Irry"

_

mate=

5.

viz

r

lowe le- idilio* pa
peipiitara !do eme faene yo.
pastar* peeábas ~le á
0441 ha tartera., flases.jär
fique« OdebIlrailli3 MING
llar I ear als «per% eme.
rf ti.

evfoopeb 0=1 ranaillt. ate*

PREUS DE SUBSCRIPC115:
EDICTO DIARIA
asreetona. . . . 5
Tea amo
" sama»
Pentnstua Ibérica .
América nanas. . soso '•
# alma p a tio& • • *II

f

effeeli111111111113111111111111111110f11111111111111111111111111111111KIE11111E1111111111fg

(t» "ealirda", diari
BARCELONA, DIVENDRES, 4 DE JULIOL DE 1924

ANY XLVI—NUM. 15,761-.- "PagIJ: 19 PENTIMIS

EGIPTE
NORD
A L'ARMA DEL
1 ANGLATERIll

LES REPARACIONS

EL SUDO,

•••n

Sovint. en el llenguatge oficial de la guerra, es parla de
"contratzmps". Aquest mot és de vegades un eufemisnte. Però
creiem que ara té una aplicació directa i exacta a l'agressió deis
moros contra lee tropes espanyoles a la zona occidental del
protectorat. Volem dir que és en veritat un contatemps la re£aiguda bel•ica en el moment precie que el Directori insinuava
une. orientació més aviat pacifista davant un problema que

Este plantejat, entre l'Egipte
'Hure i la Gran Bretanya, ce
problema del Sudan. Es un problema delicat, que pot enterboHr greument . les relacions angio-egipcies. DI Govern de Londres, que ha reconegut els drets
nacional, cl'Eginte després d'un
afecta profundament les finances i l'esperit de l'Estat.
llarg perode de lluites, sosté la
En els comunicats oficials i en les notes oficiosas es parla test que les concessions retes
aquests dies amb claredat suficient perquè tothom es faci car- no afecten al -Sudan, el qual
ece dele fets que a l'Africa es descabdellen i de Ilur significaci6.
considera nora un país diforent
&mime és Hoable que les informacions del Govern donin la sen- de l'Egipte. Et Govern del Catre,
sació de la realitat. Hi ha coses que poden fer mes mal quan al contrari, afirma que el Sudan
hora les amaga que quan hom les declara públicament. L'estil és un boef del tertitori egipcl,
di les informacions oficials drena la impressió que el Directori que per tant ha de formar part
parla amb el cor a la rail. Estävem acosturnats a les ocultacions d'Egipte.
El Govern del Caire té rad.
i a les dissimulacions, 1 és molt preferible que ea digui la veritat,
Per la raça, per da història i per
tota la veritat, nua i crua. Quan es fa així, el poble creu que no la geografia,
el Sudan és un
pasea res mes del que se ii diu, menee que en ele casos d'insin- territori egipci. No hi fa res
decanta,
naturalment,
a
augmentar
en
la
seva
ceritat oficial es
que lea divesions colonials haimaginació la importancia la magnitud de les informacions que gin eetableet entre les dues terres una distinció. Els patriotes
es publiquen.
El contratemps d'ara, sigui la que sigui la seva transcen- egipcis han tativindicat sempre
dencia en l'ordre estrietament tècnic, es lamentable sobre tot el Sudan. No es pas d'ara que
des del punt de mira polftic. Evidentment, el pla pacificador el consideren ferra pròpia.
Deds discurso, pronunciada al
que havia indicat últimament el general Primo de Rivera haurà
Parlament egipei i a la Cambra
de
l'ofenconseqüència
ajornat
a
o
almenys
er
modificat
d'és s
dels Comuns per Zagluil i per
uva indigenes. I l'opinió, que esperava revoluci6 lenitiva Ramsay Macdonald, respectivagairebé
agraque
sentia
una
sorpresa
africà,
i
del problema
ment, resulta que l'afee de fons,
dable davant les tendències pacifistes dels governante militare, o sigui el carbeter del territpri
última
esdeveniments.
Tanmateix
sudanes, s'ha complicat per
S'ha sentit contrariada pele
pe hi devia haver manera humana de preveurels, puix que una l'afegidttra d'una qiiestió de
l'agressi6
ha
procediments. Zaglul no vol enque
de les notes oficioses declara categòricament
trar en negociacions si el Goeetat inopinada.
arrecies parteix de la deCal confessar que el descabdellament de la qüestió africana vern
clareció teta per Lloyd George
pateix una mica de mala astrugància. Sembla e que un poder el 28 de febrer de l'any 1922, la
advers destorbi els millors plans i desfaci les més falagueres quall desconeix essencialment
corfiances. La pacificació del Marroc només pot ésser efectiva els drets d'Eginte sobre el Super la coincidencia dels indígenes i del Govern de Madrid en un dan. I Maedonald es plany de
les deelatiacions de Zagliel, que,
veritable desig de pau. Quan per un costat s'iniciava una política encaminada a l'establiment del protectorat civil, segons al seu judici, poden destorbar
negociacions necessàries per
les
les paraules del president del Directori, per Peltre costat han
arribar a la solució del plet.
començat a espetegar els trets i s'ha encetat un altre cabdell
Potser Zaglul. home una mica
bèllic d'aquesta campanya llarguissima.
impetuéte—per be que intelliTot això demostra la necessitat d'arribar a una solució dugentissim i nobiillssim — s'ha
radora que eviti els cops inopinats i les complicacions dolo- produit amb una vivacitat exroses. El mal ve de Iluny, i qui governa en un moment donat ceo iva. Perb posat a plänyer's
es troba amb situacions de fet que no reeponen sempre a la de la vivacitat verbal, el primer
seva voluntat i als seas propòsits. Es possible que ara es faci ministre angles hauria d'haver
es presenti recordat que mes mereixedor de
me dificil la solució anunciada. Peles tan aviat com
une ocasió favorable, els governants d'Eäpanya, siguin els que censura As lord Parmoor, qnt
a la Cambra del Lords,
siguin, haurien de realitzar el mim estere per estronoar el del-itere,
que Anglaterra no este dis,pocrenie degotall de l'Africa.
s'acta a abandonar el Sudan de
cap manera. Aquest si que iss
un Alenguafge excessiu. I a més
La Convenció Dunocratica d'excessiu,
arriscat. Prou sabem
els casos famosos en que .un
a Nova Yerk
e mair oposat a determinades
reivindlearions territoriale, ha
UNA EXCEL.LENClik POC
ELS DEBOCRATES NO PODEN estat severament demente pele
CONEGUDA.
tete de la hiethrie.
TROBAR CANDIDAT
Quan, fa un trimestre, vaig escriuA. Rolara I VleglIl
Nova York, 3.—La Convenció
re de Suissa estant sobre la irnporDemocratira reunida per elegir
ti.acia que els barcelonins concedien a candidat per a les eleccions de

Full de dietari
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le. si...ates, tenia la seguretat de recollir una observació absolutament
cena. No era pus un d'aquests exercicis de prestidigitació i cartomancia
a que ens laten tot sovint els treballadors de la ploma per entretenir
1sadtori o per fer-nos la illusió que

lentetenim.

Ara m'arriba des de França, en
Oler le "Candide”, el nou magazine
tate . ornat de diari, un testimoni pre-

cic ce la certitud de '.a me ya obsereaciC concernent al Ilustre excepcional ee les sabates barcelonines.

:alees Romains, el poeta unanimista, que dun temps eneb es onsagra al
teatre , dóna sobre les planes de "Can..
r.ale" una breu comedia, l'acció de la
yaal es descabdella a Paris, en tut esLbliment de cirabotes. lins dele personatges, cirabotes conscienciós, declara
que un efectivament Vofici és pncticat
con: Din mana, un hom arriba a saber
que cesa és una sabata enllustrada, és
a Barcelona. 1, de seguida, dóna una
• • st conferencia sobre aquest art,
que, .3n1 tots, té els setas secrete. Fimimas, el cirabotes conseierlció,, exhibeis l'ampolla que conté un liquid (el
oSol Campeador") que fa venir directament de Barcelona per servir privadar , st alguno cliente.
I . 1 1 fer constar que Jules Ramains,
,r de la comedieta, no parla
babalà. Ell ha passat una tema
í, 'la a Barcelona; hi dit que el car
te, dc la Boqueria era tan únic corn
ntrand de Londres: ha dinat
uns quants de nosaltres a la Font del
Gat, en un d'aquells dies de primavera
que ins fan quedar tan le... Es, dones,
us . h documentat el que ve a emetre el seu sufragi en pro de la ciencia
dels nostres cirabotes.
Veieu? La nostra ciutat, sense que
ens adonem. esdevé una mena d'Atenes
dels eirabotes. Badem, amics mese,
badem. Consumim — o mis ben (lit,
c onsuMem—esforeos i diners a crear
escoles especials, institut, d'alta cultura. laboratoris, amb l'ambirió d'exceHir
en el concert de le, nacions... r té!,
resulta que al nos;re voltant, espantan iament, un art universal assolia la
máxima perfecció, esdevenia allò que
es diu un art modelie.
Cal demanar als poders públics la
f unadció a Barcelona de la universitat
deis cirabetes. Supuso que la terrible

metrina tan eficacment combatuda
amasas duren temps no aeonseguiria
S/detrae-4i.

Carlos Reidor&

la Presidencia de la República,
ha acordat suspendre tles seves
sessions en vista delta impossibilitat d'obtenir una votació
definitiva, car les quaranta duem
que salan verifitat no donen cap
resultat per no reunir el candidat mes afavorit, que és el senyor Mac Adoo, gendre del difunt ex-president Wilson, el
nombre suficient de vots per a

ésser proclamat candidat del
part it.
El senyor Mac Adoo obtingue,
en efecte, 500 vots; però en són
precisos mcl's de 700 per a la
proclamació.—Ilavas.
EL XIVARRI A HONOR DEL
SENYOR SMITH
El Journal de Geneve, parlant de

la Convenció Democratica de Nova
York, diu que la presentació del senyor Smith com a candidat, dona Ilse
a una demostració sorollosa desconeguda fins avui. Els telegrames donen, a propósit d'això, els següents
detalle:
' El xivarri que va acollir el nom
del senyor Smith, després del discins
d'introducció de l'ex-assistent-secretari de Marina, senyor Franklin D.
Roosevelt, dura setanta vuit minuts.
Tot allá que podía fer soroll va ésser
emprat. L'orquestra, rival de la deis
californis, havia estat reforçada,
etzivi, en una tempesta del metall, els
aires més populars dels , music-halls,
mentre, a les tribunes, campanes. corns,
timbres, klaexons, sirenas, ajuicia,
cimbals 1 esgarips humane produlen cl
nabrirnu m de discordancia que hom pot
raonablement esperar duna multitud
de tretze o catorze mil persones en
deliri, comprimides en uua sala. Mentre tenia lloc aquesta demostrad() a
l'interior de Maddison Garden, demos-

tracions innombrables semblante es
produien a ton els altres indrets de
Noca York. Uns amplificadors tratnetien, en efecte, les paraules del se-

nyor Roosevelt i altres manifestacions
carrers principals de la
ciutat. Mis de Maco persones mas
escoltasen també les noticies al Times.
Seden% davant (11111 de les oficines del
Nctu-York Timet, es Rimaren al bell
mig del carrer a una demostració que
rivalitzi en violencia i en durada anzb
Is que havia tingut lloc simultäreament
al si de la Convenció. Les sirenes dels
oboes sobre ¡'Hudson i les bocino
dels autondeels s'afegien . al tumult.
a les places

El cas deis
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El general Lossada ha contestat l'ofici del degä amb
aquest altre:
"Contestando a su oficio de 20 de
junio último he de significarle que no
estimando el acuerdo de la Junta general celebrada por ese Ilustre Colegio en le de dicho mes bastante para
dejar incumplidas mis órdenes relativa, a que se publique en el presente
alio la Guía Judicial de C.atalufia en idioma, castellano, he acordado
notificar a V. S. que en d término

de diez días a contar desde el de ma•
üana 3, han de quedar cumplidas mis
citadas órdenes ,y por tanto publicada

la Gula Judicial de Carabela. Lista
Oficial °de Abogados, etc., en . forma
aneloga . a los arios anteriores en idioma castellano. — Dios, efe, etc. -Barcelona, 2 de julio de me. — Car-

los da Lossada.

La Conferencia
d'Ambaixadors
La intervenció que tindrà el
Reich en l'aplicació del pla
Dawes
París, 3. — La Conferencia d'Ambaixadors ha examinat aquest mati
l'informe redactat pel Comité militar interaliat de Versalles.
Els membres de la Conferencia
s'han posat d'acord sobre les grans
linies de la resposta de la Con-

Hayas.
El Reich serä cridat en el moment (aporta a prendre part en la
discussió, conclusió i signatura d'un
protocol especial, en el qual es faci

constar l'adhesió sense reserves al
pla Dawes de tots els paisos aliats,

fixant iii Govern del Reich la data
comencantent a l'apli-

per a donar
cació.

El

pla desearé als aliats determi-

nats terminis per donar per acaba-

a.

•. .
-•
P

mungiitANctifik

Parta, 3. — Al ,ministert
d'Afers Estrangers han facilitat
a la premsa una nota dient que,
en contra de les informacions
que puguin Altor publicades,
Govern francés no ha rebut encara del Govern britànic la comunicació citant-Is per assistir
a la Conferencia interaliatia que
se celebrare a Londres el dia 18
de l'actual. — Hayas.

ferencia a la nota del Reich del dia
30 del passat mes de Juni, però es
reserva que aquest acord sigui aprovat pelo seus respectius Governa.

e•Mf• frie
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Paris, 3. president del
Censeel, senyor Berrea, i el ministre de la Guerra, han infor_
mat davant les Cornissions d'Hisenda i d'Afers Estrangers del
Senat, explieant el senyor Her_
rot les seves reciente conferencies a Chequees i a Bruessalee,
i exposant despees el programa
eventual de la Conferencia que
ha de celebrar-se el dia 16 del
que som a Londres,
A Chequera, diu el senyor Her.
rica, la base tle les converses
fou el pla deis perite.
Respecte del control dele armaments d'Alemanya, hi hague
un complet acord. car Anglaterra vol, cofa saneares, un control general.
En tot el que es refereix a la
seguretaLde França, el senyor
Macdontirl. ea manifestar que
la unió dels dos paises seria la
millor garantiu.
Respecte a rocuptici6 de la
Ruhr, Franca, després de l'entrevIsta de Cloquera, conserva
iota la sa y a 'liberta'.
Pel que f asils denles untesalials, considera al senyor Macdonald que no es aquest el moment més oportú per abordar
Passumpte.
A Brusselles — ha afegit el
president del Consell, — les
converses van rematar molt
(teils, per existir complet acord
entre tote dos palmos respecte
de la "Micum"; quant a l'admiele d'Alentanya a la Conte.
rencia de Londres, serem eta
nitras els que haurem de tizar
el moment °pinte'.
Finalment parle el ministre
de la Guerra, declarara que, de
totes maneres. Freno no aocep.
tarà una data posterior al 30
de setembre vInent per reco.
menear Pactuacett de la
eid de Control. - - Hayas.
UNA NOTA

Sr. Debata del Itere Colegie de
Abogados de Barcelona',

des les sancione d'ordre financier i
econòmic aplicarles actualment, dins
del mes seguent a l'execució completa de les prescripcions dels fec-

ales per Almanya.
En l'esdevenidor, eIn aliats s'abstindran d'aplicar sancions, excepte
en el can de faltes greus per part

d'Alemany, colnprovades pel nou
organismc que la Conferencia determinarä, independentment de la
Comissió de Reparacions.
Tots els signants d'aquell Protocol es comprometran a aottiaetre
al Tribunal de Justicia Internacio-

es troben actualment les tasques deis
tres Comises organitzadors.

El Comité encarregat dels treballs relatius a la censtitució d'un

Banc d'erniesió or es remete 3 Berlín a darrers de eetmana per celebrar la seva darrert sessió.
Es de presumir que els diferente
projectes de Ilei referente a l'emiscié, de bitllets de Banc, Estatuts del
Banc renta i emissó de moneda,
quedin ultimas en tota la setmana.
El Comitè organitzador de ferrocarrils acabà avui precisament la
Regona lectura del projecte d'informe sobre ele ferrocarrils, i es reunírä a Londres el dia 13 del corrent,
per procedir a la tircera lectura.
En quant al Comitè encarregat
de confeccionar els projectes rela-

tius a la indústria, continua casan
impossible determinar /a data en
qué podre ultimar els sena treballa.
La data en que podran Esser sotmeso, al Reichtag aquests projectes depón doncs dels Comités orga-

nitzadors.—Havas.
EL GENERAL SARRAIL A LA
C. DE REPARACIONS
París, 3.—El general Sanad subetituire el general Nona en !a presidencia de la Comissió del control
militar d'Alemanya.—Havas.
UN LLIBRE BLAU ANGLES
Londres, 3.—El Roreing Office

publica el llibre blau, en el gual es
contenen els documents relatius
concerts anglo-farncesos de 1914 a
Ion per al . pacte de defensa rnii-

tna.-Havas.
ELS PREPARATIUS DE DA
CONFERENCIA DE LONDRES
s psi;t465 3,--ear00ble el mes vernstmil que la Conferencia de
Londres comenci en la data ja
indicada , tractant - - shi exclusivament de l'aplicació del
pis recomanat en l'informe Dawes. sense barrejar per a res en
les diseusions la gilesti6 de la

seguretat territorial i deutes intera lía La.
En els cerriles oficials angle'sos es preveu que la Conferencia durará una setmana.-11avas.
MUSSOLINI ANIRA TAMBE A
GINEBRA
Ginebra, 3. — Els representants d'Itälia han rebut, ami)
caràcter oficies, ordre de cercar
estatge per al senyor Mussolini, el qua!, segons sembla,
intenció d'assistir personalinent
l'Assentlalea anual de la Societat de Nacions que se. celebrarà el mes de setembre i a la
qual lambe assistiran els prlrners ministres senyors Macdonald i Herriot.—Havits.
L'ATERRATGE D'AVIADORS
EN TERRITORI ALEMANY
Londres, 3. — L'Agència
Reuter publica la següent informació:
Contestant les recents representaeions Celes per Alemanya respecte al cas
ralge d'aeroplans en torritori
aletnä, s'ha informal al Goveril de Berlin que as :Respeta
una qüestió intecaliada que no
pot per tant sanee soleentada
ailladament per l'iluso:e—Hayas.
LA REUN/O.DEL REICHSTAG
Bes -in, 3.—El "Lokal Asaeteen" diu que als cerelles pollties
britänies predoinina l'opinió que
el Reichstag no podre reunirse allane de la reunió da le
Conferencia interaliada de Lon_
tires, per disentir el projecte de
Hei relatiu a (Informe dele lecnics.—Havas.
CLAUSURA DEI. CONGRES
PRO-SOCIETAT DE NACIONS
Lió, 3. — El Congrés d'Associa-
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M. Ilerrlot Informa llevad les C. del
Senat sobre el sen !dato
EL QUE ES TRACTA A CHEQUERS I BRUSSELLES. :: FRANÇA CONSERVA TOTA LA SEVA
LLIBERTAT A LA RUHR. :: UN COMPLET
ACORD SOBRE EL CONTROL

TIALS
Els intellectuals de Ilengua
castellana 'han elevat recentment al Directori militar una
exposició on Ii demanen de pollar en prärtica diverse, mesures, que elle consideren oportunes, en defensa de Ilur idioma. Els coneeptes eontinguts en
•esmentada exposició mereixen desee comentats, per ells
en si i pels noms que ele subecriuen.
Sembla que en una sessió
pública de l'Acadèmia de Jurisprudencia i Legistaeió de Madrid, el senyor Enric Deschampa va proposar una iniciativa. Aquesta Iniciativa
'exempta — segons el document elevat al Directori—del
lirisme que caracteritza les
campanyes d'aquest genere, va
dretament a una finalitat. pràctica immediata, que consisten
a portar anualment cinc o sis
milions de publicacions copanyedes a dos centes cinquanta
ateneus, universitats i altres
mil Redaccions, Biblioteques,
Ateneus, Univereitats i &tres
centres culturals de la recta
del món on ho n'hi va cap; la
qual cosa s'obtindrà mitjanrant
una despesa insignificant per
part de l'Estat, i amb notori
be moral, espiritual i econòm ic per a la difusió de la /lengua, la cultura i la vida espanyules."
Dines)) de banda la qüestió
de la despesa insignificant que
representarte l'adquisició i tramesa de cinc (o sis, no ve
d'un) milions de (libres a totes
les contrades del món. Aquest
es un insignificant detall material que desapareix davant
una causa d'ordrc espiritual
corza la que hom vol defensa r
en l'expoelcie deis
tuals espanyols.
Deixem també de banda la
darrera finalitat del projecte,
o sigui la difusió de la /lengua i de la cultura espanyoles.
No hi tenim res a dir. La dijoató del propi idioma i de la pi-el:ea cultura es gairebé supere
una cosa inolt digna i mult respeetable.
Deixem encara de banda els
perilla i riscos que hi ha en
l'empresa d'aplegar un semhiera lot de publicacions, des
del punt de vista de la seleccie. Es induhtable que uns i
altres existeixen. Em un fet que
el °raer' que, generalment, segueix l'Estat per a radquisici6
de llibres presenta sovint seriosos ineonvenients. Tal vegada el Directori hi hauriä.posat
remei o em en vies de posarn'hi; perd abans no era sernpre el rnerit d'una obra elle que
decidia l'Estat a adquirir-ne
un cert nombre d'exemplars.
Que pasearte si el eriteri antic subsistis en una ocasió
tanta transcendencia? Perque,
fins ara, tot restava a casa, i
telegrama de salutació. Bine"Franea,
cruentment ferida, demana la reparació deis danys soierts. Una cegada
aquesta reparació realitzada, la preocupació mes gran de França seei
contribuir a la instauració d'una pan
sincera i veritable entre els nobles, dedicant-se a aquesta finalitat amb tot
l'entusiasme. Demanarä l'auxili de
Soto els homes escollits del món perqué l'ajudin en aquesta empresa, la
qual és la mis alta i transcendent que
pot realitzar-se en aquests temps. —
Hayas.

CARBO ALEMANY BAIXA
DE PREU
Berlín, 3. — Ele propietaria de les

EL

mines de la Ruhr han decidit disminuir el preu del carbó en ab-no
marca la tonelada. — Hayas.

Els propietaris de
mines denuncien
els acords amb la
"Micum"

Dussektore 3. — Die propietaris de mines de la Ruta,
sense esperar el dia 20 del carreta, han denunetat els acorde
nal de La Haya, les diferencies
eelebrats anib la "Mieum", deeventuals que puguin esdevenir re- Hayas.
elarant que no ha estat posea
Ud, 3. - l Congrés d'Associacions ble
lativo a la seo interpreacid.aconeoguir els recursos fiper a la propaganda de la Societat de u:tuviere necessarie per poder
Havas.
Nacions ha clausurat el seus treballs efectuar els lliurantents fixats
Una nota oficiosa alemanya despees d'haver adoptar diverses mo- per al mes d'agost oineut, —
cione, especialment una, demanant al . Hayas.
sobre el mateix
Consell de la Societat de Nacions que
LES INTRIGUES
a aplicar
RISTES
Berlín, 3.-S'ha publicas una nota estigui costanment disposat prevista
immediatament
les
sancione
Coblenca, 3. — L'Alta ComisaiO
oficiosa e ala 'qual o «acta de
'Aliada ha dissolt una Associació
conteste, las amostacions dirigides als peales agressors.-fians.
UN TELEGRAlliA
eacionallsta alemanya que eslava en
al Govern alemany, pe no activar,
HERRIOT
DE
U.
relació amb ele serveis d'informació
amb igual afane que Franca, els
treballa relatius a rapliteci6 del pla
,Parls, 3. - El senyor Herriot ha de diverses agrupacions militare
trames a l'Assetnbka, d'Associacicas contovenfent els que sobre aquest
Dawes.
Amasa nota Mea deapede alguno eso-Proisagenda de la Scrittat As particular este exeremament diese>
s'esté celebran a Llena .sat./fatraik
informia sobre la iltuaeld'ed qatt Rations
cions per a la propaganda de la So.
cietat de Nacions aprovi una moció
invitant Inglaterra i Franca a signar
urgentment el tractat de Latisanna.—

•litge.)

ealament els de caes en tensen.
esment, ,. i en palien les tiohseqüenries; però, si el projeete
difusiu 4 erra endavant, c'esdeVirldria que et resultat feria
contraproduent: en lloc d'asee
difoses per Eample món lea
obres cabdals de la literatura
i de la ciencia espanyoles, serien escampades obres insubstaneials, representatives (qui
ho dubta`n, pece no representativos del bo i millor de la
producció en Dengue castellana. Es una advertencia Itera( i
desinteressada que ens prenem
la illibertat de fer als personatgee que hagin de dur a la prece
Deis aqueet projecte.
Una ultra advertencia gasaricen fer-los encara, i ante no
ho deixem de banda. Ja s'ho
han pensat be d'emprar un
semblant miljä de difuete? Ens
sembla (tal vegada ens equivoquen)) que l'idioma espanyol, parlat corn és per lente
milions d'habeanrs, contitu lla com conetitueix un ensenyament tiricial a tants centres de cultura de Nord America, d'Alemanya, de Franca,
etcétera. Jet ha menester reetSrrer al procedimant de collocar, vulgues no llegues. cine
o sis milions de leisteis que ninge ti() ha dentanal Aquest procediment no és, generare/nene
emprat sine pele pisos de cultura incipient i poc coneguda.
Sols en casos excepcional:.
emprat per paisos d'una cultura de sólida tradició.
No seria mit mes escaient
(i potser molt mee eficae) que
el Direetori recamares, , o manes si calla, a les altes institueions de cultura d'establir
intercan yi de publicacions amb
aquells eantres cultural.; del
mateix rant anda els quals no
tingui encara establerta Les
Reials Acaderniee de la Mengua, de la Ilistbria,,..P3
arte, de Juriem"efenenite
Cièncie s , lea Ursiversttate, ele
Irretitutss generals 1 tesnlie et lee
Escoles Per:OrS, tots efe centres i .tnstitucionì d'alta cultur a' haurien sic preoeupär-se de
fer conèixer a les institucions
i centres similars estrangers
els fruits de Itere /rebane, i
obtenir-ne reelproritat. A l'estranger, publicaeiona com el
BuIlleti de la "Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando" o con) el de la 'Real Academia E:Tienden- no són a pr-nes coneguts. o almenys no ho
són pnons, donaste citacid i eignifieattió que les esmentades entitals ocupen dins
la eultura espanyola.
Aquest procediment ene sent bin molt raes reromanable. Pere es el Direetori qui ha de de-.
cidir. Esperem a coneixeu' la
seva resposta als intellectuate
espanyols. I deivern per a UD
a Iba . articile la eterna part del
manifest, la part que podrieni
anomenar defensiva. la primera poden', éssair qualifioada tro
fensiva: runa s'adreça a espandir l'idioma, l'altea a evitar el sen retroc4s, la seva
desaparirie. tal volta, en ParaMente de loe
Liada Master

La Política
A FAVOR D'EN SANJUAN
Contissi, , ns de rAssociacid de 1,1
Premsa i del t'entre de Rerarters ;hin
estat de nou a visitar Capita genera i el ¡urge instruct.a- de !a causa incoada contra p1 publicista N'Eduard
Sanjuan, el mal porta nt.., s de trenta
dies dempresonament, per 50. arficle
del gu.d és agitar.,
ELS NOUS PRESSUPOSTOS
Ultra aitres trotas, el correspansal a
Madrid del Diario de Bat'ecluna pula
ca /a SiVII darrera caria deis ‚rotas pres..

salemos.

N'extrekin aquest toregraf.
"Es cierto que baja /a cifra total
de gastos, comparada con la del ejerdejo anterior, pero examinanda las

cantidades se advierten en el actual

modiecaciones y tendencies. 1.03 gas'
tos de la Presidencia del gobierno (per-

sonal), que sumaban en el presupuesto
anterior ciento sesenta y tres mil ter
setas, se eleVall en el de lezt-as a
seiscentas setenta y seis mil, mes una
coletilla de cincuenta mil para cubrir
dietas, viajes, comisiones, etc. El ?resupuesto de Clases pasivas aumenta
para el ario próximo en once nüllonet
de pesetas, correspondiente al Monte'Dio Militar y a loe retirados del reina
de guerra, muy cenes de siete matos
nes. Posee el articulado d e . la obra
(38 ar1 culos) defectos, lagnelia e in-

coherencias que podria soiaiip al evo.
Mita en tan trabajo nsä, reposado va . éste, que se 're dedo' a reatisar a • • .
vueta pluma."
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12775
38
42550 42550

Nova York
Franca
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Portugal
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43250
8445
9606
10068
24305
32955
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16325
18125
307500
14750

Altunanyo
Austria
Praga
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4107
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. .

4287
4150

1150
2736
32275

6945
89'50
95'50
8440
57100

NOTA NECROLOG1CA
ENTERRAMENTS PER AVUI
MATI
Francesa Serrano Girabas, de 72
anys. Aymá, to, al cementiri de Sant
Andreu. A les vuit.
Vicens Pellicer Martínez, d'un
any, Flandes, 42, al cementiri Nou.
Eduard Navarro Bono, de sis mesos, Carretera de Can Tunis, 38, al
cementiri Nou.
Ricard Martí Mairaó, de 44 anys,
Hospital Clinic, al cementiri de
Sans. A les deu.
Lluís Puente, de dos anys, plat-ja
de Sant Pere, 8, al cementiri Nou.
A les vuit.
Concepció Miró, de 58 anys, passeig de Sant Joan, 54, al cementiri
Vell. A dos quarts de den.
TARDA
Isabel Milete Zorango, de 3 mesos, placa Universitat, 8. al cementiri Non. A dos Quarts de quatre.
Dolors Marco Guerrero, d'i any,
Serra Xic, 2, al cementiri Non. A les
tres.
Benita Garcia Rodríguez, de 8
anys, Negoci, barraca número 1, al
cementiri de Sant Andreu.
Josep Lluís Baleas Pla, d'u
anys, Canuda, 26, al cementiri Nou.
A les quatre.
FUNERALS
En Lorand Orbok. Morí el dia
20 de juny. Avui, de deu a dotze, a
Sant Vicens de Paul.
Socia de la Cambra Oficial de la
Propietat Urbana. Morts el 1923.
Avui, de deu a dotze, misses a la
Catedral.
Na Josefina Fuertes. Morí a Lour-

des, on va anar formant part de la
darrera pelegrinació, greument malalta. Dama, a dos quarts de deu, a
Sant Pere.
CAPITOL D'EXCURSIONS
El Centre Excursionista Rafe] Casanova ha organitzat pel proper diumenge una excursió per infants al
Tibidabo, font de la Salamandra, La
Rabassada, Vista Rica i Sant Medí,

tornant pels mateixos indrets.
Els excursionistes es reuniran, a les
set del matt, davant de l'estatge social.
El Foment Sardanistic de Sant
Martí celebrará el proper diumenge

una excursió familiar amb autámnibus, a Montserrat.
Sortida de la plaça del Clot a les
430 del matí. Sortida de Montserrat a les set de la tarda. Cal portar-se
La minestra.
Preu del Une de l'artórnnibus,
1250 pessetes.
Els aficionats a l'excursionisme que
vulguin assistir-hi poden passar a recollir el tiquet necessari a casa en
Joan . Fuster i Terrida (Rosselló, 551,
bajaos), de set a nou del vespre. En
cas de pluja quedara suspesa temporalment la sortida.

o*thessa444
I "HULES" - PLOMERS
JOGUINES

AGUSTi CASTELLS
Portaferriaaa, •Ilt. T. 1983 A
44141441114.8444414444414.44.444
L'Agrupació Excursionista Catalunya celebrara una excursió familiar
el dia 6 de juliol al Papiol, Llobregat i Sant Andreu de la Barca.
Sortida a dos Quarts de sis del matí
pel baixador del passeig de Gracia.
Tornada al vespre.
UNJO IN,DUSTRIAL

METAL.LURGICA
Slot Clusat el soguee telegrama al
'Residan del Directori militar:
• Trobaat-se amb la inseguretat de
la signaron del coiveni amb Mema. tia: OfIlsitalt imendes a industrie-M*1i. enarst, simuló dificil

"ir ereme

teta "reguera al

Un autornóbil atropella a Erancisca Pueso Doasso. de 65 anys, causant-li una ferida contusa a la regió
occipital, fractura de la cama esquerra i masegament general. Passà
l'Hospital de la Santa Creu.
CONCURS
El Consell permanent de la Mancomunitat. en la reunió celebrada ahir,
acordi treure a concurs La construcció d'una carrosseria limousine per a
un scassis de 16 HP. "Hispano-Suissa". havent de presentar-se les proposicions abans del dia 12 del que
soto, al Departament d'Hisenda, en el
qual estaran de manifest, a les horco
d'oficina, les condiciono que han de
regir per al dit concurs.
No dejarse sorprender
con pomposos

NOMBRES
EXTRANJEROS
para sólo
cobrar mas claro.
Loa Wai.er-closets de
msa duración e bigi..ne,
de garantía •Osolute,

irtm

que ii n . so cuarteen. Son

de Fabricación Española
llevando los nombres 'co . . 8A14 /Tae°
O "LEDO" y se lle-

Noruega
Dinamarca
Berilo
Viena
Praga
flamante

8466
87825
257
737
8410
1961

CANVI DE L'Oh'
/tened« or AMAS .
• Isabel
aso
• 18011411 .
;
84

1952

51625
34950

P MIMO.

e %bias .

31000 York
101101
Setembre
Desembre.
Mate

5'80
770

Tasco 3 jullol
338
348
340
320

Retis dBeonwassortit
chi-

glasses faufasia, tiss-fis me11111 i
PREUS ECONOMICS. Bany
ous, mito 5. Teleion 3938 A.
EL TREN DE BADALONA

AIXAFA UN HOME
Ahir a la tarda, eis el trajecte entre
el Besis i Poble Nou, en el lloc conegut per "La Mina", un tren tramvia
ascendent de Badalona va aixaiar un
/tome. que queda mort a lacte.
Aparentara uns 40 anys, i el seu asptcte era d'un treballador. De moment
no fou identificat.
Sembla que co llanca Sota la máquina d'una manera imprevista, la
qual cosa fa creare en un suicidi.
ACCIDENT A L'INTERIOR DEL
METRO. - TRES OBRERS
FERITS
La policia ha practicat gestiono per
aclarir el rumor que venia circulara
que a les obres del Metro baria ocorregut un greu accident.
Com que no s'havia presentat cap
ferit ni lesionat als dispensarla i hospitals, la noticia havia resultat de difícil cornprovació.
Després s'ha sabut que una vagoneta. carregada de material i a la qua/
anaven nou obrero pastara pel túnel
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dels passeig de Gracia a gran velocitat. la qual cosa motiva que topés
amb una altra vagoneta. Els obrera
que l'ocupaven foren llançats amb violencia, i tres d'ells, anomenats Marian

Vallejillo, Ramm Daban>' i Miguel
Montes, resaltaren amb contusions de
pronòstic reservat. essent conduits
una clínica particular.

Si be per sort l'accident no revesti
la importancia mi, batida pogu,t tenir,
la policia n'Ir; donat compte a l'autoritat judistal perquè s'exigeixin responsabilitats per no haver-se'n donat
coneixement.
JOVENT UT CULTURAL
POPULAR
Diumenge, dia 6, a les cinc de la
tarda, al Casal dels Lluisos, placa
del Nord, 9 i 20 (Gràcia), es representará una Buida fundó de tea-

9835

Ire, a càrrec de l'aplaudit quadro
dramätic, ami) l'encert i cura que
tants d'èxits li ha valgut en les anteriors re p resentacions la festiva
obra catalana en tres actes de continues situacions humorístiques provocadores d'esclatants , riallades:
"La tragedia d'un casod O els apuros d'un sereno".
RESTAURANT ROYAL

Saló de Te
te dansant de 5 a doä
quarts de 8, i dinar a EarneriLana, de 9 a 11.
m'a

dia

Diurnenge vinent, a les deu de la
vetlla, la Cooperativa "La Dignitat" celebrará la testa cooperatista
internacional honorant els insignes
cooperadors josep Ribera, primer
president de la Societat, i hlr. Char-

les Gide, p rofessor honorad de la
Facultat de Dret de París, plaeant
Ilurs retrats a la sala d'actes. En
aquesta festa es Ilegiran les biografies que dels homeratjats han escrit En Jaume Ans i En Josep
Gardó, resp)-tivament, i un treball
sobre l'escota económica de Mr. Gide, escrit exprofés per a aquest acte pel professor mercantil senyor
Verzier. L'acte, que será públic, es
veurà honorat amb l'assistència d'illustres personalitats del cooperatisme barceloni.
El Club Esportiu Internacional,
diumenge vinent, a les deu de la
vetlla i al local Rec Comtal, 17,
principal, tindrà lloc un gran ball
dedicat a totes les entitats esnortives i en particular a les de futbol.
Tenint en compte el gran entusiasme existent entre els esportsmeo es creu que sera una l'esta moit
Huida.
La Junta Directiva de l'Agrupació Excursionista i Esportiva "Joventut" convoca els seus associats
a la reunió general extraordinaria
que tindrà lloc el dia 5 d'aquest mes,
a les 19 llores, al local social d'aquesta Agrupació (Viladomat , 1,53.
bar) per tractar de reforma total i
aprovació d'estatuts.

JOIES, VERITAB LE ()CAVO
objectes mona de total, olassea. Preu fix. Vettern, utint 41.

Les paraules
se les emporta
el vent
dentat i rosadas les genives.
microbicida evita lea
caries amb totes les molestias que produirien.
resplendent el

1 per la seva virtut

ACTE DE SIMPAT/A
Diumenge, a les onze del =tí. tingué !loe l'homenatge que els reino
de la barriada de Llotja van fer
seu primer alcalde de barri En Baldin Puigdengolas Sigró, el qual, pel
seu desvefflament per tot el que fa
referencia a la dita barriada, n'és
mereixedor, pel desinterés ami) que
ho fa.
Fou una festa molt simpática,
car prengueren part tOts els veins,
sense distinció i al fer-li ofrena la
comissió d'un magnific bastó i un
artístic pergamí, les dues cobles
juntes ejecutaren la bella sardana
"Santa Espina", el qual acte fou
sorollosament aplaudit per la gran
gentada estacionada davant el domicili de l'homenatjat.
Es bailaren sardanes fins a les
dues de la tarda.
CONTRA LA PORNOGRAFÍA

Ahir foren recollits per la polka
6 342 llibrets i 720 postals pornogràfiques al domicili d'Antoni Llidó i
Vicente, que fou multat amb 500 pesSetas.

Sembla que sen feia una gran exportado!) a América.

mAH JONGG

TUB: 2 Ptes.

1415

1375

1317

1404

1380

1365i 134

2528

2338

011L1GAC10149
Fere. Calal.napa i 95 : a1:::
aCC40eaa
faRROCARBIG11
Fer. CUMA» e% 0125
1
.." Ca
. tslan
s f. 9,..n ,/.;,:0470,i705,50.
es
lalp. 3%. 6500
2:691:TaCelt.
• • •
62'65
' Cremallera
, /00'00
63'50
1. •
YER RoCARR11.8 1 TRA511,1Ei
6385
; •
03 25

RAMMIRM11n11~

La seva composicto no Es un metal. •
La Pasta Den. Es una crema sabonosa ,
d'agradó., sabor. aromatitzada amb menta
' 4 ^-, de bona qualitat. Res de pedra

2331 2351
2315
2322

1600

Eme. 8008833 . 7300
69'•15
.75•
P.
•
6950
5. 880 ,840 .
Orenaa Vigo. . .1 15'25
• 13.000,000 5 70.75.
•
- 0 91 69'50
63 25
Anclalusos.
85'90 .rior11211 .
. . 1 56'00
• 13.000,000 C 74'75 exterior 4% A.
lfe. :2191017
6700 11.7,e,"."Ete
3 60C:
8: 197:40 : Canal Ebro . .
.1. S. JOID
3.
8560
>tu ue.
Mollea
ara
6500
AJUNTAMENT
• c.
,,,,15.
6 5'5 5 lord 6%. .
OE BARCELONA
10200
•
• p,
85'55 1Isasuas.
AIGLIA
2113
I
ELJECTRICITA)
.
ciaa;
0
r
t
I
6
4
:
:
9
1
84'15
96
.
171:8
1
5
9%
Em.1.610 1903
80'25*
0420 31011939U 211113.
•
•
64'50 DC:ta
7000'
Catalana
1904
84'25 Valen. 1 10# S
. .
.13g
•
pon 8700
95'00 t
1005
a0'25'
secarles 1...
Ele. bons i ss .
62'25.
;5
•
•
1906 N
89'75
F
smorinzable 6% r
7
•
L5.
2.5184612
5%.
.
.
6275
o
'1
y
5
7
1
•
pf. 6%! 78'00
1906 11
• a 8975
EA •
62'15
Altr.lea Baria. o. .1010'00
11106 C
8915
•
Z. A. A 9%
•
lans 649, 9851:0705
9175
78'50.
8023
•
1957
4 1/2% 77'25
9. . P. /.. Mol. 4% 670(1 C. kg. A. Illeerdir
78'00
. 2.'1425:00'
1910 II
• 11
• C4%
Bilis 71, 6:0,,el•
7000
78'50
1912
5% Al auno
• 01%
49'00 f. A. Elact. 5%. . 100'00
0111111111118
7900
1915 E
•
95'90
•
71'75
1912 F
t4"14 76'00
. Fiu: t. ISItt. 6% 7V00 C. al. Tabaco P
85'75
23500
g
78'50
1913
"
614
Mau. ti«. e% 4300• • .
• p I . 21700
10085 c.
7800
• E 95'90
1516
• F . 95'90
•
93'5u Produe. Plrielll 0% 9500 C. !rabanal/ea O 75 Ou•
g,•
/917 18
7900
5915 o161.1GACIONS D/VEnsE8
1918
P. 5500
•
7800
2...
1917 A 95.7e
7565
Espanya Industrial. 160 011
1919
ß 8590
78'00
•
74'25 transmutas 4% 8350 Gral. 'Alarnos O .
1020
'7000
• G 050(4 Orensea 111 11.14,
•
9550
93'50
•
6300'
• D 93 -:Ce _l'etnia S%
1951
0830
•
• g 0510"
C.
Peninsular
89'50. Praells
Isla Exp 9865
. 8485
na is
mg, os
. . 10325
.•
61'25.
78'00
lftiampla 1899.
la.
•
F
96'30.
9475*
•
V. .
Nalsend 6% . . . 400 oft• U.
•
Trea. A. 1924 A 151ed• ;neme cs.
NetallergIca 1..
2965
1013.
9000.
•
103'00 Autommbus S. A. 90'00
"
" D101'73•
78'85 F. »il'Oblree
1807.
88'25
%11/1
. 115
.
" 5, • A 13100 eerundar . : 4% .
Ille p ano-Sulass . . 1b au
Boas Reforma .
67'00
22'00
-J. Gral. Tram.
•
-ala;
•
•
b
u . . .
101'80
7900
•
PoRT3
:
04 %% . . ;Z:j0. nulleres
...
• 6% 93'25 a.
17000
Fort de 1$arce l on3 8625 • • 0. 1924 o 10090 "
• a. 1 sonde1gs
Cartn. Berge 4 1/2
-" 015055 tramrles 1350
P. .
• • Henal&
8015*
99'00
1 pavo. 6% 7250 ¡mandil:lea Agrleolev
• O% 74'75 Const.
•
17550
• Sevilla.
Cases
Barates
6%
21100*
• 21:. Ana. 4% 7500
• • 01.1.-Muße 96 OU•
95'00
2errl5-Barua. 0%. 103'75 a. ae P. de 8. 7% 98'00
•-(

però resta amb el seu perfum, el de la
Pasta Dens, protectora incomparable de la
bellesa i de la higiene de la boca. Deixa

lifar5 Mala.

1609

40854 DE P A Ff Id

TOrd 1..

ACCIDENT DEL TREBALL
Als tallers del ferrocarril del
Nord, Venanci Cobertera Busquets,
de 58 anys, fou agafat entre ur. vagó i la paret. Bague d'ésser curat
d'una extensa commoció toraxica i
probable fractura de l'estern6.

L'EXCURSIO DE DON ALFONS
AL PIRENEU CATALA
El governador, que ahir al migdi3
va rebre els periodistas, digué que na
arara a la Vall d'Aran acompanyant el

Tallee.
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CAVES

les cases del ramo
en España.

AGAFAT PER UN TREN
L'iris Tarragó Espanyol, de 64
anys, es ganga sota un tren, al pa,
a nivel! de Sant Martí. El tren li
causa la fractura de la clavícula esguerra i ferides greus a diverses
parts del cos. Passi a l'Hospital
Clínic.
•

DIsp.

Taima mimé:

Sean t eblEfältle . .
Tanta

nen de venta en
. todas les prinCi pa-

VISITES A L'ALCALDE I
AL GOVERNADOR
Una Comissió de la Lluita contra
la Mortalitat Infantil ha visitat l'alcalde per interessar-li que cerqui la
forma d'evitar el perill que corre el
públic, i particularment les senyores
els nens, en pujar i baixar dels tramvies, donada la multitud d'altres
des que materialment freguen els estrebs d'aquells, donant lloc a lamentables accidents.
El senyor Alvarez de la Campa es
manifestà ben disposat a donar una
solució al problema.
La mateixa Comissió visita el governador interessant-li procuri evitar
espectacle que es dóna en carrers Importants de la ciutat a ple dia. El
senyor Lossada va oferir donar ordres per evitar que continui aquest
trafec, indicant que agrairia qualsevol denúncia concreta que li fos presentada afectant l'explotació _de mellen.

COTONS

DE

CloOtItMelone del dia 3 de Jullol. de 11134

NOVA 'ORK
SUCRES

26225
30950

COrnt.

14 se
148'54
14650
8514
7'71

349

VALORS NO INSCRITS EN LA COTITZACIO
OFICIAL DE BARCELONA
•
Traellon 7% 1911.
Tramiten preferente
U. Ne grea. 0%. . .
S. T. Barcelona 6% .
C. 16. CeloniturIO 6%
Gallega Eiecirlellat 6%

MIRCAT
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monarca, per no ésser de la seva jurisdicció aquella comarca; en canvi
sortirà a esperar-lo a Vich.
Es cosa decidida que l'excursió de
don Alfons acabará a Manresa, des
d'on emprendra la tornada a Madrid
amb tren especial.
Avui mal-xara . cap a Lleyda el capita general.

Casa

argentina
Brasil .
°rema

3800
90'00
308'00
31400
35'25
3295

Mis

Director; declari públicament si decideix mantenir coeficient per protegir
producció nacional per evitar estancament mercat. Competencia amb la
indústria alemanya sense rearrec moneda desmillorada o sense coeficient
augment segons columna aranzel es fa
impossible. Molts tallers seran obligats a tancar esperant que noves mesures protecció darin possible reempren
dre treball. - El saluda, !ose Bardas, president de la Unió Industrial
Metagúrgica."

Espanya
Holanda
Milla
Nona Yo
Portugal
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24100

CASETA BARCELONINA

Sants cravuir Sants Laureä, arquebisbe de Sevilla, màrtir, Fiara,
Elies i Uklaric, bisbes; Jacint, mártir; Santa Mustiola, mártir.

BORSA DE PARIS
[Andrea
1361Elea

1924

tdsca n1 drogues detecte dubtós o nociu.
Netela l'esmalt dental amb le suavItat
d'una capote, no el radia amb l'aspror
d'una Huna.

A TOTA E5PANYA. - PERFUMERIA GAL - MADRID

UN FERIT PER SOMETENISTES
Va Estar facilitada una nota a la
"jefatura » de policia, segons la qual
a la rdt d'abate d'ahir prestaven ser*ti al carrer de Vilamarl, prop de la
Presó Model, els sometenistes Joaquim
i Antoni Cardús i Francesc Solà i
Borràs, ele quals varen veure passar
pel pan del ferrocarril dos subjectes
sospitosos.
Els criciaren, i en anar a escorcoliarlos l'un va fugir i latIne, Rafel
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Espiu, intenta apoderar-se de la pistola d'un sometenista, i en la Iluita
que va haver-hi es dispara la pistoL,
resultant ferit de la munyeca l'Espiu.
Aquest fou traslladat a l'Hqspital
Gaj e, on es vigilat per un guardia.
"LA COMEDIA CATALANA"
La Conk'dia 'Catalana, l'excelleat
publicació setmanal que taut d'èxit
assolit entré els amants teatre, pu-

blicará demä. dissabte, la comedia ea
tres actes d'en J. Pous i Pagés "L'el.dem à de bodes". La nova edició d'aquesta comedia, joia del teatre catala,
sera definitiva, i e/ scu text ha estat
curosament revisa/ riel sea autor.

e2 eLes
,tagt'
snfratmo 04
S. R. C.
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Valenem, 293

Ens assabentem amb satisfae
(. )ó que abatas de gaire sen i
inaugurat a Gelida un funiculai
que enllavara kt poblaeió amb
l'estat-ni del ferrocarril de I,
Gainpanyia de M, 5. A.
En aquesta, com en tantes
altres coses, la'nostra terra poi,
amh orgull, valer-se deis seu.,
propis mitjans sonso haver-se de
refiar de l'estranger. I diem això
perqué de la construcció i subministre de la part mecánica
rnelidlica del Funieülár de Gelida, se n'ha cuidat la Societat
"Construceions Electro --mecitniques de j. de i Cia.",
entitat establerta a Barcelona.
Folicitent ets senyora de Mi..
quel per la construccid del Funicular de . Or'lidtt, que és una
obra d igna d'elogi.
VIROLET d'aquesta selmana
el conle "Un fantasma
fi i tren educat",
pr,., isizr ERNEST MARTINEZ FERRANDO, ami) illustraemons d'En CORNET.
-------,
Comissió provincial ha despatxat els dictàmens proposant l'aprovadó i finiquit debo comptes mnnicipais
de Caldero, Castellfullit de Riubregós,
Sato Llorenç d'llortons i Tiana, corresponents a l'any 1922-23.
No CIP1XMI escapar aquesta
oport un ita t de eomp ra r va i rel la
barata; aneu abano no s'aeabi a
les vaixelleries 151Gis INglada,
Rambla de les Flors. 8, i Ronda
n 10
Auloni. 5 ,

INME-312-"1111.
Perpelnen els encisos

de l'estluegi
La Camera

Cith4444
penan cinematografiar les
liues escoltes estiNals

PATI« BABY, S. A. E.
Rambla de Catalunya
BARCSI.O.NA

6tranderse, 1 de juliol *de 19EIN

LA PUBLICITAT

EL OVEN DEL DIRECTORI MILITAR
k la zona occidental del Marroc segueixen les opera cions
"A B C", DESPRES DE FER U FERVOROS ELOGI DEL GENERAL BERENGUER, DIU QUE EL PRESIDENT DEL DIRECTOR!, INTERPRETANT ELS
VER EMENTS DESIGS DE L'OPINIO, ESTA DECIDIT A QUE PER PROCEDIMENTS JUSTOS I LEGALS QUEDI RESTABLERT EL PRESTIGI POLITIC
I4ILITAR DEL GENERAL SEPARAT DEL SERVEI PER LA SENTENCIA
DEL SUPREM.

DEL MARROC
e:L COMBOI A TARGA I SOLANO HA ESTAT DURAMENT
HOSTILITZAT A LA TORNADA
Madrid, 3. — A la matinada
facilitaren a la Preeidencia el
següent comunicat oficial:
Zona Oriental: Sense novetat.
Zona Occidental: Les columnes i el comben que sortiren de
García Urja arribaren a Targa
Solano amb poc fec, deixant
àmpliament racionades aquestes posicions i Hure avançade.
replegament de les columnes ha estat dur per haver-hi enemics en una i alta,
Part del riu lbajuren, no obslant el qual, les tropes elan
portat bravament. regnant-hi el
mejor entusiasme i excel•lent
espera.
Tan aviat es rebi el total de
balices que hi ha hagut, es comunicara.
NOTA OFICIAL
Aquesta tarda han facilitat
a la Presidencia la eegüent
nota:
Avui no a'ha efeetuat cap
nperacid all Marroc, p e r donar
lioe a l'organització i proveíment dp les colutnnes que, sa.
gons informe del generar
cap, lee trepes estan
del mejor esmeril i han t'atan
reforçades amb tropes
zona oriental. Aixb er eviTer't
que roperació ei
folig,rt dura, degut a l'itetruo t wla or:
.
terreny.
Les baixes sofertee
rand d'ahir,
d'ahir, er,
t ptforeIment de les pos
ne de Targa
Solano, que ;• a raelgul venerrif anta /nene fl e difieUlS,
han estat evacuades. trobantse degudament ateses."
OPERAGIONS DE L'.AVIACIO
Tetuan. 3. — Una eequadrela craviació. manada pe! capità
Estere. ha reconegut la zona
rebel i ha descobert un nodr:d
grup enemie a l'aduar de la
vnll del Tiguisa. Ha bonibardejat emb eficacia recatee, Tale/semen i tots
admire de °ornare, i ha ametrallal eoncentracions rebele a
les quals ha causal balees.
Per referanciee indigenes de
Gomera se sap gire lee eaque&eles amb !aura constants
vols incendiaren les ccollites de
la zona no sotmesa.
La depressió moral dele gomaree ée gran, 1 s'han presental significats notables sollieitant solmetre's, pera la rimaste que exerceixin els elements
rifenve dificulta la sulamissi6
complete de l'harca de °ornare.
Assabentat el comandarnent
que una forta harca intentava
atacar la Unta del Lau, ordena
que en fer-se de dia actues l'aviarin damunt els mulle allunyar els rebele.
Tetuan, 3. — A les primeres
hores del dia 29 , vira aparells
sortiren en socors de la posi.
cid de Targa, atacada per l'enemic amb foc de canó i de tusen.
Els aviadors aconseguiren reoutjar l'enemic, ametrallant-lo amb eficacia des d'eacassa alçaria.
El bombardeig continua durant
tot el dia sobre els duars rebele de
Beni-Said, Beni-Hasaan i Beni-Ilosmar.
Els aviadors efectuaren més de
50 YOIS i llançaren mes de 600 bombes.
L'avió pilotat pel tinent Alhamhra fou tocat per un projectil enemic i caigue in cendiat prop dels rebela
Els tripulante se salvaren pel rapte! auxili que els presta la columna
que ~cava a sodirrer a Targa.
L'aparen pilotat Pel capita Ruiz
i el caporal Trapero, caigué a la
mar, i els tripulante fiaren recollits
per una liana de la cornpanyia de
Mar.
Altres aparells aterraren a les vores del Lau amb avaries al motor
i Sen se no getat per als tripulants.

postos de despeses i ingressos per a
les possessions cspanyoles de l'Airica occidental durant Fexereici económic de 19244925.
La part dispositiva diu alai:
Anide primer.— Es concedeixen
credits per a les despeses • de les
poesessions espanyoles de l'Africa
occidental durant rexercici econòmic de 1924-1025 per la quantitat
4.838,796 : 96 pessetce, de la manera
que s'expressa en l'adjunt estat Iletra A.
Art. 2.—Els ingressos per a les esmentades possessions per al mateix
exercici econòmic es calculen en la
quantitat de 4.838,79696 pessetee segen, el detall de l'adjunta Iletra B.
Art. 3.—Es reprodueix l'art. 3 de
la hei de primer d'agost de 1922, en
virtud del qual el dret de 40 pessetes per al cacau e// gra, sense torrar.
producte i procedent de les poseesRiOnS espanyoles del Golf de Guinea
té assignada la partida 1378 de lacancel de Duanes per a la peninsu
la i Illes Balears continuara aplicantse fins a la quantitat de 6.330 tones
anuals que es despatxin a les illes
des del primer d'octubre de cada any,
en r: ben entes que les -Iones que
exi-eleixin craquesta quantitat seguiran pagant el dret de t5o pessetes
per cada roo quilograms de pes net.
essenyalat per als casos d'altres procedenciee.
Art. 4.—Es reproducía abrí ma,
eix rauterització que la Ilei de pres.
supostos anterior a la de ro d agost
de 1923 han concedit al ministeri
a krEetat, per disposar de tot quant
sigui necessari dels recursos sobrants que constitueixen ronianent
del tresor colonial per a les atencions d'obres públiques de les posicions espanyoles de l'Africa occidental, fent-se extensiva igual autoritració per a lee despeses que s'ocaeionin en la (reacia i sosteniment
de les forces que siguin indispensables per a l'ocupació i vigilancia
de la Guinea occidental, ama/ com
per al servei de sanitat i de comunicacions znaritimes, entenent-se
ampliada en la quantitat que es concertin els crèdits de les respectives
seccione en aquest pressupost,
considerant-se a aquest efecte compresea en Vestal Al els crerlits necessaris per furtisfer les obligacion;
que es reconeixin i liquidin durara
l'exercici del pressupost per a les
obres paliques que s'executin als
territoris del Sahara occidental.
Art. 5.—Seran amortitzades a mesura que es vagin quedant vaoants
totes les places que en aquèst pressupost i sota repfgraf de: "Personal sobrant de plantilla a extingir"
e= detallen a l'article cinquè del capítol primer de la secció primera, el
crèdit del qual es de t to.5oo pessetes.
Art. sise. — Les funcions d'ordenació general de pagaments de la
secció colonial del ministeri d'Estar
seran exercides et: el successiu pel
ministre plenipotenciari de segona
classe cap ele la dita secció.
ELS COMBATS DE KOBA
DARSA I D'HOJ
Tetuan, 3.—Les troves del combat
lliurat ahir per les nostres tropes per
aclarir la situació deis !loes fortificate de Koba Darse i d'lloj palesen
una gran resistencia de part de l'enernic.

La columna i ei comiso' que sorttren de la posició de García Uria, en
terrItori d'Hadjos, arribaren, despees
d'un fort encontre amb gomaras i
ritenye, a la posició dc larga.
Abans d'arribar-In el combat no
adquiri gran.: proporcions, perd si
en el replegament, en el qual les
nostres trepes, la majoria legionaris
indígenes, hagueren de lluitar, a
mis a més de l'enetnic, molt nombrós. contra un .iltre eneinic també
ntolt importara; el terreny, especialment en passar el riu Ibri Jaran,
on la liuda estlevingue renyidissitna.
La intervenció dels aeroplano, en
nombre d'uns vint, els quals volaren
NOTA DE LA PRESIDENCIA durant tot el dia, va permetre a les
A la Presidencia han
facilitat Postres tropes replegar-se arnb relativa Tacilitat.
ac,uesta tarda la següent nota:
L'esperit i comportament de les
Avui no s'ha verificas cap operació al Marroc, amb objecte dc do- tronce Sil admirables.
Ele soldats del batalló de Cerinar lloc a l'organització i proveíment de les columnes, que, segons nyola, acaliats d'arribar de l'altra zona, han entra? en foc i llar n allp,ninforme del general en cap, les tentanicnt ha estat brillantIssina essent
ues estan posseides del més gran
esperit i han estas reforçades amb molt important el nombre de rifenys
tropes de la zona oriental. Abra no morts i ferina havent fet els nostrea
evitará que l'operació sigui pesada soldats moho presoners indigenes
i torta, degut a l'estructura del ter-4 ami) armes.
reny.
La columna del general Brun va
Les bajes aofertes a l'operació
perdre altir un alferee de regulare de
d'altir al realitzar l'abastiment de
Ceuta. Ili llagué clues o tres baixes
les posicioaa de Taro i Solano, que mis en el quadro d'oficials del mas'assoli vencent tota chane de difitriz grup.
cultaba han pus evacuades, troTambé bi ha baixes al batalló de
bant-se degudament atesea.
Cerinyola.
EL PRESSUPOST D'AFRICA
UN ALTRE TELEGRAMA D'AOCCIDENTAL
GRAIMENT DEL GENERAL
Lit 'Gaceta* mitaca Ui segiients
BERENGUER
dispeeitioai:
Reial decret aprovant ele preseaMelilla.—Les forces vives d'aguce-

ta plaça han rebut el següent telegrama del general Berenguer:
'Pregonament emocionat IlaVant
ele nombrosos telegrames d'adhesiä
i afecte que rebo daquesta, •us mego
que us feu interpret davant dc tots
del rncu agraiment. El pas es
arnarg, com amargue' lord: aquelles
inoblidables hores en quP, conscient,
sacrificara a aquesta noble ciutat el
que mes pot sacrificar un soldar.
Avui no ern pesa, perque Melilla
Ire val una reputació, per alta que
fos, i es per a mi un honor i una
satisfacció que ella rebi cont ha rebut el tribut ciutada, que pot retre's
a un dels seus iills adoptius.—Damas Berenguer."
hL RESTANT DE LA ZONA
Hl HA "ERANQUIL.LITAT
Tetuan,.—La tranquillitat és
absoluta al restant d'aquesta
;Cima.
'
El prombeit de renemic de
produir un aixecament general
de les cabiles de Brin Raid, Garuara, luchas Anghent, ha fraeassat per complet a pesar de
la maniobra rtassetjar i aillar la
posició de Tazza, situada a la
incita! del Lamí de la costa de
akkmara a la ciutat de Xauen.
Fracassä el propòsit del capitost rebel; aquest porta
ara els seus rifenys a Illuitar
les a/tures de Koba Dama, apro_
filant les grans &tenses que
ofereixen aquells Roes.
En els primers moments de
la sorpresa produlda per la ineursió dels rifiatym, a la cabila
de leen! Said de la zona occidental, opoeä una resistencia
heroica la posició de Tatuan!.
situada a da dita cabila, quasi
a 1 ,, f• ,als del Mil Emsa.
Es dIstingf pel seo comportament el cald Susi, el qua] es va
II e ,. amb valentia per Espanva.
1.- aleroisme del eaid Sui ha
mereeruf que ee'l proposi per a
fa llorepida.
Aquesta tarda ha embareat a
flia Mart n Pan oomissari, general Atzpurta acompanyat per
ralmintll de Pesquadra i el seu
ajudant.
L'alt comiseari paseara revista a les forres concentrades a
Lis po9ici6 de Lau.

Un article de l'A B C"
sobre el general Berenguer
L'"A B C" puldica un solt
minera a la eondet»na del general Berenguer, autoritzat per
la c e nsura, en què diu:
"Ni Vitola signada pels gerierais mes prestigiosos que
:ultimara en la eampanya del
alarme, en la qual consta la
impossibilitat de socarre/ . Mora
Arritit. ni la prora doeumental
i irrefulah:e que ningú mas
que el desgraelat general SilV Pstre, el qua! piiga. l'error arnb
la sera vida, foil el culpable
II desastre d'Annual per barre manat les trepes que es
reliressin a la deahandada, ni
la gratitud de la pohlurici
Melilla, renditlament u fervoro:sament expressada novatnent
per saber que degut a la rapideem i encert diligent amb
que va amidir el seu auxili el ge
neral Herenguer es Mutilé que
e le moros tto entressin a la
eittfat ort hazoorett estat horriblement saerificades ladees
de dones i infeliços nens, res
ha eslat suficient per evitar
que Regí esta( separal del eos
rillustre 1 Metete generell Berengner.
El set/ Piel dolor per haver
estai
condemn:tt. doler que
espanyol (mina:tetina serit ja segurament atenuat per
les proves d'amor i d•afeete
que ve reitera de toles les classes sneials.
El prnsident del Directora
interprelent els rehements &siga de ropini :a oriflama 1 d'avord atrlu el sentir dels seus
vompanys de Osera. os dispelen a qua per pr11( . 0d ¡luan 1 s
justos i quedi restablert
eorn es niereix el prestigi
he i militar del g eneral BeTP/Iguer.

EL PRINCEP D'ASTURIES REP
UNA BOTONADURA PER ALS
PUNYS. PRESENT DELS CAPS
I OFICIALS DELS -REGIMENTS
DE LEON I DEL REI
A la caserna de Sant Francesc s'ha
celebrat aquest mati l'acte de Rimar
al princep d'Astúries, pels caps i ofi•
cialitat del, regiments de León i del
Rei, una botonadura . per als punys,
d'or, amb esmalt. portant gravats els
emblemes d'ambdits regiments, com a
obra de companyonia.
A les onze arribó a la caserna de
San Francesc el príncep d'Astüries,
vestint d'uniforme, acompanyat dels
SCIN profes,:or:, el comte del Gnom
i el senyor Leriga.
El general Saro Ristra al prIncep
la botonadura, simbolitzant lleialtat i
adhesi6. , la va Tm:ira que quan ir-

ribi a regir els destins d'Espanya no
ohlidi que tot l'exèrcit :l'honra.* tenir-lo coro a company.
VISTA CONTRA UN COMANDANT DE LA GUARDIA
CIVIL
Al Suprent de Guerra i Marina
celebrat aquest mati la vista de
la causa seguida contra cl comandant de la guardia civil N'Adolf
Blanco, per insult per escrit a un
superior. Presidi el Tribunal el senyor Arräiz de la Conderena. El
fiscal, senyor Villegas, sollicita
pena de tres anys de presó majen
correccional. El defensor demana
l'absolució.
LA CAUSA CONTRA GONÇAL
IW LA COLINA
Madrid, 3. — Avui ha acabat
vista de la causa contra Geno) de la
Colina, continnünt el seu informe el
defensor, el qual rama 11 falta d .:notició de matar. i exposa les atenuant•
darravatame nt.obsceació pises anys del
pe , cessat, afegint que a Gonçal de la
Co'ina, un bon lame, un heme teclee
Ilador, un home honras, no palia
cien un criminal. SoHicitii
l'absolucie o alt erna:ramo/u Ins pcnct,
que deixä determitudes en el seu esmit de qualiiicació.
El president p regunta' al processat
II ttnia res que afean-, centestant negativa /watt. i euedit el judici enllesCa
ren a sentencia.
ESTAFA PEI, PROC.EDLMENT
DEI, MORT
Pel I'llret!r de lo ViclOria
P PCSe gllit Per un senyor, corría
uni-an velTicilat un subjecte al
qual av onsegutren atrapar
despees d ' Una, CIITS21 gaireht1
p e llfetlIn dos g liärdiee
de segu.
retal. Un rop a la comissaria.
ba deelar • at el ftl g itin arionnnatase Antoni Ganzalez Ruiz, El
p erseguidor era el eeriyor Eranerrar ltrao bes.
iver !l'una agencia de pompes fúnebres.
El inotin de la persecucia
erren diverses p eteras fetes por
Antani Gn nzalez. Durant
anys, aquest individu va dedicar-era fingint-se funcionare
d una empresa de pompes fesnebres, a pi-usen 1 ti n'_ 1 lea rases ort hi havia une tiefunciti.
!lineant un pressupost sie desprn SPS d ' e nterrament. Deepres
de rol el servei per l'a g encia que
ilesignava Antonio, anuest ana_
va a la cama, presentava la fan'.
tuna ;si cobrankenf, factura qm.
ti frien efectiva y que. ron] rte
p oluta!, ja no rabeara pas l'ageoein.
d'aquestes esaistemdeix a 1.800 pesseA Antoni li han Petra °remate
diverens papera; i una faeture
10't e atot'
'3.0n0 pesselea
nom dama altra agencia dl'
ponipcs fúnebres.
L'AJUNTAMENT DE MADRID
1.." 1 pl . de laajuntanient
reunit rikinest. mala El secretar' ha ll a ul t tina Iletra de l'alcalde ditnisitionari donant les
grävies al -Consell i als funcionnris pel sea comportarnent
nientre fou elli aleable. 11;k esta!, aprosat un vol, de griteies
al senyor Alcover, aixecant-se
la sessid.
Dissahte vinent , a les deu del
metí. tornirra. a reunir-se el nle
del Cuneen per proeedir a Pe_
leeeió d'alealde.
Senthla que la seseld serä
moguda, penqui. alguns regidor:
NOSM/lPfl el senyor Aleaver, al_
tres el senyor Alvarez. Arruina.
par 'Mita el duo del Arerk tan:hn In electora,
ESCRIPTOR RECLAMAT
Madrid. 3. — Han estat elictades
tres requisitòries per altres tants delictes d'impremta contra l'escriptor
Angel S:u/II:ea:4 al qual se cim per_
qué comparegui davant del Jutjat
d Instrucció i tel districte de la luciosu per notifiear-li lame d'el:anteco:lament.
NOT.A DE LA PRESIDENCIA
SOBRE EL REGLAMENM MUNICIPAL
Un altra nota facilitada a la
Presidencia kliu. aixt:
"A la "Garete" kiavut es publiva el primer dels reglamente
que han de desenrotllar l'estatut, munirripal faeilitant la resolut . :6 deis &mies i consultes
formulades sobre el .mateix.
Aquests reglamente seran:
el de termes i poldifeions
niripals; el de Salitral Mllnittipal; el d'Obres, serveis i beata
municipals; el d'Inserida; el
de funcionaris; el d'organitzaviO r funrimiament lels Ajentam e nts i
ile proredirnenl.
En el primer deis di: reglaments es regula la fort»a de
ermstituir les enhiele loeals
petites, les Matierimunitats milnirripals i les agrupacions toreases de municipis; la forma
d'aliterar ele termes mainelpele per a g regacions, degregacirios i fiissirms l tot el rala_
tiu a rempadrimament.
El principi fentimental ast el
riel reSPeele a la V 4 ) `,11alal n IPIS
/P11 , :laritti

l'elltilal

preseindint de tritrnils que
en el dret Irrt is' prialtaen ;le
fan, en latil neords en ptIgnit
amb aquella.
Se &m'ara que les parróquirs rtirals pagina ennslituirse PU enlitat ;tarad ponla, nixf
COm els antirre muninipis aleexionals a grans urbes.
Es dicto') normes per Carnita!. les maneomitnitals que es
prapossin estahler i maidenir
2, Prveis d'assislAticia !nadie._
fannarbul ira; es precisa el
preerdiment R seguir per a la
fussia de munieitris; es prevP11
els pr-rssibles remes de SllpreSStil ole termes mtinieipale; es
dieton regles per al deslinden-1(ml de termes i per al eanvi
del nombre doto municipio i del
de Mur rapitalitat.
Pel que respecta a l'empadronament. PS (hilen norrnee
prrteises i detallarlea deelarant
com hauran de ter- se els re-

GRAN BRETANYA

D'ITALIA

DE FRANÇA

Els patrons del ram La clausura de les
do construcc , 0 dor- Cambres durarà
nen el locaut : Els fins al Lov..mbre, si
obrers amenacen
passa res dexamb la vaga par
traord nari
a demà
Londres, 3. — Els patrons de les
industries del van/ de la construcció han acortas ajornar una somana el plantejament del loch-uni a la
Gran Bretanya, en espera de les de
liSi0113 que prengni la Comise/e informativa.—lia vas.
Londres, 3. — La Junta executiva
de la Eederacia nacional d'obrers del
rant de Construccie br acordat que
el treball acabi el dia 5, Ilevat que
foSSin concedits els augments de
salud demanats pels obrera — HaCONTRAPAND DE GUERRA
PER A RUSSIA
Londres, nt. — La poliria
deseultert. als docke d'aquesta
capital dost Iones de pelees
metralladores destinados a
— Raras.
LA REPHESSIO ANGLESA A
MESSOPOTAMIA
Londres, 3. — A la Catabre
(Tele Comuns, el sots-secretari
d'Aeronautica, defeneant la política de repreesió que s'esta
portant a ternas a Messopotämia
.• els bombardeigs aeris, ha dit
que les tribus rebelds han mort
recentment 146 hornee, causant
127 ferils. Durant una expedida, les tejimos van matar tots
els tronces i nens que van catire al seu poder. — Hayas

curse, contra els acorde de t la
Comissió municipal pertnanent,
els mi/jaras dr justifiear la residencia durant dos anys en el
terno! Munieipal. ele., efe,
S'estableix la innovació de
concedir als funcionaris que
exerceixin Arrees públics en
municipis de tires de 50.000 habitaras i resideixin oir termes
municipals, la distancia del
qual no sigui superior a 21)
quilemetree, el dret d'oblenir
el aeinat en el segon municipi, o sigui en el de la residencia real en lloc del de residencia oficial.
En aquests reglament i en els restants no co reprialneixen els preceptes continguts a l'Estatut, lirnitant-se
a consignar les regles complementa
ríes en cada cas per al descabdellament i aplicació des primera.
Desmemint un nomenament. — Madrid, 3. — A la Presidencia han laeditan la següent nota:
"Per error en la informació, part
de la prensa s'ha fet eco de &terminats nomenaments per a consellcr
dEstat, que quedaran desmentits amb
la sola inspecció de les pagines de la
Gaceta, on deuran liaren aparegut, i
que sense cap dubte deuen cl seu origen al fct d'haver,e cursat pel Directeri una carta circular als exaninistres que estaven de torn per cubrir
vacante a l'esmentat organimie."
MONJA AGREDIDA
PER UN MALALT
Madrid, 3. — A darrera hora de la
tarda ha ocorregut a l'Hospital do
Sant Erancese de Pau:a un sagnam
succés, les causes del qual no han
pogut encara determinar - se.
En una de as sales, cl Pau
Itluhoz ha agredit inopinadament ane)
una naval:a d'afeitar la goma& Sor
Maria de Elos. causant-li ferides que
han estat quaiificades de snob gneis.
Pan s'ha encegat bitrbarament amb
Sor Maria, fine al punt que selament
desprès de grane esforços han acon•
segun separar-lo de la sera víctima
Sor Maria ha estat traslladada Unmediatament per algun5 testimonis
que presenciaven el ict, en una de les
sa:es de l'Hospital, on ii practicaren
la primera cura.
L'agressor ha estat detingut per altres persones que es trobaven presents
i el lliuraren als guàrdies de servei,
els quals el dugueren a la Comissaria.

El Consell del Directori
ES COMENÇA L'ESTUDI DE
L'ANUNCIADA AMNISTIA
Madrid, .3.—A dos quarts de set
arribâ a la Presiclincia el general
Primo de Rivera i de seguida con:enea el Colasen, que es prolonga
fins a tres quarts de deu.
La referencia del Cense!l fou donada pel general Valleapinosa en
aquests termes:
—Hetn començat l'estudi del nou
regim ferroviari, tenint al davant el
dictamen emes pel Censen Superior
de Ferrocarrils, així dan tanthe ele
vote particulars entecos, alguna dele
quals tenen veritable importancia.
Després iambe hent cornefteat l'estudi del projecte sobre l'anunciada
atnnistia, el qual, com is natural,
necessita un examen mée entretMgin t er a l'aprovació, encara que e)
propòsit del Govern es que no es
ó. Darrerament
retardi la publicaci
hem aprovat UI, projecte de .decret
de
transporte d'auregulant el servei
tomabil per carretera.
Se li ha demanat si s'havien ocupas deis assumptes del Marroc.
Contesta eme les noticies que tenien eren les tarilitacies en les notes
d'aquesta tarja. ja que el dia d'avui
era un comal* d'espera.

Roma, 3.—En l'entrevista celebrad:: per scnyor Rocco, preeident de
la Cambra dels Diputats, ami. el senyor Mussolini, s'acordat que, de no
ocórrer cap esdeveniment extraordinari, la Cazara no tornarä a obrirse fins al mes de novembre.—Haras.

Els nous sots-secretaris
Roma, 3.—EI rei ha signat els notnenaments deis nous sots-secretaris

del'Estat, en la seguent
Presidencia: Sardi; Interior: Grandi; Justicia. Mattei Gentili; Guerra: general Clerici; Colònies: Cantahipo; Instrucció: Balbino Guliano;
Treball: Scialoja; Economia Nacional: Larussa, Banolli i Peglioni; Co1111111iCaCiOnS: Colada—Hacas.
LA MILICIA NACIONAL PRESTARA JURAMENT AL REI
Roma, 3.—E1 senyor Mussolini ha
decidit que la milicia nacional presti
jurament al rei en un dels dies del
corrent mes.—Havas.
UN CARNICER C.ANIBAL QUE
VENIA CARN HUMANA
París, 3. — Telegrafien de
Hannorre als daris donant
compte de la delenció d'un canMece anomenat Ilartmanta acta.
sal de l'assassinat de set adoIPseents.
Sembla que el detingul ha
menjat o ha venut rara de les
seves rictimes. Al seu dornicili
s'han trobat cinc emules i un
ene plo crossamentes humanes.
—llevas.

El Vaticà 1 la persecució del
catolicisme a Rússia
Roma. .3.—La Santa Set/ ha
dreidit retirar la Missid de Soentente !remesa rl Rtiseia en 1922
fan erial com avahi les reserves
de queviures 110A reserves econämlques que li havien estat
ron signados.
Le y continues detencions de
entalles a Rüssia i la política
anti-eatediva del Gorree bels
Soviets, alilunren cada dla Inés
lis possibilita t d'arribar a una
infelligencia entro aquell Govern i el Vitlieä.---,Ilaras.

EL BANC D'ESPANYA
EI Censen general del Baile d'Espanya ha acorda trepartir la quantitat de 55 pessetes per acció a costa de beneficie del present atte.
L'ESTAT ATMOSFERIC
Nota de l'Observatori.—La pertorbaci6 atmosférica assenyalada
ahir sobre l'occident de les Illes Britaniques, produi pingüe abundoses
a Galicia i menys intenses a les
comarques del Nord.
A la resta d : Espanya el temps is
bo i p0C folla
La temperatura neixima
fou de 39 gratis a Mälaga i la mínima d'avui ha estat te tu gratis a
Múrcia. A aladrid la maxinta
fou de 314 i la mínima d'asan ha
estat de 167.
DE LA DES a PAIlldlo nEL SENYOR MANWARES
La pulicia beguina fent inreetigacions respeete a la desaparició tiel senyor Lloren ,,'
Manzanares.
Eis fills senyor Manzanares tenen alg • unem propiettit,.
entre ellee la finca del earter
Ancha m'un. 117, en riuen, i que
van heredar de la so y a triare,
murta fa qtrinze anys.
Aixf. (lomee. la 'festejó del senyor Mnuártnares era bona.
Els seas sogres, senyors
d'Horcajo, tenen lambe mollee
plopietats, entre elles una gran
linea u la provincia de Segb-

hcorda incitar
en el projecte d
ilei d amniJkia ei
dices de cor
tS. °delicia am
l'enEm c
Paris, 3. — La Comissió el
vil i militar legislativa ne I
Cambra dels D:pulals ha aca
bat l'examen del projeele dais
nistla, decidint per majoria d
vots incluir en la mateaa e
delictee de correepondenci
amb l'enemic.
Demés ha acordat que, pe
als funcionaris ramnisila
niftqui la reintegració tifiegrE
i que per tant tortita a ocupa
ei lloc que ocuparen en &tea
separate del servei i que ocia
parlen avtii día si hagueesi
continuat en el matejx.
Aquestes decisione han ea
tat toamdes després de sent
"informe del ministre d'Obre
públiques.—Havae.

Comissió de Cultura d'aquesta te
titat tna organitzat unes vetllada
la primera de lea quals tingue llo
anit passada.
L'acte consistí en una Festa d
Poesia, Ilegint-se obres d'autora- cm
pordanesos, en& gran encere e
rapsodes senyoreta Júlia G. Mestre
i senyors J. Cortes. i S. Pintó, e
quals llegiren poemes de Víctor
tala, Carme Montoriol. Trinitat Al
drich, Albere de Quintana, Anice
de Pagés i de Puig, Frederic Rah
la, Salvador Albert, :can Mingue:
C. Fages de Climent. Miguel Rege
i Crosa, Ferrar? Agulló i Jaula
Maurici.
Tant els poemes com ele Ilegalor
Toreo malt aplaudas.

DE MADRID
VISTA DEI, RECURS 0E15
FUNCIONARIS Jr.DIttAIS EX
PUIzSATS DEIS
DI
•
BARCELONA
Com conseqüCacia de la vi
sita d'inspecasat girarla en se
tembre darrer pel magistral de
Suprorn senyor AraetiOn, al
tribunals i isttjati-üp .tfareplo
Ira, ha esta( eitvaitik: tusa use
tutela al mintuteri sig Grite:
Jueticia, , en la gual_es propo
sen diverses mettures,discipli
martes i entre aclimates nla for
meció d'expedient: a -diverso
oficials dele jutjate de ihr!nre
ra instämria, dels•queres va di
que invertien seves des
peses quantitats StipeFiors
sous que disfrutaren, però e
julge- enraereigat del ministrei
en una Retal Ordre d'oelubrt
darrer . Ilutty d'aeceptar la pro
posta, va decretar en ferme
separació dele otaciata-denun
ciA.
•
Recorregueren els interssats a
Cía dcl contenciós administratiu
davant la sala, tercera del Tribuna
Suprent celebrat la vista del re
caes, informatit en riefedea d'al.
guns dels expulsats el Iletrat settym
Onis, el qual sostingué la nullitat dt
la Reial ordre, per no ajustar se la Ilci de bases sobre funcionari
públics de totS, aplicable als oli.
cals i auxiliare de jutjat per Reia
decret de jr rl criesembre, mi als
Decreta de 1911 i 1923, relatius a
nomenament i separacia dels d
funcionaris judicials i perque, er
tot cas, la inesuia combatuda im
plica un tis indegut de funcions que
no estaven atribuides al mil.istrt
r e, cap disposició legal.
El fiscal, senyor Amotti, oposJ
l'excepció de competencia rehatuds
pel senyor Onis pele argumente ea.
posats i del que en cas d'estimares decretaria rabsoluta indefens
deis oficials expulsats, als quals
alta fet cap carrec complet iii d
tnostrat en roportú expedient.

via.

L'Hotel de la Cuesta de Ins
Perdre's propietat del desaparean,. Esta avaluada en
ttiolt torta quantitat.
D'un mes enea, el senyor
Manzanares donara mostees de
gran aplanament i depressia.
Es queixava de trobar-se en
lIli estat d'extrema de/nidal en!Aleta i toles lee persones que
el traetaven van observar que
desmillorara ràpidament, 9(419
duhte vietnnta d'una gran preocitpació.
N'a arribar a emmalallir VOnimia
rit
Aquesta fou la canea que la
marquesa de Villegas li (toncedis la Ilirtmeia.
El senyor Manzanares no juanear, i ninget no sabia si tenia
niiuuiiut e, si he e>iiiumlh possibte
quo Pignorar aquest tiltirn ex11 .0111 sigui degut a la reserva
de rintereseaLa

(1*
DE BARCELONA
LECTURA DE POEMES EMPORDANESOS A L'ATENEU
M PO RD A N ES
Amb motiu de l'Exposiein de Fotografies que hi ha installada al saló
lactes de l'Atenta Etnpordanea, la

DEL MARROC
COMUNICAT OFICIAL
DEI. MARROC
Madrid, 1—Part oficial.
Z0114 oriental: Sense novetat.
Zona occidental.—Avui no hi ha
hagut noectat a continuant les trepe
quietes als 'loes mi es trohaven.
L'aviac'6 ha bontbardejat Vamaa
Ben Uarrak, Chermla i el, rehala&
de Roba Darsa i blocaus d'aloa eremala els aduars de L'arrea i castigant les concentracions properes
Curtía Mapfora i Cheruda,
len bajaes sofertea per la columna
del general Brun en l'operació tiabir
fosen les segitents:
Regulara de Teman: capita Eduard
Loma Brinda. mort; capita Raid l Ros
dríguez Cabrero i alferez Victori‘
Suance Suareu, ferits. De tropa: tras
europeus ferits, guatee indigenea
monte i tres mes de lean. .
Terç Estranger: tinent Enric Camido García i tinent Julia Pérez, (evita De tropa: tres morts i coi
ferits.
Regulars de Larraiz: De tropa:
mort i set ferina tots indigesta..
Parc Mabil: guatee Imita.
Comandancia de tropas fin
(linda: capita Juan A.loocer
Imita De tropa: tia ferita,.•,•.
Enginyers tapador.: ataelkele.
de tropa.

_
iniumerrai -

sardanes Del Municipi
.Diaaable..nit:
Plica de ia Ciutat, a BadaIóna, cobla La Principal Bareelonina.

cobla Cathalónia.
Placa del Pi, Foment de la
Sardana de Barcelona, cobla
Montgrins.
Café Comtal, Agrupació Sardanista de Barcelona, robles
Selvatana i Barcino.
Dinmenge, al nialt:
Mundial Esport, Diagonal entre Muntaner i Travessera. corita
La Principal Bareelonina.
Fonient Sardanistie Andrenene. a les Alzines (le la Torra
del Baró, tobles Els MonlgTins
La Selvatana.
Diumenge, a la tarda;
Plaça Palau, cobla La Principal Bareelonina.
Foment Sardanfstic Andrenene. A les Alzines de la Torre
del : Batió. , cobles Els Montgrins
i La Selvatana.
Park. cobla Barcino.
Viladomat entre Campo Sa.
gradoi Parlament, robla Calhabania.
Agrupació Sardanistica
Barcelona, cobla La Principal
de Caceé de la Selva.
Bar Amigó, robla Bareelona.
Diumenge, a /a nit:
Garrar de Sans davant. del
d'Alardea. cobla La Principal
Tibidabo,

Barcelonina.

Fornent Sarrlanistic Andretiene, placa 41, les Palmeres. Cobles Els Montgrins i la Selvatana.
Centre Excursionista Rafe)
Casanova, Passeig de Sant Joan
nfini. 70. cobla Cathalunia.
Agrupació Café Comtal, cobla La Principal, de Cansé de la
Selva.
Orfed de Sans, robla Barcino.
raimarts, a la nit:
r'oblet, cobla Cathalonia.
Agrupació Sardanista de, Barcelona. Café Condal. robles La
Principal de La Bisbal i Barcelona.
Dimecres. a la nit:
Centre Popular Catalanista.
carrer de Sant Andreu, I 46, robla Cathalänia.
Dijous. a la nit:
Floriclablanca xionfra Borrell,
robla La Principal Barcelonina.
Centre Excursionista Rafel
Casanova, Passeig de Sant Juan,
70. cobla Cathallónia.
AgrupaciérSardanista de Barcelona. Café Comtal. cobla Barcelona.
Carrer de Sane, cobla Barcino.

• ••

El Fornent de la Sardana de
Barcelona ha organitzat per a
dama, dissabte. dia a les den
de la nit. a . Ilespaiosa Plaça
del Pi. una- extraordinaria bailada cly•TeTettrstes. a arree de
la prestigiosa cobla Els Morirgrins. que 41x141k11,4111 Un admirable programa.
La noSlea'rntita t germana El
Fame.nt "-de:Th—Sardana, de Sabadell. ens prega fern publicar
ele segfzents mote:
El Framerit..d -e la Sardana. de
Sabadell. fa, present a tots els
sardanistes que . enguany no Organitza cap concurs de cardane s.
GARRIGA
Diumenge, vinent. din e del
corrent, tindran lloe en aquesta
Vila tres extruardinaries audicions de sardanas, a earree
la mol'. aplaudida cobla "Arbucianea", d'Arbúcies.
Cona a nota sobresortint rl'a_
queda resta madera citar l'estrena d'una sardana del mestre
Riumallé. director do la cobla.
dedicada al Foment de la Sardana. de La Garriga. ol norn de
la cual és "Noies garriguenques". executant-se en l'audició
del mati.

Pi Fornent (le la Sardana,
continuant la so y a lasi.a de propagar la nosl y a densa. i estimular l'entusiasme del foyer-d.
he instituit cl griip "Liamiselles
Sardanistes". comptant la amb
un bonic estol d'adheridas.
Ultra les mollas fustes en
projecte. podem ja anunciar
grans baldadas de cardanes i
concerts per a la vinent resta
major. a càrrec de la notable
cobla ernpordanesa "La Prinei_
pal de Perelada". el programa
dele quals faram saber oportona ment.

No.yEs RRIGIOSE3
Onarantn ho y es: A ErsplAsra
parroouial do Santa Marin de la
: Mar. Hoces nPrixnosieiO: lar dos
aliarte de sis da! lelilí a dos
quarts de vui de la tarda,
Cort it alada: Nostra Dona
dels Dolors. al Bonsuceés.
Adoracid nocturna: Denté.
Torn de Sant Joan Evangelista.
Vetlles en ,:iifragi de lee; animes del Purgatori: Torn de
Muro:acolar Cor de Maria. a la
Canalla del Sagrat Cor de Jesús.
PROCESSO DEI, CORPUS AL
POBLE NOU

»1 Centre Moral del Poble
)1942 assietirit Oorporativament
la..processó del Corpus, que
surtiejj de rei3graia parroquia)
j, I tria 6 de julio!. a lee cinc dé
la (seda. presidit per la han. der; de la Congregació Maria.
do la dita parntequia: la Juh40• 41. ha qua l'he (Ati la ga la la

dIllianUtat.
; 0l-(. e ntre, a
la tarda.

ELS HOTELS, FONDES
PENSIONS
La Comissid mixta, constituida en virtut dele preceples
de rordenamia deis arbitris sobre inquilinats, aprovada per
la Delegad() d'Ilisenda. de
eónformilat amb els preceptes
del nou Estalut municipal. ha
classificat els holets, [andes i
pensions f111 Bareelona als efeeIS de la aova forma d 'aplicaci_
ó de l'arbitri ale
hotels. di) la segilord tnanera:
Establinlents ele primera catag,oria: Hotel Rilz, Hotel Colomb. Majeslio Hotel Anglaterra i Hotel Bristol.
Se,,:vona cate goria: Hotel Continantal, Ilatel Regina, Palaro
Hotel Qualre Nacions. Hotel
Orient lloi(d Vietöria, Nouvel
lii cl. Ro vial Hotel Menble
Mol reptil it HM el.
onlegoriat lintel Falta), Ibitel Espanva. Hit ,.J Peninsular,: Hotel .internaeional,
Pensió Psince, Hotel Ma rina,
Hotel Europa, Hotel Modem,
Splendide Pensión, lintel Sois,
Hotel Paris, Hotel Europa, Hotel Modern, Fonda de Sant
Agusti, Fonda do Sara Antoni,
Pons iii Roen. Hotel Jardi. Hotel • Cata/a.m . :t. Gran Ducal.
Fonda Esminyola, Hotel Madrid. Hotel Nou 17niversal, Hotel del Centre, Hotel Imperial.
Ceed pensid, Cimtritt Pensió.
Pensió Mayoral, neuble Joan
Pujoll, Motel Buenos Aires,
Ideal Pavillón, Hotel Coll, Casa Baldiró. Casa Reetoret, Restaurant Versalles. Nou
del Carme i Pene-id Cisneros.
Quarta categoria: Fonda "El
Siglo", Fonda Univers, Fonda
del Ferrocarril. Fonda Palmesana. Fonda Rius, Fonda La
Pau. Meuble Casanovas. La
Castellana. Pensió La Comercial, Pene-id Ibérica del Pare,
Pensió La Venial. Fonda La
Princesa. Fonda La Palrria,
Meuble Bishal. Pon.sió Neutral.
Pensió Victbra. Pensió dos
Boulevards. Hotel de France,
Pensió Martes, Peine-id Ideal,
Ponsió Llorel, Fonda La Ceretana. Fonda del Con,
La Oriental, La Mundial, Vieens Torres. Fonda Bilbao,
Pensió Manso. Pensi6 Pons,
Posada Tibidabo. Posada Peret. Josepa Perilla, Francesc
Miralles , Fonda Simón, Josep
Ma y oral, La Vega i El Canigó,
L'aplieació dels "segells",
segons la corresponent tarifa,
es practicara per "habitació
ocupada i per dia".
Els amos o administradors
dels establiments estaran obligate a Azar an les factures segens per habitireid ocupada i
per dia de l'impost esmenlat
continuació: primera categoria, 1 pesseta; segona categoda, 075; tercera categoria.
0'50. i (marta ea/ego/la, 0.25.
Els establiments que no figuren en la relucid anterior,
estan sotmesos a disposicions
especials.
Mentre es confeccionen ele
segells s'haura de fer constar
en la factura , Pimport cobrat
per (ameepte de l'arbitri.
Aquestes dispositions entren
en vigor a partir del fria I de
juliol de 192i..
CRIDA
- Per assabentar-los d'un assumpte
que els interessa. cal que es presentin
a l'Ajuntament (Negociat CentralQuintes) avM. divendres, d'onze a una,
les persones segiients, Quirze .Aceda
Vilafort, Frunces Alforis i Carlee.
Manuel Ballester Segarra. Toribi
Borras i Carceller. AMoni Carreras i
t:erges, Josep Costea i Carbemell. Ignasi Creas i Ballester. Josep Fabra i
Velázquez. Josep -F.alcon i Aznar,
Francesc Fernández, Ramo), Ferrer i
Singla, Andreu G-arcia i Sänchez. Jean
Gime:Hez i Pclegrin. Pere Hita i Sanz,
Manuel Giménez i Ruiz, Vicens Lamarca i Sanfeliu. Ramon Leandro i
Guella. Crissant Martínez 1 Campillo. Manuel Martinez Doria, Josep
Martínez i López. Tornas Montaner i
Alcen. Joan 211orrala .i Solé. Josep
Navarro i López. Josep Boy i Escribano. Casimir Tejada i fenal, Antoni Valls i Romea. • 131ai Vazquez.
Llorenç Amillado Soler!" Manuel
Martínez. Josep Pallares i Ribes, Jesits Payé i Blázquez, Josep Riquelme i Cantos, Jaume Roselló i Parareda. Antoni Solera i FaRo. Josep
Valls i Pujada i Alfons Vazquez.
ELS E„SCORXADORS
Sacrifici d'avui: in bous, 335 vedeilcr, 374 moltons, ni bocs. la cabrits, [168 anyells, 680 ovelles. 8 eabres i 23 porcs.
LES COLON IES JE-SCOLARS
LA DESTINADA PEDROSA
DE SANTANDER

Avui, divendres, te el tren corren de la tarda, sortirà de Barcelona la primera de les colOnies escolars que organitza l'Ajuntament.
Va destinada al Sanatori de Pedrosa (Santander).
Els so nens que la componen hauran d'estar al Palau de Bellas Arts
a les cinc de la tarda.
L'Alcaldia i la Comissid es complauen en fer constar que la Cornpanyia dels Ferrocarrils del Nord.
volent contribuir a la noble i humanitaria finalitat de les Colònies
Escolars, ha concedit que els petits
estiuejants que sortiran demi pugula fer el viatge en cotxe de segona classe, que sets ha reservat pagant solament l'Ajuntament la meitat del preu d'un cotxe de tercera.
Per a la major comoditat del
ranga, la Comissió pehministrard
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METEUI-IOLOGIL-

Divendre

CATALU

Crönica dels
Jutjats

I ab 3cieJul I' ci es 1924
a. SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL -A .- • ;ia HSTÁT DEL • TEMPS A CATALUNYA, A
LES 7 DEL MATI. (Obkervaciona d'Enrolla, Nord LES t DEL
MATI ( Observaciona de la Xar II]
d Afma 1 Mande, rabuda; per telegrafia senae fils)
meteorológica catalana, comunicades per telèfon):
La depressi6 de les Illes Britàniques s'hu extes
Ccintinua el bon temps a Catalunya, amb cel
notablement per Franca i mar del Nord, essent el:
completament sere i vents fluixos ivariables. -'- Les
temps nrolt variable a n'aquelles regions Observanttemperatures han . estat elevades, amb la máxima
se vents forts del sudoest i pluges a Belgica. — Les
de 33 graus a Flix i la minima de ro g ratis a Puigaltes pressions del sudoest d'Espanya perden intencerda.

UNA AMENAÇ.A DE MORT
Dies enrera Ramon Gasoliva
denuncia dos subjectes. Ahir
denuncia que havia trobat al
cerner de les Corte Catalanes
esr»entals individus, els
(wats l'amenaçaren de mort si
no retirava la dentincia.
INTENT DE ROBA10111
Etisebi Moliner Godia i Pero
Tedeu Costa intentaren robar en
un magalzom del caree(' d'Aragó. Abans de cornetre el fet Piren detingul s.

sitat.

REGISTRE

La pnliein ha donat compte
Jutjat quo NI/ un registre al domicili de Didae López. Aragon.
oil qual vil] al carrer Alt de Sant
Pero, incanlant-se d'una pistola
anib cinc capsules.
•
DETINGUDES PER
ESTAFADORES
Margarida Viari i Josepa Guijarro, venedores ambulante, dies
enrera compraren mercaderies
pe r . valor de 2.650 pesseles rtl
rornerciant Joan Brustenga. Leb
diles dones donaren domicilio
falsos per al cobrament. Ahir
l'oren detingurles.
EL JETJAT DE GUARDIA
El j'Ojal lii l'Oest. secretaria del senyor Frederic Grases
Vidal. lun instruit duran) les llores do gniuidia 22 diligencies.
Iban ingressal als calabossos del
Palau de Justicia.

3. .VENTS SUPERIOS A BARCELONA. (S ondatges de
l'atmosfera Mire, a les 7 del mati):
Altitud, metres:
250, 500,
1000, 1500,
2000.
Direcció:
S. \V, WNW. W. WSW
Yeloeitat en metres per segon:
1;
2,
6,
7,
7.

-

e

e

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSIDAD DE RAl&b.,ONA
Hoces d'observa ció: 7, 13 i rEl
Baremetre a zero i al nivel l de la mar: 7394, 7587, 7377. — Term6metre sec: 24 '9, 272, 274
Te//110111e/re humit: 21 .9, 231, 233. — Humitat entéssimcs de saturació):
76, 69, 63. — Direcció del
vent: E., SW., W. — Velocitat del vent en metre s per segon: 2, 6, 5.
Temperatutres extremes a l'ombra
Máxima: 287. — Mínima: 2 0 5. — Minima arran de terra: 19 0. — Oscillació termométrica: 82.—
Temperatura mitja. 24'6. — Precipitació aiguosa, de s de les 7 hores del dia
anterior a les 7 hores del
dia de la data: o'o milimetres. — Recorregut del vent eu igual temps: 121 quilòmetres. —
Observacions particulara: calitja.
cistelles als nens, amb Ilurs corresponents provisions.
DE CULTURA
Al mati sortiran cap a Bilbao el
president de la Comissió, senyor
Castillo, el vocal senyor Casero, i
sEssio CIENTIFEEA
el secretari adjunt senyor ;Palau,
En la darrera seseni cientídes de la qual ciutat acompanyaran
la colonia iins a Pedrosa, pum de , fica celebrada a l'Institnt
Medicina Practiea, el doctor En
destinació. •
M. Nadal Vilationga va donar
la sosa anunciada conferencia,
po ,,ant de manifest les modernas coneepeions de la nefritis;
explica detingudaLA MENDICITAT analitza
ment en el sur documental treball els fets mes culminants
d'aquella. malaltia i la so ya recoraandan-cia 'de ra'Guarpercussió en Irgan de la vista.
dia Urbana ene ha facilitat la
Varen intervenir en la dieeussiti del tema eis doctore
següent nota:
Rusca
i Duran Arrom,
"Per la ronda especial de la
Guardia Urbana foral' recolli's
la setrnarfa paseada dos gema nets, nena i nen, de 11 i 7 anys,
respectivament, que . feta algun
SOCIAL
temps mendicaven a altas horas de la nit pel carral ; del
Conde de l'Asalto i Ramblas.
ELS OBRERS DE LES ARTS
Tanibé. es recolliren uns altres.,
GRAFIQUES
dos germans de 10 i 7 any,
Es convoca a lots eIs obrers
orfens de pare i abandonats g- rafics (tipògrafs, impressors,
per la mara.
enquadernadors, etc.) a l'assernblea general que se dileTole elle han estat ingressats
brava diumenge vinent. a les
en armes!, admirable "Grup Be_
noch, al local social
del nia,
rific", que soste la Junta de
de
. la Federació Grafica (Peti
Preleceió a la Infancia.
de la Crea, 1 4, primer).
El nombre de nens recollits
I er la gran importancia que
per la dita-ronda durant ei mes' té aquesta
reunió, es recorda
de juny puja a 31.
la puntual assistencia per traetar de :a unió dele treballadors
De tots els diversos aspectes
de les arts grafiques en aguasdo la mendiciftat, cap tan digne
ta
organització sindical.
d'esser evitat com tu mendicitat i El nerumendleant
J.131POST D'UTILITATS
Os une vergonya, no solarnent
Ha esta:. trainesa als Poders
per ä la familia. sinó per a la /Publico
una instancia demanant
població, per a la societat en
que els viatjants, representants,
general.
eorredors t dependents de euEl públic. en aguaste casos, rnerc i els assalariats de
les
ha de reprimir el sentiment p rofessions iliberala siguin excompassiu que renrpeny a "(bicapturas del paga/mil/t de l'imnar l'almoina; el millor acte
post d'utilitats. La signen llur
cardal és facilitar la recollida
iniciador, el Centre de Viatjants
d'aquests pobres éssers irres- i Representaras del Comere i de
ponsables, exigint-ho, si cal,
la Indústria i l' Associació (le
als agente de l'autoritat; fentla Dependencia Mercantil, Lliho així es millora la vida ga
de Corrednrs i Represenpresent del nen i se li propor- tanta, Seceió P. d'Organització
eiMla 11/1 esdevenidor que tiff- del C. A. de
eilineiit per can- Associació D. del C. i do la
de Viatjans del Corer. una edueació moral i social
rriere i (le la Indústria, Gretni
que mai (nutria.
Viatjans i Corredor,: glei C. A. de
D'aqueath manera .s'evitarien D., Centre i Unió Mútila de Cotambú aquests casos (l'explota- bradors i Mossos, Unió ProfesCió monstruosa, la ?lista dels
sional <le D ependentsi Fundoqmale és inacabable, i dele qui: naris de Comer(a Unió Ultrama_
n'oferim nana mostra remitís- rana. Assuriacid Ferretera, Sincima:
dicat de F uncionarlS de Banca
Un mendicant invidid que en Borsa, Associació Professional
de FunGionaris d'Asseguranees,
un mal carnet i un ruquet recorria Espanya. per nobles i .Associadó de Dependents d'Amasies. per eamps i poblats, gents , de Duanes Consignataarriba a Bareolona i daeidatx ris. : In Frideracióele Dependents
d'est bl ir- se a no...tra fol./posa da Catalunya.
Darrerament s'ha robot ladeititati No corteja nings'a, perif
de seguida /roba una mare que herid de lla Federació Espanyola
de Da peinfents. de la Societat (1,3
1111 f di de 10 anys parque liman ('opte' det rste ; del
,enussionistes ; Viatjants
Madrid i del Sindical Musical de
pobre, per vint pessetes mensuals i la vida. Fet ja, l'infamo Catalunya.
• ••
t rat', el pi' ti nienava el earret
La Junta T.110:11 da Reformes
n'entre rinvalid rnendicava pele
mercal s , i a la nit es retira_ S O ei/11S, en la a.esSiO del pie ceven a una co y a de la barriada lebradir el din primer del corde Can 'Purria, sonsa que la mare Cenit mes, va pramira, u ntre alels següents .aeOrds:
s'orupés d'alltra cosa que de re_ tres,
Imposar
'tutr in fraccollir el preu de la venda.
ent de la He' dqscans domiReeollits . per la dita ronda, el nical als indostrlale seedents:
pobre. després d'un Illarg arrest,
Joan Fumad& Cd.ntractista
ha estat expulsat del terma mw- d'obres. domicilia': » a! oarrer
Alt (l'en Manda), 2r2j. 25 paseel el. nen ha trobat en el
"Grup Benlefie l'escalf i pro- tes; Jacint Is ernadis, Gulden,
107. mercarla. 25'; . Vldnua de
teeeió que no sabé prestar-li la
Sisquat. Creu Coheria. 123, sasbbstia humana que li doné restreria.
25: Araf oniPeyrain, Caser.
.
nonge Pihernat, '28, mercada,
Quant a aquesta. ha ingressat
25; »usebi • Garcia. Sane. 36,
a l'Asie de Pobres de Can Tunis, gorree, 25; Geroni Sana, Sana,
ea decidir* se gonelea Ibais vi.
47. gorrea, 25: Batalla i. Halaganta.•
gué. Rec. 17, sastreria, 25: Jo.

CRONICA

El nou 112gim de les
Pires de Mostres
Ha tornat de Madrid En Frerleric Barceló, director de la Fina
Oficial de Mostres, que estigué a
la Cort per a prendre possessió del
carrec de vocal del Comitè Permanent de Fircs i Exposicions creat
per R. D. de 27 de IrlarÇ de 1924.
El Comité, una segada constituit, passä a ocupar-se immeniatament a donar compliment a rondenat en el mateix R. D. sobre la
prohibició que se celebres al regne
cada any mes d'una Fira de caràcter general i sobre l'obligació
en qué estaven les Fires de Barcaboa i de Valencia de posar-se d'acord per portar a la practica aquella prohibició.
El Comité acordé que en el successiu sols hi hauria una Fina Oficial de Mostres, que se celebrarla
alternativament cada any a Valencia i a Barcelona, quedant facultada la ciutat que no celebres Fira
de caràcter general per celebra, una
Exposició Monogràfica amb permis
de venda (l'un dels grupa industrials
de la classificació imposada a
aquests afectes pel ministeri del

ser) Sanroina, Sans, 29, asparderiyeria, 25; Joan Borla, Sane,
103, .sabateria, 25; Pere Ribot,
Sant Medí, 34, confeccions, 25;
Mareelí Bou, Calabria, 27, gorree, 25; Joan Malas, Premia,
37, gèneres de pu^t, 25, i Anloni Villar, Sant Pau, 72, sabatarta, 25.

CRONICA

CRONICA JUDICIARIA
---.—

A SSENYALAMENTS PER A
AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala prralera. — No té assenyala'
InentS.

Sala scgona. — Vilanova i Geltrú.
— Menor quantia: Serra, Gene,- i
Companyia contra Julia Perla i Na-

Treball.

varro.

AUDIENCIA PROVINCIAL,
Secciú primera. — Audiencia: Tres
orals per estafa, resistencia i estafa
contra P. Maristany, E. Bosch i Jo>ep M. Coll, respectivament
Secció segona. — Oest: Un oral per
lesiorts contra Félix Garcés, i un alIre per atemptat contra Francesc Estruch. — Vilafranca: Un oral per estafa contra Ramon Vm. — Terrassa:
Un oral per lesions contra Miquel
Llopart.
Seectó.tercera. — Hospital: Un oral
per lesions cont ra Antoni Recasens 1
usi altre per usurpació de marca conira Josep Palormin.
Secció quarta. — Concepció: Un
oral per estafa contra Antoni Payoles.
Per a aval s'han iet els següents
assenyalaments:
Avantjudicis. — A les den: Nemero 832, per accident del treball de l'obrera Dolors Gómez contra el patró
Rafe/ Rimero;
Nnin. 83o, per reclamació de seas
de robrer Isidre G. Planas, contra el
Potró Josep Renom;
Nana So, per reclamació de sous de
lobrar Antoni Castillo, contra el pato:,
Joan Frey;
Nútn. S41, per reclamació de sous
de robrer Ramon Carceller, contra el
patró Andreu Valls;
Núm. 842, per reclamació de sous
de rabrer Antoni Benno, contra el
pana', Ricard Conejo i Josep Camús;
Núm. 843. per reclamació de sous
de l'obrer Ramon Artes. contra el
patró Fill de Pan! Izaba!.
Judicis. — A dos quarts d'onze:
Núm. 6 0 4, per accident del treball, de
l'obre:. Andreu Dinar, contra el pa-

En la seva conseqüencia, l'any
vinent Valencia celebrará una Fira
de Mostres Internacional i Barcelona una Fira Exposició Monográfica Internacional, quedant per la seva part Valencia obligada a no acceptar les adhesions deis industrials
pertanyents al sector que Barcelona
hauré elegir. En 1926 Barcelona
celebrtirà la Fira Internacional i
Valencia la Fira Exposició Monogräfica i aixi sucessivament, arnb
obligació per part de totes dues de
mancomuniar tant com sigui possible pràcticament la propaganda,
tato nacional com cstrangera.
tró Empresa del Principal Palace. Jurats: patrons Fugasot, Col), Ferré;
obrers Gene, Gallinat, Redondo.
A les onze: Núm. dos, per accident
de treball de lobtet Vicens Roca,
contra el patró Enric Estrada. Jurats: patrons Fugasot, Jerernias, Mesmida obrers Vilaplana, Caballer B,
Redondo.
A un quart de dotze: Núm. 612, per
accident del treball de l'obrer Agustf
Cervantes, contra el patró Pau Miró.
Jurats : patrons Basté, Barba, Barras;
cbrers Asencio, Llorens, Andreu.
A dos quarts de dotze: Núm. 645,
per reclamació de sous de lobtet Pere Soler, contra el patró Juli Hocffnce. Jurats: patrons abregas, Casals, Jeremias ; obrers Castell, Villaplana, García.
A tres quarts de dotze: Núm. 532,
per reanudó de sous de l'obre:- Valentí Argelés, contra el patró Ernili
Ciurana. ;wats : patrons Andorra,
Tarrach. Fugasot; obrers Gene, 'Gámez, Llore:.
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SUBSCRIPCIÓ PÚBLICA

•

de

6.666 Obrgacions al 6 per 100
a

ii
a
•

4 de juliol dit 1924

•

Socielal Huldleeiraa Espanyola
Havent estat sol.licitades totalment les Obligacions referides, el Sindicat Assegurador declara tancada la subscripció pública.
Barcelona, 4 de juliol de 1924.
BANC HISPANO COLONIAL
SOC
. , IBTAT ANONIKA ARNI1S-GARI

gmemeillualinumaiamseasureaseanumnassit

TERRASSA
•
El P. U. P. :-: Alises aoves
Els elements 'alistes de Terrassa
han celcbrat una reunió, a fi de
constituir una Agrupació que segueixi les orientacions del P. U. P.
Es constituí una ponencia per
tractar-ne. Esta integrada pels senyors Alfons Sala, Alear Vinyals,
Pere Ribas, Narras Ventalló, Amadeu Tornas, Agustí Armengol,
Ramon Pares, Domenec Miralda,
Josep Arnaus, Miguel Morera, Joni) Argemi i Joan Puig.
Els senyors Ventalló, després
d'exposar que era inipossible trobar
a Terrassa bornes "nous" per actuar en la nova or ganització, cai tots
s'havien gastat en les passades
politiques, capoté la conveniencia desborrar aquest passat i emprendre una obra de pacificació,
— Comença a fer-se pública la
dirnissió del director de la Congregaciä de la Immaculada i Sara
Liras, Goneaga, mossen Joan 011er,
a cansa, segons sembla, de les "doctes" pero contraproduents orientacions de "Crónica Soçial", del qual
Mari és un dele principals inspiradors.
STA. COLOMA DE GRAMANET

— Ha mort el que durant molts

anys haría tingut l'encarece .44 cotirar els consums del Munícipi, el
propietari En Josep Ribó Molet, a
causa d'haver-se-li practicat una
operació quirúrgica a una clínica de
la capitaL

El seu carácter bondadós fou
senipre la seva característica, pel
qual motiu havia estat sempre volgut de totes quemes persones el
tzactaren. L'acte del sepeli fou una
de !es proves, havent-hi assistit totes
les autoritats locals i un gran norai: e de veins i forasters, presidint
el beneficiat de Santa Marta
Mar. i ex-ecOn.:m d'aquesta,
mossik Antoni Arissa. Rebi la distim: tr2,familia Ribó el nostre más
Gen.

,rIrd
,i1g nr temps

que un gran
v ins se senten perjudicats n tenir l'abastiment
d'aigua , e ha de proporcionar-los
la comp

d'aigties de Dos-

rius; després d'haver formulat la
queixa a l'autoritat competent, confiem que al veinat es veurä correspost
LLEYDA
Non horari de trens
Malalties
del bestiar
Alees naves
Els preus observats en el mercat
celebrat ahir en aquesta ciutat han
estat els mateixos que regiren 00 el
darrer, exceptuara els ous, que es
veugurren a dues pessetes setanta
cinc centinis.
— Per ordre del Consell de la
Mancomunitat nova ha sortit per
practicar visites d'inspecció el director cap de les Brigadas Sanitarias en aquesta comarca, doctor
Fontanals.
— S'ha concedit la suma de 250
pessetes corresponent a abril, maig
i juny al director del Camp Agricolade Castellserà, En Joan Bonet
Petit
— El director d'aquesta presó,

En Pasqual Cucarella, ha sortit cap
a Seo d'Urgen, per practicar una
visita d'inspecció.
— El dia 17 del corrent tindrà
lloc a Albatarrec lacte d'adjudicar
la construcció de les canyeries per
a l'abastiment de les aigües potables
del poble.
— Durant el termini de quinze
dies es troben exposats al públic
els comptes municipals corresponents a l'exercici de 1923-24
— Durant el termini de 30 dies
a la secretaria municipal es pot examinar el projecte facultatiu formalat pel tècnic per urbanitzar els terrenys guanyats al riu Segre, entre
el pont de la carretera de Madrid
a Franca i la desembocadura del riu
Noguera i construcció d'un mur a la
mateixa secció.
— Es troben vacants les places
de secretaris dels jutjats municipals
de Tora i Tornabous.
— També es troba vacant, per
defunció, la placa de llevadora del
noble de Vilanova de Bellpuig.
— Durant el tenue de 30 dies
es pot solicitar cl arree d'inspector de carns de Benavent de Lleyda.
— S'Ita declarat extingida la venda bovina al terme municipal de

Lles.
— Ahir los atropellat pel carro
que guiaba un mosso de l'Agència
dels "Borraseis".
Traslladat que bou a l'hospital,
fou necessari amputar-se-h una cuíeta.
— Al quilòmetre segon de la
carretera de Cervera a Guixona bolsa l'auto de la matrícula de Lleyda
itninito 363, que estava ocupat pel
metge de San; Ramon, N'Antoni
Puigarni, un germä d'aquest, anomenat Joan, i la dona del primer; Na
Ramona Colom, resultant amb diversas lesiona.
— Programa del viatge del'Rel
d'Espanya a aquesta cittat:
.• El Rei surtid dijous de Madrid,
arriha..t a aquera raPtial a i'S tv1.
Liares heces del watt del dieendres.
.4 Lleyda es detindri pon fe•
menta.. . .
- Tot MIUltet..difeze.A.1161914

,0
Mree.'
1'
• 191reek77
«Jeliot te .1424'
,
' la maa. f que tolde Munan 8 quilos de peix
on visitará el Sant Cris1Westaa:
avariat i
fruites. •
autornitikg ge Temiu,s
COn1unitat. de Catalunya passara
desprésa la Central ElZrtrica que a SANT 'FBRE DI . VILAMAJOR
Camarasa ti la Societat Rlees i
La fato mejor
ea de l'Ebres
D'aquí es traslladari a, Trealp i
Molins, on pernoctan.
Dissabte, 5.- Visitarà les centrals
de Molino, anatu a Viena, Esterri,
Salar(Iú Lberenar), Lés, Frontera,
pernoctant en aquest irlarrer poble.
Diumenge, 6.-Visita • a Les, Vielb. Pobla de Segur, Tremp' Artesa
de Segre, Pons i Seu d'Urgell (sop.ir i estada).
Dilluns, 7.-Al mati sorttra cap
a la Sets d'Urgell, visitant el pont
internacio n a l, Puigcercli, Ruma,
Vich, Manresa i Barcelona.
La Comissió provincial ha cone.slit una subvenció de tres censes
is ,.setes per a les despeses que faci
el Comité "Pro-ferrocarril de Lleyda a Les".
- Ha estat assenyalat el dia 29
eci corrent per a la celebració de
la primera subhasta de les obres del
culi de Montcada, anib motiu de la
,....strucció del nou Hospital.
- Per la Direcció general d'Administració han estas aprovats els
reenptes de l'any 1923 de la Causa
Pia instituida per En Gaspar SMva a Balaguer.
- Havent-se variat l'horari dels
trens entre Lleyda i Balaguer de la
lisia Noguera-Pallaresa. ha comenea: a regir el nou horari, sortint
ro trens d'aquesta ciutat a les 940
rd mati, un quart de quatre dc la
• .ieda i a les nou i deu minuts de la
r. • t.
De Balaguer sortiran a les set i a
les dotze del mati i a les set i dos
rsinuts de la tarda.
Les tarifes seran més económieses que les que reglen fino ara.
- Pel deleglat d'Hisenda han
e s tas autoritzats els pressupostos
rnunicipals pel pròxim exercici ecosOmic 1924-25 dels Ajuntaments
d'Almacenes, Alfarris, Soleras i Sanahuja i perquè es rectifiquin han
estas remesos als respectius Ajuntaments els de Juncosa, Llardecans.
Anserall. Malpäs i Llesp.
Diumenge vinent el Grup Excursionista Lleydatä efectuara una
excursió a Espluga de Francoli, visitant el monestir de Poblet i altres:
- Oficialment s'ha declaras le
sistència de la febre aftosa al h.isti
del serme municipal d'Alma11et''.
llots.

REUS
lleves diverses
La riostra cintas ha celebras la
sera festa major que. dit sigui d e .
pa, cada any ve resultant menys
important.
actes religiosos han estat els
lluits. La vigilia de Sant Pece
• itament, psecedits -deis gegants
la 1,andera de la ciutat. va anar
a "completes", precedit dels "marees" de la cintas, acompanyats de
'a Banda municipal.
Les autoritats lambe presidiren
la processó de Sant Pere.
Després d'aquests actas, ja cap
mis cosa extraordinaria podia passar en aquesta ciutat.
- Dimarts darrer tingué lloc a
ta Carnbra de Comerç una reunió
ereparatória d'altra en que sera
elegida la comissió definitiva que curarS de portar a serme la projectada eposició de maqu:näria eléctriso aplicada a l'Agricultura.

TARRAGONA
Varia
Ha arribat a aquesta ciutat, on
finta la seva residencia, En Carles
de Pastors, membre del Seminari
dipS mitic consular de la República
de Uba.
11.1 distingit diplomätic s'ha fet
mi -o: de l'Agència consular de Cuba a Tarragona.
- Amb una mar esplendida,
sorti dimecres a les cinc del matí
. 1 vapor "Rei Jaume II", cap a Alast, conduit l'expedició de tarrago.,. que van a l'Olimpíada llevan-

la tarda va rebre's un radiogr osa remes a l'altura de Sòllcr, en
el rial el cap de l 'expedició comanicav que el viatge es feia
ballant-se sardanes a bord
an. cob ra "La Principal", de La
Hisls ;.
Aquesta mateixa cobla ha estat
co niractada per amenitzar les testes que està organitzant la Germane dels Xofers de Tarragona, honnr.nt el sea pateó Sant Cristófor
Es troha greument malalt el
Pare Josep Rué, de la Companyia
de Jesús. que resideix a Gandia.
Amb tal mitin, ha sortit cap a aquella població el seu germà Miguel ,
mestre de capella de la nostra Car
tedal.
- Durant el proppassat juny el
veterinari municipal senyor Foraste ordeni que fossin inutilitzades sis
catires, atacades de diversos mals,

S'ha celebrat la leste major d'aquest poble amb importante festes
religioses i populars amenitzades per
l'orquestra "La 'Catalana", de Granollers„ que representa En Melcior
Alayol.;
El primer dia hi va haver ofici
solemne, processó amnh assistència
de les atitoritats i balls a la tarda i
a la nit.
El segon.dia. ofici de difunts amb
orquestra, interpretant-se la missa
de Foschini; danses i serenata a l'alca/de, senyor l'altea. que fou molt
aplaudida per la nombrosa concurs
rencia.
La festa, resumint, ha estas n'oh
animada.

STA. ' COLOMA DE QUERALT
El P. U. P. :-: Altres noves_
S'està . organitzant en aquesta vila
una suctirsal del P. U. P. i es parla
d'aixecar un edifici per a ' la dita
entitat. que: seguramen t . sera pagas
part per ,algun. dels rics organitza dore, part per gent d'elevades esferes... es clar!
- Va ràpidament enlaire el lacal del Sindicas Agrícola, que causa magniiic aspecte.
- S'ha celebras un partit de futbol entre el primer equip de Sarreal
i una selecció de jugadors locals, a
subsidi del 'jugador del segon equip
Jame 'Gol, que s'accidenta en un
entrenament. Han vencut facilment
els darrers, per 7 a o.
L'equip vencedor: Roig, Canals,
Carol. Tomás, Fabré, Bartoii, Segura, Balcells, Sabaté, Piqué i Gual.
A ' la nora societat Associació han tingut gran exit
els. balls de tortells i de ballarnes
que s'han celebrat les . vetlles de
Sant Joan i Sant Pere, tal com hi
te mes devots cada dia la sardana,
a la qual AssociaciO s'hi punteja
amb tot el fervor de que és mereixedora la riostra bella dansa.
Shan vist pares d'una bellíssima nena els joves esposos Ramon
Ferrer i Eulalia Domingo.

BALAGUER
. 'ap a la pèrdua dels mercats : Pu-

Amics de l'arbre
El mercas passat litigué interés,
per l'energia desplegada en minorar 'la seca organització. El baffle
i totes les autoritats dependents
d'en des de les quatre del mati es
disposaren a fer compite energicament el reglament de lloc a les verduleres. Finalment s'haurà arribas
a solucionar tan greu conflicte!
això és poc: el mes interessant
és cercar una forta reacció per evitar- la pèrdua dels mercats.
S'inicia a la nostra ciutat una
activitat elogiable en el terreny de
la cultura. Sabem que s'esta comtneant l'edició d'un Ilibre de versos deguts a la ploma del nostre
amic halaguen i En Josep Carnee i
Ribalta, el qual, tot i essent a París, ha volgut que fos editas a la
seva tersa narlitia. A mes a mes, el
doctor Verdaguer aviat 'lineará a
la Ilurn el seu interessant fascicle
exposant l'obra pregona i pacientíssima aconseguida tu raeropla
del set, nom.
- Segons un pía acabadíssim de
l'infatigabble Ramon Sala, es va a
un rapid en/bella/lene dels encontorns de la ciutat mitjançant una
bella plantada d'arbres, de la qual
tindrà cura la Societat "Amics de
l'Arbre", que va a constituir-se preximantelit.

,
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iiNesile
Contra remesa de 25 eti•
de les que
van enganxades en el pot
Ferina
Lacteada
Aleede la
t16", es regalarà una preciosa nina.
Les etiquetes poden presentar-se a les oficines de
la SOCIETAT NESTLE,
Granvia Layetana, Si, Barcelona.
Aquest obsequi anirà
acompanyat d'un Butlleti
del nostre Concurs per a
l'adjudicació d'una fina de
gran tamany.
quetes blanques

'
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a-Frania

.(Sieetta eta*, 326 eilitiaitred)
,
Edelatant triad de Botteechüt. :: El
L'assalt als Piretteus.
"segona eategoria" litlysse es classifica brillantment després
edtat;,edealats per Jitter
de l'italià. :: Els' ella pirenencs
i Otero.•
La sisena- etapa de -la Volta a
Franca, amb els seas colls altissims

Bottecchia estigué sempre.esplindid,

eintreener11 la pujada als colls a .tot
que cal escalar l'u n . darrera l'altre, gas: -Htsynses finssara desconegut,
constitueix • la anép aspra dificultas ealloca, pcI fet d'haver guanyat >• 'ed'aquesta cursa, , i és per això que tapa a' nterior i , per la brillant qualifiels inscrits han vinget reservant-se cació' . d'ara,' entre' els corredors de
fins ara per trobar-si ' en 'condicions primer rengle, restant-nos encara el
de vencer- la, CianVertehts de qué si dubte de • si amb Homer Huysse no
ári:iben- a aeonseguir-ho gairebé ja haurä trolsat l'esport ciclista un !loma
tener' asseggrat , qhe' nur nom figuri capee d'eclipsar ..tots els "esos" actuals.
entre els pocs qüe finiran la cursa.
L'itinerarLd'aqueste etaPa'pirenenAlerine,. e1. mimat del públic de
ca va de Baiona a Bagneres de LuFra¡sea per la seva evident mala sort
elidas passant per Saint Jean de Pied en totes les curses en que pren part,
de Port, Oloron, Aigues Bones, An- és un bon' grimpador, pera enguany,
geles, Baregis i Xrreass amb un tosegons els telegrames, una súbita intal de 326 .quilemtetres, i els colla
disposició Ii impedi • de donar el seu.
d'Auhisque (1.743 ni.), Tourmalet
Els belgues, en general, han aconse(2, 122 '21kpin (1,497 i rey- guit una bona classificació, i Bellenresourde (1,545 ni: ), són els quatre gen, en els coineneos, estigué també
gegants que els corredors han de esplindid, el mateix que el luxemfranquejar ea-el seustranscurs.
burgués Frantz, que es classifici
Perquè elS corredors vegin llur quart.
la
despesa
que
intent reeixit cal queEls corredors ,prengueren la sorfacin de les seves energies sigui
tida a Baiona dimecres, a les dues
quelcom coordinat i administrat amb de la matinada. Gerard, de primera
gran cura; el contrari r es esposar-se categoria, i 'els "t'ouristes-routiers"
a fracassar sorollosament a mitja
Viiendels i Pelee manifestaren a l'hocursa; d'aqiiests defalliments irre- ra de sortir que abandonaven. Fosen,
meiables cada any n'hi ha uns quants
dones, 86 els inscrits que es ,llançai es verament . trist' que moltes vega- ren a la conquista dels colls piredes una mala comprensió de la tasca
nenes.
que cal acomplirliagi fet fracassar
En arribar, a les quatre del mati,
bornes de gran tremp i energia.
L'escalada ciclista als Pireneus té, a Saint Jean de Pied de Port, la davantera camprenia una seixantena
com és natural, la seva història i
hile els seus' favorits. Enguany, re- de corredors que capitanejava ja Barcordant Ilurcornportament dels anys thelemy. Horn vigila particularment
Buysse (no coniondre amb Huysse),
passats, hom assenyalava com a guaayadors possibles de l'etapa els fran- que estigué a pont de guanyar -l'etapa anterior.
cenos Jacquinot, Alaveine' i BdIanEl coll d'Osquich bou pujat sense
ger, i entre els italians Botecchia,
sense. que hom negués possibilitats que el nombrós escaindt davanter
de victòria als Lambot, Muller, Ti- disperses, únicament hi bague una
berghien, Barthelemy i BuysseH intentona iniciada per Bottecchia i
Brunero, .pere no fou portada ensense que tampoc deixessin d'ésser
davant.
sospesades les possibilitats dels
Amb un retard de 45 minuts els
"nous": Frantz, Huysse, Brunero.
El telegraf ens ha aclarit ja la corredors arribaren a Oloron .(135
incógnita: els gratis triomfadors .de quilòmetres) formara un grup de 63,
entre els quals n'In ha 36 de tercera
la sisena etapa han estat Octavi Bottecchia, la revelacio de l'any passat, categoría. Un escamot dc. 69 correi el "segona categoria" Omer Buys- dors, que mena . Jacquinot, passa al
se, que corre co m . a professional des cap de poc per Aigues Bones, que es
del començament de la present tem- troba al peu del c II de l'Aubisque,
porada. El triond d'aque s ts dos bo- de 1,743 metres d'altitud. A les deu
i cinc minuts el col és abordas, i
rnes ha estat esclatant. Bottecchia,
que ha estat gairebé sempre el cap- des del comeneameni Bottecchia i
Brunero semblen decidits a aban'dodavanter dels corredors, i Huysse,
nar els seus 'companys. Alavoine,
que desconeixia completament el terreny, han aconseguit sobre els seus l'estat del qual no es* ›atisfactori, és
seguidors immediats un avantatge el primer dels corredors que queda
duna hora i sint minuts el primer, rerassagat. Entre els que co distini prop d'una hora el segon. Per les geixen en la huila per a no deixarnoticies que es comencen He rebre, se avançar, figuren Colle, lacquinot,

•

•

"maillot jaulte". Quant a Huysse
pasea a ocupar el primer lloc en la
segona categoria i el segon en la
clássificáció general.
Aquesta Matinada, a les dues els
corredors denen haver sortit de Bangeres de Luchan cap a Perpinyä,
on arribaran aquesta tarda, a les guatee. Nombrosos esportistes catalans
pensen traslladar-se a aquella poblade per vente d'aprop els "geants de
la route", particularment ci nostre
compatriota Janer i el seo company
Otero.
LA CURSA A l'AMERICANA AL

VELODROM DE SANS
Tal &mili tenimanuncia), flema tindrà Roe, a les deu de la
nit. all Velòdrom de mes, la
(lusa a l'americana reservada
:t'vorredOrs de tercera categoria
i
la altai, ilonal el gran
nombre d'equips inserits, s'ha
di s posats que es farin
ertitia hora.
Els equips inscrits, són:
Servil no - Mis tire sa M vea e f f
Mateo, Giisla-CliMent, Torres-

(liti. Treserras (Calixle)-Mar-

toro)), Montasen] - Salonici,
Mataró; Iletvitson (Andreu) Munnts . Múrcia-Vicena, • SansAlegret. Gil-Segura, de Villarreal: Casas-Alegret, Siñol-Bruguera.
El Jurat determinará els
equipe que .hiuran de córner-a
cada cursa. •
A FAVOR D'EN JANER
Les quantilats reeziptades • a
favor del mistre campió, per tal
dr favorir-lo en la seva partiemano a la Volta a Franca. per
lee entitats-U. E. de Sana: Fi-

RIANCRI I ALBERICI
-Asid van esser ihtketplials els
se ,nyors Batel Bianchi i Fr-a/1-
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ESTACO 81. a. a.
13 de blar, 2 de tarima: 2 de elvada.
94111Clo ole. Nato •
7 de bel, 5 de tares, 1 d'aun.

Torra germana

BANQUERS
BITLLETS

FARRATGES
Os

• DeflefilielIz
Sumes. GOMA, .121141(10;;''
Tielfero

cese Alberici, amb tos germani Mascaren. Badal.
vol banquet ofert; pelo sei/S r01/1patlys e ¡ti agents venedors de
Gularons. Snligó i Calvet.
Davanters:
Martinez (Riff),
la casa SleVellSoll, Roma Osa i
Cia., cara homenatge, en virlul Toniniän: Feliu. Peidret, Vida).
Whaver • donat la volta a Espa- Riba, MonrleAn, Oliveras i Marnya•en • cine (Bes i nitS setínez 'Jauja .
guidas. nuintant un autörnebil
F. O.' Ilarttnenc. - Porto:
-.Studebaker i sense mes pePa iletä.
tit efod ratentps.
Ilefensest Finquen Costa i
• El banquel. servil a
Restaurant Tibidabo. fou tanda.; TP aixtihi ljta: Comorera, Blanco .i
hontunt amb l'assistetwia de la
Be$3.S.
•.
gerencia de la casa.
DavanlerS:. Vilar. Lakatos,
.Ep,nrribar als, postres, fiaren Marine,
Rayas. Barrachina, 110aixecades le S mines per brindar
en honor dels senyors Bianchi i clriguez i Batel..
• . . •
i per la stipremacia del
colse Studebaker • soprenmeta
exE2uIrClót;:b.
si
reconegtida per tots els aficiorä diumenge vinent
segbent
ttaba u volant .
FUTBOL
Pallejà, Foul d'En MontADVERTIMENT
Entrate a l'época calorosa en many, Corbera, Pla dels Voluntaris„
f,,'as(ellvi de Rosenes,
la qual reaulta contraproduent Font nl'En
T:Shitt'Anla prédica del futbol, ens alas- dren de laMitjan
Barea:•
Undrem, durant els mesos de
Sortida:
a
les
sis
del mati.
Juliol I *goal, de parlar en per l'eStació de la Riera
Maaquestes columnes de 202 el
. .
que es referehtl a la cielebracló gäria.
de partIte que no tinguln eaMeter oficial, tot I lamentant,
ponga, que per part dele Organismo directlus no s'hagt pogut aconse q uir la aupresal6 del
Fábrica de Productos Cede;
futbol d'Istlu.
Bajeles de Matizada-4M.
ELS 43)1 PS ' PER A LA TEMPORADA VINENT
ales de eonstrucció
Al die públic. la majoria dels
eereles de primera !liga ja tenen combinats eis seus equipo,
d'aeord amb les /listes presen°espata: Tallare, 72
tada; a la l'i.deradÓ.
Talaron A.' USO
F. C. Barahona:
Porters: Plarko, Pascual, 13111Febrloa: Correr Benavent
guern i Uriach.
prop de la TNIV081101•111 de
sana)

MERCAT DE LLOTJA

*untan carro mal./

Obsequi de
la Societat

.g •

bátele" Ages'sf '1 Berthetealt, gert'.43teilets Ostilli . 1 V. y. K,
pague a 1.622 , 10 peseato, de
gotean 'dances peda, perd
queis se li han !noté/4 a
/leyese tamppe • es debe erandli
musa, 'el endeja ene els setiveopl- cada Mas) , d'etapa, junt amb el
patiriotes Mottiat, Rayese i This. re gue7 s'andugud quan goce cap
•. a:fraque, tenso pessetes, resr I rtecamot s'elle:mama
reta l'altre ele corredora van ,sceg- tant 318'30 pessetes per a estremeoes.
la va al davant, eitint-se. Botteceh
Anal) ,tot es . de oreare que eta
plendid d'estil.i di potencia...
•Bottgechia continua victoriosament ~res esportius seguiran conel seo estere .fina al cim de la mun- tribuint a redore del nostre
tanya, portant cinc minuta d'avan- routier, per tal d'entoratjar-lo
en Fitterrlasada Bulla empresa.
tatge als seas seguidors immediats;
BOXA
després, sense donar-se un segon de
DEL /11A/Gli
reíd:e .. emprengué una (antàstica i
VALLESPIN -GIBONES
perillosa davallada . a Argeles, per tal
de minteni; ravantatge guanyat; el
Es manca( de fonament ol
rumor circula! aquests dies que
segueixen d'apeop en aquesta devael pesatge del comba': dirimbnada sabentíssima Buysse, Frantz i
Vallespin Seria tota veHuysse.
'D'AS-geles a Bareges que eS on co- gada que . aquest peaatge será
!linee. car amb tot i que Vamença la pujada al Tournialet (2122
Ilespin segurament representa
metres) la lluita ha estas severa. Però
per damunt del limit, pertany
les nOticies de l'escalada a aquest
al
pes gall, del qual ostenta Al
coll i als d'Aspin i Peyresourde no
Utol
de campió peninsular, Mol
ens han arribas encara; presurnim
sobre el qual . no por ter res
que Bottecchla no perdé en ells el
impossible, en la plenitud de
seu avantatge, .vista la classificació
IPS sos' es facullata, preeentar-se
que obtingué - al final de l'etapa.
dintre de l'esmentat pes. Segut. Bottecchia, 14 hores, 34 minuto, rament dissabte Vallespirr i Gironès es, presentaran dintre él
23. segons.
pes nimia.
-2. , Buysse, 15 h. 4' 23".
El combat que diumenge f4u
. 3. Mottiat, 15 h. 57' 32".
Tomás Cola a La Garriga. da4. Frantz, 25 It. 59' 59".
vant Moro, fa esperar amb in5. Bceckmann, 16 h. 47'.
teres Irenenotre que dissuhte
6. Huot, 16 h. 56' »37".
efectuarà contra Marian MonEn- Janer arriba al 45 i l'Otero
tero.
al 50.
AUTOMORILLEFSE
Bottecchia continua posseint el
• UN nAwit'ET rn.:1)invr A

38 a $ 9
31
97 • 28
88 • 39

Impressió gel-lebrel)
Slaroa
=. .1:lessnimat en absolut.
,
Mores». - El "tour de toree" que van fer els rebedors recabant prest únic de 3a peßsetes, no na tingut el Ti cine van
propommar-S4 llurs iniciadors. Cifiquanta vegades aquesta qilestiö ha estat 'plantejada, i tantes altres ha fracassat. El cornpiador • de nútreme Tora, avui, elprimer que fa quan arriba a Barcelona, es donar una mirada pel moll per vettre Hurs existkieles. No cal' dir que en veure almtil grans estibes. es convenç que el prost del moresc ha de pujar. :No cal pensar-hi. Coni
que te la•seg.uretal que Tathom ni.oferirä, vista Pabondäneia de l'atild e , v ol t a escoltant els eants de. sirena del venedor i a
la fi obta per eomprar al qui més Wat. A mes a mes, creiern que tot negoci es regulttper l'oferta i la demanda. A
gran abundor, no es possible preus alts, i quan hi ha escassedat d'un genere es quan s'eneareix. El comprador prescindeix
dels preus de.compra, no li intereasen. El que si ha d'evitar-se, cae eit el , mes sensible, es que les diferents partides que integren una citrrega sien a preus tan diferente que oscidlen,de 3a 4 pessetes de difereneia. Si a tots efs rehedors els costes un
donaria respectable 'que el mateix . genere l'unpugui oferir-lo a 6.i,e1
mateiX pi p o, tio !ti haurien els notables daflabaixos
del costal tingui que vendre'l a 8. Aquest creiem que As un dels tants mole i el primer que tindrien'd'evitar ens nostres co-.
•
marcianti rebedors.de moroso. •
En bits els 'altres géneros, la tendencia general de l'oferta As

Italians, 32.20 per ion.
Belgues, 34 per too.
Suissos, 133'50 per 100.
Fortuguesos, 0. 2'n pessetel.
Yt.landeos, 2;70 pessetesSeecia, 1 .90 pzszetes
Noruega, o'92 pessetes.
Dinamarca, 112 petsetea.
Romania, 350 per too.
Turquia. 350 pessetes.
Estats Unas. 750 pessetea.
Cariada, 735 Pessetes.
Argebtins, 2. 311 pessetes.
Uruguaii, 5'50 pessess.
Xeens, o'te pessetes.
Brasilers, 0165 pessetes
Boliviana a pessetes.
Peruans, 25 pessetes.
paragusis, o'to pessetes.
Japonesos, 2'25 pessetes.
Algerins, 36 per 103.

Egipte, 3270 pessetes.
Filipines, 325 pessetea.
011
Motu, 142 per roo.
Unces, 142 per roo.
4 i 2 duros, 142 per too.
1 duro, 142 per loo.
Isabel, 142 per WO.
Francs, 142 per 100.
Lliures, 35'75 pessetes.
Dialars, 7'275 pessetes.
Cuba, 725 pessetes.
'Mexicà nou. 24.4'50 per tal
Venezuela, t42 per rad.
'
Marcs, 173 per 100.
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•Annutttgess acOnselleti

léeme
Vapor espanyol "Rey
de Palma, amb càrrega general i 169
paseatgers. Amarrat moll de les

...per•e•ereeveieerWeeem

—TEAT

Drassanns. Consignatari, Companyia
Pansmediterrinia.
Vapor espanyol "María R.", de
Palamós, amb cauce general.
Amarrat moll d'Espanya W.
eignatari, Ramos.
Llagut espanyol "Romualda Ballester", de. Blanca, amb llast.
Vapor angles "Mexican Lady",
de Newcastle, ,amb carbó. Amarrat
moll de • Ponent N. Cousignatari,
Witty.
Vapor espanyol "Villäreal"; de
'Valéne:a, amb cierrega general i
passatge. Amarrat moll d'Espanya
NE. Consignatari, Co ni panyia
Transmediterränia.
Vapor espanyol "Paulina,",
rant. amb arrea general. Amarrat
nroíl d'Espanya NE. Consignatari. Companyia Transtnediterrania.
Vaixells sortits Vapor arnerica "West Chatala",
amb carrega general i trànsit, cap
Palamós.
Vapor espanyol "Reina Victoria
Eugenia", amb llast, cap a Marse-

G
randiosa companyla d'o.
Pe:seto 1 revistes de Josep
k
Joan Cadenas, procedent
del Teatre Reina Viotbela,
de Madrid

e

repre:.-±entaila Inés de 125
nits seguides a Madrid.
Tres decorarions - naves.
i
..:, Les "saetas" Me terror octe sarna cantades pel no' Jable i popular eantairc de
Flamenc Manuel Centeno..?
Es despatxa a itoniptaduria. e
i...

e.0444444444-~ee4+0444.,
Com;rznyia de comèdies del
Teatre Infanta Isabel de
Madrid
ARTUR SERRANO
AVilt diVöll(IfP g . tania,

matutee seleela:
LA ESCENA FINAL
.Nit, estrena a Espanya de
la eomèdia en tres antes
tle L. d'Cllive i Lafuente
HAY QUE VIVIR
,
I Dissabte. nit, fundió orga
/Ideada pel Centre Navarrès.
.T.. HAY QUE VIVIR
i CANTABLES

4.4444.40000•ee.00eoeoo.

Teatre Barcelona

51111(15ffeleffilfrellINNIME11111111111111141111

,

5P Companyia de comedios
DIAZ-ARTIGAS
• dirigida pel primer actor
Manuel Ciar de la Baza
Avui. divendres. Comiat de

la companyia. Tarda. a sin
quart de sis. La comedia
en tres artes, de Jariut 13enavent e,
ROSAS DE OTOÑO
Nit. a un quart d'onze, la
formosa comedia en 3 actes, d'Eduard Marquina,
CUANDO FLOREZCAN LOS
ROSALES

LLOGUERS
A montserrat, a den minuta en auto mobil, si na la Colönla Puig, la qual
doga p isoBamonlats, roba, algua corcino,
iluni e/0c181ea, pare i fonts eiquIssirries.
Informes: Rambla tie Catalunya, 52, pidonpal segona, o a la Inatella ColOnla.
Mar. Es llaga casa amo.
LLORET de
Liada. algua, elettrieital,
davant plano. duros temporada. Raö:
Fortuny, 1 2, tercer, segona.

Fili d'atol! Bruguera. Illereta, 28. Barcelona.

Demir dissable, 'MI, debut
•e companyia Tatay.
Tovar, primera artrill, junta Delgado Caro. Estrend
tittl draftia i-n tres artes de
Linar e s Rivas,
* LA DIVINA PALABRA
.,„.
.-..-mer-ee.44444444444.4441,,,e
Aeffee-}2~4~444444)+M

ELDORADO

FRESADORA

Brugucrd. lbereta, 28. Barcelona
re per a tota mena de ilqulds,

BomB rjal c005truce16 francesa liar-

1011. Representant eXclustu: Ciii frEmIll
Bruguera. Meras, 28. Barcelona.
per a tretaliar hita,
d'ocaslö. flato: Pill
d'Erroll Bruguera R i e ro ta, 28. Barcelona ,

MAQUINES

a ter maone • roa
MAQUINES per
I a roma motri u . Patent 1 etir,atrurció fra p resef. PrOduerlä a
ros: uns C00/700 1115002 per nora. Demanen detal.s ai re p resentant: IIII S'Ea/111 Bruguera. Itiereta, 28. Bao:don a .

PIANO

ereuat per a aunare. Carrer
Univer,Ital,
entieso).

TAPISSOS
cdez. '72
gspectit.itat en tapteset
¿t'ye:
auca> permanent no guaras a roii, eta.
abre, uleograileo, etc. Fabricante/ ae marea
In011lure.—fio conerna lo a» Inedar
Ituntidenty coger*,
Casa. Y.
= la.rortaterrtamo.

e4, s DIYERSES
PELL, CABELL
'I SIFILIS
ta
taaers
tanL.dtlft."4914»
bectillit—
a. PI**

teeatedaeo.4444444.44444+
--

CiNE Ni E S «'..

ble~.6044.0.0~444444

Gran Teatre Condal i
Gran Cinema Bohèmia

1

Avui, divendres, tarda I nit, nm lamenta/ pro g rama. cine Salir:
Les (Vertidos p onientes El crim
de Peden/ea 1 Nteteel; les formoses rotnbiles L'adorable seductor I Natali a, la model; 1 Jornada
de te gran serle El urce« d'Alta
Roca

Monumental Pedró

Walkyria

TEATRE POLIORAMA

',44{0144~8444444444441

a qualsevol preu.
ARQUES Liquido
Mallorca. 125. Interior,
trocaste., de diverTORNS parauels,
ses mides, es cenen. Bao:

estrangers
Sien acial, detalla 'per camella
Es despalva a eompladuría amb
tres Mes d'aiiticipaci0

e0113011 de

varietats

tIviii, diVeiniteS, tarda, a les
cinc; nit. a les deu.
Colossa/s programes
Notables panículo
Exit deg s exrentrics parodistes
e; GEAIK4 AND GEAIKS
' Exitäs dels famosos cielistes
LES 4 GOBY9
I
La bella dansarina
MISS ALEXANDRA
L'ovacionada troupe japo11Pga
LES ANDO,
EA, de la 1 ormósa dansaFina
MARGARIDA DIU
Grans ovaciona a la eminent artista
CONSOL MOALOO
Selecta 1 exeluelo repertorl.
',distendida presentaeld

i

Dama 1 cada die:
.00tnibucto maat.40

Avui, divendres, exits: L'amordacen., / Jornada, Animee en vende,
super-produrelö (1oldwin; Doping,
el negra, p e r Wdliani S. llar!: El
ball da dinfressee, per 13111e West:
Tonaaset als baccos. ldnulerige.
ii:t • L'amordaçada, 11 Jornada: La
patita bailarina, I n d• Mn Miles

Triomf i Marina
i Cinema Nou

Teatres

Avut , divendres, primera jorAviii. El secret d'Alta Roca,
Natälla, la model, L'adorable
seductor, El crlm de Pamplinas,
nos. Patatas!

Ints els Mes, tarda i nit,
finarionant lotes les grans
' alraerions. Toles les nits.
CONCERT A LA ORAN PLAGA
DE FESTES
Cilfei_ll r slillllílIlt Carbó
DisSahle, Mi, a les dutze:
FOOS ARIS LLUMINOSOS
la la gran Marta. Diumenge, tar,
a les set,
Ei Capiti Navarro amb el siu
"Invencible II"

picors, grana, etc. La cara, després
traiaitar-se, Ii quedara tina, fresca, suau,-

sense aquel encarearatnent que Ii fa
sesuislai que te' els muscles ti una sola peça,
ni aquella cremor tan molesta, de l ' alaitat a l'antisa..
Denum-ho

nrionmweim.

en

Jr050eries i perfumeries a l pren -

cle aSo pessetes Oit1

PARC

PISTA g e OIL
Tres sessions
de patinetas

martes
A.m. Tm, a la pla-

VIES UIRINARIES

K;a ile in Ca,.•ada

Cinema han)

a tots els que panelNeo de BLENORRAGIA,
VENERI, MALALTIES
DE LA PELL. AVARIOsl, bERILITAT REN/TAL. MATI111'. PROSTATA, BUFETI I RONYONS, que la CLINICA MODERNA DE LA NEME es rúnica que pot
morir-los mlilors ¡tocarme, ner al g uaritrent rapid 1 radical ele Hura
Cutis,
ANALISIS DE SANO 1 D'ORINA
CONSULTA: d , 1/ a 1 , foonómica: 4 5 • 8. CARRER AMPLE, 12,
balita
(tocant a Pesalesta de la Mera)

INTERESSA SmBER

Matuullo programa
Eaft-resídurant CARRO
Entrada de paeselg: BO e.
Denid. dissabte, guatee
gratis combata de

BOXA

un preelds.
CASELL PE FOCS
aclidrials aeriS. cioniacional reventa, a
den rounds
dn 3 inItinis

NO VIATJEU SENSE LLUM

Gironès Valiespfo

amb una lámpara i pila eléctrica

(11111119111111111111111111111113231111111111111111111111
tindrou

i a tu/

t ium ciara al inatant

arreu sens

peen do

foc

21111111111111MBEINIBINNIO14111•21112111NMIIIIINNIOUNNUNIORS

z't,...r)ocner) el rri'i or
erPeCtriC per' E rrecre
lb.que/ de1z De.r/if/.
- A /ore/ ler ciro9uerier

irist3cräics KIIRSAAL 1 SHO CATÁLIINTI

Els predilectes de les famílies distingides
Exclusiu programa america Fox
• Avui, divendres; moda selecta, insuperable programa, gran
▪
• esa de les exelusives: La càmfora (natural, , L'Indanat, per
• Torn Mix, Hotel de simia, remira. Dolors Medina, comedia
II per l'artista Shirley Mason.
Dillons. m'aire' magnifiques estrenes

e, Pto./. O' 75

(111111111111111(11111111111111E11111111111111111111111111111111111i

ES VEN

ennnennnannannannnannisennnannannann

aparell de telefonia gense
fila, marca "Godi", de tres
lampares, arnb quatre auriculars, NOU DE TRINCA.
Rad: Rallara, tí i 13, impremta

•

meennes-e-x..4444.44444.6,-.

COLISEUNI
Telefon 3535 A.

Avui, dite ndnest Novetat, l

u n iversals núm. 109, El gat
1 el carian, fn EI turmell de la Mafia, per Douglas 31c. 1.,au 1 Dotis Muy
i El bressol buit, per Film:1
Clavton. represes. l•:xit
.le Plastigrama, la
meravellosa petlícuia
tvllteu perfecta, la primera
del món.
.—
Diumenge: Represa de la
gran pellicula del programa Ajo rar cspec,a1 Per
qué canviar d'esposa9 p.,.
(llana SWIIDSOD, gloinah
Mieghan i Bebe,Daniels.
44444,4444444244.044444+04

Cinema Princesa
Via Layetans, número ta
Telèfon 1371 A.
Avui, divendres, tut són gratis
Programa extraottlinari:
La portera de la fäbrica, meraVelloSit super-si:de. dividida
en Cine jornadtui, propetant-se
la primera. El trcsor de la ea.
',avena, granilids film de gran
sensació, creació, •FlIelene ChadwiCli i Richard Dix..E1 oercle
blano, magnIfie film ilramiilie
del sehr tu progi ama Ajuria, interpretad per Wilson.
LGs sabates mägIques, cinta eiai lo ta. L'escala de Pengany,
grandiosa euinittlia
pertanyent al selerte programa
Ajuria, interpretada ¡MI' la
labre artista El bel Clayton. Dia_
manga, nit, estrena de ila
na jornada de La portara de la
fabrica. Dilluns, rneravellt.,s
film interpreta, per 30 CM,bres estrelles do l a pantalla,
Animes en senda.

Marca Registrado

ha estat elaborada pensant en l'higiene

!IMMIMilpp

I

4.4~94.9,444,4~ffle
O»<M111~4<or0444441+11444-0 4444.44.~~4444.666.

de :a redacció d'un butlletí no ha de
poder d2duir -se Iopini5 politica del
datada que l'ha omplert.
Han d'omplir el butlletí d'inscripció:
Lis barons que durant l'any 192,4
Lacias 23 anys o mes:
Les dones solteres o vídues que
durant l'any 5924 facin 23 anys o
más,
I les dones casades que per llur
situació , legal no estiguin subjectes
a l'autoritat del marit.

et . VENDES

ale la pell. El sets is cura ifriiacions,,

tonuree; 110 amistes nacionals

PereZ Fornimdcz
- LOS CHATOS

ralment.
En ompEr el butlletí, cal tenir ben
present que es tracta d'un document
oficial de l'Estat Es elemental que

-

Nagnifies jardins oil es
frueis. n I'agrallosa temperatura.

RIC—RIC

> Diesaidr. tarda. mal MI:e
et popular. La pluma verde.
2 Nit, estrena de la comndia
•• en tres antes. original de
!Pele Mufloz . Seea i Pere

ció han de reclamar-lo al "sereno"
seu carrer i Murar-F/1i tot seguit
d'haver-lo omplert. senat esperar
que el posi a recollit a domicili.
Si el "sereno" es riega, per qualeevol moüu, a facilitar els butlletins
d'inscripció, cal reclamar-los a les
oficines del Cena (Bruch, 112, xamfrá. a València).
Els buLietinr d'inscripció són individual.s. Eis capa de casa han d'om-.
plir i signar els dels absents tempo-

cases per a BoCALDES d'E.strach:
llar. Raó: Anea, núm. 50.
Vorn.

PILE. DE LA 81ANNITA
Nit, a les den:
IIL8 AMICS DE LA DONA

Per p rimera Negada a g apanya el
trae inCs farnds crol lirón
Taumetürgie escinde&
25 decoracions t'o y es elets raer§
termos eg eerlógrara; gran rlquein en sastrería, modela de Parla 1

4 AN'lli.

Va exhaurint-se el termini assenyalat per a la confecció del Cros
electoral nou. Cal témer que un
nombre cor_siderable de chrtadans
no sera a temps d'inscriure's. No
vulgueu enser d'aquests.
Tob els veins que a hores d'ara
no hagin rebut el burilen' d'inscrip.

a 0'50 pessetes ;es deu primeres parautes i a 0'10 per
cada una d'excés

PASTA NIX

TE MPORADA D'ESTic pE 1924
Companyia internacional de revistes gran. •apeCtaelsa
El Ma id: tuno]. Inaugurad°
So la temperada
ESTRENA A ESPANYA
de la super-revue en 20 dataras

-cteeee-c:pc.
i TEATRE NOVETATS

La inscripció
Gens Electoral

ginSiitif3

JURO -PARK

TEATRE COMIC

Es despatail a eoniptaduria
i
74.C44.444.4telftelaKte~~.

DIVERSOS —

ana4M

%,r4weenffl4e~~44e
'44444~04)44444444.41

e El Mor Cero

divendres, nit, a un
ir: quart d'onze, 13 abonament
gran moda,
Debut de la oompanyla
cónico-dramática
ALBA-DONAPE
4 La eornèdia en tres artes
de Pere Moriox Su-a'
LA PLUMA VERDE

Cosmética», de Saafeld, traddeció del.
Dr. Peyrç, pagina 86).

barrera representarle, en ?uncid de
larda de
LA CAMPANA Pe

DON JOAN DE‘BERRALLAROA

Nit, a les deu:

carrega general, cap a 'Malló.

—

de cine:

La Bayadera

forWes salsonoaes (ve6s »Manual

'Entre totes les cremes, la

flema, dlasable, 1a-rda7 -4 dos <marta

de la temporada

a (nora.
Vapor espanyol "Bellver”, amb

es

o

EL IN1..L DE LA MARISTA
les del:. A rlore!
ELE AIRMS DE LA DONA

Nil. a

Darrera setmana

lla.
Vapor espanyol "Vasco Núfiez
amb càrrega general,
cap a Buenos Aires i escales.
Vapor espanyol 'Cabo Hatteras",
amb eàrrega general i trInsit, cap

Petits 1flIff1ci

DARRERA ACTUARA

1

has. Tarda:

afanar, ami, preffindi s.l sabb i totes

Avui, II seoret d'alta roca,
Natalia, la model, L'adorable
sedados: orlm de' Panel,.
nas. Patatera.

Aval, divendres, tarda, a les CMC.
falretle 1 butaca DUEll ~ate
LA MPANA DE GRACIA

•

' Cada dia Pis dos graos

Diätta - rtietiltia

Grau
eSspanyol TeatrSANTP1122 SEBOBS

.rfflo«.....••44.~10nomoo•
TEATRE TIVOLI

emplear L cremes o . pastes per a

j

e

LOPEZ
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GRANS EXISTENCIES
Menjadors - Dormitoris - Salons
Fabricació Esmerada

PREUS BARATISSIMS
No hi ha fäbrica que pugui com-

petir, amb aquests magatzems

ee.

c.A.Ravin-ee
ANGELS. núm. 2. ••••1111.1m...

BALNEARI Ð, . CALDES BE 110111 (LLEYDA)

¿'Co millors aleles del món en la Ova elasse, reconegudes cona a
tala per les eminencias mèdiques. 34 manantials ditarenta, lote medicinal,. Mere estufa medicinal a ap . . L'aceid altament beneficiosa
d'aguas tes aigües, s'observa en totes
lea manifeatacious de l'artrItIsme (muga, gota, diabetis, etc.), i en lea alleracions erbniqu es. del
aparen respltatori, tub
M'estro anexos. Viatie o c trmodes alttombbils des de Tarrega. i
fins a Capdelia.
fina al Balneari deliciosa
• m'aló ea bones i
eparetiadre cavalleries, que proporciona l'Adminietració mitJaneali t avis. Clima &Molde i ¡tomilloraiide durant 1140,
t ootopopre, elan do partida por a pintoroaquea entirajOtts alt tioe b Mili notables del Pirenetts:
.mt.; unen, wougluf~ Bien

•
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