Gaceta" publica els següents avisos.
D'Estat. - Rectificant els anexos
A. B, C i I), del corleen' comercial
de navegacia entre Espanya i Itäha, sis/nata el dia 15 de novcndire
de 1923, inserits a la "Gaceta" del
dia 7 de desembre següent.
De Foment. - Suspetient el concurs anuncias per al aubministre de
corrent per a l'electrificacia (te la
línia entre Ripoll i Aix-les-Termes.
UNA CARTA DEL MINISTRE
DE MEXIC
L'encarregat de Negocis de meale trames una carta a "El Sol", en
la qual nega la intervenció que certs

corresponsals atribueixen als Estats
Cuita en els afees de Méxic.
Diu que en el recent incident
Anglaterra, Mèxic no consulta ami,
estranys la Unía de conducta que
es traçà i que niantingué fins el final, i que, quant a la seva actitud
en les relacions internacionals,
donas repetides mostres del celosa
rnent que defensa el respecte a la
seca sobirania.
Acaba la carta esmentant la detlaracia que féu el Govern de Idaxic per /abril de loto, en tenir noticies que en l'article 21 del Tractat
de Versalles es reconeixia la doctrina de Monroe.
El Govern mexic5 no ha reconegut ni reconeixera la doctrina de
Monroe ni cap altra que ataqui la
sobirania i independencia de afia
:cica

EI. GENERAL BERENGUER
El general Berenguer, com a exministre de la Guerra, será nomenat vocal del Consell d'Estat.
LA JURA DELS GENERALS
DEL DIRECTORI
Amb el cerimonial acostumat, se
celebrara demi al Palau l'acte de
jurar, a l'igual com ho fenal els
ministres, els generals del Directcri.
Els prendri el jurament el general Primo de Rivera.
L'ESTAFA A LA DUQUESSA
DE NAJERA
El jutge que instrueix el sumari
amh motiu de l'estafa a la duquessa de Najera, ha pres aquest mati
declaraciú a tres testimonis.
Els noms d'aquests senyors. així
com les manifestacions que referent
a l'assumpte haga] pogut fer, no hi
ha bague manera de saber-ho, guardant-so impenetrable reserva.
Amb tot, sembla que l'estafa s'ha
comprovat i que aquelles manifestacions sán rnolt interessants, fins
a l'extrem que perrneten aclarir
d'una manera absoluta i concreta
aqucst assumpte.
Per altra part, i d'una forma extranficial, havem pogut saber que
el Banc d'Espattya ha contestas a
l'ofici que pel jutge se li dirigí, detallant les quantitats que hi Irania
dipositades al Banc i la inversió que
d'elles sha ¡st, aisci cem els valors
en paper de l'Estat i industrials,
Lolien és molt extens.
Es molt pro: sil/le que es dicti ante de processament contra Manzanares, i que se'l declari en rebeldia.
Aquesta tarda el Director ge_
fl oral de Seguri.nat ha
rebut els
periodistas, parlanl-los d'aquest
assumpte.
lía dit el Director que avió
s'havien reiterat les rallo.,
oportunes a tots P1 [loes i estacions de termini per procedtr
a la busca i captura de Llorenç
Manzanares. ex-ad to in i cl nailon
do l'esmentada duquessa. A mns
a mAs han estat
nornbroses folografies M:111211nares , a fi i Precie de facilitarla tasen lie la pelleja.
D e mentada pele periodistes
Peina n% aeva envera Pass/u/late. el Director de Seunretal s'Int
mostrat reserva! , si hat los seves
paranles han donar a entendre
apta erf• u que l'infidel administrador os 11 . 1111 it Peal mingar.
EL GOVEIIN CIVIL DE MADRID
En anar avni els pi.riodistos
al (losar n civil, el governador,
general din; de Tellian. ' la ha
anuncial ame avui arallava en
l'exereici del cállate all, venia
desempenyant, per nenpar-ne uni
all re t le tons important ante ha
guadal vacanl en virtut d'un
nnmenament signal aviii pe]
rei. Respecto 11 qui trugui rIaser
el nou gever motor. lan sois boa)
aconseguil entreveure la proba_
bilitat que sigui iii Monte civil.

EL DUC DE TETUÁN
A LA SOTS-SECRETARIA
DE GUERRA
altidrid, 2. -Aviat sera signada una
combinada rulitar per la qual el governador general duc de Teman possanà a la sots-secretaria de Guerra,
que tleixa vacant el general Bermadez de Castro en paasar a la Comansiancia general de Ceuta.
El general Suarez Inclán. que tisana la primera divisió, passaria a ocupar el Gocen) militar de aladrid. i el
fiscal del Suprem, senyor García Moresto manará la primera divisió.
LA CAUSA CONTRA GONÇAL
DE LA COLINA
Ahir acaba la vista 'de la causa
contra Gonçal de la Calina, matador
de la senyoreta Purificacjá Gonzalez.
L'acusador privat sosté la seca
demanda de cadena perpetua i pel
cas d'imposar la datada pena, en
nom de la triare de la víctima, prega al tribunal que faci ése de la facttltat que li clima el paràgraf segon
de l'anide aegon del Celli Penal, o
sigui, la de proposar l'indult.
Despres informa el defensor.
LA REUNIO DEL DIRECTORI
Madrid, 2.-COM hacia dit a l'entrar al C0116ell del Directori el gene-

ral Primo de Rivera, la reunI6

Sta

acabas a les vuit en punt.
-I.a deliberació ha estat tan curta-ha dit el general Vallespinosaque s'Ira I:mitat a un canvi (Tinturessions sobre els assumptes d'actua-

litat.

Divendres, a dos quarts d'onze del
mati-ha afegit-juraran els vocals
del Directori i el matera dia empren&A el rei el scu anunciat viatge a
la Vall d'Aran..
Tots els generals del Director; se
n'aliaren cap a l'estada per acomiadar el general Bermialez de Castro,
(lonant-se a l'acte una certa solemnitat.
A les 8. 20 sorti el general Berma .In., en l'exprés d'Andalusia, acompanyat dels seus ajudants el tinent coronel dinfanteria senyor Liniere i el
de cavalleria senyar De Benito.
UN TELEGRAMA DEL GENERAL BERENGUER
El general Berenguer ha cursat
el següent telegrama al general
Sanjurjo:
El teu telegrama és testimoni que
la sine-er b at i la »Mesa de senti
inentssón inseparables del veritable coi- del soldat. Es per a mi en
aquests tristos moments lenitiu de
la nieva molla amargor que agracia° al noble i als companys de Melilla les mostrcs d'apreci que cm doeen i el record de les quals mai
s'esborrarà del meu cor.
A toso remeto el ni agrait salut
i la seguretat que el profund amor
a la patria compensa amplament toses les amargors que se sofreixen
sacrificis que per ella es facin.
Vahraga de tot cor et teu cordial
atine, Damas Herenguer.

En la vista d'una causa, el
president ordena la detenció
de l'advocat defensor perquè no li plau prou la defensa
A l'Audiència sala vista una causa contra Lluis Araquistain, per la
publicació d'un anide, l'any 5 919,
atacant cl sistema de fer cleccions.
De defensor d'Araquistain actuava N'Alear d'Albornoz.
Es possible que el president de la
Sala advertís alguns burles en l'informe del defensor en retad ó amb
les vinents eleccions que se celebrin; el cas es que l'interna-trae diverses vegades, exhortant-lo a que
es limites als fonaments essencials
de la defensa.
Estimant el president que la seca autoritat es rebaixava per causa
de la persistencia del defensor en
les seves apreciacions, h imposa una
penyora de as pessetes. la qua l
sim desprésé a ao, veient-se obligat
a suspendre la vista i ordenar la detenció de l'advocat.
Aquest defensa el prestigi de la
toga; i consultas el Collegi d'Advocats, i despees del consegüent revolt, salida que el senyor Albornoz
estigué al jutjat de guardia, on,
despres (le redactar-se l'oportú atestat, es decretl la seca llibertat.
s-eircemiserremete/

REPARACIONS

El Govern britänic

importa saber qué és el que Atentanya ha fet en els darrers sis mesos.
-Bayas.
ELS PERITS EXAMINEN
LA NOTA ALEMANYA
Londres, 2.-Els parits esträngers
començaren l'estudi de la resposta
alernanya. Sembla que el primer examen pot ésser favorable, Ilevat del
referent a la data 'de termini del
control militar-Hayas.
LA PREMSA ANGLESA I LA
NECESSITAT DEI. CONTROL
Londres, 2. -Cornentant la contestació del Reich a la nota referent a la represa del control mili
tan, el "Morning Post" diu que tenen raa cls aliats i en particular
França, per creure que les suposades organitzaciqns esportives s'ocupen mes en preparar la revenja
que en practicar l'esport.
Toca, dones, al senyor ltdacdonal,
diu l'esmentat periòdic, tranquillitzar a França i convèncer a Alemanya que el Tractat de Versalles
té el caràcter i ha d'ésser consideras com la "Carta de la nova Europa".
El "Daily Chronicle" s'expressa
en pareguts termes-Hayas.
ELS PREPARATIUS DE LA
CONFERENCIA DE LONDRES
Paris, 2, - El "Petit Parisien" diu saber que en la reunió celebrada ahir al ministeri d'Afers estrangers, sota la
presidencia del senyor Herriot,
t'II la qual es determinaren les
Miestions que hauran d'ésser
inscrites a l'ordre del dia de
la Conferencia interaliada que
se. celebrara el dia 16, seguiran unes guantes Inés amb el
mateix objeete.
Això mo y a, afegeix el mareta
periòdic - que el Go% ern trances 1.6 interés perque el pla
dels périts es por-ti a la practica rota més aviat millor, cosa que, pel centrara dista !non
de desitjar la prbpia Alemanya.
-Basas.
MUSSOLINI NO ANIRA A
LONDRES
Roma, 2. - En la Conferencia interaliada de Londres que
ha de eelebrar-se el 16 de juliol, Mussolini es tara representar per Stefani, car, donat
el caracter econbrnic de la Conferencia, ningú mós indica!
que el milLstre de Finaltees
Navas.

Declaracions de Macdonald

hord

DE AiADRID
LES FACULTATS DEL
DIRECTOR!
Rebut a les a'as tle la marinada.
14 "Gaceta" publicara avui el
Decret ampliant les facultats dels
vocals del Directora sense que constitueixin modiiicacions essencials ni
impliqui perllottgacia en la vida del
Directori ines erinja d'aquell limits
que l'interés patri damana.
La pan dispositiva diu que tots
els generals del Directori prestaran
jurament (le fidelitat, prenent-los-hi
el president, funcions de ministre
de Gracia i„ Justicia.
Se l'autoritza a sonnetre Decrets
a la firma del Rei pel vocal més
ansíe, on es trobi el sobira.
wo obstant, lo presidéncia efectiva del Directori detindria facultats
dcl president per sotinctre els Decros a la signatura dl Rei 1 residirà
a la presidencia, excepte (pian es
trobi tara d'Espanya o matan.
Absent el president, litt reunirse el Comisen i prendre acortis sempre que hi assisteixin Cinc vocals,
podent delegar de Retal mitre altres
iacultats el president als abres vocals del Directori.

sobre el futur viatge
a Ginebra
Londres, 2. - Interrogat el cap de
Govvrn, senyor Macdonald, sobre la
cima que es propcaa fer a Ginebra al
mes de setembre vinent, amb el fi
dassistir a les sessions de la Sacietat (le les Nacions, ha declarat que és
mas important. al scu entendre, que U1)
o dos primer, nanistres es trobin senspta. a Ginebra.
El qua falta saber ara és quins seran els primers ministres que assisteixin a les deliberadons.
Suposo que el senyor HerrMt i jo
no serein pos di primero ministres
que ataran a Ginebra.-Ilavas.

Macdonald i la qüestió
de l'assistència mútua
Londres, 2. - Carnbra dcls comuns.
-Contestant a una pregunta, el primer ministre, senyor alacdoald, digital
que II.) al possible encara fixar l'actitud que m'emitas el Gocen] britànic
sobre la qüestió de l'assistència mntua,
sotmesa a tots els paisos per la Sacieno esta conN
totlalkscnyaan'acdonald
vençut que el resultas de l'esmentat
projecte in, sigui l'augmentar els armanvnts.-Havas.

DE CATALUNYA
RELIS
Tres morts
A la finca tle l aldea Pingara
de la carretera d'Aleolea, netejant
el dipasit de latrines, caigué un
operari, intentant auxiliar lo un
company seu i un funcionad (le la
brigada de la tia, n'orina tots asiixiats.
El jutge ordena l'aixtrunent dels
cadavers.-Bergada.

VALENCIA
INFANTICIDIS
Valencia. - A un pott de Partago, en cl serme de Las Cabezas, ha
estas trobat el cadaver d'una nena
nascutla de poc.
La guardia civil, després de practicar diligencies, detingué a Utrera a Francisca Rosales, de as anya,
salsera, la qual eordessä l'as- er donas a Ilunr i matat a la criatura,
lligant-li per això una pedra al coll

VATICA

D'ITALIA

Contra la can: nya Els Knistres del nu

no es de xarä enga- anticalöiica dei Go- Govern 111113S0i iliä
nyarsobre el conti al vern tire, el Par JI esten jurament
tramet 300.090 IILondres, 2.-Ultra que li tiembla
9.-Els nous ministres Seaimpossible al Govern britànic accepCasati, Sarrochi i Navas presres g er soctIrrer els lis,Roma,
tar la proposició d'Alemanya, encataren ahir jurament, prenent immeminada a qué la Comissió interaliada
possessió de Ilurs carteiefugiats de lolL diarament
del desarmament reprengui la seva
ms.-Havas.
actuació atta, una visita a les fa'L'AVAN'CI" RECOLLIT PER
briques, el Govern de la Gran Breles re g ons
LA POLICIA
tanya opina que en primer Serme

•

DFI rreut

EL

i tirant-la a l'esmentat pott, per
evitar que s'assabentés del naixemeta un nitre amaat seu anal el
qual tema una nena de tres anys.
- A Guadalcanal, i per un sisen...A paremia lia estat detingudg
Canne Mcjias, mare de Carme
Martínez, la qual tira a 1111 posa tantacada en un cable') de fusta, a una
neta se- sa nascurla de 'me, per amagar la deshonra de la seca filla Carme. Aquest eran ha estas deseobeta per les segiients eircumstäncies. Fa dies aparegue a la porta
del donde- li de Guadalcanal Prudenc ,. Argos una nena nascuda de poc
abandonada, que fan reclamada per
Carme com tala sean, per allunyar
qualsevol sospita de parricidi; pena
en assabentar-se d'això la veritable
rasare de l'abandanada, la reclama a
la vegada. E/ jutge ila guardia civil
practicaren diligencies, que donaren
per resultas eshrinar el lloc on estaca la criatura tinguda per ('arme
Martínez. Aquesta es troba convicta i confessa.

Roma, 2. - S'espera l'arribada de monsenyor Filippi, visita.for apostòlic a Constantinoble. que ve al Valdrá, per trae
lar de les relarinns entre la
Santa Seu i Turquia, i per rebre instruccions amb motiu
la rampanya anti-rarblica que
esth fent el Govern ture.-Httva S.
Roma, 2. - El Summutn
Ponlifex ha Irarnés a Constanlinoble tres rentes mil tires
porqué siguin distribuides entro els refugiats menesterosos. cense distineió de necionalital ni de. creences religioses.-Havas.
LA QUESTIO DE L'AROUEBISBAT DE BUENOS AIRES
Roma, 2. - En els eereles
del Vaticà es declara que l'incident stiscital amb Monsenvon
De Andrea sobre el nomenament
d'arquebisbe de Ilue.nos Aireo,
Ini estat resolt satisfactóriament.
L'oposició al seu nomenament
no obeïa a motius d'hostilitat
contra Pi gobern de l'Argentina,
ni contra Monsenyor De Andrea, sino únicament i exentarvament a raons d'oportunitat
dintre de la Santa Seu ,
Monsenyor De Andrea será
encarregat d'una missió especial a PAmarica &II Sud pel Sant
Pare, dernostrant d'anuesta manera que l'esmentat arelar
frueix de la seva estimació i
confiança.
Acinesia soluriö fou prreisnrnenl preennilzada pel ministre
de l'Argentina prop del Vahea,
la tornada del qual a Roma se
espera per desi gnar arquebishe
de Buenos Aires. - Hayas.

El Sindicat Alemany del Carbó rebaixa el preu en un
vint per cent
Benin. 2. - Comuniquen de
Essen que cl Sindieat alernanv
del carbó ha deeidit rebaixar sin
'eint per cent el pren d'aquest
combustible, des del dia primer
de juliol actual. - Basas.
EL GOVERN I ELS EXPL'LSATS
DE L AR1.1111
Berlín, 2.- Davant la Constosi( del Iteichstag que enden en
m'obten:les de les repienso
ocupades, el Govern ha declarar
que amb prou feines un den per
mil deis expulsats de la Ruhr
podrien toroa l SPI1 pais. per-,
que les autoritats franceses s'hi
oposen. - Hayas.
LA UNID PRO S. DE N. •
Lió, 2. - L'Assemblea plenaria de la Unió d'Associacions
en pro de la Societat de Nacions, ha adoplat una ressolu_
cid declarara que :teclea anth
satisfaeció els informes deis
perits.
El delegat atemany, conste
Bernstorff, ex-ambaixador a
Washington, ha fet protestes
I;t bona voluntat d'Alesnanytt de (in-medir al desarmentent
segons exigeix et Traelat de
Versalles.
El ddegat japonés ha presentar una proposiriú dentaria nt
a que tots chi paises els estrongers aiguin objeole de traciamont equitatiu. L'assemblea ha
indomia/ aquesta proposirió. /a
qual s'abstingue de votar el delegar dels Estal Units.
1,a qüestió ele Vilna ha estat
retirada d a', l'ordre del dia. Ha y as.
.
Lió, 2. - el Congres dAssociaions pro-Societat de Nacions, el rec
presentant d'Alemanya, conste de
Bertistortf. es fehcitä de la ressolució que aprova l'informe deis tale-rimes
de la Comissió de reptracions. i aunrol que el desarmament (l'Alemanya
pot considerar-se com un fea-Rasas.
LA CONFERENCIA DEL TRE
LA LLUITA CONTRA-BAL.
L'ATUR I CONTRA EL EFENISME,
Ginebra, 2. - La Conterancia del
Trehall aprova ahir una resnlucia en
el sella d'hacer vist amb satisfacci,3
materia internaesioreos ¡ets
cional per a la Ileita contra l'atur
(oreas, prenent l'acord de proosaguir

la tasca, no sols per centinuar aquestes iniciatives, sine) fin; per augmentar-les.
Per altra part, i amb la signatura
de Jouhaux, fou presentan iii, informe de deZaprovació al delegan feixista Bosseni. En el dit informe es declara que cl grup ohms- de la Conferencia del Trehall es negará a traelar affa., vmpotacions feixistes i
amb Ilurs tlepresentants.-Havas.
DESMENTIMENT
COSES QUE NO SON EXACTES
Paris, 2. -Conte,tant el que han
vingut dient diferents peródics, el
ministre d'Afers estrangers de Eranqa no ha tingut altea comunicacció
que la nota d'Alemanya roncernent
al control i els seus terminis, que li
foren comunicats el lo de juay per
l'ambaixador d'Alemanya a París.Basas.

EL DIARI ANUNCIA QUE
RECLAMARA CONTRA
EL GOVERN
Roma, 2.-El . "Gmnale d Italia"
anuncia que per orden del min steri
de l'Interior, ets números del diari
Avanti a, publicats ahir, han estas
recollits per aublicar un article contenint frases ofensives per al rei.
"Avanti" anuncia avM, per la seva
part, que es proposa reclamar al Govern una indemnitzaci6 per danys i
pernidicis.-Havas.
EL VIATGE DEL PRINCEP
DEL PIEMONT
Nàpols, 2.-Ábord del creuen "San
Giorgio a ha empres el set/ viatge a
Su r l-América el princep del Pies-nona
Al moment de marxar el vaixell
una gran multitud fea objecte al
princep hereu d'Itlia d'entusiastes
aclamacions.
El "San Giorgio" tocara durant el
viatge els ports de Dakar, Río Janeiro i Buenos Aires.
El viatger, travessant els Andes,
paseará a Santiago, i de tornada visitarà Montevideo, Babia i Canäriea,
per tornar a Itàlia el 24 d'octubre.

DE FRANÇA
MORT DEL REDACTOR EN
CAP DE L'OEL'VRE"
Paris, 2.-Durant la nit passada ha
mort Roben de Jouvenel, redactor
en cap del periòdic "L'Oeuvre".Havas.

L'AMBAIXADOR FRANCES
ALS EE. UU,
Nova York, 2.-El senyor Jusserand, ambaixador de França al, Estats Units, s'ha embarcat amb direcció a Franca.-Havas.
L'AFER DE CONFABULACIO
I A CAPARAMENT DE
PATATES
París, 2.-Dos intermediaris, el
president de la Federació de Sindicats espanyols i p roductors de patates i el tresorer del de organisme, han estat acesata de complica
tat en el mocas de confabulació i
acparament de ¡'atases tendrcs portades de Vateacia a Pan .-Havas.
COMISSIONS
PARLAMENT.1RIES
Parla, 2.-Franklin Bouillon
ha eslat elegit presiden( de la
Comissid de Negocio Estrangers
de la Cambra.
Maginot ha estat designat
president de lía Comissió de
l'Exórcit. del Sena!. per 21 voto
contra 16 que n'obtingué Paul
Boncour.-11 ayas.

GRAN BRETANYA
LA PREMSA I LA SITUACIO
DEL GOVERN
Londres, 2. - La premsa anglesa
expressa Li situació dificil en que ha
quedas el Govern anglas després de
la sera derrota a la Cambra , pitevcient que potser no poded croar
aviat la seca dimissió. -Havas.
LA SOLIDARITAT DE L'IMPER1
El Cab. 2 - En mi banquet naciona:iata, He-'zog declaró q ue Per cae
concepte pot deixar-se mai de coilaborar amb la Gran Bretanya i ala
altres dominis anglesos. -Havas.
1..1 LENGLEN DESCANSu
Londres, 1!. -- Arati molan
d'ha ver-li aconseltlat un dele
SPI1S metges isst descans d'al..
gunes settnanes, la ri!le.bie
ramplona ale ,
Susagna
Lenglen ha decd
ir abandonar el
torneix de tennis de WintS2adon.
Es molt probable que pel m e.
leix molla tampoe prengui parn
en el torneix °limpie, - Ha.
vas.
CONFERENCIA D'ELECTRICITAT
Londres, '2. - El prineep
Patt ha inaugural la Conferónola internanional d'energia eleo

LA ILEI T.XECOSLOV.ACA SetBRE REDUCCIO IYEFECTIUS
Praga, 2. - La llei rrduint
els rfeet z.us en tetes de pau ha
estal aprovada prl Sena/ de la
traleixis manera que havia estii! votada per la Cumbre, 11aNMS.

DIVERGENCIES EN EL GOVERN AIRES :: ES CREU QUE
Hl HA CRISI
XAN-11.NI. 2. - Es creu que

ha dimitit el Govern xines per
hacer es:al s!gnats els acords
aniti Rüssia j Altmanytt.
Es creu que tornara a plantejar-se la qüestió del paga,ment en trames or de les indemnitzacions derivades de l'as
sumple dele bnxers.
El president del Consell ha
prunth sl Parlatnent negar-ene
fer el pagament d'aquestea In»
deninilzacions en tranos or.
pecó Pll eanvi vi ministre d'Hisenda sembla que es partidaal
d'aquesta resoluch).-Havaß .

LA PUBLICITAt

ttet4

Dijous, 3 de jultol de

tifIcia li ha estat contarle el thol

• •

de Llicenciat en Dret cambie al
reverend Migue% Comas Gusart, de
la diécesi de Solsona, i el grau de
Llicenciat en Sagrada Teologia al
reverend Epifani Lorda, de la diò-

••
vent. A la sagrada tanta clii aun- veient-se els artistes obligats a tocar una altra composició tara de
taren un nombre de fidels extraordinari. A les deu bi hagué solem- programa per acallar -la.
La benemérita institució musical,
ne ofici, cantant-se la missa de la
com a corolari a la iamea d'aquest
-Mane de Deu de Ntiria", de M.
curs, prepara un curset d'istiu, anuoRomeo. Digné una escaient °meló
ciant-ae per al primer concert
sagrada, apropiada a l'acte, cl proeminent i gentil pianista Na Marvincial dels Caputains, reverend paguerida Chala, ja coneguda i aplaure Frederic de Berga. Es repartiren
1.; er gentils senyoretes bonics i apto- dida pel nostre públic.
-se a l'alcalde.
piats recordatoris entre la nombroTARRAGONA
sa concurrencia, selecta i signifiSANT FELIU DE OUIXOLS
Altres noves
Tornada d'un exiliat
cada en tots cl s estaments socials.
Noticies diverses
Acaba tan gaia i perdurable fesA proposta del regidor scnyor
proBrell, l'Ajuntantent ha acordat fer
1•iurnenge jugaren els equips ta recordant-se amb salenme
cessd traslladant-se l'artística imatconstar en acta la seva satisfacció
g7reelan1 F. C. i Arenen Deportiu.
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tratant-se en tots els rastree cl ferEl senyor Redon és molt apreciat
Jimarts estigué aquí el go- vor i l'esperança d'un esdevenidor
a la nostra ciutat, on se l'ha rehut
n. civil de la provincia. N'Ar- millor.
amb gran entusiasme, especialrsi.
- Dilluns al vespre al teatre
ment entre els elements federals.
- 1
tingué lloc el nové con- L'amiga secció excursionista
I' ,.cipal
- Durant el passat mes de juny
,,an .-isitat el nostre port 26 vaicert del segon cura de l'Associa ió de l'Ate ne u Tarragoní está' orgac
de Música. Poques vegades haviem
nitzant una excursió al Pireneu araa ells 12 deis quals " en estran.
gonés, visitant Girona, Tolosa, Bagviat el teatre tan ple d'escollida i
gens.
- Moviment demogràfic de la selecta concurr e ncia.
seres de Luxon i la Vall d'Aran,
Derobla:id en el mes de juny.
toruant per Lleyda.
El programa, escollidisstrn, estava
rnatri- A les cinc d'aquesta matina": SS, 8: naixements, el:
confiat al notable Sextet Granados,
d'aquesta capital, con/post per Pe- da ha sortit cap a Alacant el rapid
al
compliment
- A fi de donar
vapor "Rei Jaume II", comanat
re Vallr:bera. piano: Cassiä Caries,
del
per l'expert capita Eta Francesc
ere ca disposa per Reial ordre
oboe: Ramos Bonell, caen; Esteve
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data
Trcbal..
Marsal. fill de la Selva del Camp.
,
ceri del
inir.Grat ós. flauta; J oan Vives, clanla junta Local de ReFormen part de l'xepedició 52 serar darrer,
set, i Antoni Goxens, fagot. La diuna
acordat
obrir
ha
nyoretes, quasi totes elles pertaf :::',:; Socials
aaersitat d'instrumente en un sol
respecte a l'aplinyents a 1 : Orteó Tarragoní. També
...- : - :..ació pública
conjunt harmònic crida poderosadel descans domini.
c3d,, de la
hei
ment Vatencid de tothorn, i feo es- hi va la robla "La Principal tle
Bisbal", que donar à audicions de
cal a la indústria pesquera, pel ter- datar,. per la bella técnica de cada
mici de 30 dies, admetent-se a l'Alsardanes a la ciutat !levantina; ahir
un d ells, sorollosos aplaudinents.
caldia els informes que presencio
a la tarda en va donar una audició
:No cal dir que l'execuciö de les
er escric patrons i obrers.
millors obres de Mozart, Pierné, a la nostra Rambla de Sant Joan,
- Es troba entro nosaltres fa
havent-se vist conzorregudissim el
Saint-Saens, Beethoven i Rirnskypecs dies el conegut pintor Enric
Korsakow, fon excellida d'una ma- formás passeig, com poques vegaGalwey,
des, en dia de trisa.
nera insuperable i que premia el pú- En aquesta Universitat Ponblic amb una forta o vació al final,
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avant de la plaça de metge titular
Fa troba vacant la plaça de netge
lIsiar daquest poble, que penalty
partit judicial del Vendrell.
!la servci
C01r'7 827 animes. Hi
il al Venr(iinari diari dautombb
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drell. La placa és dotada
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(„aao pessetes. Les sollicituds

e

o.
le

ja
•t
iat
da
an

cd

zorit
lis

GAVA
El Foment de la Sardana

la.

.ssis

11-

ria
de
ne
sos

ts:
riß

Paria
mb

EL

Pija

,

sie
ales,

gers.
Con-

Noticies diverses

nedi1 43
7raaa
er re
ger.e

Gi-

Les revetlles de Sant Joan i Sant
Pere han estat molt animades, especialment la primera, celebrant-se
balls amb bandes.
- El partit de futbol darreranieta jugat pels equips Provençalenc i Gramanet, guanyà el primer,
per un gol a zero.
- Dos accidenta es registraren
durant la setmana paseada, i si bé
no tingueren fatals conseqüències,
foil un miracle com se sol dir. El
1 rimer fou la boleada d'un auto . caeU d'aviram entre els quikmetres 3 i 4 de la carretera de
Sant :sidra a La Roca, en el qual
hi anava cl soler i un company d'aquest, anant a parar sota del vehicle
produint-se ¡erutes d'alguna consideració i quedant martes un gran
combre de bèsties de ploma i amb
algults desperiectes el susdit canruatge. Aixiliats pel cos de moscos
d'Esquadra de la localitat, foren
conduits a la farmacia, essent degudament assistits pels doctors
Torregrosa i Julia_ Ualtre accident
va tenir lloc la rec dila de Sant Pere, al -pati del café Pigall, que es
troba a la part del suburbi de Sant
Adriä, tocant a la carretera del mateix nom, quilòmetre r. Mentre una
gran gestada es trobava prenent
refrescos al suadti pati, tancat per a

1•
-

cel a la

tendra edat de 20 mesas

-ti

VARICES

AMBMIIIIMIN1111111.11.1
:111:112111iRMS1116)163111121EliEll115

AUTPCICLES
febles A fu!, la? 1eahrs, U kel s , cte.

Ii

espd..ansta fraces
La gran popularitat assolida a Espanya polo Eslabliments DI.AVIERE,
sIe Paris, els rioJ. s importatas del món en Ilur gene_
re, ea U:tic:mima deguda a
la incomparable eficheia

1

'al

r
sa

o

barata.'
cl

ISIDRE FONT

u
a

ru

o
u
«s11111

rateiosa escrupolosital amb

qu é sArt preparades es:rte..
tament d'acord amb les necessitals de cadascú, a la
formal:tal, hon radesa
competència arnh qué sola
aconsellades i a la mudicitat
relativa de itars preus.

1 rig
. o

IlitI
Ijltl

AGENTE:

Fzi DIMIlli HP lini
S. A.

2

13

Di
MOCIIMID
E
GI
III
Ii12/210 3DZZ=M

Eonsulleu amb Iota con-

VN

„ VEN
34, Ronda do sant Pera, 54
(dav 2 nt del cerrar Girona)

aparell de telefonia senas

1

r•, m s, marea "Goda", de tres
t' lampares, ami) guaico kiwi;. culata, NOU DE TRINCA.
iRaó: Barbarä, II 1 13, lenpremta

il iS I1I f. ik UITA
BANQUERS

........

RAMB L A DEL CENTRE, NUM. 1
Davant del 0:311 T'ECO stst L.c,u

Barcelona, dirneeees 1 6 ¡
to a 5, al Gran
ilijona 1 1,
Hotel d'Orient, Ilambla

E; nca-Valars- üanvi

Centre, 20.
aquest anunci. per
tal de recordar millor la
data que us interessi.
Per a cathlegt de !rano,
dad o s i dies de visita a altres poblacions, aingin-vos:
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fiança a A. CLAVERIE,
P.;:t1S, en la seguretat dés
ser degudament aconsellats
o do.settganyals, en legitima
defensa deis vostres intereS.SOS.
Madrid, dimnenge 12, do
12 a 5, i clillutis 1 1, do 10 a
5, al Gran Mote) lEartrid,
cale cer M;(jor, 1111151. 1.
saragossa, Ernarts 15. do
lo a 5. al Gran Hotel da
l'Univers, carrer de Jaume 1.
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Inttett 8an'.a Anna, núm. 7

extrauridnarl obtin •

per acompanyar el caditver a l'església del Clot, i

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

6r.
f>717

Cafè amb Ilet

JOIERIA,
ARGENTERIA
I RELLOTGERIA

Mutllats. —Jeperuts. Doformats —Aparas electromagninIcs por a sorda

gut a apanya

emprant

Eran assortit en c i fl ün

RonyeS flotant. — DIlatacht
&dúdala& — EmbarAs. —
Calguda de la matrlu

d'alli a la (hurera estada, pel qual favor els quedaran sumament agraits.

els exànrens de fi de cara.
:A partit amistós de futbol
tept ,ntre el Centre d'Esports
Figuem s i l'Olot E. C. diumenge,

ku conjunt anodi i accidentat
per pa-t de tothom i expressament
t:eix-e de detallar-lo. El resultat
dos gols a un a favor dels

OBESITAT

regular consistencia

da estacionada a la carretera que
sIul repenjava. De sobte es va desendre una gran part de muralla,
euedant contu s i , seits el sei lIque.nec Doniénecli. representant de les
maquines Singet de Barcelona, i la
vaina de Sant Adrià Maria LOpez;
t,ts dos foren també auxiliats pel
cos de mossos d*Esquadra, essent
portats al domicili ilel doctor Julià.
Després de la cura pasearen a
llurs reOpectius dorricilis, el primer
e/1 una l'itera, per llur estat espe cial, i la segona amb el mateix auto.

NEN

Els. seus pares Joan i Concepció, germit Josep, avis
paterno Josep i Teresa, oncles, lies, cosins 1 parents
lots, participen a les seres arnistats tan sensible
pèrdua 1 els demanen que se serveixin assistir a la
casa mortubria, carter de Mallorca, 533, tercer, segana, aval, dijous, dia 3, a les quntre de la tarda,

¡lec:
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Noticies diversas

'.mb resultat falaguer han
'sc a l'Escota Municipal de

, de
lora-

STA. COLOMA DE GRAMANET

Marcel l Solanos Farran

7 ' nt

ecrU

transcorreguts d'enguany, s'han retegistrat en aquesta ciutat 292 naixements i 273 defuncions.
En igual temps de l'any pgssat
s'inscriviren 282 naixements i 236
defuncions.

muralla de

ha pujat al

de dilluns estigué re,:oncorregut i bastant ani, eracions diverses.
.‘ahte els operaris i pamller d'estatuir% religio'..tkinima Mar.", celebraren
iesta anual, veient-se tots
. , cc,ncorreguts.
Han estat nomenats pabor. ,:i. 1 Santissim mossèn Francesc
rd, En Josep Cuéllar i En Jo'.fatú.
Diumenge vinete, orgaait: e . r. la Comissió dc Cultura
.. tindrà lloc la cinquena
i:. que ha estar encrare. ,:octor mossen Ramo!' Ro-

pectacles.
- Durant els sis menos que van

M'anead& — Relaxaold. —
Oh:alelas

amb una brasa n le ferro, la gesta-

OLOT

re-

- El governador ha &mane
als delegats governatitis que l'informM del nombre de teatres i cinemes que funcionen a `Aun respectius
partits judicials, i de les condicions
que reuneixen els dits salons d'es-
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cesi de Barcelona.
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li,vent-se organitzat un Foment
Sardana al nostre poble, amb
d.t
nion • i de la sera inauguració
bla "Principal de Cassà de
5 • : va" donar à una escollida
, :e cardanes dissabte vinent, a
r.-At del vespre, davant del café
i Centre.
sardanistes barcelonins i al.:ue vulguin assistir-hi són in:
. aquesta festa. advertint-lo,
res de l'audició i haurà
la rdaea. d*Espanya.
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Cardúsi Almeda

ha pujat 1

Cel a l'edat de 7 anys
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Els scus pares, Josep i Maria; germanets, Josep Oriol i Maria; ondee, ties,
cosins i familia tota, en comunicar-ho a llurs amistats, els preguen l'assistència a l'acte de l'enterrament, que tindrà lloc avui, dijous, dia 3, a dos quarts
de cinc de la tarda
Casa

mortuòria: Portaferrigla,

l mpres s ió general
ennepradors.
mErtc.vr. -- No gaire animal en la sessid d'aliir per manea
1:GUITA NOTA. — Per les inipressions darreres que permelen enrara que relativament formar judiei. poden dir
ers
sIe
Iie
temporada
not ella i és en aquest sentit quo la part ofeque es presenta ben por ta ,! a g uera en tots els glen o
ridora die l'anterior ha puja/ Ilurs preus por a les seres existencios.
quedarà tortatnent minvada la corita.
El blat enguany serà ilo bona qualilat, flotó resentit de la sequedal
que adonant-se'n Extremadura i Manxis han pujat
CIVADES i ORDIS. — Seguelven el mateix camf, i és per això
tres o qualre pusseLes Itur pren d'origrn.
En queda a besses, lardeé han reaceionat notahlement, rar altir en plaua no podien fer - se a menys de 38 i 39 pessetes le 5 classes disponibles.
ci que eridem que dintre d'una
M0GET l5K. — El lertps see i callrós tara adelantar sens dulde la nova eollita, j
quinzeien vindrit oferint ei Prat del filobregat les seres classes, i per cert, segons remors, no soma. gens baratee. Mapa les sembres i nigua lot petit
'Horca ja fa dies ha tancat la seva porta, ear 'sil], els restos deis que t'enfiele disposades
forastera que es va veneut als
que es va remetre a n'aquesta pla c a. En canvi hi ha un bon assortit de mongeta patita
prens assenyalats més amont.
enrera en adonar - se'n de la
GARROFES. — Les nombroses arribados han paralilzat una mica annest negoci. Tempa'
ruoiiu sembla q ue ha g i dismintfit ttur conpuma tant consumidor. cona negociante, ferien nombroses compres, pet qual
anivellat
per
lesarribades,
és per alai) que la
sum. no essent aixl sitió la cit ó atiene ditn tv iti.ea"rc no n'hi ha assurtit
que venetumaateatnt-ae
tendencia' da Guija. No obstant, les novas deis merchte productors n.o assenyalen cap baixa binó
. els preus do procedencia.
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4Jotes d'Esports .ELS ._ESPECTACL
Els atletas pentesulars
a l'Olimptada de Parts

Manquen solament tres dies parque comencin els veritables :locs
i cada dia que passa cls
reprcsentants peninsulars valen
menys. Aixa sembla, tal:nena una
cosa paradótaca, paró mirada fredament, sense cap apassionament, és
una gran veritat.
Els atletas representants d'Espanya, en aquests moments, ja es troben a Paras. Si nosaltres no sabessim l'estat en que en Polaca, :alelicanicet, el> diricm: "Bona sort."
Paró com sigui que sabem punt per
punt cl qua han fet a Tolosa, en el
perrode de preparació (?), du diem:
"Que les derrotes no us lacia perre t'entusiasme".
Des del neu començament ens havem mirat la preparació olímpica
deis atletas peninsulars molt &adatada, molt desinteressadarnent, i fins
amb carta indiferencia. 1 no es cregui que aquesta t'ostra actitud és
tilla d'una manca d'amor a aquests
ea:ercicis. no. Tot el contrari. Precisar:1cm per un caces d'entusiasme ha
witat que en el fons nostre ha nascut aquesta especie de contrarietat.
Si tots els treballs que s'han por'tat a terma per preparar els ntictes
eeninstdar per concórrer a l'Olimpíada haguessin estat treballs acurats: si tots els diners que slan esmerçat en aquest sentit baguessin
¡donar el maximunt de fruit i benefid. no tindríem pas res que dir i en
restariern satisfets. Pera no ha estat
ami. La R. F. E. A. Ita actuar, fins
fa poc. amb molta competencia'. Paria es que, també fi ns ta poc, no li
havia sortit una tasca a realitzar tan
perillosa com aquesta de la preparad O olímpica. I en aquest sentit ja
podem ben dir que ha obtingut un
gran fracàs , un fracàs absolut.
Llàstima de les mils i mils de pessetas mal esmerçades!
No pretenem pas demanar r esp o nsabilitats a la R. F. E. A. per les
deficiencias i equivocacions sofertes
fins avui. Tampoc les demanarem
al C. O., que per a nosaltres queda
apartat de tota responsabilitat.
, Els responsables del nou Iracas
que obtindran els atletas peninsulars
en la VIII Olimpiada són únicamera els bornes que dirigeixin l'atletisme espanyol. Nosaltres no teabsolutament res que veure amb
ells i som poca cosa per demanar satisiaccions quc, per altra part, no
salvarían del naufragi a que han esta: portats els atletas durant el perrada de preparació.
• ••

Per fonamentar les causes d'a' questa crisi liem de tenir tuolt en
compte que el máximum de rendíment d'un cos huma va Iligat amb el
Máximum d'entrenament. Si ambdues
coses no -an ben Iligades, les conseqüències poden estar perjudicials per
a la maquina binnana.
' Per exemple: renim un borne que
l'estem preparant per rendir urt esforç maxini en una cursa determ,nada. Quant aque .tt Inane esta en la
plenitud del san entrenament da quan,
efedivament, seI clett provar al banc
de proves per fer -ii donar el set: es!ore. portant-lo al seu limit. Si , això
ho dclii abans, o sigui quan la preparació no ha estar total, correm el
penh de causar perjudicis secos en
Forganistne d'aquel! borne.
Per altra para giran aquel/ home,
en cl matara de preparació, ha donat
e/ màxim esforç, 1. per tant , de resultat, no el poden) pas obligar a
què continui l'entrena:11cm, tota vegarla que aquest ha arribar ja al seu
máximum. Allavors, el que cal, es
reposar el temps precis per reicr les
energies perdudes, per continuar, més
taré, al sea (legan temps, altea %olla
lentrenament. pertill entrenament,
Sra. Inés acurat. més perfeccionar,
mis metòdic i ralculat: del contrari
els progresses no ser ía n gaire notables.
.11em donar aquestes explicacions
tècniques perquè tenim l'absoluta seguretat que dintre d'un treball deficielo relacionar ami, elles, estan les
causes d'aquesta crisi experimentada
per alguns deis atletas que es trotten
a París i que ni els directius peninsulars ni l'entrenador han sabut evitar.
Els directius atlètics, amb rota llar
incompetencia, han sacrificat el-, atletas per la terra. Nosaltres, en igual
cas, tractant-se d'un sacrifici total
Per a l'estar espanyol, haurient sacrificat aquesta tarea abans que els
atletas.
Esperem ara el , primers resultats
P.:caías, mentrt continuern creient,
com en 192 1' . que el "maillot" vermell, it França, tarà riure.
Rosend CALVET MATA

CICLI/31111
LA XVIII VOLT. CICLISTA A

FRANÇA

RECTIFICACIO,

()T'Ello CONTINUA
Ens NCO• 111 obligats a rectificar la noticia que donävern
en la nostra edició referent
haver abandonat. abans de la
cinquena etapa la l'olla a Eranea el corredor santanderi Otero. Aquesta notleia fou degnda
sens Juble a una eunfusiú dele
encarregats de donar la sortida en rebate/dada e[apa, ear
ha aparegut en diversos parióclics i fins "L'Auld". organitzador de la curba, la publica.
Per mes que no s'ha rebut
encara una It(t Ct-Hit`tiCiÓ expllrUa de la versió. eal considerar-la rom inexacta des del moment que oporlunamunt rebérem la classifieacid que ubtinguc Otero al final de la einquena etapa, dada que apareix
landa; en 10/3 els parindies
Frama arrtbals ahir a Barcelona.
Lamentan, l'ensopegada uns

Hon dit en un principi que cada
dia que pasta els representants peninsulars als Jocs Olímpics valen
menys. La cosa no pot ésser iii més
rara ni mes incomprensible. Desits
jarreta que el lector es dones compre
de la, nostra sinceritat en dir les
toses i a fi rmar-les, abans de fer-se
afirmatiu el iracas. Es a dir, que no
esperem els beta per Citar-nos compte de la poca cosa que són els atletas espanyols o del mal preparats felic[iern qua la noticia no ha.que estan.
pi eatat certa.
Altramerd la elassifiracid
Els progressos realitzats pcls atleque .[Mingueren Janer i Otero
tas seleccionats són :non petits i
en relació amb el temps que han es- al final de 1;1 cinquena etapa,
Jn.tler al 53 en 20 hores,
tas sotmesos a una preparació acu- fou:in.,
56 u
al 7 g en
rada (?) i a un regim, deinen d'es- 31
22 hores. 28 M., 55 F. le; nosper tals progressos.
tre compairiola Janer féla tina
No és precisament ara que ens dee xcelleul perb ea els 100
turarem a examinar minuciosament
quilbinetres diirrers sufrí set
rebentades (I nc li jerez) perdre
les raons que tenim per parlar d'aques-ta manera. Tampoc volea: que tnolh temps.
En la elassifieaeigl grneral,
hi hagi qui pensi que som una mica
ap
massa prudents en mostrar-nos tan e t lopra deaprs de la rinquana
apa.
ocupa el 17 lloc
reservats. Ja vàrem dir en cl Ilustre airar clJanar
14 . mps de 85
3r.)
primer articic que no volieni entorTa¡auts ¡ 6 sa . ¡ Otero elhures,
74 arnh
pir la rnarxa deis treballs que es
'al
:A
realitzaven en la preparació olímpi- COMERENCIA DE D I V U LGA.
ca. Una volta hagi donat cometía
CO ESPORTIVA
l'Olimpiada ja en parlarem extensaEa Unta, Elr, 011 11 a do
ment i amb tota mena de mores.
p olobrarit (1111 1111 al''l' tit l per
e
De totes maneras, no estará de fa m ' ya im porläncia .1••
1111 1 del nlea gran exit.
:mis que insinuara algunas coses cont
E5 tinala de donar una eo nferiencia es_
a anticip del que IlléS taré direm.
¡va i maulle:tia mil janeard
Poden: assegurar que de Tolosa mol
P e xp o sieid de bellas i sanes doc.
han marxat cap a Paris atletas que 11111Os en aquest :sentía, erear
valen menys del que sahen abans Ull ambient del tot favorable a
d'anar-hi i que han fet inarqueb pit- l'obra esportiva que estä porjors que les acostumades. I tins Jai lant a cap l'esmerad( 1 'hub.
"la Unta Esportiva .le Satis'
ha hagut que &han vist. obligara d'ar:d
aeluaeia i les barriadas
bandonar la cursa per manea de tor- de :sera
Sana i lloslafrancts". Aquest
ees per acabar-la. Tot aixia abatis
AS 1 . 1 tema que En dna
d'anar a Paris. En aquestes condivice-president de la Enid de
cions, si hont liague:s estat directiu, Sana ha escolla per a la cones prescindía seguidament d'anar-hi. ferencia que anirh al seo chi Els que dirigint no ho bun fet... es 'rec.Crear TfoUS adopten ti
la railque tenien monas ganes de vcure la
sa esporliva, fent neixer en Pes_
Torre Eiffel..
perit de los 111/11/ses indiferents
Aquest cas esmentat de la situació als exereicis esuorthis Im tu beés la finalilat (1,1 rofl .
de: , atletas es molt sensible. El que neficis,
ferenciant i g lu la Unid Esporli.
un atleta que esta a regia], que no va de Sans.
fa res mes que preparar-se, hagi
La conferiitieia comenearii
d'abandonar la cursa de preparaciú dos quarta sie dett de la vaina
per manca de t'orces i d'energia és de laosinentat dia, a restafge sola Unid Esportiva de
quelccan gran que palesa Fías d'un cial de
(Cereele de Sans), carear
entrenament inadequat i del tot de - Sans
sie Galilei. 9.
cient.
'rimel
t-,ce d'un [tete puraEl Inés incomprensible encara d'a- ment d'educació espurliva i in'quest cas es que en alguns d'aquests tentant els organiizadois veradates no existdx el sobre-entrena- dina. l'educarió e:sir:ritual. cha
alegrarlem que ohtinguas el re,
n-g ua tota vegada que en el aell c05 sultat
mas a fa lagador possible.
&ha experimentar un augment
L'entrada al saló-teatre será
,pes, eo que está en rompiera contra- completament i únicament siS prega u les persones
dicció amb el "surmenage'.
A que put obeir, donas, tot alzó? que hl vulguin assistir que
Et, clac que aquesta crisi fisioló- guardin el degut emagortament.
gica no gol Ila y er nascut pas d'altra

cosa mis que d'un equivocar treball
de preparació. Eu la part hidroteripica nimbé is posad* cercar -hl les
fasate, en parts Inés petites..

I Tapioques i

Purés 1

PIQUERAS
del m611

4611 als millors

-TEATRES

TEATRE

r444444.n4•44444444444.41+.
Orandlosa companyia d'o.
perotas I revistes de Josep

de la temporada
ESTRENA A F.S1•17SVA
de la Mujer -rerwr en Oil quadros

Joan Caderas, procedent
del Teatro Reina Victörla,

Per

Darrera setmana

La Bayadera

• /don avisa &teas per certens
e-e+CrelffliNli

RESTrliPA 73,
44-reeeeee-c-ast

•Yelic-04-sees4:4-;444444-sor"
ELDORADO
0011eeu de varletate
Avoi , dijons,

tarda. a les

Notables panículo'

la

Exit deis exeimtrics parodist es

AND GEAIKS
Exitis dais famosos ciclisGEMAS

ree4+64+04414..11144.44444+

Can CIILLERETES1
Outet•e•.

TEATRE NOVETATS
Temporada

d'istiu

tiea dirigida per
Gregori Martinez Sierra

LES ANDOS
Exit de la formosa dansarma
MARGARIDA DIAZ
Ornas ovacions a la eminent artista
CONSOL HIDALGO
Selecto I exclusiu repertori.
Esplèndida presentació

proceden t del teatro Eslava.
de Madrid; primera
I

actriu:

Catarina Bärcena
..1V11 l. dijous,

emnial de la
ron)panyia. - Tarda, a un
quart 41e sie. i nit a un quart

gentins per Spaventa. - Diremires, ni'. a [iii quart
d'onze. 13 abonantent gran
/mala. Debut d e ja c ompanyia cómico-di amatiea:
ALBA-BONAFE

Dissable. larda, ir-latinee no_
pular. La pluma verde. Nit,
i- a
un quarr d'onze, estrena
de la coa:adra en 3 actea de
Pero Muñoz Seca i Pero Pi'_

Magnifies jardins. on es amideix d'una agi osissim
ad a temperatura. Oberts tarda i
funciona nt tubOs les grans
atracción,. Cada nit
CONCERT A LA GRAN PLAÇA
.11• 11l, dljolls, fa rda, matinée

infantivola, anth presents par

nens t nenes que coneoliviti
al 'Airó.

FOCS AERO - LL.UININOSOS
a Ja gran plaa
g ' (le feales. Café
Iteslaurant

Dernä i cada dia:
CONSOLACIO HIDALGO

tt . t t lt0 e : Mujer. 1.01wo 1tOr

Catarina liarerna. (Musa par
Itlaria Esparza i tangos ar-

TURO-PARK

L'ovacionada trímpe japonesa

Companyia eärnico-drami-

Tal/don 23n1 1

OIVERSOS

ta:-

LES 4 BOBYS
La bella dansarina
MISS ALEXANDRA

Wo'-',

....4+•+0441eCreCCKK.444-3.444fe

--CINEMEST

nnnn11.111..!.•

ri

K' PA

i

tor 1 Natalia, ti model; I rernala
de la aren s a a• El secret d'A'ts
Roca

TEATRE POLIORAMA
Companyia de combdies del
Teatre infanta Isabel do
Madrid
AllTI 11 SEIII1ANO

.4444+44444444,4o#44+1
t Monumental - Pedra
Walkyria

Avui. dijous, matinée de
moda. : rul. rm[da [-electa:

a 1,tn. dljous, estrenes: L'arnordaa gaia, 1 »nada: Mime. ea renda,

LA ESCENA FINAL
Divendres. nit, estrella
D'Illma'a do la comedia un 3
actos de laitis d'Oliva i

1

fuente:

HAY QUE VIVIR

5A NTPEF - BERGES
AVUi.

bA1111L11.1 t-F.TA1ANA
tlo..te...
E
RENEFIC4 . SAN7.RA

1!"-Px( iPt •51 1..as k111.
Entrala 1 bullen DUES pes/tal/a
1. 1_'o111 n 4 PE!. h1.1
LA CAMPANA DE GRACIA
o
EL FIEL DE LA MARIETA
ti.
DON JOAN DE SERRALLARGA
n 1 n 11.
lt a e.,
1. El Nor1,1/1 iii Irf- + 11/11',
ELS AMICS DE LA DONA
II
Concert per
CODA ItA',A 1 E Oil I U:Mili/U.1.

1

4

vessera

Avui, dijous, 3 de juliol, a dos
tiotirl ,dou ube la tul, //Ion
,t11‘11Ph ; .1 0 Sarilarie.-, per la vo_
bla La Principal Barcelonina.
Entrada de
10/11 Os.
sla«Mt

1 t;ili

COLISE VI
Teltrun 3535 A.
Avui, iliiiels. ;. vit sense pre_ "",
• eadants de P12.ctIgrams, la :.
maravallosa I tt ' Ult•Il l t, en relit! ti El turmell de fa Maria, .
comedia ilel programa Ajtr- ...
rifa par Daughts Me. Latir: i
India :n1:1v. l'11/1 , Sil, si i''.
na d'El gat 1 el canarl, fati- s;
, Iír. La Ilei d'heröncla, dra-

1

PPI ' Elji‘ 1 f;illYion

1

actos, de

Flors i Cailiavet,

traducció de Joaltrim Albert i,
PRIMEROS!'
Doma, divendres, comiat de
la i • ompanyta. Tarda, Rosas
de otoño. Nil, Cuando florezcan los rosales.

Disbable, debut do la com.
panyia Tatay-Tov•r, primera actriu, Jullta Delgado
Caro.

be4444444604.0114446~Ner

MIQUEL MART1
Quaranta liabitacinns
terior:; ainh Itigua correrla
Cambres de bany. Servei
acuradibsim
CUINO DE PRIMER ORDRE
Obert fins al 30 de setembre

Per a m'Arrees i detalls,
al propietari ile l'Hotel, a
la "Splendide Pension", durar de Pelar 8. 'Fel. 3691 A.

I LLURS ACCESOR1S

FABRICA DE

OpTi r A S- otereli Operar' muntl.
dor. E.serrure a /.A Pi •
10 I, I I i V ruta.

LAVA B 05, 1
WATERS

s'orareis
per a
in
gatzeill de letal:s..
amb benes retereneleS I practica secc:a
'austros. Eserture a LA PUBLICITAT 5G1,

D'ENDENT

B I DET5
DUTXE5 4_1
A IXETES)---

OFERTES DE TREPO).
Es neeessita dependen' a/nb gran pdo.

Etc

si conieltrxa e7ti Illmejur e Netial lUnalsia m
trantbj

parta. Orertnienht, dieta arda. reteret eles I prolenstonS, a LA PIALE/1.1r
m'enero t306.

ENRIC CARDONA
Ver g

Y Cona,'

en vine juntadas. prajartant-aa

la primera. El tresor de la caraS e Sla, grandiós filio de 51,:111
11U

Ir/11 . 11'11e (11 n 1.DiX. El corola

blanc, magnífia film dramatia

4 1 0 1 seleri tt propala:1 A 'Ir itt , intarprelati por Jantiat Wilson.
La eabatec maglquea, eirrla n • n'i
:a ira. L'escala do l'ongany,
grao:timan comedia tiran:itl:va.
pertanyerd al holeOte progr;1111.1
Murta, inteeprolaila per la
Illte artista Miel Clnyt0n. Diu_
menge, nit,[estrena de ha s eg.
Ila Píen:ola tlii La portera do la
fabrica. Itilluns,
ineravollós
intarprelat per 30 vale_
liras ralralloa de la pantalla,
Animes en venda.

LLOGUERS

Lar

aa l t ' 11 ;59 h4

BARCELONA

11444+0•444444 4.44•••••••••41

CAPSES DE LUXE

C. del

te

XOCOLATA

VIDUA DE

M.
Avoi. ili .joite, tot to .on ostro_
HoS. Prttpralott oxt dimig/
La portera de la fabrica, me
lavallos it sup a r-a r roa dividida

DEMANDES DE TREBAU.

A Montserrat, a deu minuta en autora mafia. Itt ha la Co/Ords Puig, la pul
lloca lutos amoblats, roba, aigua corre!
Mun elertrIra,' pare 1 /Onts rlqulssfan,
111101111,5: Rambla de l 'atalanya, 52, pro,elpitI seauna, u a la Inatelsa ColOnla.
--de Mar. Es 11oga casa amoLLORET blada, alga«, etretrIcIt3:,
11a n ;IN tl'alio 5 5 lIttest ep,gtomtp.
For!i,:ir-, 1 ti, l erre/1 Sejt0122.
d'Estraebt cases per
CALDES gar. liad: Mera, núm. .
l'ora.

R
C3rrer
ya Casa BAGUtS,

I

EL8 AaffiC8 DE LA DONA

DARRERA SETMANA

y

CAMERES
BANY

vinent

f

l'ia [apearla, número fi
Talaron 1371 A.

tal-da, a o,. Mar:
AlagnIllt .et mal pohttlar

Avui, dijous. Tarda, a un
quart da bis. Nit, a 1111 (mara
tronzo. La t • omadia en tres

i all 3

t1V sp
de

./k•

Cinema Princesa

La 1-AMPARA DE GRACIA

e

a 050 pessetes les deu primaron parautes i a 010 per cada
- una d'oxees

1 rer a casaments I batelus. 41111- 1

Denta. tlivrOdr n,,

dirigida pe' primer actor
Manuel Díaz de la Hala

k-,[e4te

1111111CI3

MUNDIAL SPORT
laa gona 1, can tu triada a la Tra-

SAGALM

HL 1' .-1111.5,A
LLADRE DE NINES
lAnnehat, i Mantua,

-44+.44 .6•4444,444.44~Teatre Barcelona
Cornpanyia de comèdies
DIAZ-ARTIGAS

Dtp6se general e Eroarta•
EstablImente DALMAU OLIVERES, 13.
PASSEIG DE L'INDUSTRIA. le • DUCEIONA

C

a'
Entrada da «asola: 50 eantims

ALGUES SAUT HILARI

EL

i-1444n44,14+4444+4.414144444.0

e

CINEMA PM/4E
la Cascado

“01,15t'II,; Derir111,

4 11111. VI [ 1 ,, i11 V e rgliSoe, rvy prosa. t Novetats unlvereala
; núm. '190.
' Divendras: El bressol buit,

ttttttttt muna

PRODUCTES HORLINE:
AIGUA d'HORLINE (Untura progressIva per als caballo
blanca): 6.- CEPILATORI (actiu I Inofenslu): 6. - POLVOS (molf
adherents): 250. • CREMA (evita l s arrugues): 250. • AIQUA
DENTÍFRICA (en comprimits efervescents): 5. • BATHOL
MONTRY (sals minarais per a basys de peus): 350. • SANIBEL
(comprimits al bay-rhum, per a regenerar el caben): 350.

o altallt ril M'tim g:‘ c

cl negra, pIr Wdba rn
!Tul. LI
ball de dialresses, per 111/11' We'd.
Tomrset r05 toscos, luntoriorr,
hit: L'enser/apare, II "untada, 1.8

tr

1,111011111111111111.11111111 lllllllll mono ttttttttttttttttttt tomionot tttttttttttttt

lasugurnelo del

14.04~444444-oeesseeee

444+4,4~~1~91111.41~~{Kri..'

411

Cate-restaurant CARDO

,i pcttta ha n erirn, p-o May 51,11,
r•loseeet•e+Ct-e-aegeg e”›1-1-e-ir...,,1 •1:" -

EL MENDIGO de GUERNICA

'114•44•444941~114844+14+'
' Gran Teat re Espanyol

›upot . prorItteri

L'AIGUA HORL1NE
ademes, fa desaparèixer la caspa 1 pära la caiguda del
cabell, fent-lo suau ondulo.

charles
A t'Id, aljnus,
G a 5, ronami per la Banda
de Vergara

Lett divertido, poli/culos El crim
de Pamplinas I Patatolt; les 11rmoses coMedi• L'adorable /Induc-

--4444444444+64+.4+6444-»-

fäcilment.

Tren 5esslons
patinatge

aval, Miaus. tarda 1 Jet, monumental programa. cine col renest

444 4 46 4+1+lisIs4 4 4' + +.4.

El primer cabell blanc, com la primera arruga, set-.
aci ravis de la vellesa. Senyors: cornenceu d'envellir.
Defenseu-vos, rebeleu-vos, contra aquesta M'esa,
que dragadas ve precoçment, abatas de temps.
Qui heu dc ter? Arrencar-vos aquests maleits Caben. blanca, no, perqui destruireu un tieso? QUC patear
mai mis tincireu. Ten vir-vos. Avuí en día as podan
acon.sellar aix6, parque /a ciencia, amb d'Hor¡Inc ha trobat un producte eficaç. L'Aigua d'Horlhie
ds una tintura progressiva 1 cientifica, que retorna la
cabells al llar color normal, que no taca, ni perjudica la
pell, ni pot portar-vos cap mal, ni deixa cap senyal
extern que faci coniixer que us tenyiu. La seva aplicaci6
no demana cap cura especial; un mateix pot fer-ho

Ge

tez

guides a l'eladrid. -- Es despatxa a comptaduria.

Heu de
tenyir el vostre cabell

PISTA de GEL

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia

representada t 25 nits se-

Exclusiu programa arnarieä Fox
Avni, dijous, guaira estrenes: Orla de cocodrilo (natural),
EJ L'Indomat, pel celebre Tom Mix, Hotel de simia, einnica,
lora Medina deliciosa eornt, dia di:ami/tira per la simpatica
u artista Shirley Mason.
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BALNEAR1 DE CALDES BE E 01 (LLEYDA)

Les millors aigües del Inda en la Sa y a classe, reconegudes com a tals per les eminències mediques. 3 .1 manantials diferente, tolo medicinals. CMabre /miura medicinal a 60*. L'acid altament beneficiosa d ' aquestes aigües, s'observa en totes
les manifestacions de l'artritisme (rotuna, gota, diabetis, ele.), i en les alteraeions erhnlques del aparell respiratori, tub
digestiu d anexos. Viatge enmodes autointhils des do Tareega i Dleydrt fins a Capdella. D'allí fins al Balneari deliciosa
excursió en bones i ben :iparallades cavalleries, que proporciona l'Aihninistraeió mitjançaut avía. Clima deeiciós t immillorab l e durant uliol, agost i setembre. Punt de partida per a pintoresques eicursions ale llore mes notables del Pireneus;
Inf.: Lloreng V411mItJana, Banys !bus, 9,

