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ENTERRAMENTS PER AVUI
Francesa Espinosa Bucea, de ¡o
anys, Notari Vilano, e (Sarria), al
cementiri Ven. A dos quarts de dotze.
Dotara Gaitera Rigol, de 64 anys,
Conste del Asalto, 171 al cementiri
Vell. A les onze.
Merca Malee Algreda, de 33 anys,
Cmcllo, 321, al cementiri de Sant
Andreu. A .les vuit.
laidre Martínez Conejo, de 45
anys, Consell de Cent, 65, al cementiri Nou. A dos quarts de deu.
Joan Furia Sánchez de 17 mesos, passatge de Portugalete, 5, al
cementiri Nota

Unís Giménez Mancilla, de zo
anys, Carretes, sa, al cementiri de
Sant Andreu. A les deu.
Encara/cid Miró Ardit, de 58
anys. Bisbe Morgades, 9, al cementiri de Les Corts. A dos quarts
de deu.
Marian Lamía Closelles, de 73
anys, B.sbc Morgades, 9, al cernenreei Vell. A les vuit.
Tinas Ado Gil, de 38 anys, Hospital CGT«, al cementiri de Les
Corta. A les onze.
Ramón Morera Juvé, de 10 anys,
Casas i Amigó, 21 al cementiri de
Sant Andreu. A les deu.
Joan Pijoan, d'un any, Independencia, 2, al cementiri de Sant Andreu. A les den.
Trinitat Eloisa, de ao anys, Consell de Cent, 98, al cementiri de
Sans. A les onze.
Ramon Raistel, de 27 anys, Correu Vell, 54, al cementiri Nou. A

les onze.
Josep Verdú, de 74 anys, Villarroel, 41, al cernentiri Nou. A les
nou.
Gertrudis de Dou, de 79 anys,
Bata de Sant Pere. 31, al cementiri
Vell. A les onze.

GONCERT BENEFIC A L'ORFE()
GRACIENC
La Junta Directiva de l'Orfeó
Gracienc, desitjosa d'assegurar
artístic i econötnic del
coticen que acostuma a donar
anuallment per la Festa Major de
Gracia, a profit deis pobres de
la barriada, atenent el oree de
nombrosos socis que desitjarien concórrer-hi amb Ilurs fan-libes i que es veuen impossibihiato de poder-ho fer amb motiu de l'estiueig, ha accedit (le
bon grat a avenear la data de
l'esmentat concert, i ja s'estan
activant eta preparatius perquè
pugui celebrar-se el mes aviat
possible. que probablement sera per les darreries de la setmana entrant.
L'Associació Intima de Concedes celebrara Junta general avni, 6, a les

onze del mati, a l'estatge social (Comida, 31, "Sala Mozart").
A lea Galerien Laietanes ha estat
exposat en penó de gros tamany, pintara mural, representara un Sant Joan
Baptista, pintat per En Joan Llimota,
delantal al Baptisteri de la parròquia
de la Concepció, encioree del senyor
rector de la dita parròquia.

ANUA IMPERI.L VCHY
ATENEU EMPORDANES
Com a testa final del Coneurs

posició de fotografies, l'Atesten Ernpordanäs ha organitzat
an recital de °encone a càrrec
de la dietingida cantatriu Pilar
Rail. Motea recital tindrà floc
al teatre del carrer del Pi, 11,
Orruf diumenge, a dos quede de
el da 10 tarda.
juirfh DE GOVERN DE LES
OMS -7110VINCIALS DE CA1 DE MATERNITAT 1
DE IIAIRCEIMIA
*Ir*** dree almo de
de MI .0 litem,

Burlleti Oficial de la provincia, puguin presentar les seves instàncies documentades a la Secretaria de la dita
Junta (carrer de Montalegre, 5) tots
els dies feiners, de deu a una, els senyors mestres amb títol i aptitud per
exercir el eärrec, amb subjeccias a leS
bases de manifest a la Secretaria.
RELACIO DELS OBJECTES
TROBATS 1 DIPOSITATS A LA
MAJORDOMIA MUNICIPAL
Dues bosses de tela negra, contenint
un mocador i un moneder petit de peil,
amb metillic; un imperible de metal
daurat, amb pedres. segons sembla.
falses; una claueta junta amb tres de
més petites; una cigarrera de metal;
una clan; una corretja de transmissió
per automòbil.; un clauer amb tres
claus; una ploma estilogràfica i una
elan; dos documents a nom d'Isabel
Villarroya i Manuel Bayo; una cartera de pell, contenint factures a nom
de Dionisi Fernández; una moneda
d'argent; dues barres de sabó; una
Ilapissera, que sembla de plata; un
boe de cuiro per a gos; un clauer numeras; un taló a non dc L. 011er;
una cajas de fusta, contenint trossos
de cartró reta l lat; una clau; una bossa de pell, color fose, contenint céntimo; un nvmeder de pell; Tres retrats; una capseta de carió, contenint tubs de medicaments; una clau;
un clamr amb dues claus; un pla
maquinaria); una peça d'alumini, que
sembla per a automnbiL
Denles, a les cavalleries de la Guärdia urbana hi ha una gallina, trobada
a la via pública.
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pell Fexl yNa D,u sunsea)b.ell'Ilueraaddae

el canvi de 100
1 mitjamantpapen
de funa9r

tapes del
NIKOLA o de 150 de OLASICO. E/ canvi tindrà iloc
a Barcelona en el 'ilesos
de juny i juliol, a les oficines de la O. A. F. (Via
Layetana, 56, Len), tote
els dies feiners, d'II a f.
El que no vulgui petaca,
pot seguir guardant les tapes i oportunament s'avisará el canvi per altres
obse quia (rellotges, plomes estillogräfi q ues, Iltipis
automática, etc.), indicant-se el nombre de tapes
necessari per al canvi de
cada (Dialecto.

ATROPELLAT
PER UN TRAMVIA
All carrer de Llúria un tramvia atropellà a Vicens Castany
Labrid, de 75 anys, iIi produl
una ferida a la nuca i commociú
cerebral, de pronòstic greu.
El funcionari de l'Ajuntament Francesc Castany Turró,
de 64 anys, caigué d'un tramvia,
a la Plaga de Catalunya, i es
trencä brav esquerra

l'ascensor del monument a Colomb i dependències anexes.
MIMA P9 troba de manifest
el plec de condicions per a l'adjudieaCid, per concurs, de Iatlministraeid i.cobrament de l'arbitri municipal sobro . anuncio
fixos no permanents de paper.
Per a ambilös concursos s'admetran les propositions que es
presentir( segons eis dits pie( s,
al Registre general de Secretaria de l'Ajunfament. fins el 28
de l'actual.
El concurs celebra( per a la
provisió d'una plava de vigilant
de l'Exposici6 de Barcelona, fou
adjudicarla all concursant Manuel Martín d'Aumy.
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LA COMISSIO DE SANiTAT
Al despatx de ll'Alealdia, i presiddia per l'alcalde, ha celebrat
junta aquest mati la Comissió
permanent de la provincial de
Sanitat.

OtEREL., Es Ferran, 14. Casa
El número ;36 del setmanari
socialista "Justicia Social", conté, a nts a més de rles secciono
habitnals, el següent suman
Fraternitat obrera.—El sentit
de la llibertat dolo pobles, per
Cot de Itriddis.—Polttica internacional, per M. Serra i Moret.
— Pels extrernistes, per Gailairo.
—El feixisme tal com äs.—Iders
d'ara, per Manus — F.
Nietzsche, per Dembphil. — De
Paris estant, per Rafe! Ramis.
—Els pobres propietaris, per
Josep Vilautta Comes.— Antologia: Vida del Montseny, de Josep
Maria de Sagarra.—Ideal, versos d'Emili Saleta Llorens.—
Cròniques argentines, per Joan
Comorera.---Carnet d'un heterodox, per Brand.—L'home i la
terra.—Conferencia del doctor
Munlanyä a l'Afeiten d'Estudis
Socials.

Pujant en un tramvia Manuel Aznar
Bo. de cinquanta dos anys, veí de
Badalona, es trence la tibia i el peroné
dretes.

ATROPELLAT PER UN TREN
Als rarrers de Villarroel i Urgen, un tren deseendent de Barcelona apara un horne, pobrbment vestit. (flirts 85 anys. Lt
produf cornmoció cerebral, contusiona 1 ferides a diverses
parts del cos i fractures de diles

RISTAURANT ROYAL
8016 di Te
cada dla le dansant de 5 dos
quarta de 8, 1 dinar a Temer!.
sana, do 9 a II.

llatA.
$814,0188.84iso
DOS CONCURSOS

A l'Oficina Central del Negóefod dIngrealo• Bunietpala,
mar pls da lea Cases Goneteasid, a• teolmt de inaultIst al
01 pide de eivedtedone
014411111tInt
ni 4'atBintne.14

Carme Marco Rodríguez, de vinti-nou amo, bu atropellada per un
autornòbil, el qual Ii fracturà la tibia
i el peroné esquerres.

La vila d'Arenys de Mar ha puhlide les "Ferias y
fiestas" que en honor del seu invicte mitró Sant Zenon s'hi celebraran
del al 13 del que som.
cal el programa

UNA BELLA 0.13RA D'ART
Aqueas dice catan espetas ala
aperadora de la llibreria de can Subirana, del cariar de la Portaletrisu,- 1 tha objecte de comentarle

DE

VIURE
Seguint Bar campanya, els

agents de noticia efectuaren

una nora "razzia" contra la
gent de mal viore, detenint vuit
individus.
JOIES, VERITABLE ()CAVO
1 objectes units de tetes oha-

ces. Pro!,

núm. (il.

Ha mort a Barcelona. als 77 anys,
En Pere Matalonga i Boget. avi del
nostre annic rescriptor En Pere Matalonga i Montoto.
El difunt era im d'aquells patriotes
que amb el scu exemple i la seca actuació intensa, pela', sense estridéncics,
tant han contribuit a infiltrar en el
coi' deis catalana l'amor a les nostres
coses.
Per aquesta sola raó, deixant a part
les qualitats que l'exornasen, es 1)0 de
tributar-li Ull pietós record.
Al nostee amic Matalonga i a la
seca distingfela familia, el nostre condol sincerissim.

Galena Layetanes
CORTS CATALANES, 613
MOB'-ES, JOIES, TAPISSOS
LAPtIPARES decoració, projectes per eminente artistea
L'habilitat. de les Classes Passives del alagi,teri Nacional Primari d'aquesta provincia pagarä al local de costum els havers corresponents al mes de juily passat i segon
trimestre del corrent any, els dies
7 i 8 de l'actual, de dos quarts de
quatre a set de la tarda.
En SUCCC55itta dies de feina, fins
el dia 19 inclusiu, solamc nt e s P a
-gará
de Cinc a set.
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carrer de Jovellanos, 2, pral., i ha establert, en
espaioses dependenejes, més a mes dels serveis reterents a cultura i esbarjo, una oficina
que informará els socio de tots els
assumptes que els puguin interessar.
111:110PREMb

milions 070,339 a Estalvis la vista;
2329.86t a Estalvis diferits, i 19 milions 663,636 a Assegurances Socials.

OMBREL•LES

CAMP
PLATJA

Lillire i Sorra
Ronda de Sant Pere, 3

RiquIssims xocolates
a 2, 2'50 i 3 pesset es els 400 grams.
Gran assortit
dels célebres botnbons especialitat
la Casa a 12'50 ptes. k,
Varietat d'olectes prok pis per a neces bateigs

casa
Forran, 14

LLET ADULTERADA
UN DETINGUT
Ahir al mati, a la playa d'Espanya, veterinaris municipalo decomisaren 600 litres de
Ilet en males condicions procedents de la comarca del Llobregat.
Mentre es feia reconeixement. un deis industrials mixtificadors inte»tá fugir, per?)
fou detingut moments després
per una parella
guärdies de
seguretat.

Digné anomenar-se Gabriel
Solanas i viu al barri de Marina, de l'Hospitalet.

L'OREE() ECO DE CATALUNYA
Solemnitzunt el XXV Aniversari
de la seva fundació, l'Orfeó "Eco de
Catalurrya", de Sant Andreu, prepara
unes festes molt interessants. La primera tindra lloc el vinent dijous, dia
to, a dos quarts
deu del vespre,
i consistirá en un concert extraordinari sola la direcció del mestre Comella, ami) la valuosa cooperació de l'eminent tenor En/Hl Vendrell i del celehnt pianista En TennisBux6.
I.a festa simia 110e al teatre Odeon.
El programa scra el seenent:

"El cant de la Senyera",
"Els tres lamban'", Lamber t; "Caneó
del Iladre", S. Marraco; "Els fadrinets Sao: Boi" Pérez Moya; "El
nrstre i la vitaleta", Pecanins; "Sant
Josep i Sant Joan", Pérez Moya; "Henett Riera", Cumellas; "La sardana
de les monees", Al n

Utplzer

Calabia

PliTi g il[i PU a Nigua
Pl. DE CATALUNYA, 7
TelHoll .18 85 .1.

ITABLES

VER
1 IMPORT A NTS

REBA1XES

per fi de temporada

PREUS REGALATS

Nlodels

platja

i ami)
RETA1-1.- S

azieez
, --z...nezseakz,
BITLI.ETS QUE DESAPARE1. XEN
A la Granvia varen robar-li
a J. AlemanyRameda
on
2.000
pest,eles en 11;1:lets de Baue.
El Iladregii es. feu er3Papol.

II
Per l'eminent Emili Vendrell:
"Caneó muntanyetica", Millet; "Re.
cord de Solsona". Bux(3.; "Canticel",
Toldrä; "Caneó
grumet", Toldrä;
"Caneó de Taverna", Apelles Mestres, "La ginesta", Pujol.
Acompanyat al Manca per En Tomás
Buxó.

f! li. f1,1ti 36

.4.ijiiiii

,38

i'
Teläfon 5027 A.

u AIltges I majons Irrompibles
• Relatarles les novetata per •
la proment temporada

1,

31ULTES

Han estat imposades dues
multes de 500 pessetes i attres
dues de 250 per desobediencia
a la policia.
La Junta de Proveïments n'ha
.imposat t'Une de 500 pessetes
per %, endre adietes adulterats,
i 17 mes, oaeillant entre 150
i 26 pedoeteo, per iafraeci6 de
les laxes 1 ineomplialent do lea
disposicions
—
Por anivellar el vostre proaaupad lona" Iti ha un mitjà:
provetti-voa de .ffite ele
Cien que conaMiniu a l'Eco:tusad ale. Barcelona, Rambla de
Catalunya, SO.

MARES

Nada - i nir ta l3

-

A. BORDAS

MC9LTA LLET
prenent

:'•

Rob-Vida Miret
'No es mes que una eruta del cut de
plantee Beteres que pasturen instintivamut eis manaren quia teneu neeessItat
d'Alelar.
Ourant Rob- visa ndm.
combst falbumlnürta, dolor!' t molestles
propia de l'estas, deseurotila I fortines
II nou Usen. tonifica la mara h prediopasa per a un pul (clic 1 Ilet abundara
En la lactencle: Ron-Vine núm. a suMenta la quantitat llet. Pandqueis en
easscIns 1 manteca, rol la mate de ts
aesnutritIO causada per l'aUctament.
En harlilichei. Alihr. doctor
plata Comercial. e. Barcelona.
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Unrast el mes de juny darrer la

Alimenta per a
Casa Sorribes
Loare., 62
Fábrica i Sucursal

Di abétics
Salsero, ii //I

CA MI5 1C RIA

F. VEHILS VIDAL
2, Portal de l'Angel, 2
‚TI.
Cluturote de peit des de. .
Canilaes culis I monys a.

7

Calçotets curas a . • . . 4 • 10
611Dees de seda seres' tara a.
Unges de seda sense tara a. a
Males de 111 sume tara a .
Totes assorudes de colors

Ireertit *I

corbatas fular •••10444

• 1 pto. 1 tres 14 pta.

LA.VABOS•BANYERES
ESCALfADORS
B1DETSn DIJTXXS, •te.

Caixa de Pensions per a la Vellesa 1
d'Eatalvis ha rebut per imposicions la
quantitat de 15400,094 pessetes i ha
Pagat per reintegres d'estalvi, capitals
diferits reservats i termes mensuals
pensió, 14.117,863 posees, resultara,

4.

,

15'85.

D'Andalusos avui no se ah
cotitzat, però be poden considerar
se a 53.50.
Sembla que s'inicia alguna corta
pra de Nords i Alacants amb aspee.
te desser retirada al comptat.
Dintre el poc d'aventura que so
posa l'adquirir accions en concrete
de renda, trobem en aquest cas i es
les circtunstineies d'aquestes ap.
cions ben encentada l'orientado:, que
descobrim.
De les dues darrers ernissiona
ha anat arrossegada la de les Obligacions hipotecàries de la Societat
d'Aigiies potables i minores de \a
linda, i ben reeixida. en canvi, la
de les Obligacions de la Hullera Es.
patiyala. Aquestes, emeses a 97,
alón es pagasen al rotllo a 8'50. i
ric, es trobava oferta sitió per
mula de go.
•
Del comptat, les rendes d'Estat
obtenen tímidament que!~ de minora de la depressiö soferta que va
motivar la. nota bursatil extraOrd1nada inserida en l'edició dcl dia 2.
El to general de Bona lo esta,
perla, àgil i optimista.
La pesadesa que Iii ha al fons ve
contpensada aquests dies, a la volLa del mig any. per diverses adquisicions extraordi iáries per produit
(Finteressos, siluacion‘ i liqc ida.
cions semestrals.
De tots passades, aixe sumat no
¡ara cap ruixada de diner cont acos•
Suma a passar pel gener.
No ens fem illusions.
Soca cii ple istiu 1, d'altra band
la tranquillitat que intenten donar
les redaccions oficials topen arte
la intranquillitat que Iti ha a 1
consciencia del pais.
Canvis de moneda estrangera
darrera lisura d'aquest metí:
Francs franceses: 3830.
Idem belgues: 33'80 .
Idem suissos: 135.1 0.
Dòlars, 7'575.
Lliures esterlities: 3284
Lires italianes: 3250.
•
R. Surinyach

Pina de Santa Anna, núm. 7

per tant, una diferéncie a favor de
molt favorable toa de n f aImna que
leo imposiolona Laddatt pendes.
iban fet per it la paree* de Sane
A 3o de juny el rimase d'o:agracien&
j'Out Deivere. Iteadeneet äde dle
de Celda de Aciden* ter a la Vetot eepi,
paI, bu* gua ' L'Aueclició ei Filbricaala de NI* ,Eida
l'ajan 4 , 1951115e
'
11981874162R, fraaldej
iiIP#141941 .*ii1
Ølta qtasls 0490111ail
tf.-

a

No tossiu mes. gg g
Preneu pastilles
1,ä
TRES RALS CAP«

colau "Les fulles seques", llorera.
Solistes: Srtes. Bachs i Cussó, i
senyors E. Vidal i J. Sitjä.

LA CAIXA DE PENSIONS
diumenge, a les sis de la larda, a la Calza Pensions per a la
Vellesa i d'Estalvis tindrà 'loe la Junta general reglamentaria que tots els
anys celebra Flustitut de la Dona que
Treballa.
Es convida totes les afiliades perqué assisteixin a l'acte, on seis donara compte del funcionament de la
Institució.

381111alli

I.M.n••••••n•»-

III

Cerrar denme Fabra
Tel. 1418 A. :: Barcelona

.

msauccac
FRANCOLL gran &asuran)/ de casa

"Els xiquets de Valls", Clavé; "Negra sombra", Montes; "A la mar I",
Comella; "La mort de l'escolà", Ni-

I REFRACTARIS ORES

Ho, saltan
En les darreres sessions i mes
ran ca men t en l'oficiosa d'aquest
mati, havers tingut puja en el fi de
mes. Els darrers canvis són: Nord
a 6415; Alacants, a 62'no, i Orenses

CAMISERS
7711 I

Desbre Geber Barg Sed

Juliol Octu

Obertura
Sepan telegrama . .
Tanca Jullol l'anea

REGUANT

HEIGE 1 FEZ

COTONS

Unen interim . .

CONTRA LA GENT DE MAL

"JUSTICIA SOCIAL"

Descarregant un carro, Joaquim Hernández Pertusa, de 39
anys, s'aixafà dos dita de la mis
esquerra.

En ceta, g ravissim pasma a
l'Hospital (ni6.

Dr. MONTAN/1. Melalties do la pen 1 ceban. Corta Catalanas, 639, acceasorl

VANOS CLAPES

PARA10028 °ARDUA
Portaterrlm, 12

costellea esquerree.

com per l' tabilitat exquisida demostrada en la seva execució.
Reprodueixen exactament brodat
en sedes i argent i or vells, el segell
d'aquella parróquia, combinant diferents medios decoratius d'aquell
temple parroquial, per enquadrar les
figures dels seus Patrons, els ger
mans märtirs Sant Just i Sant Pastor, presentats talinent com ho Ilegeix la mes depurada critica histórica.
Al senyor rector i filigresos d'aquella parròquia, com Sambé als
que han intervingut en l'execució
d'aquella obra, la modèstia dels
quals ens priva del goig de publicar Ilur nom, la nostra cordial enhorabotia.

Pispo

NOVA YORK
Nova tork
¿alt;

NECROLOGICA

ELS ESCORXADORS
Sacrifici d'ahir als Escorndors:
Bous, 16; vedelles. 604; moltons. 830; boes. 3; cabrils, 450;
anyells, 2058:
. oveiles. 1.1 2 2;
cabree, 36, i porcs, 352.

T,reballant en una fäbrica, Josep
Beltran Navarro, de trenca dos anys,
presentí asfixia de prottiistie reservat.

,•

20350

OFICIAL DE BARCELONA
Cenit.
Tentase 715 192i.
Ajuntament reellla OS. .
Hotel Rita 714.
Traetion preferente . .
. . .
I nin Sahnees d'Esonnva. .
U. Matriz*. 0%. . . .
s. T. Boreeiena 45% . .
Unie Naval de 1.1evant . .
C. k. conanitasete
Transversal Metropolit& .
Afuntantent de aùiaci . .
omega Electricista Vi ,

CASETA BARCELONIN
NOTA NECROLOGICA

8500
1981

VALORS NO INSCRITS EN LA COTITZACK)
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ENume n ge, 6 de juliol de 1924

EL LECTOR DIU..
LES REBAIXES AME SOR:PRESA. - DISPENSI, SE-

ATOR .MOLINS... LES SEVES XIFRES NO I'ALE.V

Els diaris han publicat aquests dies
scliyor
fria nota oficiosa en la qual
11S. tinent d'alcalde ddegat per als
2iS de recaptacaS, eemb:a volee reuna correspondencia inserida en
.-ta matelxa secció en l'edició de
. PUBLICITAT del 24 d e juny a
de les rebaixes -incornpren,- introduides per l'Ajantainent
Mpost d'inquilina:. Amb la nosmparcialitat acostumada. 1/2111
..esmentada nota oficiosa, i ayo.
'e la replica que ens remet
cellaboradon tleu •s-le azi:

LA Prnt 'fl IT 'r
veritable penitencia esser fun511o 001 -1 mUllicipal eitearregal
practicar les liquidaciLms de les
mudas de l'impost d'inquilina'.
El lipue'no aquest, pon), simi
1117 per 100. 1 com que 1 . 1 7
per '100 de 720 pesseles de II!;‘traer es I 224, i tun 8'74 i abans
la m'ola eoeresponen: a aque•si
lloguer era de tOSO, el senyssr
Molins baura de convenir que
la quola dels Illogners de II I)
pessetes al mes ha estat augmentada.

(Juan diu que l'examen de la
seva eseaia dernostra que la tarifa en els. lloguers (le 60 i 70
setes no ha estat augmentada.
el senycr Mohns, dones. a!surii_
vocal; puix que no solament els
lloguers de 00, sirt5 els. de 7 1)
! ,e ssefes mensuals han eslal
anginentats. passant in queda
sVaquests darrers i680 pessPteijs abans, a 2016 ara.
I 01 han e 0 1n1 apujades - en
multes n raltres-les quotes-1'
sHs /loguers siorrenlissims ale
60 70 pessetes tiam poi tostonir-se qu, tullO eslat rehaixa¿loe de1:3 rontr.huents llogaters
•le pisos ec , :11 r oSOS entre 45 i
/
1,' '01 1 01 1 (i f "1 1 111011 ,
resultara que. UPOS amb altres.

ELS ESTATS UNITS

LES REPARACIONS

La Convenció Izo- ledonald accepta es rtinV3S d Itecralica ijima les
riat sobre ei protosoi
sessions Asprés
de la Confarcia
70 úns y az on.; FRANÇA I ITALIA ES PREPAREN PER
ANAR
Nova York. 5. - La Convenció
Democratica ha ajornat Es seves sessien; fin; dilluns, després d arribar
sense resultat a la seta 70 votació per
a la determinació del candidat per a
les' eleccions presidencials.-Havaa.

LONDRES. :: UNA REUNIO AL ()CAL D'ORSAY.
DECLARACIONS DE . M. HERRiOT. :: ELS DOMI>JIS BRUANICS SERAN INVITATS

Londres, 5.-1:Agencia Reutcr puLondres, Cajornament de la
IMca una nota exposant l'actitud del
qual no reclama/vil, cosa que
Govern anglés i confirman, les expl:tampoektesitgen als centres pucacions donades per l'ambaixador briLijes t diploma: tus anglesus.
tanic a M. Ilerr;ot. La nota aihma
Lopinici dominan! en els cerLaffelette candidat
que
a
Chequees
no
eles orieials fenneesos és que
es
Va
/12cidi res
Director:
progressista
qualsevm
en
el
que
respecte
a
la
forma
dc
s
retara en ia soluen,
que
el
ixo amb eorpresa
•--i nvitacions per a la Coniereheia de del problema de les repararions,
iIin qualifica .1.017f)Noca York, 5. - Laf iblette ha acLondres.
portarla noves i. se- Nifr p s publiemies en "El
ceptat :a candidatura per a la Presigurameut, nnves desalusions.
•.
qua vaig Uni:
El Govern anules no te la intenció
dencia de la República, d'un non pa rl
El Govern frances comunicade suprintr la Comissió de raparasfescriatre fa pries slips
lit nordamerica inclependent del demó•v.iu de les rebaixes
cien; ni de ficar-se en els assamptes ra la seva tesi a les all res potencies
crata i del republici, perd amb
Aquesta ós la
l'Ajunlament en E n rnd'aquesta Comissió. sinó que busca per
couseqii.hic. ia (le les conversametns (rambdós. El nou partit es de!, wquilinat. i que han reabres mitjans imposar l'exeruzie
cions
a
(lleguen.
rellaixes amb S1-11111'12S1,
signara
amb
el
nom
de
progressista.
les nombroses obligacions que encino
les (moles han queda) iguale.
Lògicament, no hauria d'esles quo!es dels 1/0,7.1./OrS
en pla Dawes t peevioes en el TraeTampoc 1 1 S pr011 exacte que
perar-se que es restablis en 28
- Turden igual que abans
tat de Versalles.-Havas,
ara
"estas:
exsininfs
ele
!rihntalncendi d'un vapor de turishores una unitat de mires 'com' • e .7eient a de s.
eió els 11‘ alzare inferiors 1 47,
pleta i absolula sobre tols els
Un discurs de Herriot sobre
les (Fame
Nombrosos tnorts
,,,,,•psuals". 15 pesseles
problemes pendents ile resolules invitacions i suggestions
Bahimore. 5. - Anit passoll; es ya
a! 11155 -0 51 0 a Fans-, i Vesció, després de la 'larga inlertributaei5 saawara arab
dularar un incendi a bord dan yapar
rupció dindornatica que ha extsangleses
que concluia turistes.
•!s. llogue-s. de 7 00 pessetes. I
lit entre París i Londres.
•
París.
5.
6
tsatt
reunit
els
Comi
Els supervivents declaren que els
r . ' Ifl (pie nhar, 011/ 0 111. 1 aVa a mb
L'objecto de la Conferimeia,
tés
de
Finences
i
els
d'Afers
estranta'
exeoptua)s
pasfatgers, en donar-se la veu
est
-ls-de i20. isOfl e s
de lotos maneres, serit
gens
a
la
Cambra.
itor,
de
35
pes_
g
:s
a
l
Ui
lament
el
de
larma, foren v'ctimes d'un gran termeció de les dues tesis anglesa
Herriot pronuncia un discurs, dient
-eles
rany fins a 4 E66
ror. llançant-se molts a l'aigua amb
i francesa. A aquest ef-eele,
que
el
projecte
de
protocol
elaborat
a
700`.. llogm- e le In ,'lasse 11105
es
la qual cosa accnseguiren salvar-se.
abans del dia 16 de juliol. data
• pon) ) apl.! da's inexistents.
Londres tradueix Anicament les mirzs
Els
morts
160
nombrosos.-Havas.
do
la celebració de la Conferhn/
d'Anglaterra i que per aisal, havia tehen isla) exeep!-!0
an
eia, lies dues Cancilleries sea •
prs_
futtls els i!')211ev 0 do 3 7
forriaran Or conciliar els punts
ELS AVIADORS AMERICANS legrafiat a Maedonald. expressant-11
12 sera sorpresa pel fet que el protosetes. upo 77" soM-sempre salQuota °tinta
de vista presents, i lii ha ranas
A KARACHI
senvor
antga azmal
van)
M'col hagi estat unit 'a la invitació a les
per esperar lanrhé que les conKarachi, 5.-Els aviadors amerim.dt. 1i2000: q/lo cano
cessions franceses obtindran
que donen la volta al nIón han potencies.
per
in
7111.:7',`,"
n-q?Tlf*
(Is'
!lord
Durant
l'audició
1 aprottartd t rajul nalgones
de !a primera cons'oo
500
arribat a aquesta ciutat.-Havas.
(motes. Veo roszzP)PS. ro_
lerència anglesa, Herriot declara que
! 12 5 mes)
les potZtrtries alindes que han
to-eo
1224
a-ti,arrier.t
Z-111f11V
o
n
p:.
incobraesta
l convidados a la Confertms'havia
compromes
no
obstant,
a
re( 14 S nies)
i6.8o
.
2016
MAC L AREARRIBA
3 POAL
bles.
cia
de Londres.-Havas.
butjar
tota
innovació
o
modiiicació
116 9 mes)
2P 80
28.8t,
4 manrs just que
al Tractat de Versallea, modificació
30 . 00
30.00
Kagoshima (Japó). 5.-L'aviador
Italia prepara l'anada
0.,1 1 1 o rs 0115 "oXque (m. aquest cas el protocol de Lon120 e mes)
4 8'n0
4890
Mar
Laren,
que
döna
la
coba al nido dres implica:da.
noeentes
mes)
a Londres
153.10 15300
ha
arribat
a
aquesta
poblacióHa
zeavaman
C:ontesiant a una pregunta de Briand,
170.00 170.00
va
s.
'ems. l a s quals
el senyor licrrI/71 declara que slava
(40 5 mes',
Roma, 5, - Un tomnInieat
312' 00 312'1)0
rebaixades
l'Agencia Sir fan i, anntions que
esforçat prop de 3facdonald perquè
32 1 . 00
325.00
LA RE PRESENTACIO 1PRO1 ingu5 lbs' ima reunió per
nhir
s'elabori un pacte de garantia, no sois
50 5 mes)
46n'00 510' 00
PORCIONAL A GRECIA
preparar l'estudi de les qües.et' T ei comparaNo il
per a les (remetes occidettals d'A1)5 .110 593.00
7
tions que s'han
discutir a la
Atenes, 5. - El ministre de l'Interió: .
lemanya sinó p !2:- a la formació d'un
72000 720.00
Conferencia dr1 Londres.
rior ha ¡liaras a l'Assemblea
NacioFedatut europea incloent-hi el terri, 3 mes)
7 9)100 8 4 0t 00 Lloguer
Exposa
Ila
rgament
els ele:.j.inta
Quota
nal un projecte de llei introcluint la
ment s ja coneunts que ennsti..
tori polones.-Havas.
855'en ottetoct
aritga
anual
>mal
representació
proporcional
en
les
ricetu
p
ixen
el
punt
de
vista lecnin
100000 100000
cions generals.-Havas.
respecte el prolocol.
45o
roo
Una important conferència d'Illia,
510
12100 1 1 121000
l'auttn t fa constar la nota,
1321 5 00 I3 60 ' 00
3200 ,
544 '
544
al Guai d'Orsay
quo Dalia demanit a Alemanya
LES FINANCES HONGARESES
tfillo'oa 1631..10
l'addieid del protocol en la in505
35 00
595
Budapest,
5.
El Consell general
102006 11/6
0 .10
vitacbi reta a les poti • nries per
, 3601)
648
666
del Banc Nacional comunica que la
Els estudis pu' conciliar els a la Confor.‘neia. - Havas.
240'00 2230.00
665
.
"
:
j
,
reo
8o
684'
ELS
DOMINIS BRITANICS SON
eirculació
fiduciaria
augmeetà
la
set1 aquesta escuda el senyor
punts de vista francès
mana passada a 3oo mil milions.
684
INVITATS
grel
703
oes hi omisa 10 stegüent , 4/tia
Aquest augment ha estat produit per
i angles
Londres, 5.-1:Agencia Reater din
pu
siontradiu
721'50
111 11 I
39 1,0
!es
_
la qüestió de les divises i les /tecesque el Govern hrHnic inínrmat
la 1
Anotes
710 ross,11/'S
4005I
720
740
sitats del Tresor.
París, !.--Presidida Per M Her- als Governs dels Dominis que la f. Gisri, : i s a a eenyniaties
4300
855
900
riot, s'Iza reunit el Qmai d'Or-n- (uta ferencla nuera:jada es reunid dia
La Cartera de Lletres i Giros ha
arüeriormont:
I tiodrfern seguir.
conferencia a la gual han assiit:t els 16 del que som. Els ha connuticat tamdisminuit. El primer Mane es puLlog g er
Quena enea!
seeyors
Barthou. (le :.entel, bé diverses suggestions que preposa
blieara dilluns vinent.
!tea:olla, donea, ennse negar
pere•ti delta Roc , a i Sevz!ouv
El Banc Nacional Hongares, amb
que hi ha rehaixades,
el Govern mieles per Lee front a la
Abans
L 1 :raer
Ara
Han estat examinats els proble- situació actual.
quo a ! Sres han i. , slat augtnenta- Tobjecte de facilitar el control, ha
er (540)
5.19
mes
que
han
‚le
trartar-se
o
la
Conacordat que els tenedors estrangers
Les consultes amb els repreientanta
des lani en sils llogusics haixos
o'on
7.6.0
feeenteia de Londre..--Havan
calculen en el successiu els seus erecotas ett els aits i eom en sils
dele Dominis tindran bloc avat neo3'53
9.90
Paris, 5. - La Coz fereneia que bablement a Londres i sera estudiamjg, j quo a lo! estirar les unes
dits en orones or.
,"
s'lla celebra aquesta tarda al Q1121 da la manera com els Dominio estacan
c,/1,11/1/11Son los altres.
Aquesta disposició perjudica en res
/5.6o 1.32;
d'Orsay ha durat tres
El sanyor Molina ds mnll !liarepresentats en la Conferincia.-1-lani per a res el dret que assisteix a
2700
21Y.r1
En aquesta conferencia. el pre- vas.
re d'a rinneia rehaixrs. per be
aquests tenedor y en disposar de llars
; 10201 40S0 30.60
cl ne lee rettnixos amh szarpresa
sident del Censen (le In i nistr/111, 7/e- REGISTRES ALS
credits.
ESCONS DELS
113201
69 .3o 66'on
tss aiir lArnionvenient
nyor Herriot i les pe rsonalitats que
El ministre de Comerç
'
hongarie la
DIPUTATS COMUNISTES
120 (1440 )
e-e'tet
le p e odilir 11101e:400. El que /151
10 Izarla reunides al set/ •Gabinet
declarat que es va a tornar al mercat
Berlín. 5.-Amb perinis dels p resi25 rt5oel 78'75 75'o0
no!
rectificar xifres de • cereals la mis absoluta llibertat, s'han posat d'acord sobre els prindents respectius, ahir foren revisadee
75 ( amo) 2,51 .00 22 1 .75
...vnetes "per r'oxfahlir 10; g•flso
cipis generals en que s'inspirara la
no sets pel que ee refereix a l'interior
les Incalitats ocupades al Reichstag i
'25 (2700) 432 . ),0 418. 5 0
a litio 1,n111 de vendo)" i nIonar del país. sind també el referent a l'expolítica francesa a desenrotIlra a la
a la Dieta prussiana pels diputats coal a im rsingle dr dados.
Conferencia de Londres.
J (muta que agnosla
portació, amb la qual cosa quedara
munistes, i oberts llurs pupitres trosi mes no, P(IniV0" n !11.
Amb aquest rnotiu ' s'anuncia una
restaurada 14 situació d'abans de la
a'radiu sista!- si e( s:i_
bant-sli abundant material relatiu a
nota
que
contindrà
l'exposició
comenerra.-Ilavas.
penase: EqgUn contribuent
pleta de la tesis f rancesa. La dita moviments subversius i assaesinats povasia s ta. .1hans la
litics.-Havas.
nota sera segurament comunicasla
Berlín, 5. - Entre els objectes tro• ."""' " 20
ZLIPMEiFa2IlliegreIaNgailialesiensENNONIlitatei32115:5119Gal
dilluns
a
la
nit,
o
el
dimatis
el
i ! i n m e nsual a . ¡A
SI
mes tard, a les diverses potencies bats en els pupitres dels diputais coinvitades a l'esmentada conferen- munistes del Reichstag i del Landtag
,1111,1
i cii abres local; comunistes, es c m,r1
111 cia.
Ulteriorment és quasi segur que baren pistoles, cipsules exploeivs per
„Yo:H
granades nombrosos docurneate.
sera comunicat a la Premsa un una1 niia
Els 'diputats cotnunistes han dernannt
lisi, despees d'hm:ce estat publicaal president del Reichstag una e epararesuUarà de doble profit
des les suggestions britaniques.
ció pública per. aquesta re quisa.-11aPer abra part, el president del
!O w
111 Consell, senyor Hercios, parlad vas.
arrbb el sistemätic i freqüent
par 100:
ALEMANYS CONDEMNATS
igualment sobre el dit tenla a la triPER It
81
tuna del Senat, (MI diznarts cornenx 100
ü e. cte.
,
insumerable
crema
Dortmund, 5. ---- Un Consell
earan les interpellacions sobre po. 12139027
de
guerra
hit siondennial a deu
lítica interior.
720
atlys de presú i 50.000 mares
l 'si ven, el Govern franeés
Con]
dental
"
C
R
O
ON
T
"
.1) gaires tipus de 17 . 111111ade multa, a guaico uhrers que
es prepara aelivameni per a la
reclutavell secretatuent sol_
!o aquest deuria esser una
w prwmeemnif "7 lEre: re g 2liFial111r2IF11EN11,22F FI [rawai." erlehraels1 de la li o ntereneia de dats
per it la Reiehswehr. AlUn

nou partit

,és

vostre _viatge de p!aer

GRAN BRETANYA

tia come ça't a L o
ares ia vzga ttels
de cons'auccia;
cebras del
Londres. 5.-La vaga lels ohrers
del ram de construcc.6 la començat

avui. No obstant, en nombrosos ell 1: es de la provincia alguns patosos
seniblett rhsposats a comedir l'augment
de jornal, per evitar d'aquesla manera el conflicte.-Havas.
....eammemmeneeserelo.

ALIIMML

tres 17 alemanys han estat
condernnats a penes m5s petiiss.-Havas.
itoavroiti p Eit CORREli DE
SET MILIONS DE E RANCS
Aquisgra, 5. - Una expedicid poslal /Minar que l'octava
apruximatlament set milions
francs, ha estat robada entre
Aquisg.ra i ftondheide.
La policia ha detingut un
lladre i encobridor. -na-

vas.

LA S. DE N.
LA COMIK;10 DE MANDATS
Ginebra, 5.-Comunicat de la Soc:etat de Nacions:
La Comissió (le mandats ha fijat
avui els termes de llurs observacions
a determinats informes dels presentats per les nacions mandatries, infornies que ja hatien estat examinats
en !anterior sessió.
Aquestes observacions de la Comissió de mandats estan destinades
a ésser comunicades al Consell de la
Societat de Nacions.
La Comissió s'ha ocupat despees
de diverse; qüestions generals, entre
elles la (lel trabe de begudes aleohMiques, els béns dominials de l'Estat i iridfistries de l'Estat als territoris collocats sota mandat-Havas.
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TREBALL
Ginebra, 5.--La Conferencia internacional del Treball ha donat per
acaba la tasca aquesta tarda, despees
de votar, en primera lectura, per 73
vots contra 15, projecte de convenció sobre el treball nocturn a les
llegues.
Segons el reglament de la Conferencia, la segona lectura del (lit projecte sed efectuada Fany que ve.
La Conferencia ha acordat després
traslIndar a l'Oficina Internacional
del Trcball diverses reselucions, dues
d'elles signades per Jouhaux, referent a la jornada de vuit llores, del
problema de les reparacions i de
l'ingrés de Rússia en l'organització
internacional del techan.
Darrerament s •aprovaren els ternieS de la carta que, a proposta del
representant brasileny, senyor Barboso, s'havia acc.rdat d'adreçar a la
vídua de Wilson.-Havas.

DE FRANCA
-

Obertura oficial
dels Jocs ()limpios
Paris, 5.-A l'Estadi de Colombes,
davant de totes les autoritats, del
princep de Gales, del princep
Suecia i del presiden: de la República francesa ha estat proclamada
l'obertura oficial deis _loes Olinipies.
Tots els atletes han desfilat per or
dre alfabètic de les nacions inscrites.
-Hayas.
Paria, 5.-Arnla motiu dels Jocs
°limpies celebrat una cerintóIda religiosa aquest mati a Notre
Dame, oficiant monsenyor Dabais.
Assistiren a la eeritnimia els mezabres del Comité ()limpie nacioual i
gron nr/mbre datletes de diversos
pítisos.-Havas.

La vaga de feguers
solucionada
París, 4 tia:out auth retard).-Havent signat els patrons deguers la
convenc.0 establerta pel ministre del
Trehall, els vaguistes han decidir re.
prendre el techan des de demà al
mati.-1-1 ayas.

1.1.111>
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ne ; CH. DICKENS
(Continuació)
Fle dit que el mea oncle adroguer
; salía una fina. Jo no confonia pas
S:aria Slorbus anda el seu pare. En
Id riostra infantesa jo no sospitava
tota la me ya afecció a la me ya colina, perquè aquesta afecció no ref renava sempre els meus mala instints quan, aleneant de la meva torea en una noieta
jo la turme ntava iii prenia les jogunes; però
t'en (en -roe gran, vaig adonar-me que
eera bella, bellissima; a estimarve t
la, Ii ho vr3g dir i me'n vaig fer esb1 timar• Jo aleshorea eslava establert
b
1S Mi el meu miele Collerer. Do.

nava a Maria hora per trobar-nos al
Parc, que era tocant la casa del
eeu pare, i Maria hl venia d'arnagat.
Jo 00 era per agradar palee a una
tic-la amb la me ya cara esgroglieida,
el'; mena cabells t• sturinats i (I meo
parlar sense ele g ancia Perit Iii ha
-vianMrobusecta
necessitat d'estimar; el set] cor eregué facilment en la sinceritat (lel
meta Aquest amor cm-aparta tira
tina mena d'aureola sobre tota la
nieva existéncia: jo viva daquest
amor 1 per aquest amor; tenia fe
en totes tes esperances que despertava en mi, i, malgrat la nostra dependencia alnoluta, • Marta del sea
pare, jc del mea! uticle Collercr,
malgrat red; ferotge que es tenien
aquests dos bornes, malgrat l'obatade insuperable que aquest odi
semblava aixecar entre Maria i
jo, ens estimàvem, esperaven, sempre, tenfem confiança en la fortuna... Vesperavent n'ente.
Un vespre, a l'Ilota de soparapa) que conaistia generalment en
un boci de formatge i en crostons
de pa arrosats amb una pinta de
cervega-vaig observar que loe.

de Collerer feia una cara alhora
mes ombrivola i Inés maliciosa que
d'ordinari. Parlava poc i rosegava el
seu pa con) si satis/es una rancimia
contra ell. En acabar de sopar, ana.
1! Un eecriptori corcat on guardava
cls seus papers i els seus valora
comercials. En tragué un lligrsul de
papers, en destina la rinta i es posa
Ilegir; jo no vaig preocupar-me'n
naire, perque la seva lectura favorita de cada vespre ronsiatia en la
revisió dele seus papers i deis seis
credits hipotccaris. Las vigillea de
venciment es passava horco senceres veriticant les acceptacions i -els
endossaments, contintant aquesta
terificaci q e» els seus somnis de la

Aquel' vespre, vaig suposar que
no feia pas altea coea: peró quan
bague classificat aquella documents,
q ue jo prenia per papers timbrats,
cm tirä el pagnet, després sorti sense pronunciar un mol, 1, pel ;ora
de les seves pastes a l'escala, vaig
refomeieer que es dirigia cap a la
me y a camina, situada al pis nava alt
cle la casa.
Vaig oto-ir el P eq ue am b Wie

trémula i l/12 presseutunent 15 1 cor.
\'aig retrobar-bi totes les curtes que
in !onda escrit a Mana Mor'aue. Tot
se/tibia giravoltar al veltant mett, i
els caràcters d'aquelles Iletres es
tnesclaven als meus ulls en tuna dansa infernal: vaig provar deizadee de
as:llegar una linia, de retrolsar-hi la
frase que feia anys era estereotipada en el fons del men cm... La nieva
primin escriptura era ara!, per a mi...
El me. .mcle torna a entrar; :irrossegava una maleteta negra on jo
guardava 5, ' 1 alió que ns'era permée
de creure tneu. Tine una clan que
I obre, em digne SI. i havia
llega totes les delicioses cartes que
aquesta boja us ha dirigit. Pm') he
eatat molt edificat per ice sostres, que no vaig reine fill3 ahir
vespre (le mans del vostre bon oncle
Morhus... que el diable l'escaayil
Soc un vell gasiu, oi? Vieja d'esperanga, oi? L'espera:lea es una bona
dida i una amable llagotera, amiguet
meu... No tinc sitió dos mots a
V05, continua el meu miele despres
d'alguns minuts de ailenci, duran:
els guata , trui ttanquillament de la
me ya cousterdació. Tota els vostres

parracs són dins aquesta maleta. O
renuncien a Maria Morbus, renuncien a ella tser sentare i Ii escrivitz
illia carta que jo us dictaré, o toquen
soleta i no compareixeu mes per ad.
Oecidiu-vos (le seguida, si us plan.
A aquests mots, duerna la seva
pipa, i , havent-la encesa, s'assegué
fumant, mentre que jo CO) mortotila en la seta presencia. L'amor, la
por, Viniereis, - las-an ca,.. maleida
avaricia!---ee disputeven la meva
anima i se l'enchilen per torn; a 1'61tim, una covarda inspiraciä m'aconsella de guanyar ternps, de dissimidan Pite. vaig pensar, fer veure
que renuncio a !dada : assegurar-la
secretament del nieu amor. Per
aquest dolzle joc, no podia: esperar
encara l'herència del meu oncle?Per vergonya aquest expeli j en( N:diste:u :a la vegada el meu
amor i Ia meva covardia,
vais
declarar-me disposat si subscriure les
condicions del niel, (ancle.
-E•criviu, (lenes-digne, firmante una tulla (le paper una Plotna-,
escriviu.
Vaig agafar la ploma. i maquinaldient vaig escriure el que dl era

dicta, irense que pugui recordar avui
ele termes... unes guantes frases ahjectes, suposo, que expressaven
nieva resolució d'oblidar el meu amor
per Maria.
-Está molt he, nebot mendigué el meu oncle quan vaig 'mece
acabat-; no tenim necessitat ni de
plegar la carta, ni de segellar la, ni
de trainetre-la per correa, perque...
lo, 10, hi! Poden, retne0-e-la en mans
präpies.

L'hahitaci0 on ;lían passava no era
separada d'una abra sind per tina
porta de dos batents; cl nieu mide
&Alerce empenye aquesta porta, l'obel, i al inateix tomps, azolt un salta
burleta, introdui el i neu oncle :dorbus, aconmanyat de la tneva cosina.
-Vel aqui 11170 carta per a v6s, estimada-dignj el mea vell ga3iu; una
carta del vostre "fidel enamorat";
pers5 no tenia naire neceeasitat de
llegir-la: ho han pogut sentir tot, no
lis veritat veritat :- i admirar la fidelitat Taquest estimat nebot... He
parlat proa fort, suposo, encara que
sigui astmatic i "que tot aixe, no

LINDEPENDENCE-DAY
A PARIS
Paris, 5.-Arnb motiu de la festa
de la independéacia nordamericana,
- Indcpendence-Day", els edi ficis público aparegueren adornats amb bandcres i domaaos.
La Legió Americana anà davant la
tomba de leafayette, al cementiri Picpus, d positant-hi 'multitud de moneo i flors. Despres des fi la davant
les estätues de Latayette i de Washington, encantinant-se cap al monument dels saldats morts per
Franca.
La cerinninia revestí gran sotentnhat.
El Comité Franea-America collocä
t,,-sa placa cóminemorativa en NItim dels esmentats mol/u:tenis.
Assistiren a la cerimònia, entre altive personal (als, el general Goarand, Hannotaux i Herriot.
Herriot permuncià un discurs recordant que l'ajuda material i moral
presta per :amenca en la guerra ha
desser el llaç d'unió que mantingui
en el fume la enes estreta amistat a
França i America.-Havas.

Com foral de,c beKs a ' I stml de Pan ma réprei3ntants
de la r çi 1 1 dI3 b anci p3rseguida 1 empatada del
segle XVI enA Fa cosa de quinze dies un telegrama
de Colón (Panamá) anunciava la
descoberta pel senyor Richar O.
Marsli d'una_tribu d'indis talanes. Heu's
aci els primers detall; que el Times
publica cl aquesta raça
"Despres cl haver perdut dos membres de la seva expedid fel P rofes sor J. L. Baer i el botànic Paül Brin,
ton dos morts de mala.ties locals) i
deu indigenes, el senyor Marsh va
poder penetrar a la serra del Darien,
a les fronteres de la Colómbia, on va.
coneixer Ilta Paguina, cap dels india
de Darien.
La primera entrevista no vas anar
he. PC70 em vag adatar que Ina
tenia necessitat de certs medicaments
per a ell i el seu seguid. Vaig obtenir del president Porras, de Plaama,
la tramesa de dos metges ande es medicaments necessaris amb graos guata- .
titats de vacuna de petita verola. D'aquesta manera vaig guanyar la coafiança
Li vaig explicar que tedia veure els
indis blanes que deuen existir a
muntanyes d'Arien des de tetnps immemorial,. Sembla que les cruerrlaes
exercides pels espanyds en 151;-17
havien provocat entre el; indis rojas
un odi tal contra els h e mes blancs
després dhaver expulsat els espanj•i:is
encararen llurs armes contra els indis
blancs. Fins i tut fou dictada una
que prohibia alt indis blancs el cas9.4.
Va ésser per miracle que un escamot
de representants d'aquesta mea va sc,
breviure a totes aquestes perseCucionS.
Jo peraualia al cap que l'existència
deis indis blancs /mandria als.altt'es
blanes d',: tic-,mes per
sort
de tots els
i de trarnetrels medicines i drogues.
Despees de liaras cenciliabals fan
llanz..da una celda. :1Iguns temps despees, Dem en preaéneia de centenars
d'indi talanes, divanes Isen phntats
de dones atractivoles. A peces mdis
fea proca!amada la pan, 1 el,indo
blancs foren reintegrats en tots els
privilegis de Ilur tribu. Vaig esceIlir tres indis rei i dos deis
retts servidors de tipo palcolitic pronunciat-amh la intendó de dur4os
als Eetats Units si el Govern de Pa ¡ami autaritza‘a Aquests in(lis ee distingeixen per una gran noblesa de earacter i una gran probitat."
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EL VIATGE DEL REI A LA

VALL D'ARAN

Es molt possible que el
llei ahrinigi la seva es:cursis) a
la Val' d'Aran.
ES DIU QUE FINALMENT
S'HA ROGUT AUXILIAR LA
POSICi0 DE ROBA DARSA
Ceuta. -- lia eiroulat el ruaatol- insislentinein do 51111. a lea
onzP del mati el general Serrano Orhe ha aronseguit trencan el setge de Roba Dama, penetrant en laqueada posició,
La 1)1)1 551) bin causat
SU alegria.

hagi de durar naire lempa"... 01,
nebot?
Aquesta darrrea frase era una cita
de les meces catites.
En prende(' la carta de les mans
del nieta ende Collerer, Id ‚da tremolava; lacró quan, ja Inasbotsas pel
re/medir-luan, vaig pregar la gue em
mires, finan vaig conjurar-la, amb
Earrent mes apassionat, de creare
li restarla fidel, m'aclapara arnts
una mirada de desdenyosa ineredu11;at; després, ainany,gant t'l paper
entre els dits, el Ilanea am)) muy,preu.
Llavors va comenzar el niel: 011b.
de Morbua, amb la seva ven de
labet:
-"Vtis", casar-vos amb "la meya
filla"-exclama-; vós? El vosee
pare, al inoment de morir, devia rnds que no tenia. Em devia a mi tnateix,
i ent deu encara. Per que no hi ha
una Ilei per obligar els fills a pagar'
els deutes dels pare « ? Vós, tasas::
vos arnh la meva filial Us emule'
que jo acceptaria per gendre el fa:
ad ve dre pare... el nebot del vosee
pule/
(Adoiede

tÃ PUBLICITAT

La Música Els Teatres
VIOLONCEL.L1STA JAUME
.-_,TORRENS G. DE PANDO
taegons noticies rebudes de la
Corunya. on es Doba actuant
al celebrat y ioloneellista calal En Jatune Tonteas i U. de
Pando, aquest tibia els mes esperonadors i falaguers
n'IR mostea d'alai) són ele
SPgiionl e fragmente que tradaim
del dian d'aquella cada! "La
Voz de Galicia".
"Baviera teservat l'opiata
eaquest ,joy e artista fine que
pogu s conaixer en tot el
spuYalor les seves facultats i
temperament. Sospilavem els
Cus ittZ‘rils com a violoneellieta. mataral ita seva jovenesa.
rar no te eneara 23 anys. per
las notfeies que d'ell teniem
per haver estat elegil pele
sane companvs de Pastrupacia
ane aetna e aluinse Alfons per
substituir En Bernardi Galvez."
"Ele ¿nits amb ele guate romema En Jaume Torrente. eón
mea que toles des paraules
logi que poguern dedicar a l'artilació de les diles Mis que Phem
oil (toril a solista. Les t411VPS
grane faeultats. la etwa diecia
ideeli. la seva exerucia admirable i. mas que res, per damnat
del seu mecanisme. el sen lemDerament d'ai lista per in ero re_
+ni les abres. assimilant-se
minti- rar instint. mes estrany als
.SPUS pnes anys. i al que solament s'hi arriba despras d'una
Marga carrera- i una profunda
cultura musical, la sensibilitat
ile l'autor tot fa creare que
aquest artista arribara a ésser
nn gran riineerlista."
"Desitgem que atines! non artista que ve a conviure amb
nosaltres durant l'estiu. s'emporti d'aquesta eiutal i del nostre "labia .. el grat remad a que
ele ', PUS marits el fan me/trineder."
LA "REVISTA MUSICAL CATA-

,

LANA"
El fascicie d'aquesta publicarió con esponent ale t'ilesos de
Maigajuny. conta el següent interessant. sumari:
"Notes històriques sobro la
nuisica religiosa a la Parraiquia
tu Sant Just i Sant. Pastor , de
la cinta! de Barcelona (continuarla). Franeese Baldella. Par.
—Obsei yarions a mia "Organologia'', Juan M. Thianäs. Pviiti.
a —Als amilane de n'aura amb
motín 'del monument diaiirat a
Deoilat %te Saverae. Linie Malea
—Des de Madrid. .losep Subira.
—Des de Roma. Vire-Vihae.—
Premia ni usieals Cancepeiii Rabel) i Ciblis Vda. da Hianaguera:
II Cancurs, any 1921. Veredicte.
III Concurs. m'y 1 9:'-i. Cartel].
Caneuner Català
Caneoner Popular de Catalunya.
('art Cal a la. alome_
natge al mestre Pujol. Primer
centenari del naixement de J. A.
Clave-4 Centenar! de la primera
audició de la Novena Sitinfonia
de Beethoven. Sessió en honor
del niestre Ra ye!. Dos voluosos
dotad ius.—Catalunva: Barcelona. Badaliatta . Sabadell.--Biblio7.711 fia.—Navoa.--NeerdlOgia."

Del Municipi
9/1111erin....
•
er9:"21.4e.w.•2=Yíli
1,15-15-1aFM: t .aa!
sia,a-aaa
FAISOS REC'a P TADOHS
A l'Alcaldia ene han facilitat
la següent nota:
"Havent-ae tingut noticia a
laaiuntanient de que celas eubjeetee, amb fina politice o creetafa, es presenten als pisos
preteuent cobrar un supusal
arbitra municipal sobre maquines de kllic adverteix al púlala. que nu es deixi sorprendre
eiu Ilur Lotta fe, can no Lgura
ni ha figurat mai en els measupoatoe municipals
arbitra En el cas presentarse algun dels alludits subjeetes. cal denunciar-lo als agente
le l'autoritat."
PER A LES COLONIES
ESCOLARS
M'ir al mata va estar a l'Alealdia el senyur [atufe Piera, en
repreeentaciú de la Sueietat
Eunient d'Obres i ConstrueHhurant a l'alcalde la
quantitat de 2.500 peesetes
destinades a les Colònies Eseular; que organilza l'Ajuntament.
• 1:alealde agraí al senyor Nieta PI generós donatiu de la Societal que aquest representa.
EL DISPENSARI D'HOItTA
•-E1 regidor jurat del districte IX, senyor Hilari Mariman,
ha practicat actives geations
que hall ',knut per resultat que
al dispensar! d'Horda, corn als
abres, hi hagi servei Perma-
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aawrr DE CANVI I Bonsal
3 reßerar de Fontanella, 17 Y.
Complimentacid d'ordres I
de Bona en valora al comp- ;.:
1 tat 1 en monedas eatrange- N
rea. Interveneid de contraeLa eomerctala i préateca Hl
II sobre mercaderies o va- 4

g

era; oubseripciona a ala- 1:

ppristibr, ato., da.

Oilma•I‘ tMegräflaa
011MICIENTIO
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t. SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL A
LES 7 DEL MATE (Observacions d'Europa, Nord

TEATRE DE LA COMEDIA

d'Africa i PAtläntic, rebudes per telegrafie sense fils)
La torta borrasca de les Illes Britaniques va per-

Diumenge pasea:, antb l'estrella de
"L • Embruixada", drama en tres ac-

dent estabilitat i la sera zona de pluges ha curad
en les darreres 24 llores tot França, denant lloc
forte ruixats. — A la Península Ibérica solament
tre de la companyia Claratnuntclan observat algunes pluges a la mar Cantàbrica
Adriä.
i a l'alt Pireneu, persistint per :a ml la intensa sequeI."'Embruixada" és una mimen- . tat.
ta de joventut. No cal cercar-in serenitat ni ponderació. Es una flamarada. S'hi sent el bategar d'un
9
tete
cor jove enarnorat de les grane vassions. Aquestes hi stri en abtindor,
i encara que, potser, portades a
terme ami) mà no prou segura. iniC
ed:2
et.dr
teressen per la cera mateixa for-

tas. d'en Vieras Mora, tingueren lloc
les darreres funcions en aquest tea-

»ea
k

segon.

teare/f.'-
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3. VENTS SUPERIOS A BARCELONA. (S ondatges de ratmosfera lliure, a les 7 del matí):
Altitud. metre'
1500. 2000, 3000, .pein
250, sota 1000,
Direcció:
WNW, N. NNW. WNW, W. SW. SW
arelocitat en metres per segon:
2,
2,
5,
5,
4,
1 9,
23.

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Hores d'observa-a:6: 7, ra i
Barörnetre a zero i al nivell de la loar: 760 ' 1, 7 61*/, 76o'9. — Terrnómetre sec: 274, 2 5 0, 2 37 . —
Tertnómetre humit: 245. 21 6. 20'5. — Humitat te entessimes de saturació): 77. 73 . 73 . — Direcció del
vent: NNE., S. E. — Velocitat del vent en metre s per Segoll: 2, 4, 4. — Estat del cel; quasi seré. —
Classe de núvols: efimuls; eúniuls•nimbus- strats.
Temperatutres extremes a l'ombra
Maxima: 281. — Mínima: 208. — Mínima ar ran de terra: 198. Oscillació termométrica: 73.
— Temperatura mitja: 244. — Precipitad.") ait.mosa, des de les 7 llores del dia anterior a les 7 lores del
dia de la data: un milimetres. — Recorregut del vent en igual temps: 265 quilòmetres. — Observa .

Cins particulär,:

ala prineipals laboratar i s on
pugui e studiar-se practicament aquesta obra vaetissima
cada san la Caixa de Pensions
de Barcelona i la seVa svizursal d'Igualada i l'Instan( de
Previsió a :Madrid, ultra les
obres socials de la Caixa eatalana mas relaciona:les amb
la (Malita( cultural del cure
dedica( a la Macee titiriten.
E1,S SINLBCATS LLIURES
Ha turnal de Madrid Josep
M. Pana i Hartian Sales, presidont s, respertir ament, de la
Cual' ', Itera Mi Nacional ! Regio-

nal dels Sindicals Lliures, els
quieta foren per tal de gestionar del Govern importants assumples relacionals amb la situacia de les elasses obrares
de Catalunya i les nitres regions espenyoles.
Tanate es froba a la nostra

cartel l'erran Oas, del Secretaria! l'ectiii• de la Ciaireiterarió Niteional ile Sindierits lama
res, d'Espanya , el qual ha visitat els aandicate de ("maníscoa. Iliseaia i Navarra, piteollint impute' lene ile l'actuació
d'aquests i de libia econinnira
que ve realitzant. Com a rada
sinipatira. recula l'adunen') del

TURO PARK.
El capita Navarro, aeronauta
ben tioneguf per les seves sentina. Inegn ifiqu es ascens ¡une, fara una nava proesa, avui a la
lerda , a aquests magnifies ,jerdins. A les set i al maga: erit

de "fora amarres'. s'enfilara
amb el seu globus de 800 111C-tres ctibies "Invencible II", proauint ala espectadors aquella
ah/aja. infantilada si es vol, pe_
rb siempre renovada, de retire
aixecar-se la bomba tant
l'home que fa dea duSI lrapezi
tutti mena d'eauilibris i atritasies.

Contil 5 Regional qtle resitleix

Panipluna, qual ha autnrifzal perquè el Sindical Llinre
alieni subaidis als vaguistes
m o talltirgies de la casa Estibia que p istan afilada al. Sindical Unir i Unió G e neral tic Tres
balladors. Alai) revela una
aproximarla de les fauces obreres per aeonsegnir ami fallahoravia
i diana.

AIIMIIn•••••n

CRONICA SOCIAL

recran Ors ha palentilzat a
la sera o rganitzatti.3 lit forma
adates:dile ecim venen adloanl
els paleuns

DESAVINENCA ENTRE VOC.al,a PATHONS 1 0.111I ERS DE
LA COMISSIO MIX'FA
Relativa' d'un diari d'altir:
aguditzat el curtfliclo
entre ele vueals obrers i els voeals patrona que formen part
i tu' la (1011liSSilí Mixta del Treball.
La causa As l'horari per telibertee les botigues. Els
patrona. cense augnaiitlar "las
llores de treball, dernanen que
tutea les Lotigues puguin estar
oberlea fina a les vuit del vespre, pugne de, set a vuit
l'hura que a Ilur entendre es
feria Inés negori.
Nu hi ha avinenaa, i eta me_
Is pa; P11 VP111 • 0 !la ://_
Milita! de ¡luir gesli6, han ( la-

eilmetent a fui.'
pata:trió
radical que impuse:Watt per
iimnplel el laeaut que s,111 ,Mjeelo
els treballadora eansMente, lottent econsellal per
(dementa que pel que 1.01/1:0:1111 1 111 111111r:4111 d'asma. els manteas
u. rornandre,
alineara, molt
Iluny
qüestions.
Relacionat ami) aauestes visites, al-ni i doma es /*motiva
la Conferimcia Regional i Naalarma sorand d'aquestes rallabais neords lIC verilable im_
»isme superior una

porf ¡Irle la.

Crònica dels

terminat sortir n le la 1:mni 5ió,

-~fiftieiewie

Actuahnent el temps es en general bo a Catalunya, observant-se núvols al Pireneu i a la provincia
de Lleyda. — A la Cerdanya plou lleugerament i en
les darreres 24 hores tarnhé s'han registrat pluges
acompattyades de tempestes a la regie del Pallan...
Caudal del Segre a Camarasa, 38 metres cabics per

ASS ENYALAMENTS PER A
DEM,-b,

AUDIENC.A
FORAL
sala pritnera. — No le asses..

Sala segona. — Hospital.
31erri‘ Ancha:mal, eamIra Enrie
AUOIENciA PROVINCIAL
Seccia primera. --- Drassanes:
lan mal per matrimoni
contra Manuel Cuevas i un altre, i dos Incidents.
Secció segona. — Oest: Un
oral per alçament de bans contra Joan Morros. — Concepció:
Tres orals .per atemptat a la salid pública, estafa i lesione, P o ni Emili Mutis, Bonaventura
Parad i Aiil,tni Sima, respectivament. — Manresa: Un oral per
ra batora frustrat i dispara, runfla Antoni Sole.
Seeció terrera. — Un oral per
, ialafit contra Jaime lean i
altre,
Seeei(5
-- Ni te asseny-Man g ad s.
TRIBUNAL INDUSTRIAL

eStrenes.

i a l'efecte, alija a la tarda,
presentaren 1:1 dimissid de Hure
it rrers al pres i den t eliyor
Gallo."
tat ,Ra D'ASSEGCRANCA
lii IR lE RA
S'Ita reunit a l'Ateneu lgualudí de la Classe Obrera la Coinia.sia miganitzadara del Curs
d'Assegurança Obrera! El cure,
que probablement eontenearit a
ha tardor. eornprendrä dues series d'explicacions: "La previcid a Catelunya", a Arree del
senyor Francese Moraguee, i
"La polítita social de previsia", confiada al senyor
Maluquer i Salvador.
La
de la Comiesia
ganitzadora del cure d'Assegul'anea Obrera fou per Laudar
del segun tema, aprovant, amb
la mejor cumplaranea el programa un el senyor Maluquer
hi exposa i hi raona tina arapla i sistemätica exposició dele
diversos aspeetee ieariess i eocials del regini legal Je previhiló popular.
En una ultra aeatsid es traetara del programa que correspon al senyor Móragas, 1 oporlututment
se celebraran visite
•

CROMA JUDICIARIA

ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA, A
LES 8 DEL MATE (Observacions de la Xarxa
meteorològica catalana, comunicades per telèfon):
2.

g,

manifest en la interpretada de
"La leura7 - , el divertidissim sainet

Salteen que aquesta notable agrupació dramätica actuará, regularment. aquest istiu. en . l iferentes poblacions de Catalunve. algunes de
les quals són Reus, Vilafranca i Arbós.
1 ens consta, a més a més , que la
vinent temporada recumenearti la
sera actuació al teatr2 de la Comedia, de Gracia, on es proposa desenrotllar plans artistics de veritable
Importancia, treballam sempre en
català. eme fins ara, p er la qual cosa
elia guanyat les simpaties d'un púClic devot, cada regada més nombrós. i dele autors cP.talans, que es
disposen a confit.r a le companyia
Claramunt • Ajriiu inmortantissimes

je

CATALLJA YA

Juliol o±ies Ig24.

t.e

de

actors.

4e.

•

"L'Embruíxada" no és una cosa
bo y a. Gnu de muntanya, ferestcga,
carregada de romances i cançons,
perä que sota el posat un xic
ximple amaga la més gresca rancúnia. Hi ha une amen i el crin]
ene aquests amors engendren.
Si de quelcern es del "L'Embruinada". és de precipitació: l'autor no
eot . negar que ha treballat a preu jet. D'això se'n ressent força ci llenguatge.
Cal dir la vernal, però, afinnant
que els tres actes d'en Víctor llora
obtingueren un èxit ddfinitin. A que
aixi fos. hi contribuí la interpretació, en la qual sobresortiren eis senyors Claramunt, Adria i
Ço que val la companyia Claramunt-Adrià. tant per la cera encertada direcció cera pels diferente clemente que la compasen, va posar-se
d'en Rossinyol.
Individualment i co.uuntament va
ésser una execució de primera, una
prora mes que a la companyia Claramunt-Adrià hi ha elements dc vaina, disciplina i bona direcció.
Aquesta fundó de cmniat de temporada va constituir tta verita t de hemenatge del public a la cornpanyia.
Després d'inacabables ovacions, es
veicren obligats a dirigir la paraula
l'auditori ele senyors Claratnunt,
Adrià. Nada, les senyores i altres

Diumenge, 8 de juliol de 1924

Jutjats
ACIalltlaIENT
Ens comunica 01 .illt.tat
I'lloapital eserivailia Rius, que
la detemiti de Franeesc C11112 eIta Puigdoller bou 'legada a un

error, per treeler-se d'una aintpie citarla (l'un dipositari ,jit-

(acial i no d'un r e elamitt per
essent el

l:111111 . n 12.iiii Ci/11;111il
1:011d1111 1 1it i illorable. que
0111 1 11‘11 1 1 11 els esnifad:Os artes

vota auxiliar de l'administraria
ile juslieia.
1)E'l'ENCIONS

M'ir finen delinguts Miquel
‘'allespitt Sanelrez., per flirt;
done Díaz )lont es, iwr eistara,
i Animal Batiüllnalla ((rimero,
Per t'emanar diner a un co-

~rejera amb la prono-t.-uva

de fer-li perdonar unes multes.
Aquest. dies abans ja tutela
eatat detingut pel mateix.

NONELL GERMANS
I

CARVI : VALORS : CUPONIN
Rambla del Cantas. 14

L'acció espanyola
a l'Africa
EMBARCAMENT DE TROPES
Ahir a primera hora de la tarda. a
bord del vapor 'toreo" de la Com.
panyia Transmednerrania, sorbí cap a
Ceuta un batalló expedicionari dl regiment de Jaen, d'aquesta ciutat, integrat per 625 soldats 4 caporals. 32
scts-oficials i sements i diversos caps
i oficials, sota el comanament del tinent coronel Mentid Rodríguez Anima
Amb motín dtt l sortida de le, esmentades tropes hastíen acudit al moll
de Barcelona a aconeadardes el govermider. general Lossada, i ahres representacions civils i militars de la
plaga.
1-a xaranga del regimcnt amenitza
l'acte d'etnbarcament.
Aquest harta d'efectuar-se dicendres a la nit. acre), segons dades oildais. una avaria ocerreguda al vapor
obliga a ajotnardo fins abir al mig
ALTRES TROPES PREPARADES
Per ordre tel, » grafica del ni:insteri de la Guerra hem ha disposat que
es preparin per many ar al primer avis
els batallons de caçadors de Barcelona. Estella, Alions X11 ! Reos,
ulule CSi.211 de guarnició. respectivametía, al Castell de Montjuic, GranoIlers, Seu d'Urgen i Manresa.
Horn ha orilenat aisti rnateix que
el primer regiment de muntanya preparí una batería.
Tott s aquestes unitats estan destinarles a formar part de la brigada de
resetva a Alacant.
UNA NOTA OFICIOSA DEL
CAP DEI. DIRECTOR!.
Allir va ésser facilitada a Capitanía gencral la nota segtient
"El president del Direetori
ern comunica per a la cesa difusió
a la premsa d'aquesta provincia que
al Marret s'estan Mutan aferrissats
cominos. Fins ara no cris han proporeinnat baixes, peri) encara
no han terminat. L'esperit del Conlanilanient i (12 les trepes és excellent, i
per sostenir-lo lant trame, dues brigades de refine,. i Western preparant
dues Inés. IdI G, nvern no ha perdut,
ni per un mornen1, ni la sera coni
ça ni la sera serenitat. ni escatimara
esforços per (L ' atinar per mitjA de les
arn p s ui rebellió no tan sols per l'honor militar, sita; perqué la seva
Ilesa daría tut alçament gaitera'. Cal
esperar quo d'aquest periode dopen;
&tus en surti Ii uuemic castigat, i aixi
poder tenir la llibertat d'aeció per a
ulteriors determinarions. El Govern
assabentara sempre al rail del sea jesincer sobre la situació."

la cobranaa d'arbitris i els quals hacien estat iets a una imprerma del
passatge Mercader.
Els detinguts i seges sembla, coto
cicles i confessos, són Pere Taxi Set>

tenac. Salvador Cortés Cantó, Doménec Gin! i Joaquim Fuertes Manan.
Sembla que la falsificació datara
ja de temps, si ha els seus autors operaren amb certa cautela, com ho demostra el fet que a la inspecció verificada de docuitents existents a l'Ajuntament no slan trobat segells falsificats, la <leal cosa, d'ésser cena,
preraria eme ele falsificadora o Ilurs
cómplices reintegraren notnés antb segells falsos els duplicats destinats als
particulars. Amb tot, la quantitat estafada ha d'ésser força cresauda.
La policía trameté al jutjat de Llotja les diligencies i els quatre detinguts ingressaren ahir rigorosament
comunicats a la Presó.
Sembla comprovat que l'amo de la
impremta no tenia cap idea (ie la falsa destinació
segells.
Relacional amb aquest afer fou faeihtacla per la Policia una nota, diem:
"Han estat detinguts i posats a (lisposició del jutjat de guardia, en el dia
d'ahir, els individus Pure Taxi Senleite, Salvador Cortés Cantó, Joaquim Fuertes Martín i Doménec Giol,
per tinenga illicita de 2.76 0 segells
municipals i qu s. renio' a baix preu."
Dels quatre detinguts. se sap que el
Giol era l'enearregat de fer els segells quc s':. inprimicti a la litografía
Pintats, del passatge :Mercader.
El Fuertes és conserge de l'Estola
de Mar de la Barceloneta, i esta reclamat per un bujía cle Ternl per ex-,
pentlició de bítllets falsos.
El Pere Taxi usa aquest sobrenom
i també el de Pere Puignar, pecó el
seu norn veritable és Pere Fett. La
policía el te final com a lladre i estafador.
Eis abres dos no tenen antecedents
mmals.
Al domicili del Fuertes la policía
lii ila Irobat les peches litografiques
2,24o segells cèntims, 3381
d'una pesseta, 2.634 de dues pessetes
i 2o de 25 pessetes.
A l'Ajuntatnent es guarda una gran
reserva del fet. L'alcalde cree que els
complicats són gent aliena a la casa.
Ahir al mili un comissari i diversos tigents ;ataren a les Cases Consistorials, celebrant una conferencia amb
l'alcalde. S'ignoren Inés detalls de la

visita.
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Don Mfons a Lleyda
1 Bahgner

As . patrons: Caaajnant). Ferria . Bantle; obrera: Mar-

ta Baque. Corbi,
A les onze: Nana 610; per
aceident del lrebIl de Pobrer
•
(II rabea contra el palta
"Alta Foros de Cata lunya".
Junte, patrona: Binas. Casals.
Hule; obrera: ajar. aatineio,
Llorens. .
.1 un optart
dot:
ze N úmero 515: per recia /nació de sons
de Jean Ma geinaa, contra el piltra Rama Rovira, Ju-

rals patrona: Vda. Ferreres,
olmers: Gómez, Redondo, Casiells.
A daa quarts de
,Xuumero
mero 428: per va-lantaca') de
sons l'"hrer Sitbast ie Calaat cant tia el piltra Tomas Garbi'. Jifia/1s patrona: Barba. Basta. Sa yo': obrera : Villaplana,
Martí Baque, Redonda.
.1 tres quarla de dolar! : Número 62: per reelainiaila vi sous
de laiiirer Pan J a na. el/111ra el
1 ) ..órO llotiolf Massmen. .lilrals
mil rius : l'abritgas. Ile risa, )1 onl eVS;
: Llore!, Mirel. Diaz.
.1 los ti a zis : Nit mero 80 5: per

aceident del troliall de l'obre:.
Franeeee Givijaan, contra el patri! Campanyia l'ransallantica.
ato:ate pe! rons .Serra,
raga:sol; obrers: Canyellas, Redundo. taína.

MIREU WIE ES
FORKS!.
p

cnen 4pc
prenen
Luni en.
aJa relän ca

AlKi e
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NOTES DEL BISBAT
XXVII Cona-rae Euearístie internacional. — L'Apostolat
POracid, organitzador del grua
que anirä a la eiutat dita del
"Mirricle Eucarístic", amb mol ia del Congres que hi tindra
Ilota ha taneat definitiyament
l'allistament que tenia obert
da Ilihreria "La Hormiga de
Oro". Tots els senyors ja ins,
eras poden pasear per l'esmentada Ilibreria, plaea Santa
Aorta, 25, per retirar la cédula,
qual datiument els acredita com
a membres dcl grup.
La . setraana que ve es tranuilrä a cada pelegri la "Gula",
la' qua l s'està confeccionan( i
P/I la qual Iti ha una carta geografica a diferents tintes marcant la ruta que se seguir.
La insisa..nin. que és una obra
d'art , serit imposada a cada pelegal el dia once d'aquest mes,
que és 01 de la sortida, durant
la cerintimie que a aital fi se
Celebrar:1 a fa parroquia( església de Sant .faume, d'aquesta cinta!, al mati.
Demas a cada familia dels
que formen part de l'expedició
els seran lliurades tres Ilistes
amb els noms deis hotels i dates en les quals podrä Esser
careada correspandancia,
ni ha moll entusiasme entre
els inserits.
SANTUART DE NOSTRA DONA
DEL CARME (PP. CAllaIELITES)
Solemni no yenari a honor de
la Verge Sentfssima del Carate. Es començarà dentä,
amb els cultes següents:
Al mata, a les vuit. Misia
cantada lote els dies. Es resa rk la Consagració a la Verge
del Carate, durant l'Ofortori.
Per a final, l'hinine a la Regina del CarmeL
A da larda. a dos quarts
set, Exposició, Trieagi. ere;'cid. moleta. isermó i Reserl:a.
El dia 15. a dos quarts de tres.
Vespres eantades. La (unen,
corla els nitres dies, i fintan-teta
la "Salve Polifónica", del mestre Masvicial. Tids, els sermons
eón a eitrree del reveretul Pare
Anicet. ¡le la Sagrada Familia, C. D.
•aems9TINTIMP.WIMPercP•s

La inscripció al
Gens Electoral
Va exhaurint-se el termini assenyalat per a la coniecció del Cens
electoral non. Cal temer que ea
nombre considerable de ciutadarts
no sera a temps d'inscriure's. No
vulgueu ésser d'aquests.
Tots els vetos que a hores d'ara
no hag-in rebut el butlleti d'inscripció han de rectatr.ardo al "serene.'
del seu carrer i lliurar-ehi tot seguit
d'haver-lo omplert, sense esperar
que el passi a recollir a domicili.
Si el "sereno" es nega, per qualsevol motiu, a facilitar cls butlletirs
d'inscripció. cal reclamar-los a les
oficines del Cens (Bruch, II, xan.frà a Valencia).
Els butlletins d'inscripció san ir.dividuals. Els caps de casa han dote.
pur i signar els dels absents tempc•

ralment.
En omplir el butlleti, cal tenir ben
present que es traca d'un documen:
oficial de l'Estat. Es elemental que
de la redacció d'un butlletí no ha dc
poder deduir-se l'opinió política del
ciutadà que l'ha omplen.

OONGUI-LP AL SEu PE.
T'Ir. 5E1,005. CE LI
PQ3ARA GRASSU COPA

2

Quaranta t'ores ': .4 l'església parraquial ile Santa Maria
de la Mar. llores d'exposiciii:
De dos (parle de sis del mal!
a dos quarts de vuit de a
larda.
Coil de Maria: Nostra Dona
de Lourdes, a Santa Madrona
(Poble Sec).
Adoració nocturna; Tora de
Sant Francesa diAsia.
Venteas en sufragi de les hui.
mes del Purgotort. Torn tal
Sant Angel Custodi i Sant 31 quid l Arcàngel, a :la t'Irradia uI
l'Escorial.

UNA PONn2

L'ataire que substitinitx avantatiosion pnt la llet fresca en
l'as dornestic i en l'alimentada
dels infants. Fascicles do fraile
a qui en &maní ii la SOCIETAT
NESTLE A. Id. P. A.. Granvia
Layetana, 41. — BARCELONA

Han d'omplir el butlles! d'inscripció:
Els barons que durant l'any 192,1
tacto 23 anys o mes;
Les dones solteres o vídues que
durant l'any 1924 facin 23 anys e
mes.
I les dones casades que per llur
situació legal no estiguin subjectes
l'autoritat del inarit.
mu
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▪ LLIBRE NOU I D'ACTUALITAT
a

n•n••n11Ev enMe

faisificació de
segells municipals

La

Toia cegada que a certs diaris ja
seis ha deixat publicar amb tota mena de detalls, creiem que no serem pas
una excepció i que per fi se'ns deinarit
dir en que ha consistit el descohriment
de la falsificació de segells munidpals.
Segons les nostres noticies, la policía va rebre. fa ¡dalia temps, una &M'india contra un dele ara detinguts,
acusant-lo de fer neguci de segells,
pedí tense precisar gaire, la (mal cosa
fria creure que eren de l'Estat.
D'indagació en indagació es descobri que a l'Ajuntament

pleat un dels denunciats sIl havien
renta a sma preu uns segells per a

Per a
alma efeetuat
ele aegiienls aaaiinyalantente:
,Intejudieis, a les deti. -- Número 8.35; per accident del Irritan de Polo er
contra el patri; Manuel Sala i
"La Pegas PPVil !rice". -- titiritero
'&8; per reclamarla tic sous de
laihrer Josep Andr, , s, contra el
pulla Jaurne. alarma). —_ Número 8 . l9: per ;Ir-Mirra del trehall
de roma,' aman! Navaa , coa_
Ira el piltra Mines del Priarat.
>Mulero 85i t ; per reil;»»araa
de satis ile Palirer Antoni
nucli i altros, el patri')
Salval, hìueh i Farra. — Numero 85 1; per r ec lamad() de
sati s de l'obrer Nucos ROVi.,
ra. contra el palrei \ar p as CasNana 852: per recitainaeia de sams ele l'obrer Gabriel San aTicens, contra el - paJoan Sala.
— A dos quarts
d'aliar: Narra. 577; per lleva&lit del treball de !adato!' Pone
Auliert. contra el pat
-El

NOVES RELIGIOSES

ea era

SENYOR SALA ESCOLTA
FLS ELOGIS RE1ALS A L'OBRA
DE LA MANCOMUNITAT
VELLA
L'abulten del general Barrera ma!atesta ahir als periodistes que, segens noticies rebudes, al tnati havia
arribat el rei a Lleyda, havent-se - l i
tributat una rehala entusiasta.
Després el rei !tarja marxat cap a
Balaguer, visitant la Central de Telefons automática de la Mancomuna
tat, installada per n'alga Mancomunitat. Don Alfons'digué que era admirable, i el senyor Sala en rebé les
felicitaoions del 'monarca.
Un cop visitar el Sant Crisi, al
migdia el rei baria seguit el viatge a

Camarassa.

•

JOAN ORAF'ER
01.41....

«el CM. .. ••••••n •n•••nNIMIO

NOTACONS

NRIONI
3 pessetes
▪ DE VENDA A TOTES LES LLIBRERIES
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la millea i sanejament de la
tinen
moneda nacional.
El. SUPREM DE GUERRA
El Suprem de' Guerra i Marina ha
fixat els treballs per a la setniana
trant.
13:11uns. vista (le la causa contra el
paisi Pau beca i un altre per rohatori. i montea el pisa Matiesea, per estaia.
Dimafts, vista de la causa Centra el
soldat Rafel Martín, per flirt.
Dinucres, ple.
A Ureña un foc destrueix
Dijous, causa conta el naislt /t 'Yset . cases
toni linerMs, per insult a la foro armada, i contra el moro Ilen Abd-elVallacLeeid, 5.---A Ureña, po.
Kader, per deserci ó .
ble de mil habitants, del partit
Die-e:1,17es, contra el puls;' loan tejudicial de Mota del Marqués. gareda, iser furt. i contra el solelat
fts declara un incendi a una ea..
del Terc Antoni Pato, per eleseircie.
ea, propagant-se a altres sis i tt
Diesahte, ole i assemblea de Sant
alguns paillers, que quedaren
Hermenegild.
destrults.
Lee cases que s'han eremat EL COMIAV DEI. FIscAi. DEI.
SUPREM DE GUERRA
estan. alpines d'elles, a distan_
'Mes de 500 i 500 metros de la
Madrid. 5.
Dilluns s'aconnada
que s'inicia l'ineendi.
rie del personal del Suprem de teneie La propagació del for es drt
ra i Marina el fiscal senyor tiarcia
al fort vent que feta.
-suF
Moreno, eil qual ha estat drstinat a
El servei d'ineendis de Valla- manar la primera elivisin.
dolid i delires nehles propers
Se l'obsequiarà amb un äpat.
no pegue funriennr a ennsa de El. DUC DE TETUAN ES POSreseasseriat d'aigua.
SESSIONA DE LA SOTS-SE/es perduee són consideraCRETARIA DE GUERRA.
res.
Madrid, 5. - Sfra posscssionat de
S'ha oremat tot el mobiliari
la sots-secretaria de Guerra el (fue de
-atila de les rases ineendaujes,
Tetuan.
Mentre se celebraven les noIni ducal posesaid el sots-seereces, un nuvi és ferit per la tari inte ri, general Correa.
El general Primo de Rivera
sexa ex-promesa
presentat a l'ah personal.
DEFUNCIO
Vigo. 5. - En el momear que
Madrid, 5. - La Gaceta (lana ~taee celebraven les noces ud .I0VP
bortuenès Jesep Lima arnh una te de la &fundó, a Nicaragua, del
senynrete de la lloealitat. entra súbdit espanyol Dama' N'optes 4 Taua l'eselesia la nota Josepa Gon- ler, natural de Barcelona.
zalez Bravo, i amb un ganivet
EL TEMPS
de grane dimensions dona una
riunvalarla tul ntral.
Madrid, 5. - Nota de l'ObservatoL'agresso r a fou detinguda i
ri.--Durant les últimes 34 hores s'han
nuvi treslladat en un rotxe al
registrat iorces aiguts tormentosos a
atu domicili.
Espanya, pecó, llcvat de pote, no tire
Sembla que ell Josep Lima havia sostingut, fine fa 15 dies. gurren importancia. El temps es norJola
malitza i la temperatura va anillen• relacions amoroses amb
sepa, amb qual havia tingut tata. L:1 temperatura maxima d'ahir
un fill. i en assabentar-se fou de 19 graus a Múrcia, i la mínima
aquesta que el seu amant con- d'avui ha eitat de 7 graus a León i
tleia matrimoni, decidí venjarse. El succés ha causat emoció Pap ncia. A Madrid. la rnaxima
per ésser molt coneguts els pro- d'ahir a la sombra foil de 7 graus i
tagonistes.
al sol la mínima d'ayo; ha esfat de
INTERESSANT L • APROVACIO
graus.
DEL TRACTAT COMERCLaL
EL PRESIDENT
M13
ALEMANYA
A
Madrid. 5.-E1 cap del Directori
- La Carribra Minera
ha dirigit un- telegrama al Di- no assistirä aquesta tarda, a l'hora
reetori interessant l'aprovació de costum. a la Presidencia, per trodel tracia t comercial amb Ale- bar-se a l'estudi de Coullard Valera,
twilt profitós per a
acompanyant el ministre d'El Salvaaquesta regló.
dor, el qual hi ha anat per veure lesLA CAL*SA CONTRA GONCAL t a tua d'Isabel la Católica, encarreDE LA COLINA
gada pel Govern d'aquella República.
Els magistrats que han de
fallar la canea seguida a Gonçal ACCIDENT AUTOMOBILISTA
de la Colina per haver donat
Toledo, 5.-Prop del poble de Tomort a la cava novia, senyorets
ledones, a conseqüeneia d'una falsa
Purificara') Gänzälez, s'han re- maniobra que feu un carro, bolcis
unit aquesta tarda per tractar'
l'autornebil número 2713. guiat pel
els extreme de la sentencia que
seu propietari, Ramon I3ardi.
aportunament signaran.
Resulta mort Càndid Hidalgo, de
L'AFEA. DEL BANC DE
CASTELLA cinquanta set anys, i amb ferides
La Sala Segona del Tribunal greus la muller del propietari del veSuprem ha remes al jutjat es- hiele, Aurora Ruiz.
pecnit les diligenciee que s'han
SOLDAT FERIT
instruit, una vegada evacuada
5.-Qean ida prectiques
la consulta que sobre els proeesaments del Consell d'Admi- d'artilleria el soldat del tercer regiment d'artilleria Ileugera ,loan Jiménistraeió i director del Banc.
Castella. ha formulat el jutjat nez Medina, fou atropellat per un
inetruet er especial.
carro de carió, resultant amb ferides
El jutjat especial procedir
a Favantbrag •dret ti Celltütii0115 i
al rli):geneiat que eregui opor- erosions a diverses parts del cos, de
tú, i adoptara la resolució de pronòstic reservat.
donar per acabal cii sumari,
NIOLENT 1112RAGA
per tal que segueixi 'dental la
ramita e )d procedent.
Malaga.-A primera hora do
EI, NOE ALCALDE DE MAla tarda d'a i re es desencadena
DRID
un violentiesim huraga damunt
Madrid. 5. - En la reunió els nobles de Calesa, Vélez i
del p ife celebrada aquest metí Torre del Mar.
a l'Ajuntament. fou elegit
El vieló predulí extraordinacalda el duc d'Arión, per 54 ria alarma entre els VeillS, que
vots i una papPreta en blanc.
s'apresaren a ranear portes i
l'na de les paperetes dele:
rineetees, i graeies a aquesta
"A ninguno".
precaució
no .ocorregueren desEl dur il'Arión es troba acgracies.
tualment a Londres.
El vent bolea les e m barca NOI. GOVERNADOR
done vararles a la platja, i trenMadrid, 5. - Ha estat no- ca corpulenta arbres, que (mimena! governador civil de Madamunt la carretera i
drid el senyor Ignasi Pefialver, gueren
interceptaren el trùnsit,
g p rrnä dcii difunt comte de PeTumbé quedaren inlerceptats
flalver.
Aquesta tarda ha pres pos- en oart e)le fila telefördes.
Fin, ara no es ferien noticies
seseió del càrrec.
que hag in ororregut desgraeies
TREN DESCARRILAT
personals.
La Inspecció de Vigilancia de resI.:A CURSA MOTORISTA DE
taciú d'Atocha ha comunicat a la DiLES DOTZE MORES
receló general de Seguretat, que a conAquesta Loa.) e tia eelebrat
seqüencia d'haver descarrilat un tren
la cursa anomenada de les dotde mercaderies a l'estació de Villahores.
robledo, catan detinguts els correus de zeA
les set en putit del matí es
- Valencia i Cartagena.
duna la soll ida ale par! icipants
No hi ha hagut desgracies persoen la prova.
nals.
Dels 39 inscrita sola bi concor
La Inspecció de Vigilancia de l'esregueren 36, retirant-se Joan
López Bourbon, únie representació del Nord ha posat a coneixetara de la ent -e gelle 8 (ente ment de la superioritat que, segons
car fine O mil eentlinetres cealguns
viatgers
maniiestaci6 teta per
ble 9,, que era l'únic apostat
ha
atropeliat,
a
del sudexpres, aquest
per a la eategivia F, !mide can
restacin de Villalba, un noi, matantfins a 600 real tmetres cúbies i
lo. •
Caries Goyenerbe.
En }loe de donar-se la ateLA JUNTA DE LA MONEDA
tida com en anys anteriors per
En l'última reunió celebrada per la
grupa de eategories, cha donnt
Junta de la Moneda, s'adoptaren els
individualment a cada correseg-üents acords:
dor, retardats per un minut
Encunyament dels tipus de moneda de
diferencia, eo que ha rectal
cupro-niquel designades co el projecte
teatralitat ii que atiene) conalituiu un dele Mes b e lls mode l'Administració de la fabrica narntt-nt
e la cursa.
cional, pera reduint-la a dos milions
En la primera Nona Salvadó
en lloc de vuit milions.
Meteos
sufrí titia avara en el
Enetsnyament de monedes d'argent
maritiment del gas, que parà
de cinquanta cèntims de pesseta, per rlapidament, euntinuant la eurvalor d'altres dos milions de pessetes.
,sa a una velocitat veri t ableReencunyament de monedes d'argent
ment suicida, tractaill aixf de
de Mies pessetes.
recuperar el lemps perdu1.
Tarase s'acorde propasar al Govern
En la primera volta i per
ase ele beneficis de l'encunyament i trencament del pinyó llague
d'abandonar
la curas Baltasar
reencisnyament (sabut és que la lle)'
o el fi dels duros is de 86o milúsi - Santo.
Manuel Canto en la primera
1 la de les antes monedes «sr.
volta es va detenir en el quilbatot Es de 83• milkteimes noms) no. mitre 58, sufrint una greu
ingesia • la Minada en eoneepte de ¡varia que ,11.vi retardar ello,-

En aquest informe s'estudien
- tes proposicions, que són tres:
, una . nord-americana, una altra
sueca i una altea belga.
No havent-se aceentat cap
d'aquestes, després d'un detallat
estudi, clàusula per cläusula, es
proposen les bases per a la celebracia d'un toilette-s.
Sernbla que el Direetori té et
propasa de resoldre moll t'OÍdament l'assumpte.

g

a eses 8•1 Tetser, sla• qua ss das-

mement
:

»es que comeneä In primera
Vokla done:tila/ N'ida) vengue
el eap. erguit Iltray
pols corrodoes Osen,. Leblatie
maequa,› de CiStaloita. cae un
invident
ii deixar
el torren quedan' la Huila entro Pis lo 11111111(,114.
Quan el carredor Sirvent passava
per davant del poble de Saut Rafe!,

atropellie Una 1/eIla de tres alt
la carretera.
'El corredor, a l'arribar al vei
fou detingut per la gnärelia civil.
El cadáver d., Ii ni:la Si' ha 'regia
cstat identificat.
I.a volia II1CS räpida ha estat la
inintediata a la prinwea ,le Joaqiiint
Vidal, una llora 57 minuts, 9 segons,
e11
La primera d'Oxea!. u hora, o 'ninuts, 28 segons.
1 . 11:1 mitja
de Si quilOmetres,
qual tenli . bat tots els records.
t i na ele \latero 1922, ein 45 (mil:,
tuetres o50 inetres en side-car.
Univedes de 923, 00 quilóniettes a
l'hora: en bicicleta, 2 llores, 22 minuts. 50 segons.
Els retirats fis ara han estat a la
printera risita, Sant iMiranda; a la
segarla el marqués de t i Orelieva, lulocent Maten i Sants Mateo: a la
tercera, Leblanc X. X. X. i \Ionter°.
Passades les sct de la tarda i segons les dadee creintiliegiques oficitas, es pot estaldir la serenen( conchis; final. que no creiem que liugui
variar.
lassifilac vencedor, A n to ni
Diez, sobre auto-cicle ele- 1.101, er ntimetres cúbico, terme a la imita.
Segon. • Oscar Leldanc, ele la
tnateixa categoria, que ha quedal a
la Granja al tocar les dol 7C
Tercer. - Vidal, sobre moto de
1,500n centimetres enhics.
Quart. - Calva, sobre auto-cicle
de Lino centímetres cúbics.
Cheque. - mauvia, auto-cicle
1,ion centimetres cúbics.
Del pohle de Pozuelos sorti al rutati, dirigint-se a 1 Guadarrama. per
presenciar les carreres, un auto dirigit per D. Ildefons de Coello, el
set' gernefe Pere i un amic alf,:rec
d'artilleria. i N'Emili Fontana i
N'Ettgeni Pascual.
En arribar al quiliametre en
bolea donant lii volta ,le

campana.
En Pan mor) a ronseqüencia
de les ferities.
El seu germit Ildefons sufrí
grelle ferides; el senyor Fontana te una retada g le 15 centfMPITPS d'extensió a una cama,
i el senyor Gonzalez resuelta
El cap del Port de Guadarrama ha coniunient aquest migdia
que a lee 8'36 d'aquest nintí
bolea el vehiele que rontluirt el
marques dP Cero-loba, corredor
de hi cursa de les dofze Itores.
'EI marques resulta ferit do
gravetat.
Se'l trasllada iii puble de
Guadarrama, on fou assistit.
1..aerid)-n 1 oeorregue ti 1 quiRimetre 70 de la carretera de
Cerunya.
En la mefeixa nota es din
que al qiiilbrnetre 87. el solilat
d'Intendeneln Manuel Gonzülez,
lamb é pare icipant en la m'esa,
sufrí un arident. re:mita feril
molt gravement.
Er, pRONIal CoN(iltES D'OLEI-

CULTURA
Han tornat de Sevilla lee pereomilittits que nen,Ham n'II a
Celebrar la p rimera reuribi ni eparataria del VII Conuras d'Oleicultura que se celebrara el desetebre a Sevilla.
En molesta reunió finen traetals els diverso .); p on, ii i temem
que secan disentits en el Congrf , s, tenles
retereixen
toles les fases de la pie,diree0I de l'oli i jle l'experfaciö
(Vaquee% ',emitirte,
Es leerla Iternbt de les eX-

fular' Phi us•einhleisles a Jaén. Mit'agn,
ha. (ìl altai; u Madrid, pis ticcijc_
seis que favililarà la eoneurrenele deis deleatits ilalians, frany esos, portuguesos. ate,, 1 Sebre
f ,,f die la cotteueriment de les
nucions constimidoros i 11.1
elJeSi011ei (ille

.

.
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Al te,slat d'aquests aaan¡op_
tes, Pll el CmtgrAs e,. pelotera
lambe de Porganitztieió d'una
Exposició de maquinaria agrícola d'eh genninionent p epanyola.

La inaugural ii' lii Congres
tindra lloc el 5 de Ileeembre.
A Madrid. les persomililals
oegeniteadoree d'anuest 1:migres. p b reurreixen diariament
Senal, sola la presideneia del
senvor Illurnto , s de Cabra, per
trithur dele detaiis lii relea mear.

Gov..rn lii entretela ruin
euhvenció de 300,00 11 peseetee
per aquest certamen.
Ouan torni ui, Lleyda, cil 'ei
sera visitar red- oeganitzadors,
amb isli,t itt d'aterir-1i lu presidencia del Parreeel .1e1 Cimeras.
1,i dP11111/1111 1111 lille presideixi la
sea:si() de olausulti. que se tu)
lebrarä a Sevilla, si es que el
rei pot miar a la eapilne
i, ei arel) 1111 loe posidlile,
lit clausura se tedebraria a Madrid mil gran soleinnitat.
direetnr
El eenvor
114) To e losa, ha esta(
proinolirü l'aesiedeei g lin i 1
tencia de Catreleinya, i sobre tot
per linear a eoneixer al Ctingia,s
Porgan niel() de les eoenerni
ves per a la alal p orarid do l'oli
a Reue.
El ennyor Cruz V1.1 len/ ami 5 a
Portugal i in Extremadura, per
promoure la coneurreneia d'aqueeta prooluetors,
1.es temelusions que e'tipi ovin tindrun gran importiintia,

.
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ear merfm elhIlilIl ,uuls' ti afevo.
rir el desenroffIlatnent de l'exnurIaelö deis olla einanyels.

e rca ts

fVf

(* ( 'injiera el Govern interrenint
id Pare
Anit pausada sa tenir
en el negoci dels sucres, terina el
r .eninciaela revetlla pugilista el orincomete d'aquest article satines a la
centbat ele 11 m'al era renconvoltintat dels caos desigmats per a
ire a den reundr. Girenes-Valiespin
la -rea direcció.
revenja del match fine ara f.: un any
Els preus segueixem ami) poca vatalgue a _tosco (iironi . : una victOria
pedem-se indicar per al conper lomek-out al primer round.
sum els matrixos ele la setmana al)El combat d'ahir foil de cap a cap . terier.
intere,samtssim i ele dos boxadors
17:11,ES
linetteren u:0110ms veritablement
Seeueia la aflija de prcus inicialicertals, distingild-se Vallespiti ;ter
da ta .)Iguns elies, la quid esta agrales seves esqUiValles i 1;111 011e, Per
vada ;mili la que han sofert els canineessant que porta a cap en
i el pro/ de l'eni per al pagaeh: darret',, rounds. Tant com
ineint ele eluattes.
l'altre sabereo °posar al jt.c
l'er al constan de "Inoment es eotrari la tactica adeepraela i neo.' len
til zen
que l'interés ele l'eneontre no deM.ika legitim, de 705 a 7'5.
i- ; l isucte ni Un innment. S ,-mi Moka. llarrar i africans, ele
Carones va trigar miele:eme a pe,. 675
a 685.
rar-se en
.
Puerto Rico Caracedillo, ele 780
Vallespin va fer ni: dels . 5:113
e011111111S 1 es Va ola...amar enide111 lance) especial, de 775
trenadissim.
a 7145.
I de cisin deis intges ésSer
leleni ídem íd. superior, de 750
favorable a Vallespin, eme ion proa 76o.
claniat venc(dor per 1111 , . Fin
Ideal idem Hacienda, de 69n a 700
(as l'avantatge ntm t rust iii daCaracas desel0follat i situilars, (le
meto del )),eu aelversare fou nolt 740 a 750.
milis.. El match nul potscr
Trillats extra, de o 5 5 a ()Os.
haetria estransat a tibien, perqué Si
Puerto Cah e ll( i correm',. (Ir (.40
i1C CS veritat que Iiirones fea: maurea 11511.
fíe sempre contraatarat. la iniciativa
ooa a oto
JaVa Itolm,ta ( a.-.tra.
de l'atac va partir mn, sovint d'en,
Palembang, de 555 a 5o5.
1,cl-A va
1111 pros error resPasilles, de 540 a 550.
10111 inactitt gin els dos primers
Preus per pe.,setes els ton quilos.
tounds.
E.Is altre: celabais donaren -as re,
Els inercals d'attnest gra total.
aultat segnent:
tunal seuse variad.", sensible (le
Peralta hat Brustenga per haver
prens.
parat l'arbitre el combat at ptimer
Ila arribat al nostre port el varound. per manifesta inferioritat
por "Ciudad de (adiz , correu de
d'aquest.
Fernando f'( •.0 , que pala 270 SOCS
Tontas Cola bat Montero per
cacau de la dita procedencia.
punts.
- al consum es crititzen igual
Sales hat Ç,iliunhìr 5 lambí, per
que la settnana antcrier.
II unts.
PEBRES
Singapore blanc, a 770.
Ideni 'legre, a 7 2 ,
Penan i Tellicherri. a 710.
l'afease o Jamaica, a 670.
Pretts per pessetes els loe gof-

.". de Trieste
Vapor llalla
i escales, andi cärrega general i 34
passatgers. Amarrat mol! de Sant
Bertran, Consignatari. Ramos.
N'eler italia "Dina". (le Propria110. amb carlee.
Vapor espanyol "Legazpi", ele
Bilbao i escales, amb cirrega general i 5 passatgers. .1marrat mol] de
Paleare Oest. Consigcatari, Ripol.
Vapor espanr 1 -Ciudad de Cádiz", de Cacha, anth carrega general i 14 passatgers. Amarrat moll de
Barcelona N. C,TIsignatari,
Vapor trances "Guaruje", de
Marsella, ande càrre g a general.
Annerrat moll de Barcelona S. Consignatari,
Vapor anglé, "Middltlehan Cast'
le", de Nova York. i CSC11)C,., ami)
carrega general. Amarra moll de
Barcelona S. Consignatari, Ramírez Germans i Delgado.
Vapor espanyol "Mallorca", de
Palma, amb carrega general i 106
passatgers. .Intarrat moll (le les
Drassanes. Consignatari, Companyia
Transmediterränia.
d'Alger, amb
Veler india
Ilagosta.
Berganti goleta han "Animiragin, Togo", de Proprianu, alutt carbó.
Vapor vspanyol "Tres Hermanas'', d'Avilés, antb carbó. Antarrat
timIl de Ponent. Consignatari,
'f orre,
Veler espanyol "Vicentica"; de
ami; carrega general.
Sant
Llagut espanyol "Manuel 11", ele
Pulan:Os, arnb Hast.
Goleta espanyola "Comercio", de
Sale Felin, amb citrrega general.
Vaixells sortits
Padebot espanyol "Sant Antonio-,
carrega general, cap a Eivissa.
Satter espanyol "Cunera', 1110i,
llast, cap a Valéneia.
Vapor eispanyol "Romea", ami,
Ilast, cap a Ceuta.
Vapor italiä "lioito", ande cärrega general transit, cap a Ge luna
i escales.
Va P l i r esPanyol " N1 aria amb
carrega general, cap a Malaga i escales.
Vapor . frances "lltetruje", amb
carnea general i transit, cap a Valencia.
Sehr naba "Providente di Dio",
anib lbs!, c,q, a Galeria.
Vapor espanvol "Hit. lit osa",
atub el sett equip, cap a 1;1 mar.
V; n por espanyed " Mah0ii - . anti,
carrega general, cap a 1111111i.i.
Pailebot espanyol "Gurgemin 5",
amb carrero general, cap a 1 'apile.

pera
Vapor espanyol "Manerca , ami)
carrega general, cap a l'alma.
Vapor espanyol "Mediterräneo",
andt envasos, cap a l'alma.
Vapor espanyol "Villarear,
carrega general, cap a Valencia.
Vapor espunyol "V. Puchor, amb
carrega general, cap a Alacant.
Vapor espanyol "Centa", de tramad, cap a Valencia.
Veler espanyol "Vicentiea", amb

nast , cap a Valencia.
Vapor tioruee 'Storesund", ami)
!test, cap a Valencia.
Vapor estonia "Lembit", ami)
Ilast, cap a Aguilee.
Velen dallé "G. Mazzini", amb
Iliset, cap a Marina di Carrara.
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bincció telegràfica i teiefünica: CATALON1AßANK
InformacM de la Casa
J. Isniuás
11)013S
aciel fos- •
Superfosfat ‚Ir e
fiar:e i 1/2 nitrogen, a 16.
de calç, 18/20 per too
idee
i,icid fosteric soluble, a 12.5o.
Ident 16/18 per too ãciul tostarle
soluble, a IC50
Idetn 13/13 per ¡co acid fosf,:trie
soluble,' a 9'75.
Sulfat d'arnottiac 20/21 per too
nitrogen, a 52.
Nitrat de sosa 15/16 per tos
trogen, a 47.5 11 .
Sulfat de pota s ,a 90. 192 per 100,
equivalent a 49/5 5 potassa pura,
a 39.
Clorur (le potassa lilo/85 per loo,
equivalent a 50/51 pota,....a pura,
a 32.
Ifateria orgienica cOrnea natural
10/11 nitrogen i 2/3 per loe Lid
fosii.ric, a 4o.
Nitrogina "Sant Jordi" Silo per
100 nitrogen, 1 30.
"Nitrogina - , aliment per al besliar, a 150.
SOFRES
Sobre "Sant Jordi" 98/too per
quil.., a 13'5o.
100, el cae de
Sofre "Sant Jordi'', "Extra fino" 98/1100 per loe, el sac de 40
(112 1. 111s, a 15.
Sufre precipitat ( gris ), el sac de
41 1 quiles, a 9.
sublimat Olor), el sac
se tit.itt s, a 20.
Sofre terres, els Dio quilos, a 29.
Sofre can", el, ton quilos, a 42.
Els preus csinemats iill i.tels
titol d'inforinaci0 i sense compromis.

.

i torta germns

&oI

BANQUERS
BITLLETS
Erancesos. 38'..in per toa.
Anglesos, 32'60 pessetes.
Italians, 3.4'25 per too.
litigues, 33'50 per 100,
StIlti/i , 134 per ton.
Portuguesos, 0'17 pessete
llolandesos, 2.'72 pessetes.
t•ao
Noruega, n'o() pessetes.
1./lnattlarea, 1'07 pessetes.
uo
1R.uo rte:laugitanr, 3..15'5.,o plesu ette...

0S

Estats Units, 750 pessetes
Callada, 735 pessetes.
Argentins, a'37 pessetes..-'
xlirduegu us.ais,o.6,5:5;:estsieesseestes.
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superficie o a n8 metres.
al pcu tramvia, gran esdevenidor, façana a Ancles March i Ati-aey

COLAN CALAR. Vimcla, al poi, de 250
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Unces, 143 per neo.
4 i a duros, 143 per 100
1 1111P., 143 per 100.
Isabel. 143 per ton.
Francs, 143 per nto.
Lliures, 36 eessetes.
Dallars, 7'35 pessetes.
Cuba, 7 325 pessetes.
Mexica nou, 145 • 50 per ten
Venezuela, 143 per ion.

c uliz z.ns

de ti3..uici --%;

e nt 1

v en

lirasiters, o'65 pessetes.
Boliviana, 2 pessetes.
Peruano. 25 pessetes.
Paraguais, o'io pessetvs.
Japonesas, 225 pessetes.
Algerins, 37'8o per toa.
Egipte, 3i70 pessetes.
Eilipines, 3%30 pessetes.

Alinns, 132 per loo.
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LA

ELS ESPOR TS
sisteixin que hi contribueixin amb el
que puguin.

CICLISME

La XVIII l'alta Ciclista a Franca
(Setena etapa, 323 quilòmetres)
Bottecchia, Tys i Alancou rt, fineixen primer. :: La
pujada als colls. janer es classifica en 19 lloc i la seva
moral és exceiler.t.
Ha estat corres-tala la setena etapa
de la Volta a Fratiaa, que presenta,
cala l'anterior, grosses dificultats. El
gimayador de l'etapa ha cstat Botte.ahia, per al qual ha estat coatro13/ el mateix temps que per a Thys
i .alancourt, junt ami, els guata ha
arribat. Es veu, dones, que ritalià
sei conservar cl primer 'loe sense
exaosar-se, pera, a sufrir un contratemps.
janer, en aquesta etapa. lia fet un
paper brillant. La lastima es que els
ce rresponsals de les agencies teleg; :taquea que fan la informada, de
b, cursa. no ens remetin mes sovint
dales del qué fa el nostre compatriota. preocupats com catan en vigilar
el capdavanters actuals de la cursa.
Pel que diuen els que veieren Jata r a Bourg-Madame, aquest conser i. moral excellent. Tots els que
parlaren amb ell restaren sorpresos
en veure'l tan coratjas i disposat.
Betas an i les dades que tenim de
la setena etapa.
Ei primer col]. que és el d'Ares,
aa serveix mes que perqué els corredora facin un lleuger tanteig. Pera
el- primera contraforts del portet
serveixen perquè Buysse activi la
s e- a marxa i perqué Beclanann el
segueixi de n'oh aprop. Brunero i
B necchia es reserven, particular.
mear el segon. Buysse í Beca/nana
arriben els primera al tira del portel: 35 segons després passa Brimero
i por després Botteechia. que capitavela un crup format per Aymo i
Alancorut. als que segueixen Alavoine. Vertemati i algun altre. Ataneaurt. malament en quan a forma
des del començament de l'etapa, ha
perdut n'oh ternilla
Els corredora semblen fadigats pel
gran esforc que hagueren de fer el
dia anterior. Molts d'ella es queixen
e, mal als ronyons.
Despres del portet els corredora
baixeu a Samt Girons. formant-se un
eaa.aaa d'uns quince. remarcant-se
sus Bottecchia.
abordar el coll del Port reses disgrega avançant Banca'a mo i Alancourt, que arriben
;ners al cha de la muntanya,
- dam baixen rabents a Tarascó.
Alancourt sembla talment que sliagi
caphueat muntanya avall prenent els
viratges a la corda amb una audaaia
esfereidora. Aymo i Bottecchia
aonen caca despiadadament. El reailtat és que tots tres passen per
Tarasca amb quatre minuts d'avantatge a Brunero. que els persegueix
tatsil. Quatre minuts mes i passa
r . 1 cama integrat per Frantz, TiberColle, Lamhot, Alavoine i
e'
atta
a les Termes (168 gallón/ea corredors passen arnb el serdre: a les 1092 Alancourt,

PUBLICITAT
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Bottecchia i Avmo; a dos quarts
d'onze: Brunero, Vertemati i Frantz;
a les 10.32: Huot. Mottiat, Colle i
Thys; a les mato: Ferrara, L.amhot,
Cuvelier, Alavoine i Jaume Janer; a
les 1043: Huysse. Buyase; a tres
quarts d'onze: Standaert Goctals,
a les ro'48: Maller i Englebert. El lector deu haver-se fixat en qua
Janer irvern en arribar al control
d'Ax les Ternies menys temps que
no pas diversos deis corredora de
primera categoria.
Després del control vénen els colla
de l'Hospitalet i Puytnaurens, els
guata són iranquejats pels corcedors
Alancourt, Ayino i Bottecchia, re traçant -se quelcom el segon, que es
cncaleat per Brunero; Thys, que durant tota l'etapa semblava quelcom
apane, en començar l'ascensió als
dos colla ha comentat a guanyar terreny. Al Puyniaurens el bel g a ataca
Aranero, al qual aconsegueix avançar estalanant poc després Alancourt
i Bottecchia, que contenten a la davantera i aconseguint arribar primer
que ells al cita de Puyinaurens.
A un quart d'una passen plegats
per Bourg-Madatne Bottecchia, Thys
i Alancourt. Brunero porta cinc minuta de retard i Aymo el segueix a
cinc cenas nietres. Janer passa per
aquest control primer que cap corredor de la seva categoria.
Ens manguen dades de la forma
amb qua taren pujats els colla de
Rigat i de la Perche.
La classificació, al final de l'etapa,
es la següent:
Bottechia: 2. Thys: 3. Alancourt,
per a bis els quals és registrat el
terma de 12 h. 40 rn. 18 s.; 4, Frantz;
5. Brunero; 6, Aymo; 7, Iluet ; 8, Tiberghlen.
janer arriba en aquesta etapa en
19 lloc.
Nonibrosos aficionats de Barcelona
acudiren abans d'alar a Boug Madame
Per presenciar el passatge deis corre'

dors de la Volta a França particularment Cl nostre compatriota Janer, que
fou saludat a resmentat control ami/
molt d'afecte, produint excellent impressió la seca (Arma actual i el propasa que manifesta d'arribar fina al
final (le la cursa. Els esmentats saludaren talaba Otero, que continua la
cursa molt animal.
L'ESPORT CICLISTA CATALA
A JAUME JANF:R
Aque,: ta entitat, una regada 1W:os,

vol demostrar l'estima que tenen els
sena associats envers el //ristre campa;
Janer.
Ultra el que (Watts passat en la remita que celebrava es presentaren algura associats a recaptar cabals, lia
demanat autorització per tal de mea
ceda- a la recapta a l'Estadi de almajuic aquesta tarda. meMre dala el partit, recomanant a tots els que hi as-

MERCAT

NATACIO
L'EQUIP SELECCIONAT SURT
AVUI CAP A PARIS
Els nedadors seleecaanats per prender part a ICIampiada de París surten
aquesta tarda, a les 250.
nrdadors i water-polistes
L'equip
esta integral de la següent manera:
Piniro, Ion II/. Iligre.
Pinillo, Méndez, Peradejordi i Berdenlas, per a la prova de 8oa In. reIleus ( t per 200).
Méndez, aoo i 1.500 na
Ortiz, U/ió i Tea, salts.
Water-polistes: Cruells, Puig. Basta. Tusell, 13retos (A.), Trigo (J. i M.),
Giben (F. i L.), Granados i Fontanet.
Junt ami) aquest equip surt l'entrewidar Hr. Courbet els senyors Gil i
Dentofem de la F. E. N. A., i el doctor alasriera pel (omite Ohnnac.
Es «esperar que tots els alicianats
i socis d'entitats esportives acudiran
restació de França per tal d'acomiadar els nostres animosos reprramtants
de la natació.

M'enea, Sima, - Gnixe, Moreno,
Rodríguez, Pomar, Zahala, Subirata, aove.
11-HONOR D'EN GAMPER
~fiares pa g sat va ässer nhsequist amb un banguet Intim
P°'- seus compaesrde Cqnsell
Direettu del 1. G. ilaroetoria, el
prestigiös president craqUesta
(mtital, el nostre volgur ainie
En J'oses) Gemper. 1,'aele se coleara u PHoiel • Buenos Aires, i
en acabar-se va aaael lt ist ró u
al senyor ((amper la ineduilla de
Meritereede prl club, complint,
se eizt l'arrea pros pels.soela a
Passernblon del la de juny
l'any passat.
TENSIV(
ASSOCIACIO DE LAWN TENNIS

DE CATALUNYA
Aquesta *Assaciació celebra reunió
de Junta directiva dimecres passat, en
la qual prengueren possessió eta nous
arreas tracen-ti amb els nous Estatuts
aprovats en la darrera Junta geticral.
Es retara-cable l'encert en elegir per a
president' el senyor R. Puigmarti,
personalitat esportiva dcl iaal es prou
coneguda per feraz la critica i ab
el qual és segur que seguiri l'Associació de Tennis de Catalunya el cana
ascendent pat qual amb tanta fe ve
treballant. La Junta directiva ha. quedat constituida de la forma següent:
President. R. Puigmarti; vice-presidents, Alfons Noblota, Joan Andrea
i Eduard 'ligada; secretara Bonaven
FUTBOL
rke-secretaris, Dictas Santura
are Sebastiä Sarta; tresorer, F ranADVERTIMENT
cesc Roain; vice-tresorer, Marian Ven
Entrat, a l'apoca calorosa en la
qual resulta contraproduent la prac- drell.
A la mateixa Junta s'elegf el Cotica del futbol, ens abstindrem, dumité cacearas, que queda format pel
rant els mesas de juliol i agost,
parle: en aquestes columnes de tot seayor . Puigmartí. president; senyur
Plaja. secretari nyor Radon, treel que es refercixi a la celebració
de partits que no tinguin carácter sorer; i senyors Noblom, Tarruella.
oficial, tot i larnentant, perla, que • Vendrell i Bagaria.
REPARTIMENT DF. PREMIS
per part deis organismes directiva
Aquesta tarda, a les set, al local
no s'hagi pogut aconseguir la supressió del futbol d'istiu.
social de la S. E. Pompeia tindra bloc
lacte de lliurar els trofeus que en el
BERRAONDO NO ACCEPTA EL
passat Concur3 per equips van guaCARREC DE SELECCIONADOR
nyar els del Pompeia; acre que proMadrid, 5.-1...n periodista esportiu met ésser concorregudíssim.
ha tingut una conversa amb Josep Be nmondo. el conegut aficionat i ex-jugador de futbol, designat per l'Assembka de la Federació per al carrec de
seleccionador.
Meda lles, Figures 1
El senyor Berraondo ha dit que no
al
legbriques. Gran
pot acceptar el arree perqua els afeas
assortit. aljeeu el s .
particulars no li permeten absentart
aparadors.
se de Sant Sebast:a, on resideix.
SANTAPAAR/A FABH1CANT8;
Creu que el seleccionador que es
Y
Ferrar), 34.
designi ha d'ésser rímic responsable
del que faci, sense que hagi de resolPreu ., económies.
dre sobre les propostes que li fama
•••n••••
les diverses federacions.
Opina que la seducid pot consistir
en qua es nomeni un camita, format
p
per tres o cinc persones.
REPAEIACIO
Hauria d'intervenir-hi un representant de la Federació Espanyola. un alCIMBRES NEUMATICS
tre del Callegi d'Arbitres, un repreeomPrc,
26.-BARCELONA
sentan de la Premsa i dos, per exemple. completament independuits.
Tots han d'ostentar un gran pres-

I

ij Lu !IZA

' 15, • fenses. Bou ((iabriel).
listes, Sold, Alcazar, Marign,

l'armes. Balius,
Milis. — Tomas I, Tomas II,
Masague. Pascual, Mortinez.
Feneres. Bedel, Arillo.
Davant a r a . —
CabrePrades, Sala.
ra. flan

AVIli, diumange, tarde, a

TEATRE TIVOLI

1

4

ra4+6.1 44. 444+

l'engany, arandi,.sa eumedia
aran/hura. - irrierpreiälfa' Per la

c i. M111'1 , arliatn
e.S.rion::
seMdstlit jet-Duda lo La . portera de 111 fábri.
ca. LE • 511(1, gemas eatreneaa Ve-

nitat femenina, pel grän actor
liellipan. Aramos ron
Venda, ando -la itilet . pretariú a

rina

Grana ovneions a la ana_
nona artista
CONSOL HIDALGO

aa g el tulia Ja la pantalla. Un ball de mascares, cinta
mavia • i .

sa

Selecta i exclusiu reportori.
/ Espléndida presentac16

444.11fflebem

.

Denla i cada dia:

lt • nl1,11

•

F rar• tntr,

CONSOLA= HIDALGO

TEATRE NOVETATS

4

k98544.0~-0,540e4-2--..:-X-2-1144111

/ Avui, tarda, a tres quarts
de cine, i nit, a un quart
d'onze,
.

.,
..,

-7-CiNEMES

Avui, a les sis de

Dilluns, 11.° abneament, de
moda

LOS CHATOS

1

AN : 10, onuncage, sessla matinal
a 1, tarda 1 nii, monumental pm? g rama. 1.a dh,rtida pedlenta El
crim d'En Pampa:Ice; les tormo- s
,e. somssi, L'adorable inductor e•
Natalia, la mo151; 5 jornada de t.
4, In gran se! le El ascret d'Alto Roca. )•
„1, A la se' ,( n la• nil. estrena de
La &p ineal:a Oxmidoff, I estrena de
11 Juntada :; *Ei accreta d'Alta
Roca
z

44444,444-pee04.44.444.64.64,
Monumental - Pedr6
Walkyria

tarda,

cuca.

e:

cureLlaile,=.1ea...- t

Es despatxa a eomptaduria.

la

kt Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Bohèmia

4

qLOS CHATOS
1

FUTE6911.

aalrelrefWAPParrer,

Companyia cómico - dramatica
ALBA-BONAFE

AVENÇ

equips
complets

Primera

Camp de l' Avenç
t

v‘,..44+0404.444eeeeeee

.54444114+04.9•64444444.9.9

e

TEATRE POLIORAMA
Companyia de comedias del 4.
Teatro Infanta Isabel de
Madrid
ARTUR SERRANO
Avui, diumenge, tarda, a (j.

(tos guano de cine, Seeeid
ospecial, i nit, a un quart ‘'>
d'onze, gnu] muda

Igl

iAvul, Otomen2e, sessló matinal d'II
eh a t : L'crnarleçada, I Jamada;
. berma, el negro; Tonar.cet ale boacoi; Actualitats Universa!. Tarda, '•
• Animes co venda. Mi: L'amorda- r
cada, II Jornada: Ls pcbts talla., rica. 1 , 011la, (Mitin,: El pa1au de 4_^
',"- lea tincares fosos:es; En: pardal&
i,..›de Parlo; Fora propiecans:
....,

>144+4444,44444+4e44
MIRIA
•

1

•

Gran Teatre Espanyol

1

Elogant cinema do la intimitat
Carrer de Provena, 260
(entr• • Ilatub:a Catalun.sa I Da:mes)
Per tal de Sonar Iloc a les obres
d'aMplIarid de/ lOcal, el gual
ar:i una rabuda minInia de 2.000
persones, quedan! atol converm
aquest sale en im dels primen' de
la Pridnsula, (billa tancat
Obertura el 16 da setembre
7".
NOVA EMPRESA
Aloca DIRECCIO

4-12164+Z-

darICOMMMINOMPEMB

DIVE2ÇOS

TUR
' O-PARK
Magnífies jardins On es frueix
d'una ' .agrtinhaaa ' Leinparattlra.
" Una a res set de, Itt-tarda.

réspeetarle inés atritctivol
ernoe:rinant. 'Ei capita Navarro
fara una
ExTRA011DINARIA .1SC.ÉSSIO
EN EL SEU'llLOBIS
• CIBLE
Nit, entieert a In gran plaaa
II,' festes,

fé_u(•s:i nnrant

g_

taltal,"'"II2InIaaeallagenneildr121117.

LLOTJA

A vid, dIiunanze. darJeros funcions 4
In 101111 n01,Pia. 111 . 11:1, a cs
I. EL LLI1!)RE If›E su rtes
ti. ELC AMI.= On La CONO
''
-,1 iti.
DON JOAN DE SERRALLARGA t
NI!, a les den:
CDMIAT litt LA 4-,OMPANY14
1. L'Oli151 111:1. tu)
LA CAMPANA DE GRACIA
o
EL FILL DE La MACHETA
u. EL LLADRE DE l'ORES
I 1/1, Don Joan de Serral/arga

,...1•4444-1>•2•913eff+15.01144/44.411*

PIOIC

e

t

mirmivriv rrEsTliT DE 5 024 t
Companyia internaolonal do revIstea 1 grana eapectaclei
El ala O de pinol, Intmeuraeld
51v la I.uipora(ta
e
ESTRENA A ESUANVA
de la super-revue en PO quadros 3

R 1 C -R I C, :‹1

Irr pelitirrn regada 3 Espnara el 2

1 • 15• • mrs i une,. •ii•1 niOn
CARIELIZON SPECTACLE
SA
Taumr.tür,:a oicanica
.4
25 docuncloaS 110113 de:a mes )..
, ramosos rseenisgrats; aran rinue- '1
„A sa en sas/rerla, models de Parla 1
.5 Londres; 1/0 ¡alistes nacionals I ..
estrangers
rt'
Melt aviat, detallo per centella
•
i Es despalsa a compli p luria amb '

e

lees al,,, d'anticipada

ti
a

,,..9yeeseteretro*e-41.4-reve-0.414-14e

Excelsior
lit • toldra •50

El secret d'Alta Roca, L'adora- I
1...le seductor, El crim d'En Pampiirizs, Natalia la mortal.

12;011a d, El sç'cret. d'Alta

La princesa Domidoff.

1
ICOLISEUIVIzt

Rivas,
LA DIVINA PALABRA
Nit. a un miar, d'onze.
Ilivertida comedia ott <watt...
netas,. de Benet . Pre a . Gal: 7
flós, •
LA LOOA DR LA CASA
-lima, Milites, larda, La
divina palabra: Nit, est rolla
del (Irania en tres atetes, en
vors, tiaAlvarez 31d1)inayrer,

Los LbRos DEL LUGAR
- ••

toda ala

PATHE P.-".1/C .
illag1,111,s programes

Teléfon 3535 A.
Avui, diumenge. Tarda, a

SARDANES

t. Iti.s (111;111A tie cinc, una sOle
sessid, sense numorar. Por

t

que canviar d'esposa',

-

Pr,, .
grama ,Aittriti especiat (51(i-

rin . Swanstm ,Thomas Aleighan IB
Bebe Daniels.
niels. rersa.
pe
El quo pot u n a filia, Enid

I ;e u no l I, Parranda More,
noitien, El pat i el canari, e
t'aula, allevelats universals V
I núm. 109, i Fiastigrama, !a

eAvui. diumenge. a les deu
de la lid, a la placa de Pe_
&alises (Sarria. gran audiCiÓ df• sardanes por la coOla.

1

"Barcelona".

eilLege4444..en.,~44.A.S.,e..?

maravellosa pallionla en ro-

Ilets Cada din Plastigrama. s....,
i Nil: El (lintel! programa, .,
4.
4
44+04+044.044.44444441444444

1 Cinema Non

L'aplauda (Irania on traa
netos, de Manuel Linares

PATNE PARC
ei mil/or proprarun i la temperap ira mea agradosa de Bar erlana
Can-restaurant 1•AltIto
Acurat 'ene'
Entrada de paascio: 50 centime

4--344.04÷3.cee&a-seesealteage

Teatres Triomf i Marina

diumenge. Tarda, a
dos (pa p is de cinc. L'entremes de Huís 'Martim ez (le
Tova r.
, LA RIQUEZA DEL POBRE

de la Cascada:

Poca,

Teatre Barcelona

JULIA DELGADO CARO

atrar,don›

Ni% a la 1,17.•a

N

,•-lee•relleeeen411~44.04-7,-•-•
Companyia de comedias
TATAV-TOIME
Primera actriu:

PISTA de GEL
Tres sessiona
ea pallnatga
dUrles
.11'n i,
tara 1 mi
Caneen per la
Banda dc Vergara
do,
iu

Diana - Argentina

ee44o~0000e.e.00leekveliez
;
TEATRE COMIC !

rbd

4.11,,,,),.)÷:4-1.24rea

SANTPERE - BERGES

I

perh pis ne-(res fabrieants s'abstenen de fer massa
at ir re s acceptant sois ICs ofertes ines avantaljoses que els permetin anar eqinint dr mein'' iti ius mes peremptòries necea_
sitats,
També tes farines ven quedant enealmarles, desapareixent poe a por la ter/tiesta que volien (emir les classes llocals quan
va iniciar-sola puja del hiel.
Les classes de Castella en(-ara van mantenint Ilur preu: pot dir-se que no han fluixejel pas.
11fOREsC.—La propera itrribarla dels dos etteraganients tple s'esperen la set mana entran! ba paraliizat un xic les operac ion5. ainb4 el fi() isser época de gran consum itlflileix, sen se doble, en el pros d'aquest gra.
ARI108.—A mesura que va transcorrent ( . 1 Irnws esperan( la collita.nova, va aleta/tanta:4 e en els mercats venedors, essent ji piques les cases que ofereixin 1 sostinguin tI mili de 67 pessetes per 100 quilos en aquelles proeedencies.
!
dintre poes dies.
Encara que no molt, tambA es creu que esealarem aquest
MONGETES.—Cons que hl ha poques existències de des valles, t n dl y nn ((cubana el preu que li sembla. Hl ha variants;
mentre els uns, per trailer-se de les darreres esperen treure'n el InilXi111 preu, d'altre's procuren vendre-les al mejor preu
possible..
Creiem que hi ha ja alguna oferta de Valéncia, classe novells, frinquffine. Prbxintamenten parlarem.
preus quo venial ~tenla nt fa itíos, i :Mime s'efermen:,
}'AVES,—Prene.n consitém in
ORDIS.—Relativament Matiza afereix un niillor preu que Extrentadttea, l'al' la diferénela de despeses de ferrocarril fa
l'oferta mes barata. S'han ret oper.-u'mon a 25'5O els 100 quilos damtint vaga proeedéneie aquella regid.
CIGRONS.—Vénen mantenint-se formes les poques ofertes que hi ha (request genere. El que passa es que aquest mer-.
Cal te sobrades existències per, de moment, no alterar el preu de venda.
Ele alltrev . generee els tuneara comentant en sueressives ediciones•

t

MARGARiDA DIAZ

11 111 QUE Illill

impressió general

.

ItESS ALE:CANORA

Exit de la forinosa densa-

.6.614+64).6.0444-s4

CIO

Un flasca patentar .VAKANTROL
• les extenrana per a sempre mes.
Premiat a lotes tes rapestetons
15 d'Higiene I teconegut como el utilice antaxinxa del mOn. De venda
a les piq ue/pala drosuenee I, a
prosa, al despatx5 blputacid, 202.
entre arana 1 Montaner.

atee Wilson. Les' sabatera de l'al.
11'2, elida
ica. L'escala de

La halla (Inflamar/a
L'ovacionada trampa japonesa
LES ANDOS

LA BAYADERA
Nil, per (hurera .vegnita,
LA BAYADERA
okIlibidid del, den models
confeecionats pels priiners
modistos . de Paris.
ss

proi;n4ma

l'in(' Phi]
n 14,1 program aAjuria, int erpr olal per ‚h-

(

4, la componyia. Diles granlIal SeS 11111;1s, sis :tetes.
El. SEOR CERO

y

zwrdinari: ta portera* la
brioa, • Indravdtlosa saipeit-aarie.
divididaen' cine j(onedes, propelara-Se.
intora. El
do la earavella, grantliústreaor
de. Oran set/macla. cceeeió de lti.
carel Dix. «I *cede blanc, masir

idos quarts de elan; nit, a tes
,
deu.
Colossals programes
Notables petlicules
1. EXit (Sets eseentrics parole
distes
-:. GEACKS LUID GEAIKS
Exitäs lela famosos cielis4
türS
e.
LES 4 BOSYS

Art11, (11111denge, darte' . flia
de - la temporada. condal (le

Per jugar el Catnpionat de Futbol
de 1024-25, el F. C. Avene de l'Esport ha inserit els següents jugadors:

Sr

Coliseo de varietata

Grandiosa compan y ia d'Operetae I revistes de Josep
Juan Cadenas, °ron-nieta
del Teatro Reina VIcteria,
tic Mndrid

•

Cinema Priricata
Layetana. núm.'''. 14 •
•
'felefott 1371 •it•-•

ELDORADO

444,044.4.soo*Pleeresetse.04.04.C-*

jUG.aDORS QUE HAN SIGNAT
T'EL F. C. AVENÇ DE I:ESPORT

DE

— LPs ofertes, en general. vénen sostingudes ile

..TEATAES-

minwasemarrame.

tigi, així com una perfecta garantia
técnica.

Porters. — Albar. 'Vera. Su-

ESPECTA

je.n,;.•nnnn"4.14141••••n••

Copes Sport

90 a 95
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blanca arrugara alfornates 58/60 do
Caves Extrem. o andatueta.
de
85 • 90
- BLAT S
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80 " 90
45 a 58
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JOCS DE TAULA, LLENÇOLS, COIXINS, TOVALLOLES, BANOVES EN SEDA, SEDALINA I COTO, COBRETAULES, MOCADORS, DRAPS DE CUINA,
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ASSEGURANCES CONTRA INGENIAS 1 EXPLOSIONS DE TOTES CLASSES
Contra la Pèrdua de Lloguers, iliSOS Locatiu de Re..ursos i de Paraltizació de treball a causa d'ineendi
Fundada en 1883
INSCRITA EN EL REGISTRE DEL MINISTERI DE FOMENT
Passcig de Gräcla, 2 1 Corts Catalanes, 824
Domiciliada a CARCELONA
Capital subscrit: Pessetes 5.000,000-Capital descrnborsat: Pesados 2 . 000,000.---ffeserva Es.
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Los sintomas precursores de esos enfermedades dolores de cabeza, rompa o calambres, zumlodos de ordos, falla de (ocio, horrnlgueo.s, volados (desmayos), modorra, ganas frecuentes de
dormir, perdida de la memoria, Irritabilidad de
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uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a
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81111 existencia larga con una salud envidiable.
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caer, Prtoresa, 7, y principales 1:armarlas de Espada, Portugal y America..

de B. Ca..clsona

Bräguers reguladors per a la retencij absoluta de la

!.2

1 -=---- Sil8AL 'A -.--,---I

-

'ORTOPEDIA" MODERNA
Fin

e

11 nOrldd tOunIN, 11 mojaos prosigue hasta el completo
3 perreoto- reitablectnuento de lodo ii oporilId
nitootrinatio, corand aoe el patiitiote por ei solo. SNII
or, octciant.o ni lavados ea que haya de n ntuvenir
y.itatlie so eattira do au enferrnidad.
tomad tina caja para convencerse de ello.

EARCELONA: GIRONA, 112 •,„
MADRID: PRIM, 2

,i,

1.1
1

e d ..nCrootoe.

otet . 1.iporail la sangro y los humores. como:no:lo o
la ut,su so, praptedadesentitYptic, y nitt,tulatitil,
.5 ad odirAldIrd reatOtattoa, se experimentan • las pt,,

•
•

e.-

a u u au 4ozerg e, rir-1-3.gmaiseneerireer2
Nezzotozweireer.=te

[4: 7. E .

CL1

Id

r' e.E.
L.,
A LA PIETITA trdIDUSTRIA

BARCELONA .o

Cachets del.Doctor•Solvré

31

FRIGOPIF.':$1

•

.0.

11.375

ure
qtrif iN,eas1 iä, godo odeddter L te., por erdnivaa y rebel•
des que sean, se curan pronto y radtralmente con tu

tt
.

• )1072Le - RESTAURANTE - BAR' .
:
CILEN n SaER:E8 - TOEIDERtEll - I.LE18111.-1111 DE CORMA DE FORÇA • TERIE8 - F ABRIQUZ3 DE XOCOLATS

3
•
•
II

r

,t bota, tot: attinlet,tot ,ot,

111
ESCHER WYSS Y C-A: ZURICHEu
PER A FABRIQUES DE
ll

O E

-

.„›

a

CAMBRES FRICORIFIQUES

EF.-Iric Granados - 21

Telefon 2085 A

13 521C101DIKIMMgil.

FRIGORIFICA .

MAQUINARIA

21 -

nit i dues

Pessetes

Cura segura amb el conegut Elixir Bertran. Pruducte únic a Espanya. receptat eada Ill
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