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LA JORNADA DE LES PIPES
Avui, en començar aquestes ratlles. teme' un tema al pensament; pe/15 és un alee tema El que posen a la punta de la
ploma. Pensem en una cosa i partem d'una altea. Ve't ací una
situació p aradexica, en la qual es troben sovint els periodistes
de la nostra terra en els dies presente.
E tenia que tractarcen es de carecter internacional. Les
etiestions diplometiques són ara un refugi per a l'escriptor. Precisament els diaris d'Europa van plens dele incidente anglofrancesos. Despees dels primers paseos feliços del Govern Hernot en el camp de les relacione exteriors, han vingut tot seguit,
de la banda de Londres, nuvolades que han deefet Herriot-elacdonald. D'això tractarem...
No ha durat gaire l'optimisme naseut d'aquella famosa jornada de Chequees, que hom ha anomenat la "jornada de les
-;epes". Les informado/1s i fina les fotografíes de la premsa
eresentaven la conversa entre els dos primers ministres plena
de cordialitat i de bons averanys. Aquell dia es prescindí a
Chequers de la tirada etiqueta. Entre els mancaments fets al
protocol. hi havia el d'haver-se posat a taula amb roba d'automobilista, i l'haver-se assegut 3Iacdonald i Herriot damunt
l'herba del pan per tractar dele transcendentals afees de la postguerra. En aquell col•oque el fum de les pipes venia a ésser l'encene de la renovellada amistat franco-britenica. La coincidencia
&monetice dels dos politice es mostrava en ele vestits, tant
esm en les idees, en les pipes tant teme en les paraules.
Es diaris francesos del centre i de kt dreta es manifestaven
mairiate, i potser una mica contrariats i tot. davant els comentaris favorables sobre la conversa de Chequees. Corn és possibe, preguntaren, que un simple canvi de persones en la direcció de la política francesa hagi pogut aconseguir el gran mirade de transformar radicalment les relacione franco-angleses i
la situace5 general d'Europa? Per a la diplomecia, és una bona
qualitat l'atractiu del carecter personal. I M. Herriot és en veritat un heme simpàtic. Jove---amb aquella joventut relativa
deis governants, que no comencen a éseer vells fine que s'ac osten a la seixantena—bon conversador, proveït d'una cultura
humanista, tolerant i afectuós, amb un lnarret tou "modelat per
les pluges del riu Rohe". com diu un escriptor francés, té un
avantatge notori, en el tracte, respecte a homes com Poincare.
Pese és possible que avui en dia aquestes qualitats siguin decisives per resoldre problemes enormes com el de les reparacions,
que apareix gairebé quotidianament a la premea de cine anys
ene?
Els incidente d'aquests darrers dies, i sobretot el disgust
causat a França per la forma com ha estat redactada la invitaste d'Anglaterra per a la Conferencia del dia 16 de novembre,
han esvaït el fum optimista de les pipes de Chequees. Per dament de les persones dele representante deenglatrra iFrança,
han aparejen els interessos parcialment discordante i els earartens diferente dele dos pobles. Certs diaria esquerristes de
lessees donen la culpa d'aquestee ensopegades ale funcionaris del
- Forcin g Office" i del "Qual d'Orsay", gran part dele quals eón
contraris a les actuals orientacions internacionals.
Potser abee • 's veritat, en part almenys; pene la lliçó dels
darrers esdeveniments prova que no hem de creure en ele miredes de la simpatia personal ni de les fórmules verbals, quan
e , tracta dele grane interessos de les nacions. Bella i pintoresca
escena la dele dos ministres asseguts damunt l'herbei, barrejant
joiosament el fum de les dues pipes! Pene els problemes pro(urde persisteixen mentre els torterols de fum es finen diles
l'aire elan

U 'TUNA DE GIIIIINTI" La Política
Son ja uns set cents els abonats dia
:emes aae han donat Ilur nom fins
ama Cs comptar, a mes a trieS, els
Pagues deis corresponsals de lora i
ea. de la senda a Barcelcna. Pot darse, doac., per coberta la xifra mínima
de mil aa..scriptors considerada cm a
re zessa..... per a l'estabihtat económiza
Se la Pcmsta de Catalunya
ca banda, han esta] encarregats
•
n omarosos anuncis importante en forma que des de bon començament representaran un Mares cmtaiderable, i
in) sera pc,ssibk de donar a la nova
'cació la deguda amplitud.
A continuació p ubliquem la segona
lana de les quotes ofertes per al caara
:.1 Planas Escubós, eoo pese:es . .o per al capital, m ( : so subaenpa
per un any).
QUg lt de roo pessetes:
En X,.ver Rubies (Balaguer), En
Llli s G. Clot-Junoy, En Pere Lloret
(Tarrag,na), En Josep Benet, En J.
P, las alada Ma/lol (Tarragona),
En R. B En Venanci Camprodun,
En Lluis Soler Vidal, En Josep Sala.
Quote de so pessetes:
En Joan Ribes, En Joan Saileraa
Fig ueres). En Pere Noblota, N'Emii Or oM's N'Antoni Sanfeliu, En Juan
Arnau. X Emill Cugat, En Sebastià
Miró i Camps, En Pere Bares. En
(-Mitin R odríguez, En Pere Casals,
En lean Illa (Berga). En Jusep Come- (M ollerusaj, En Joan Busquets,
N'A lexandre Vila (Girona), En Joarash C.anpama. En Joan (Marid), En Claudi Duran i Ventosa,
tenen de Girona.
Esta Procedint-se ara al cobrament
es quotes a les °licites de la Reata de C ata/un0.
a partir de dijons
nent . &a lo, senil cobradas a
iii les quotes daquells ofertors alle
o hagin donat avis en sentit con rari.
El primer número de la
Revista de
waluny a apareixerä d'aei a pocs dies.

4 seva p rtsentaciO tipogràfica serä
lceklent. La pulcritud i la sòbria
leg a/ida seran les característiques
aquesta publicació, confeccionada en
ob radors d'En LOpez-Llausia.

EL PROBLEMA DEL

MARROC.
Al Diario de Barcelona, Gervasio del
Cerro dedica un article a la "Seducid
aspan yola del probbana del Marrar.
El cotrien f a
. així:

"Para llegar a la solución española
del problema de Marruecos tenemos
que empezar por saber das cosas: la
primera, la causa de que España haya
errado siempre el camino, sin acertar
una vez en cuatro aiglos; la segunda,
lo que debe saber para s eguirle con
trUt0."
RECOMANANT SERENITAT.
El diari Ornan del "P. U. P." a
Barcelona publica un oditorial s ota el
tito! de "Serenidad", completant-lo
amb aquest subtítol:
"Leamos serenos en todo momento;
pero mucho mas serenos si se agravaaen de repente la, circunstiincius que
rodean nuestra existencia."
DE.11,1 VE EL GENERAL
MARTÍNEZ ANIDO.
Drana al ~ti es esperat el sots.5 ecretar: de Governació, general Marinn en Anido, que ve per 'asistir a una
festa de fatnilia. A la tarda anira
.4renys d.• :dar per asan/ir a la processó, de la 'mal 5,4 pendonista, que
es lo amb nimia del Cenrenori de la
goleta "Verge de( llar".
DESMENTINT UNA M3115510.
Alar zu dir el general Losada que
visitat cl regidor de Terrassa
En Josep ,4rnau i Padrós, desmentint
que Imanes dintitit el carrero.

petrolers?
A q ueses . petrolers a gin al-luden no eón änereuistes, ni demagogs,; ni criminails, ni incens
diaris. S'en uns grosses indue-

LES MULTES ALS .4,DVDCATS.
Un periodista va preguntar al gene,
ral Lossada si el decret
comprenia eta adnocats del Colleyi de

Barcelona que foros nudista Per no

haver cumplen sosa ordre seta.

Contesta el governador que creía
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Paris, Juliol
Metete. S'ha notat rime un aririals i uns opulants finaneters. Seria Una
licite de l'aeadernie católico
ingenultat deseoSembla. ten afecte, que les riva- i. eisixer o nesar
l'existencia a' Georges Guyau al "Figaro", en
lilas i les liudes d'intereSsos
:lee cut .4 un..1.ort c)rrent par- el qual es recorda la' táctica
promogielee pel negoci petroler
ticwarieta. settipre latent, aja consta/II dele eatólies francede Romania han tingul una pan
ditzat avui davant la posean- sos davani de la politice reliimportare .' dn • irextense i in_
litat assegureda per lierriot giosa deis governs, Guyau com.
tensa campanya antiromanese d'aplicar a Alseela la legisla- para Herriot ami.) Combes i diu
realitzada a erepesit de la qües_ cid que regeix a la resta de que de la mateixa Manera que
França en materia religiosa. lee deeisinns tra!laterals de
lid de Bessaräbia.
Combes fosen ignorades pelo
"Grosso modo", el moviment
sabut que a Romania hi ha
p artieularista es pett precisa r
católica també Se1.112/ ignorareme de petroli. I l'olor (laques!
des
per la consciencia católica
d'aquesta
manera:
ele
ateaItquid la la virtut d'atraure ele
eians no volen esser ni ale- les decisions unilaterals d'Herhornee d'empresa i de diners. manye
ni francesos, malgrat riot. Es la famosa tactiete de
Els grupo internarionals que tenir mes
simpatice per Frau- la resistencia passiva. Els caexploten el negoci petroler es- ra que per Alemanya. Ele alsa- tòlics no es pas Leed que es
teren dessontents de l'actitud eians, melgrat haver gaudit de defensin. Es limitaran a predel Govern Drenan° i del Paz.eses els tarare materials que gar juegue Deu
el selament de Bucarest pel que fa
reporte a Alsecia l'entrada a nyor Herriot.
De treta aquesta ràpida nota
si l'exptiutació dele jaciments
Yorganieme del 'Reich: margrat
se'n despeen que la qüesti6
haver gaudit deis favors mapetroh que existeixen a Romaterials que significa l'ésser la d'Alsecia podria ésser un gros
nia, i que' constitueixen una de
maldecap per al govern. El
provincia
de
Franea
preferida,
los prineipnls temieses d'aquell
n olen ésser alsacians abarre
preeedent del frachs d'Alemapaís.
davant d'Alsecia pot Ases
El petrel) ha lacee el vestit que tot. Hornee de frontera, nya
a iota mena de can- un bon document per illustrar
de molla finenefers i de melle asusten-tate
vis politice, resten recollits cla- l'aguda intelligencia i la prupolitice. Recordes treseendol pe- • vare seu paisatge anib la dent política del senyor Hertroles dele; Estafe : tinas, i hin- vista ,fixa t la mima de la eariet. Avui a Alsenia hi ha un
guíe, prasent el paper que el
partirulerisme. e ,s
ä
tedrat d'Estrasburg.
n•••---Twer-~SWI1.17.
ip•negoci del petroli ea represenA -Alsecia hi ha homes
ta! en els tripijocs d'alguns teltres confeesions religioses di:sietes de primer rengle. No ha- eerents: hi ha catòlics, hi ha
-r pose ei
protestante, hi ha jueus. En ,es-e- seas es-e-e.
vent volguf complauro el Clotempe
'enlodó a Alemanya 7vern romanb= els petrolera internacionals, sdia produït
roincidemeia sospito3a de cam-

panyes de Premsa en les quals
rs presen t ava la incnrporació
si' Bessarebia st Romania cono
un acte de furea fill CIA tenmerialisrete de Bueares(.
Aixi han aparegut barrejats
el petrel) i el i Irrt dele pohles a
disposar de si rnateixos.La bar_
reja ha resultat una mica mea(llene El mes lamentable és que
uns nart dol public internacinnal, nos informada sobre la
qiiestit) de Dessarühia. s'ha deixat commoure pee o molt per
ilriS maniobres rombinades dele
petrolers i dels boixerisips..

tracterem del nenbleme :
del petroli rnmanes. Na M'ensarem !a gos!hi g overnamental
de Brat arto, Pech la nostra
csiatt„e ens sem„ a jass,„e ie ,e,
In rtirt que ti s Ifoulania da%ant
• No

Rila.aia sostenir la leal del
earhoter rornan/ls de la Pe350räbia, Aquells a qui interessi

arpessta Miestiet. i no disposin
de 9. 771pS per fer-rle 1211 rormilnt
es tudi, poden necee e l frtscido
out acres
'ye e nero per Draentrasen. earficle de N. flomnono a "T.a Revele do Gonava '
• el ne
u nuelica a la "Njne_
toPrith Centurv" Tantbaixarlor
d e ll o man'a a 'L o ndres. Qui des_
destnas s d'anuestes leeturea
tmedi en TIV e nell/, n es n'oil 111-l' ion Si' convimeer
As riego3innt
potroli.
A. Rovira Viren(

La paren
Dougl as - Pi ck ford
De Barcelona a Paris, passant trioutfaltnent per Girona:
de Paris si lirusselles, siempre
m entre eschits d'entusias_
labe
me, els populare artistes nordamericana han segui!
seu

sin/ge
pilan'.
1:ti repürter d'un

dele pr)neipals diaris de 13ruaselles
«eintrat amh la parella Dou-

glits-Piektord un interviu gil)libé

tan extens, gairebé ten

ple d'interés Como si que eones-'tin
re al nustre Anee! l'erran,
Allana. el repiirter belga ene
t'Ana la lleva en p ressie de la
conversa, i en olla hi trobern
segtient paràgraf, que donem
cense posar-hi ni treure-hi
_
res:
"D'enei que han desemnarcat en terres d'Europa, han i .stat calorosament,
amicalment rebuts pels públics cinematografíes deis paisoa els quals han
sojornat.
r%-. /7n .
---.~-sirm-srsav—must
_

NOVA, PUBLICACIO
A Motableute, s 'anuncia una nora
publicaeia catalana.
Dura el non' d'Estel, sortirà mensualment i sera dc caracter excursionista i esportiu.
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que na hi sdn Melo s os, i que fins que
no rebi ordres eentrdries sega ir fa
:evo &q uedó. .4feyi que liosas ¡ley!!
E5 tos diasi de Barcelona que els ad:
vocal: eren ¡tofoso/ a l'amitistia, perd
gtn , desprela tehtaria IDgis un ahre oc
Madrid, ¡ ell el text del deeret hi haria

tata parada que eanniassa el sentir de
la dirfrosirid.
El general Lossada s'inclina per
creare que Eegnivocat era el diario
barcelonl.

ele

católies alsacia
ne.

forma-

part eom un sol heme del
Zenteuzu i resistiren per tots
ele miljans els atece de la política religiosa de Bismaree.
Els queda/. encara daquest eontecte arrea la emites
sis', que a Alemanya As en misiona aue. per- tant, tel una
gran qualitat, una extremada
combatible/id. una gelocht de la
sera posidel. ISls protestante i
el jueus eeguiren en aquella
lipoma les sesee tendiencies i
sense dimitir un centemetre de
p articularleme, formaren amb
ele partes demócratas i socialistes. Des del punt de vista
politic, la feinaesfeta per lie- nenya p eteeeebodear -el Partisu arssme sisaran, tau un deis
fracassos mis grane de Berl'n, només t • ornparahle, potser,
al (races d'A t lemanya davant de
Polónia esquarterade i feta
pote. Ihre.ni que una de les caracteristiques del partieularissen

és /a so y a riquesa,
la aova amplitud do mitjans
me alead

eeondrnies. Els mithins consi-

derables dele irlandesos quedan petits davant de la generosifat dels rics-alsacians, t els

nostre.s migrats mitjans sen

inofensius, ridicule.
Ara es traete d'aplicar a Alsacia la leg islació religiosa que
regeix a n'anea. Es traten daplisar a Alsecia el regim
de separiten", nie TEeglesia i de

l'Estat 1 Tescola laica. El regi1t seseear aleases és esnifes-

sional: els catòlics tenen les
sestee- eeeoles, els protestante
les seves, els jueus les seves.
Els protestaras i els jueus, encara qua no ell absolut oposats
a la introduseió de la legislaeje generiul. voten que la introdueed6 fitei sense brutalitat. Els catòlics, en canvi, h'hi

;tposen en absolut. Mossen
llat • gy ha lla In:a 1 una inattaeje
st revolta El bisbe d'Estrahurg, r p v p rend Pueli, ha publirat una (larga :letra pastoral
diem qie• te, es hora d'enraoHas sind d'obrar. La Unid Popular Republicana, quo es el

parlit inds fort dels departa manis de
1 dPl Babe Rin,
0 • I 155 posat ilaannt del movi-

mene Seria ingenu negar que
a A leietia h i ha una carta intpzieltel provocada per la posthuliiat d'aplieaci6 de la legislaste general.
Els p artieularistes als;acians

reeortien ara unes papelee-e

pronun&ades pel senyor Poni(m'id el 9 de iiesembre de
1919
—quan era president de la Rendhltea—nl municipi d'Estrasburg davant delb represenemts
lirramnteutt
ea
ulaintdee_
imdla general, francesns. Polio'

I

Josep Pla

La qUet de la Bessardia
i la Conferencia de la
Palta ntes a
informacions que arriben des de
Praga a la Premsa de Berlín, anuncien que la Conferencia de la Petisa
Entes/ és. c' onvocada pel ea-de sjalial

la capital txecoslovaca. De pare de
Iugoslàvia, ultra . el ministre d'Afers
estrangers, senyor Ninxitx, hi participaran el president del Consell, senyor
Pasitx, el cap de gabinet del ministre
de GovernacaS i el ministfe iugoslau
a. Praga. Romania sera representada
pel ministre d'Afees F.strangers, senyor
Daca, i pel presidan del Consell, senyor. Bratianu.
A l'ordre del dia de la conferencia
hom planteja els següents problemes:
qüestions interiors de la politica de
la Petita Entesa; qüestions internacionals, entre les guata la de la Bes-

sarebia.

D'altra part, un telegrama de Bucarest anuncia que, segons les veas
que corren en els Cercles polítics i diplornatics de la capital, el representan] romanès a la Conferencia de
la Petita Entesa plantejara en tot cas
la qüestió de la Bessarabia, àdhuc en
el cas que Tugos:avia Txecoslovàquia
expressessin el desig d'ajornar o eliminar de la discussió aquest interessant problema.
Romania desitjaria, efectivament, coneixer quin és el pensament de tots
dos Estats aliats cas que d'un moment a raltre es trobés en un conflicte armas astil) la Rtissia sovietista.
A la penúltima Conferencia de la
Petita Entesa no es parlä de la qüesfió bessaräbica, que és actualment la
qüestió més greu i mis perillosa que
preocupa els Estats balcànics per tal
com aquesta conferineia havia estat
precedida per la russo-romanesa de
Viena. Com saben els nostres lectora,
tots dos paieos, això Es Romania i Rússia, sortiren d'aquestes conferencies
més irritats que mai.
Tambi diuen de Bucarest que el
president del Consell, senyor gratianu,
en una reunió de la majoria parlamellada, ha declarat que el Govern
romandra al Poder fins acabar la legislatura. Parlan de la situació estrangera, el senyor Bratianu ha dit
que la pau mundial serà assegurada
quan els Soviets reconeixeran la sol»

Hoyen; relnis tut interessant
orticle de l'antic diputat a la
M t ncomunitat de Catalunya senyor A'art, article que, pre•
risanzent per contenir dades interessants, unan,: que ha s'aringui fOU atril) el to del nostre
diari.
Aini i tot ens permetem la (liberta, de publicarme algun fragment, segura que el seu autor no
ena en lar?, cap rete«.

Jaume 1 fou el primer rei
que petjà la bella terca ararlesa, preeisarnent en la rnate:xa
data de juliol de Eany 12.65. El
rei d'Aragó-Catalunya hi velad
PhomenaLge dele habitante de
In Val; en termes que el privtlegi atorgat pel rei als aranesus a Viella el die ee de juliol
de 1265, recull aixi: "Sa eabut eom verern entrar penconalment a la Vall d'Aran i els
Mames de la mateixa ens reberen anzb magna reverencia i
honor, corla al seu senyor natural i ens obeireu en 101 como
els vassalls deuen fer-ho al
seu senyor".
Abans d'aquest fet cabdal,
decesiu per a la història de la
Valí d'Aran, el domitil polític
d'aquesta centrada, encara no
eslava ben precisat i definit.
Els monarques d'ArageS-Catalunya tenien títols juridies niés
o menys cOntradictoriS," da a
dir, papero.
La visita de Jaume I tingué
tole ,la significacie transcendental d'una presa de poseesefe de la Vall pele seis d'Aragó
i Catalunya. Afeó fou d'una irie
ponencia tan extraordineria
que quan uns anys rnds tard
Jaume II d'At • ag6 i Felip l'Atrevit de Franse es disputareee
el domini de la Vall fine al
punt de posar-la en "seqüestre7, sense (robar una fórmula
d'avinença, el sei de França,
preoeupat d'altres coses, 'rolent aeabar la baralla, resane-

arbre per ado0a7 la casa...

Avui, les entrades i-sortides
de la Vale tao seltemene ne son
Hiures , sine que .una legal de
carrabiners .supe tots ele nuca
eettategics per elgilite la ine
troduccite de quevieree que ele
aranosos no poden portar
crEspanya sine els fan rece+
ron abaste la mena?, -de Franeas
'en via de trensite.
•
Jo en vaig parlar d'ajustes
desee i d'algunes alares a le
dissolta Mancomunital,
aa
• - ets-- eterl'e, e hl 7 7.7"7"-^ffl
e-7

-es e •

El rei d'Espanya va coneixer
la Van d'Aran. Jo ho celebro
du tot cor perquè allí coneixerà igualment que hl ha un
problema arenes que no hern
inventat sine recollit de la realeas dele fets.
J. Nart
diputat de la Masiccanunitat

i-u11 de dietari
ELS DO.S*PARTITS
US parlen sevint del . partit A, del
partit B, del partit C i del partit X.
En politice, on un ceban secular ha
comunicat als hornee una carta aptitud

per tnatisar, potser poden admetre
aquesta.diversitat de partits. (No n'estic segur, eh! no n'estic segur.) Perú
es evident que en el, altres ordres
no n'hi ha sitió don, de .partits: el
blanc i el negre, el si il no, l'esguerra i la dreta.
Els que hem "passat" lea obres d'Altoas Daudet corn una assgnatura
mes per aconseguir el grau de Batxiller tenim una vaga memära de Tartari als Alps. El bot: tara,cones, un
gtsé el fet de la' Posseasió a fa- cop installat a l'Hotel del Riahi va
vor 421 rei d'Arage e ordene
-fet -.setas esi,orsiosr per- posar d'acord
que i fas tornada' la Van fent eis dos partits en que es trobaven direserva del drets.
vidits els estadants. Irli hacia el parAra bd: saques! fet possesso- tic dels arrossistes que,
naturalment,
ri mai tilde interromput, fou la
base damunt la qual descansa eren els que menjaven arrió: amb Ilet
per
postres,
hi
i
/savia
el partit deis,
el fet de la incorporade de la
prunistes que, no mcny, naturalment,
Van a Arag6-0atalunya,
janeant une série de privilegis ereii els que menjaven prunes conticonste utius d'una estructura fades. 'Mal no es vele que un prunista
polftiea einnpletamen1 iliferent mengés Una cullerada d'arròs, ni que
ele la general del regne.
un arrossista claudiqué, davant un paJo veieu, done, pesque sei'de prunes. Els uns i els altres oren
'anexen te $ visites dels reis a ren
irreductlles.
voluntat
les seres terres. La visita d'un Tartari no vaL'exCelient
aconseguir, cap converd'ells, En Jaume 1, ha fet possible la d'Alfons XIII a la Vall tid al seu eclecticiatne, que va restar
escandalosament únic.
d'Aran.
Ara, en aquests primers dies de juDes del temps de Jaume I,
els segles han anat eransc,or- lio!, els ciutadans salen dividirse en
rent sanee que els ara- dues graos masses: la dels partidaria
nesoe v e iessin eap altea treta d'estiuejar a fbra i la dels parldaris
coronada fine ara. La NerSlat t'e d'estiuejar a Barcelona. La frontera
que durant tinas de temps sien
pogut • ren pasear fàcilment pes- entre els uns i als altre potser no
que tenit • n un cos de privilegie sera tan neta eom la que separava al
i fratiquieies, griseles als quals Righi ele arrosSistes i els prunistes:.
Pena poc sen
aflu y en gaireW lan lliuAquell que ha arribat a persuada res ebtir els seus avantpassats,
se que l'estiu a Barcelona ss una deels gaseons.
Pilrell • esment per un ins- licia incomparable, difícilment pot retant, en Sa impartí/neta d'a- coneixer que Sitges o Caldetes. accepquests privilegis i D'enquicies tats amb Closofia, puguin esdevenir
que elle reis d'Arag,i,Catalunya un,
sojoros tolerables.
confirmaren als aranesos desPer contra , el temperament bucólic
pres ii piel . de 1285-1313, i
que un dia ha arribar a convincer-se
ele quals el, gaud:en ja teta
milers d'anys, qui cap $i de que el cami de la felicitat, del reptas
Sen) re,
comença en una de les innombrables
Los aisseiee. els boseos, els eatacions que hi ha a Barcelona, no
monte, lt rara t la pesca eren fa dora fkilment.
del er011ú que adminiatrava seLli ha molts estiuejants que reneguen
gons el costurn, Se/1Se
de l'estiueig 5 molts barcelonistes des.
tni;:eió de' rap mena stautoritin que maleeixen Barcelona; Co cera
tat.
Els dits béns comunals 1 tare- Pede quan nn es tracia de veritab:en
hd p nIs partieulars, esta en vocacions contrariade aquestes male.
exempts de pagar generalitals diccions i renecs no eón sinnt afectes
a Catalunya i impostoe al rei. del tarannà habitual de la Taca. PlanSnlament estila vel havia de cie- tegeu seriosament la' qüestió i veureu
nat . una mesura de sis litres com els dos partits es destete areb
de gra — el "grill" rei — tanta netedat com els deis arrossistes
per pagar la soldada del go- i dels prunistes.

vernador.
Les entt • ades i sortides de
ptrsones i mereaderiee eren

um res de drei entre Franpa,
Catailunya i la Vall d'Aran.
,,Z-rrTri
1111ZIP'...lsa5, .ma •

de la Hifiertat, die les daritat internacional i comprendran el
.
•
iradisione
costuras
perill d'una política agressiva.
efeentrestani l'hm de tesal i particulare. Els governs
Un
comunicat
oficial
declara
també
truestió
anat
realitzaut
Id l ternes de la Carnbz • a del
gran perjudici de la Vale
Bloc Naciente' han anal, ajur- que, en una inspecció feta a Bessa- amb
que ha perclut la mei t at deis
nant la qüestió, i en realitat el räbia pel sots - secretari d'Estat al mi- seus
habitantes.
i m missariat general de l'Alee- nisteri de Governació, hom ha consAvut, per exemple, les aigües
tatas progressos reals, durant els dos
na no ha tingut ternps
fer altea cosa en aquests darrers anys de la vida administrati- de la Vall, ja no són de In: Vale
sine d'un senyor particular,
enys que tleielfir les restes
va i el treball efectuat per totes les
lee deixalles de Voeunaeld ale- autoritats per millorar /a situaci6 ge- polític prósper que detenta el
monopoli de lee cuneessione
eanya. Ara ha arrihat l'hora neral de la Bessarebia.
administratives. Pensi's que el
e fer alguna rosa. }Tercien, en
grup hidritlic de la Van d'Aa me y a .famosa declarad '', mlisterial, done per tela Eapli- 2111111111114011101111111M ele ran Si el mes importael de tot
el
Pireneu — uns 30(1.000 HP,
Reir', de la leeislacid general
— 1 en comprendre feeilment
ranas-sa a Ahelea. Davant del
la
riquesa que li ha esell arras
Imple anunni que -N'en/lea a
AQUEST NUMERO
basedda, valent-sa do tla Bel
orar l'existent, Mistela . ha tat
d'inane., Sortee que se II 'lag
entir la otea reetstenda. • donat la truls petita conceas•O,
HA PASSAT PER LA
Daven de la eleet16, loe
Avui els boscos • els 'nones
remea . de Parle esa d i vi d i da
de le Vall ja no sen de 1;1 Vall
prernsa de la theta .polltiea.
CENSURA MILITAR
perqub uns senyors etiginyers,
la premsa eatbbess ajuden ole.
de l'Esta( aproven els aproti!cavial/o. La premia esqU4rra,
lamenta, 'cobren 'creieudes dietai 1/.01910a fe neu .111101111111~11111111111111111111111
tes delp subhastadors . 1 .tan
Minen}

perseguir pels seus apnts els
pobres diablee que /aleen un

Carlea Soldevila

— Europa

La situació a

Per tal de destruir el mal
erecto produit a l'oplead per la

nota britànica d'invitaoló a la
Conferencia de Londres, mister
Feacdonald arribare avul a la
taroa a p arle, on s' entrevistara amb M. Nerriot. Aquest sien .
ti la que ha quedat en situació
un ale denue da, al Senil »bre o-

tot, on fa. Poinoare té demanada la paraula per avul. FA, Nerrlot ha pronunelat • Troc es un
Important di eouro, en el quid
ha dit que *Nava disposat,
mi, el que ~Me, a compile

ele compromisos contrita des
de l'oposlold. Na pa.iat, disocie, de teta ele problemaa en
cure, I flnalment del probitma
d'Illsista-Lorims, guaridas' de
oaliimnies Sol e/ que ella el'
de les Intonsions Sol lieviwo,
doping quo pode» estaii
qufls ele

.*'=111g

lmA

PI. sa AT

Dimarts,

F1NANCES
COTITZACIONS
BORSA MATI
Obra

tiren • •

Alammt. . •
0110868. . .
P. E Metete
•Andahli

Antr.

64
6550
1560
11825

64

Divises estrangeres

BORSA MT

Bala Tate
6370 6370
6250
1580
12825

Obra

Antr.

Bale

6430

6430

6310:

8310

5355' 5355

5330

98'50
135
3415
3250
3284

Franela .
Solimos.
1;cl/u«.
tires. .
1.11urea .
Dólar% .
Peso amena(

6330

Interior§ . . .
70'05
Amortlizable 4%
Amortitaable 5%
91125
Estertor 4%. .
8450
Baile crupales
550'Of
Bine Esp. de Cred1t
Sane Esp. RIO Plata 45'00
Sane Oteo Miseria
Maca .
241'00
Lucres P
0300
sucres O
40'25
ceaulea
Nord
Macan*.
313'00
t'unce
3840
1.11ures
32'st

7'575
2'43

Peso Cruiruay

ROMA TARDA
ExtertOr.
Rord. .
A taran:.
°tenses.
Snrree 0,

8470

Filipines
Alacant .
Caceres

229

6426
6315
1570
41

Aleles .
Me:rop.
Chadea .
Sucres P.
Colonia/.

BORSA DE LONDRES

6440; 6420
6315,
63
17

1780

111

G.

136
423

92
6450

6470
6430
63
1570
229
1740
30
111
136
425
b2
6450

York
Frenes
}Mama
Italia
SuI253

43325

Nova

Espanya

8505

Alemanya'

Austria
Praga
Argentina
Montevideo

I LA

PINACOTECA

1200

15477
27375

EXPO g ICIO DE CERAMICA

A la part sud de la muntanya del
Tibidabo es calà Inc en una superficie de mil metres, propietat de
l'Hospital de la Santa Crea. Les

perclues són insignificants.

RESTAURANT ROYAS
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a do3
quarts de 8, i dinar a l'americana, de 9 a 11.
Joan Molino Rubió, de 16 anys,
es prengué una quantitat de sulfat
de cauce cristallitzat. La seva intoxicació és greu.

sino Badaza,
Servem d'automòbils a l'estació
le Breda

De Barcelona a Sant !Wad
EN 2 1100 11.8 I 50 MINUTS
Agafant el tren-asimilaos directo

que surt de Barcelona a les 7'05.
Demés lii ha combinació per als
trens cerreu i Ileuger, que surten de Barcelona a les 2'55 i
550 de la tarda

Per a bitllets i Informes
Despatx Central dels Ferrocarrils. - Corta Catalanes, 573.
A Guzman Reyes de Cegalto, de
26 anys, Ii sobrevingué un atac
pilépsia. Després de curat al dispensari de Santa Madrona passä al
seu domicili.

fliegftIm

1 ROCA 1 MALLOL, camisers.
Carrer Santa Anna, 37. Arbeles bany, vestits, sabatilles, catifes, llençols. Capes
i bernussos a 32 pessetes.
Articlles Canip i Esport.

5 CENTIMS

es vendre generes amb 80
per 100 de rebaixa.
Mitjons de nen sense tara, a
Metges seda en tots
conors
Bruses senyora. seda
tricot, darrers modele
Vestits bany, clase@
forta
Sarnarretes sedalina.
mänega Esport, per
a senyor

liemal det alla

0'10

D'S5
8'50
050
125

Traetton 7% 1281.
Tramen preferente .
O. menee. 4115. . .
E. T. Bareeleam OS .
c. a. ColonitsactO e%

CÁSA

Diumenge, al seu domicili, es batenaren Gil Facundo Cid, de 23
anys, Bernat Pérez Centeno, de 28,
i Francisca López, de 42. Tots tres
reberen ferides lleus.
Diurnenge es crema el motor d'un
autamnibue d'Hospitalet a Sant
Adriä, destruint per complet el vehiele. El viatger Miquel Soler Fayos,
de 29 anys. rebé cremades heus a
totes dues mans.

OMB-REL•LES
CAMP 1

PLATJA

ca-CLAPES
Ferran,

Layret

A les cases dels senyors es beu
Charn-Sors, etiqueta verde, sec.

EL PADRO DE POBRES
Segons estadística facilitada a
l'Alcaldia per la Direcció de l'Insittut municipal de Demografia, durant el proppassat mes de juny foren donades d'alta al podrá de pobres per a rebre assistència del Cos
Medie Mancipa!, 273 famílies.

MAS ¡ROCA
16 - Fontanella -16
24- 2, fortlerrisaa, 24-26
.4111111.MW.M.31.1.1.n4nIIIMM.MORd.

Nouslyarialsafiits
PER A LA

Iffil 1 COAFEEIg

c C."
a

Camisa set-seda
taza extra, amb dos
colls

E

E CAMP, AUTOS, g
=

etc. etc.

3

1 el mis extens
a
assortit en: E

Maletes
Maletins

11

Necessers 3

Portamonedas, orlares,

Maletas de Bany

E

flagelo americano

Clstelles per a Auto
E

E

"Pique-ene"
Inermes, etc., etc.

340.
»VA VERITABLE OCAINO
°bledo. y ute de tate* olas.
ese. Pro« fix. Taller., núm. 4t

VISITA A L'ALCALDE
Alije complimentaren el senyor alcalde, en visita de comiat, el doctor

Argenti En Robert Carcamo, que
en comissió científica vingué a Barcelona.

-:418(14 IMPERIAL VICHY
owr

PER UN AUTOMOBIL

Al. »Ami/

de Pujades, un autoel nen de 8 saya

sarepeää

punys
a 27 pessetes

1

Corbatas seda agriar, 211s
311~11/11n111~/m/

n'atetes, sana de viatge. Casa
Perelló, Pi, 7, bis; Petritxol, 17.
Fabrica. Vendes al detall.
ESCORXADOR
Sacrifici d'avui als Escorxadors:
Bous, 143; vedelles, 29; moltons,
53 1 ; bocs, r; cabrita, 47; anyells,
1255; ovelles, 903; cabres, 13 i porcs

14

..

Per a VIATGE,

11111111MIIIIIMMUMNIINOMMIRIIMM
La nena de 3 anys Trinitat Fuente Garcia es begué una quantitat d'àcid clorhidric. El seo estat d'intoxicació ion pronosticat de reservat.

Enviem franc de ports p. v.
tots els encarrecs que en facies
els nostres associats que es
trobin estiuejant. Economat de
Barcelona, Rambla de Catalunya, 80.
Ahir el tinent d'artillería Juli Gonzilez Reguerin, de 19 anys, caigui
de cavan, al Sald de Sant Joan. Es
peceul fortes contusione a . distinta

NOVA YORK

aleatement
~Me 511.
Hotel Rita 7%•_• • •
l'eld Palera
m
erogaren.
Untó

Naval de Llevant .
Transversal Retropolttä .
de Mälaga .

Ajuntament

Diurnenge es calà un petit foc
a la xemeneia d'una taverna del carter de l'Are de Sant Silvestre. El
foc b u apagat, als vint ritintits, pelo
bombers.

om 3REL . LE s

Ferran, fi. Casa
VANOS CLAPES

L'autonnabil, que era el número
6325 B., fugí. El que el menava amenan amb un revòlver Os que el yo.
heu deturar.
Diumenge un autotabbil envestí
una motocicleta. El que Mulitava la
moto reté erosions i contusions
atol, hematoma a la causa dreta.

For

M. CASANELLES

Automalls
I avituallaments

ItglUins
-

COMIOA, 231-

CONCERT BENEFIC PER
L'ORFEO GRACIENC
El concert benéfic organitzat per
l'Orfeó Gracienc i el producte del
q uid sen Iliurat a famílies necessi-
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blarg I Mal,.

2861
2852

2366
2385

1592

1401

/362

1350

1340

1603

1405

1303

1353

1341

2326

2308
2599
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LIVERPOOL
.

Ir •

Tarea antealtar.
Obertura. . . •
setos telerratnt . •
Tutea. . • • • •

.

GAFES
NOVA OBLEANS

DalelfolDe

.
Tanta anterldr. .
Obertura
Berma telerraM8 . . .
Tasca • . .....

41455 mg) .
80 Bet•mbre
96 Octubre
Nombre
Desembre
9825 Marc

:2

mor .

_-_ ___
•llNCOMUIRTAT
DILUIR» RE L'ESTA7
DE CATALlarter•
E mP:tallt t914. . 7225 Interior 4% A.
7130
1928. .1 71'50
7125
s.
7050
C. C. CM:nen e
71'40
c.
70'90
D.
MPUTActo DE BARC.
7090
a.
Eln1/. •.000.000 .1 7700
7100
0.
76'75
9.000,005
"
70'00
O
7o'75•
" 13.000,000 B
8605
" 18.000.009 C. 74'75 Merla, 4% A.
85'90
8.
IIIURITAIRER7
85'70
•
C.
oe BARCELONA
•
05'70
D.
8440
a.
Emle410 1908 .
78'00
84'55
•
72,-uo•
1905 .
87'50
O il
•
78'00
11105
7615° emortluable6% e sosa
1906 A:
• 9 89'75
7,1'35
1806 B.
• G 89'75
7875'
1908 C.
• 9 NiV25
78'50
leer O.
•
78'00
1910 D.
9630
750'
8%
11112 B.
• A 9625
72'50
1912 a.
• c 9610
72'00
tea! P.
•
95'90
152u
11118 P.
95'00
7825
1116 B.
P 95'90
76'25
11117 B.
9695
delf A 9630
75'15
1018 B.
7800
1819 B.
06'25
7500
1920 B.
• o 9625
9900
t1121
06'15
•
99'00
fine in, 95,25
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lees. A. 1884 A las
50'0U• O.
1917.
• • • •
98'00
1997.
82'25
Bona Reforma .
•
:
11(j2010u
PORTE
• . O. 1024 A 10135
Port deBarcelona, 56'50 aaP"%101•911
Melilla.
99'00
• " Sevilla. •
011.-Idtmel 96'00.

e'

tades el primer dia de la festa major
de Gracia, tindrä lloc al propi es-

tatge de la dita entitat, a la nit de
diurnenge vístelo, dia 13, podent

menada cantatriu Na Mercè Plantada, donant una selecció de belles

ATENEU BARCELONI
En virtut de la darrera distribució de carnes, la Junta Directiva de
l'Ateneu Barceloní queda constituida de la manera següent:
President, En Pompeu Fabra; vi.
ce-president, En Josep M. Tallada;
secretad, En Francesc Pujols; vicesecretari, En Fidenci Kirchner; tresorer, N'Andreu Mas; comptador,
En Josep af. Ginestä; bibliotecari,
En Salvador Tayä; conservador, En
Doménec Carleo; vocals: N'Antoni
Camprubi, En Ramott Casamada,
En Lluís Figueras Dotti, N'Enric
Jardí, En Josep Monspou, En Vicens Solé de Sojo i En Pelai Vidal
de Llobatera.
DE FRANC, una petaca

ti

de

pell extra, Os será Mitrada
mitjançant el canvi de 100
tapes del paper de funter
NIKOLA o de 150 de CLA81CO. El canvi tindrà iloc
a Barcelona en el mesos
de juny i julicd, a les °tientes de la 0. A. F. (Via
Layetana, 56, 1.er), tots
els dies feiners, d'11 a I.
EI que ne vulgui petaca,
pot seguir guardant les tapes i oportunament s'avisará el canvi per filtren
obsequia (rellotges, pto..
mes estilográfinues,

automätics, etc.), Indi-

el nombre de tapes
neeessari per al canvi de
cada objeete.

cant-se

ATROPELL

XOFERS
Han .ingressat a la presó els xo.
fers Josep Cao López, que al correr
de Fra Juncosa atropella a Llorenç Cabride; Gal Ramírez Arrutc,
que al passeig de Gracia mata el
nen alarian Badia i Esteve Ruiz
Arrieta, que al carrer del Comerç
atropella el noi Angel del Castillo.

Dlap. Agost Juliol Octu.

Tuna antertOr. . . .
Obertura
Besen telegrama . . •
Tabes.

/n1101
SeteMbre
Desembre.
Mere

Cornt.

cançons dels me% eminents compositors nacionals i estrangers.
L'acompanyament a piano anirà
a cárrec del distingit inestre En
Tomàs Buxó.

ProveTdors de la Retal Casa
Al dimasit dels tallers del Nord,
treballant Antoni Hernändez Lardó, de 26 anys, es fractura el quart
metacarpi de la mä dreta.

87'10
7.79

SUCRES

795

-^--Nmommemememigp-e.-

Teléfon 4 59 2 A

Telefon 2863 A

9975
15470
57
10050
9325
9t

CoUtz selone del dia 7 de Sullol de 1924

taran

• Maree.
• 001811

+924

MERCAT DE COTONS

9611•511
149'50
14850

352

2825
5790

avançar que l'Orfeó Gracienc té en
preparació les oses eseollides obres
del seu extens repertori per executar-les en l'esmentada vetIlzda i
que en atenció 3 la finalitat altruista de l'acte hi coHaboran l'ano-

Ronda Sant Pe re, 1 . =
Passeig de Grecia, 2.

Boqueria, 29

84
1969

56375
31125

Diumenge es produi una alarma
arta) motiu de creure que al taller
d'automòbils electries del carrer de
Calábria es calan loc. Els bombers, que hi acudiren, no funcionaren. La cosa, doncs, no passà d'alarma.

da11111111111111111111111111111111111110113111111111111Hhi,

Comas i

38325

Cornt.

PARAIGOES CARDUS
PortaferrIssa, 10

rer de Barbará.

eles Mama

Subte
ArgeMURII
Brasil .
Grecia
ternera
Dluntart18
Berlin .
Vlems

125801

260

744
8430

VALORS NO INSCRITS EN LA COTITZACIO
OFICIAL DE BARCELONA

parts del cos. ferides al front, satensa lesió cerebral i commoció cerebral, de pronóstic greu. Passà a
l'Hospiatl

Francesc Pelos Alfonso, de 14
anys, es menjà una truita, al cinema Monumental, feta a casa la sera
mare. La truita no era molt bona, i
el xicot s'intoxicà, havent d'ésser
auxiliat a la casa de socors del car-

vendes o l'engròs i al detall

58050

Pra
ga .
aumenta

°anexa suetrtettat 511

30425

Corta Catalanes, 644
del 26 de juny al 25 de juliol,

Eapansa
Holanda
llalla .•
Nova vete
P01111841

/8100

307500
14775
4087
4312

Xtle

Manan Montalba Galdea. al qual
causa ierides tan greus que al cro
de cinc minuts morí. El fet ocorregué diumenge, a dos quarts de
sis de la tarda. Fon degut a la velocitat del vehicle.

eme.

CANVI DE VOR
mi.6“ oe Alterna
14035

8538 8485
8835 8840

Naif ...

GASETA BARCELONINA
Santo cravui: Sant Procopi, martir, i Santa Isabel, reina de Portugal.

BORSA DE PARIS
Londres

16303

9625

10168
24275
3280
150

Portugal
Holanda
Dinamarca
Noruega

Suecia

OmER C

DEL DIA 7 DE JULIOL DE

BORSA DE *MADRID
C L.,

Tanc

8 de juliol de.

Diumenge un automòbil. al carrer del Bruc. xamfrä Consell de
Celo, atropella a Antònia Ramírez
Majaäs, de 42. La pacient fou auxiliada a la casa de socors de la Ronda
de Sant Pere de fractura de l'extremitat inferior de la tibia dreta,
masegament general extern de la
regió escapular dreta, extensa ferida
profunda a la regló antero-lateral
esquerra del tórax i cOntusions
erosions a diverses parts del CO3, de
pronastic greu. Pasa a l'hospital

01111.10ACaor41.
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cies de la llar en la vida del treball,
un altre a prosa literaria, un altre al
millor recull de cançons populars, un
altre a una poesia bucólica i finalment
un premi humorístic.
Totes les composicions, originals i
inedites, hauran d'esser trameses, en
la forma acostumada, al domicili del
secretad del jurat, carrer de Girona,
117, primer, abans del dia 31 d'agost.
Els autors que no recullin personalment o per delegació expressa llur
premi s'entendrà que hi renuncien.
Es concediran accéssits si el Jurat
ho creu convenient.
El dia i lloc de la festa s'anunciarà
a la publicació del veredicte.
Formen cl Jurat qualificador.
En jacitit Laporta, president; Joan
Porta i Estany, Joaquim Navarro Lacarte i Joan Martí Aparici, vocals, i
En Pere Matalonga, secretara
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Gen i o el& de huy, 186?bos, Watus, Einets, etc.
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Nous modele. La casa md.
barata.

Classificat of Icialment
de primer ordre

ISIDRE FONT

==r

A pelle_

clientsrleslarnilies efeis er.
quals passen l'estiu 'ola de Barcelona, la Direceid de l'HOTEL COLON estableix. amb
carácter extraordinari.
una

Tarifa especial

-r=rg
•

72-3

D'ESTATGE
PER SETMANES

reservan' una serie
d'habitacions. amb tot
el confort, propi del
Gran Hotel Colón.
Direccid: REGAS

JOCS FLORALS DE GELIDA
Han estat començats els preparatius
per a la celebració d'uns Jocs Floral,
a la vila de Gelida, organitzats per
l'entitat Centre Recreatiu i Cultural,
amb la cooperació d'altres corporacions
valuoses i de prestigioses personalitats.
L'interès i entusiasme que ha desvetllat la gaia festa, són extraordinaris,
podent-se'n augurar un èxit. D'aqin a
poca dies sera publicat el cartell, detallant els premis i les condicions del

,.

RondA de Sant Pese, 54
(davant del CaPre p Girona)

54,

1

i geladores ths
les millors mar

NEVERES
ques. Palles {.telailes. ele. Líoreno Gns. Rambla Flors, 30.

e

COPC1.175.
De totes maneres, es pot avançar
que seran adjudicades: la Flor Natural, ofrena de la societat organitzadora, a la millor poesía presentada;
l'Englantina, oferta per l'Ajuntament,
a la millor poesia de carácter históric o tradicional; i la Viola, present
de la Casa Rectora), al més inspirat
poema religiós o moral. A mis a més,
hom compta amb una vintena de premis, quasi tots en metällic, a treballs
de tema lliure.
Integren la Comissió organitzadora
els senyors: 3osep Rossell, president;
Jaume Vila, Camil Sabat, Leonci Gui-
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AVIS
IMPORTANT
casa Producles Quitnics "Les Mallorgulnon, S. A. assahent a a In sera nombrosa
clien-

•

tela i is,ts eis consumidors del seu acreditat
"Eferve-scent Granulat", que disposant
per ola Pora diariament mols milers
quilos del dit Gran ulal. pot serveir sempre
al dia tots els m'us ar rers que se Ii eonfiin, per
importants que sigui n. amb 'nvasos de 'leona
gratuits, absolutament n'aus, lal eom disposa
la Red

Producte3 'Pies • a Les

DESP I TX: nI AGONAL

Mallorquines"

367-BARCELONA

lera, vocals; Josep Fontanals, secretari.
Formen el Jurat qualificador: N'Artur J. Palau Ximenes, president; En
J. Roure i Torrent, En Domenec Juncadella, En Jaume Rosquellas, N'Octavi Saltor, N'Adrià Presas i En Josep M. Roig, secretari.
L'acte tindrá lloc diumenge dia 17
d'agost, data de la Festa Major.
Les composicions hauran d'ésser trameses a nom del senyor Josep Fontanals, secretad de la Comissió organitzadora, al Centre Recreatiu i Cultu-

011.

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS
BIDETS-DUTXFS, etc.

JAME SAURET
P ELAYO.

ral, de Gelida, per tot el mes de juliol.
EL YENSACDF

FI I T DEL

Die

L'EgT4

OBTENINT

ElBL CUCA '

7
REGINA'

Clínic.

Llegiu la darrera producció del celebrat escriptor Clovis Zimeric.
JOCS FLORALS DE L'AGRUPA-

do "ARTS I LLETRES»
Aquesta agrupació ha publicat el
cartell dels Jocs Florals que organitza.
Apart de la Flor Natural a la mili« poesia que canti l'amor, s'ofereixen set premis a poesies de tema Bin-

re, altres a poesies monis, en elogi
de la sardana i cantant les exceildn-

"EL TREN EXPRESO"
Sentimental noveHa basada en l'immortal poema del poeta de les dones, En Ramon de Cené
poantor. El desenrottlantent de Pesmentada obra és el que més profunda impress.14 produeix el
el cor de les dones.
NO III HA RES MES GRAN EN LA LITERATURA MODERNA!
De venda a totes les llibre

1

i

t

e

PirtlartS, 8 de jutiol de 1924.
La tuajor par . dels ecusats rensnkien ä leralualperm4'4esprés ve sla
ionni-inIerroe4ori teerikk del fisga

ELS EE. 4111.

LES-

.amb fnt, acceptár quan einEls demdcrates no --"Vaquier,
'grá s'ho espeinekAlguk gue. tal*
comprat l'estrictina per encàrrec del
procurador de la senyora tones, el
qual eslava enamitat d'aqucsta senyora. Cop dc teatre. , Fino pregat de
donar nono i enyes de Palludit. i ba
fen. Era Mr. Batee Millar. Feu aquest
cridat. Nli era a la sala. per?) al cap
de cine minuto era reelamat a Len.
dres perque co presentes l'endertiä.
L'incident produi gran emoció. Tot..
segun comeneä, peri'a el contra-interrogatori, i Vaquicr en/menea de contradir-sc, d'enredar-se i d'embrolicarse.
L'endemä foto la darrera sessió.
ter Bruce Millar no contrixia Vaquicr. Es reuní el jurar, i el veredicte ion culpable.
-Teniu quelcom per allegar abans
de pronunciar la sentencia ?- pregonota cl jutge.
1 rotseguit fa remarcar a l'acusai
que no ara parlar si no es sobre un
punt do dret.
Aleshorcs. Vaquier din:
"Juro sobre la tomioa dcl tren orare
i la recentment tancada de la nieva
mare que soc absolutament innocern
del crim del qual se m'acusa."
L'attorney- general. sir Patricia Hastinas. membre del Govern. després
d'exprcssar la seria confianea en la
justicia del . vcredictc. afirmant que el
crim és el mes odiós que es paga;
imaginar, afegeix:
"Heu estar jutjat cxactamont cono
a un chitar% d'aquest país i segons
Beis que seno mer favorables als lateressos deis acusats que les d'altres
paisos.
D'aqM sereu portal a una presó.
rrallit al lloc ctexecució : egal en sereu
penjat pel coll fins que la , mort segueixi. Després cl viran-e cadáver será cditerrat en el recinte de la presó.
•
Amen. *•
Vaquicr escolta la traducció de la
sentencia sense fer un gest. Després
s'inclina vers al sacerdot que ha anat
a'aeure al seu costat. i abandonantdo
tot d'un cop la sang freda. es dirigeix ah jurats i els din:
"Senyors. loen fet no judici kan!
Heu escoltat les mentides de falsos
testimonio!"
"Que se l'enduguin". ordena el je-

D'ami encara canela' : Els progressistes nomenen Laffoete
Nova York. 7. - Despres de
7; votacions., la Convenció de.
1,,,c7atiea es troba encara senatter resoldre qui sera el
andldat,
la darrera votació Mac
• ha Jingla 513 vols. el go,flor Stnith 367. i Dnvis 72.
Gonvoneiö ha ipterossat
que procurin arribar a una in-

telliuéncia que posi fi a reatan! situació.
,,i/nbla que será designa' un
candidat per a la vitaciú

ITALIANS
Epinay. 7. - Cono cada any en
aquesta data, ha tingut lloc la cerimbnia commemorativa en honor
deis soldats italians morts a la guerra. hl. Bovier La Pierre, ministre
de Pensiono, representava el Gocen., havent pronunciat un discurs,
ea ei qual insistí en la necessitat
manzenir mes que mai la unió entre
eis :)les Ilatins.-Havas.

a Anghterra

oc g s
crim
l'hostal de
"l'Ancora lava"

e

:_'iNVE2.(7TOR FRANCES VA 'J.:1ER CONDEMNAT A MORT
Sta celebrat, en una sala de ball, a
Cuiliord (Anglaterra) el procés conl'inventor francés Vaquier, al
- . acusara (D'a y er emmetzinat
iiictina a Mr. Jenen. propietafonda de l' "Ancora Blava".
corneo/ea a Biarritz, on es
v urce Vaquier i a senyora Joma. Després Jenes aria a Gilford,
ratIlarr-se a la fonda de P"Ancora
Mara'. on continuaren llurs relacions.
Trobant-se un dia malament, mistet Jaras es purga. L'endemä mor
:da en 'Mg de terribles sofriments.
La baiellä del purgant aparegue bula
r iadada. En el cadàver fou loto:rada e aricnina en torta quantitat.
P. .ciicades investigacions policíaqrs. fou dcscobert que Vagnier hacia
comprar les rnetaines en una farmácia,
signant el registre amb nom fals. El
a rmaceutic, peri,. reconegué . el comi . -ador. Tot segui Vaquier ton detiagut. esperant a la presó de Guilford
In i-ribada del tribunal.
• Anglaterra. els tribunals fan, cada • res menos, una tournée pel districte. Es habilitada la sala Inés gran del
amb tot el magniiic cerimonial
de . justicia britänica -perruques,
oeste vermells, heralds clarins
-s i.aiguren les sessions en hi loa
j ustita, a fer, i en els pobles on no
nhi ha el tribunal es limita a pastar,
• l'alcride, en tnostra de respecte, recala al president un paaell de gitanos
'clanes.
A Guilford es reuní el tribunal a :a
sala de halb IdI departament per a
"boa", desmuntable i damunt
fou muntat per la circunstancia.
candocaren les audiencics. Vaquier,
se a n ii s la Ilei anglesa. podía pledejar
r idaable" (acollint-se a 10',e4 les cita(
ra iiistáneies atentrants Un con reconegiela per II la seva culpabilitat, i a
t4tiot del tribunal pocha ésser candunnat a penes que dificilment
l arien a la de mort) o "no culpable",
O ale shorc..s no podia ésser mes que,
o
co ndemnat a mort eno irtiot de l'ac usatió d'assassinat que damunt d'el'
p esara, a be lliurement absolt i poEat en 'libertar.
V aquier pledeja no trulpable. posants e (llore la terrible (per un costas i
feliç per l'airee) alternativa.
I c ratrayaren els debats. 1.1 senyora _Iones comença per acusar Vaquier
tra ctant-lo de tot i presentant-lo com
ras sassi del seu marit per armar a
ella. Vaquier sank defensant rom pagué i Pel mitjà d'un intèrpret, negant
'empro els fets. A la penúltima seo'
Sto. i tumbé segons la Ilei anglcsa.
hm P reguntar si volí P restar tes!'"
atoe,

és a dir. parlar can, a tal, amb
Illtament de dir la veritat

Un

important

ge.

El condemnat Ion portat al calabós
de Southwark. a una cella que té dues
portes. Si ha sabes. miraria !a segona amb terror. percaté els presos no
la cenen obrir més que un cop, car
darrera hi ha la l'orca.
,

EL PLA AERI DEL JAPO
Toquis. 7.-El ministre de Marina
ha declarar a la Dieta que la situació
mundial exigeix que el Japó augrnenti encara més les seves torees aeries
de Marina, i recto:nena la construcció
d'onze noves csquadrilles, ultra les 17
ja incloses en el pla actual-Hacas.
TOPADA ENTRE NACIONALISTES I SOCIALISTF.S AUSTRIACS
Viena 7.-En un poble de la Vera
d'aquesta capital ton destacament compost d'individus pertanyents a les Associacions nacionalistes ataca ton grup
de socialisres, resultant qtrotre ferits
greus i deu do mis lleus.-Hacas.

18s-Ur 011qgiP3-liSUI3
tilo 00015 antes. caos, ro! deis monquis,
per cromes rebeis qué ›iguni. es aua•
oeitati ladicattnent ando rELIXIR GUAYACOLAR &Atare. VeonCa al ;tren dé 250
.•
Ceflire3 trEnleelliei
o

; 'usuta
FARMAC:A RODO

anuo cle
. CALAN
(ßuccessor)

PAS5E1G taL UnA,

A.

lee

Obsequi de
la Societat

ti

Londres. 7.-A la Cambra dels Comuns.,. el primer ministre. Mr. Macdonald. loa anunciat que • accedint a una
invioaciO doe M. Hereint. sortira delili cap a París i que tornará dime-

LES S'JGGESTIONS DE LA
NOTA 2SITANICA
I LA SITUACi0 DIPLOIrATICA
E ITME
FRANCA 1 ANGLATERA
Piscis, 7. - S'nasegura que

la Conferencia int era liada no
linde 11(se fins el din I (Pagos',
(pie se celebrara a

os fegint-se

L'ACTITUD DEL SENAT
FRA NCES
•Paris. 7. - •El primer
anaddis. 31r. 31aetiottal.i.
into • ntio enimido riipinidi francesa
i os 111194ra 1/» . 11 per la
tii 0000001 parlillUelaäria fimnrra
Sa. Es len'. en efeele , que el
ohio ti si ro_ fina»
l
Poniearé pro/loma" el Se» discIll'S,
eS g Ir -sa i
rraSI rar Ike / l'op¡nni

i lo l'ex-peraident. Tambe a la
tIttruhria ¡Iris Dipottals s'observa
y erta 1 enibuiria ando el fi d'en,.tt liCi l O 0 M. Bit, nd lo> nege_
r/arinlis
Confornetil.
Mr. MACDONALD ALARMAT

Contra remesa de 25 etiquetes blanques de les que
van enamixades en el pot
tio In Fuina Lacteada Resti6", es regalara una preciesa
Les etiquetes poden presentar-so a les oficines de
la SOCIETAT WebTLE,
Granvia Layetana, 41, Barcelona.
Aquest obsequi anirà
acompanyat d'un Butlielí
del nostre Concurs per a
l'adjudicació d'una nina ' de
gran tamany.

d'Herriot

La siinaee, Itooopressionat
Mardwalol. •o,. es le n lstra
pe, la nota
ti lt
redactada per Sir Eyre Croma",
i tracia Ileialmeni
ihtIllo,s-

es mostra viwunent agitada i
tiren que cal arribar a un avord
previ amb Anglaf erra i que sense aquesla condieu3 ea -milla!
tmar a la Conferencia (le la (piel
neo pod ti a sort ir mesque una
ruptura.
EL .QUAI D'ORSAY PREPARA
UN MEMORANDUM
Es proceden( aetualmen1 en
el (Mal (TOrsay a la redel-ció,
en la qua! collaborrn el general
Nollet i el.s setlyors Barlbott.
Perelll delta i Seydmix,
(l'un memorándum en resposla
a 11 . s ..ntg-g,tions
PU el qual ea precisen
do vista .(le' Franca.

els punta

Aquest memorándum sera
trames als arnbaixadors francesos yergueel comuniquin als
GOVPrns ,lito is
Aquest (10( . 11111PM no sera.
probablemenf publieaf, car. himi
creu inútil sithratllar les profurdes diverm'ineies mitre els
punts (le vista ;ingles i franCAL ARRIBAR A UN
MILITAR

ACORD

Es -probable arribar a un
mord previ amb Anglaterroi, un
aciird de oaiio,I,o tuilitai per
Une Alemanya fallis al Sen
eompromis i atta) la condifid
que alfra organisme, que no loa
(Temer la Cornisein de reparacions, prengu4s nota de le manea d'Alemanya.
Sobre agitesi nunl, és neceesari cedir al puta de vista anales per no perdre Feverituallital (Tun pacte .raliativa.
LA MISSIO DR MR, THOMPtOSO

SON I ELS ARMAMENTS
ALEMANYS

S'Ita de concedir gran importin.
cia a la noissiö de Sfr. Tloomson, ministre angiès italcronautica, ,que
actualment eS troba a París, --amb
!objecte de confetanciar amb el ndnistre de la Guerra, general Nollet,
sobre les qüestions relatives a la
seguretat. Anglaterra sembla estar
preocupada vivament per les noticies segons les qual, a Alenuonva
es construeixen gratis atroplans.Hayas.
UNA CONFERENCIA SOBRE
ARMAhf E NTS U.ALEMANYA
París, 7.-Mr. Thornson, ministre
angres d'AeronSutica, ha tingut
aquesta tarda una conferencia amb
el general Nollet, tractant dels armamento d'Alemanya.-Havas.
S'AJORNARA LA CONFERENCIA DE LONDRES?
Londres, 7.-En determinats cercles loen informats es considera n'oh
probable que la conferencia inttraliada se celebri a Brusselles, en
Ilse de Londres i el dia primer d'agost, en lloc del dia té de juliol, cono
alians sIlavia dit.-Havas.
SATISFACCIONS ANGLESES
A FRANCA
París, 7. - L'arnbaixador de la
Gran Bretanya ha visitar a litirriot,
per participar-li que Slacdonald oferta notificar a les potencies que les
invitacior15 per assistr a la Confeti/uta de Londres 'larden estat fe.
tes acuse prctcnir ferir la susceptibiltat de França. reclamant Anglaterra per ella tota la responsa-

ot Mr.

bilitat.-Havas.
LES DUES TESIS
FRANCA INVITARA TAM BE A

,pli.
He, rl eon,,erra
Ir S e Va total llibertat i • que la

LA CONFERENCIA
Paria, 7.-Davant l'enlodó proluida a rooint6 pública franceria per
la comunicació del programa de la
ce/ g erencia de Londres, en la carta
tfinvitació dirigida per Anglaterra
als Governs, es parla des de fa dos
dics al Quai il'Orsay, igual que n
Londres i als cercles p o lítics, de diversos mitjans tacar:Muno a deixar
clara la situació de Ftanea i
d'Ilerriot.
La soluci6 que sembla que s'adoptara consistirá en remete per
part de França als tloverns abata
una exposició amb la tesi francesa,
encaminada principalment a provar
que Franca Ita guardat en tot mo-

inda :inglesa que -,,lainent ron-

stiggestions. itt reS eintillrnal goierit tranei. a tii
lampo,' al go‘ern ;ingles,
LA S:TUSCIO DE NI. HERRIOT
1.11siluari("( tir
lis- ri n- n 1
ja •Ine• l'opi (Mi
lo:tneeSki que el lite_
sident dt Consell engsabentn
a Chequers, sense protestar, (le
los suggestions del_ goverit
gles. 'tls seus adversaris PaInel III

enser( fi-anea/W . 1d

LUiAk4J

discuta

a

unei y i
alln que
ALSACIA 1 LORENA NO HAN
DE TEMER RES
Se'ns t'omitid anoto la
i selns. :toposo, ami( respecte a Alsiaria i Lorena, que tant
de dret teman a una afeeció

Troyes

44.

Eir tot • aquest afer no hl ha cap
compromís solemne que pugui 'ligar
les Parto entre si.
- Els diar:s han acusat el Govern britänic de voler desentendre's de la Comissió de Reparacions i de ractar de
modificar el Tractat du Versalles.
Aquestes actiSacimos aún absolutaoneut Misas:a-Hayas.

EN HONOR DELS MORTS

lajusticia

anglès

MOVIMENT MILITAR AL
BRASIL
Rio Janeiro. 7.-Hä esclatat un moviment militar d'alguna importancia.
Com a conseqüencia dixò, el
vera de Sao Paulo loa fet votar Testat de setge per seixanta dies. El tnoviment ha cstt dominat i l'ordre restablert a tot arreu.-Havas.

UNA LAPIDA PER ALS SOLDATS MORTS A LA GUERRA
París, 7.-El preside:ir de la República ha assistit aquest mati a
lacte sie descobrir a Notre Dame
una lapida commemorativa en honor dels soldats morts a la gran
guerra.
El príncep de Gales. que de5cobrí
la lápida. lliurà després de la cerimema al senyo rDoutnergue un missatge autógraf del Rei d'Anglaterra.--Havas.

na yoltintat del primer ministre
anales, sitiat com rioaaltres per
leso mes gräus pteoeupacions, i
que. con' nosailfres, vol cercar
en Pamistat dels dos pnisos una
garantia per a la pan?
Siataton que equesta obra oto.
reiX grillos difiruiltuls, per() no
ens deseoratgem i seguirem 01
nostre mètode. despees de tantea desil.luYions, que consisteix
en cercar almas que trd allio que

Occiaracions del primer
als Comas : La situac i d diplomätica : S g rä g jornada la conferüncm de Londres? Frena
cursarä invitacions pel seu compte

EL NOU CAP DEL GOVERN
PORTUGUES
Lisboa 7.-Ha CS12 elegir president
del nou Govern, el senyor .Rodríguez
-Gaspar.--Havas.

Cleveland, 7.-La Convenció del
progressista ha proclamar candida: per a la Presidencia de la República el armador Laffolette-Havas.

de. lit•;:quat ntesiem estisfets, PerMe
•ignesta visita .4 indispensable , i
parqué resulta útil.,
LA *O» ~wat Alterar el earneler de l'en,tfet• ista o rehatür la' Ova itnporliancia. . da ..en interès del
[rostro prIÍS ? :oro es avantatjós
per a Franca, reconeixer la bo-

'dester...-malentgOs:.-Mgdetald
'arribára. avui a ' Paris

crcs. a la nit.
ha aiegit que no existia cap raer
llore pegues explicar Factual situació
politica. Procurare-ha dit-desviar la
oempesta. ja que seria una gran desgrilciu que. montés per alatmea divergeneies entre els timemos franceii i
angles quedés derrocada la possibilitat
d'un conveni franco- 1,riiimic, eventualitat massa horrible per esser considerada amb indiferencia.-Havas.
Londres, 7.-Cambra deis Comuns.El senyor hlacdonald diu que accepta
la proposició del senyor Herriot d'anar a París.
.Afegeix que les converses que slan
desenrotllat amb el senyor Herriot no
reinen per objecte wribar a un acord.
Per-O-din-hm estat de la mateixa
°pintó sobre la manera amb qué es
precio resoldre els problemes que seno
presenten i, a l'efecte, convinguérem
col celebrar una conferencia intcraliada , que és la que s'anuncia per al 16
de julio' a Londres.
• El serryor hilacrlonal afeeciie que
cha informal Bélgica, Iriolia i el japi, la celcbració d'aquesta Conferencia.
Creu que la primera diticultat es
que el document de les oficines ministerials no ha estat trames a Franca.
Pe7O Franca-diu-estava d'acord sobre la dala i no baria de trametre-li
la invitacisb.
Xi hi ha, pel <leonés. en la nota anunciant la convocatória. ni un sol punt
que no hagi estas tractat a Chequers.
Bélgica no es - trobava a Chequers i
no ha tingut cap cuniussió respecte
aquest aber.
La invitació tramesa a ItAlia no fou
tampoc ona/ compresa, i l'ambaixador
del janói per lä seca part, ha refusat
la idea que el dit document iontingui
cap cóncepre que es p,resti . a ,confus-

delegariri californiana ha
annaciat 'que si per tot el diIlur s no quedaba desigual, de marrana l'ajornament de la
Corvenciö i la sera reunió a
Cler e land. - hayas.

REPARACIONS

d'havor-se

del Ni, I en da atar pe r 1 , ti. Mar
Pela optiiniames _l u
polla at. Herido( del set/ v I n ge :o 1..neu.,,,s, res sunsisleix
LES GESTIONS
DE MACVZNALD
Arel) l'objerle lip tt000ttf ctit
Mille7411 illtpreSSi t n

desastrosa.
Mr. Mnetionn Id I ni Ithir a
l • andmixador br i lbni c . marqui's
do (Icrwe ti a da ilar n hl. Herriut
per rose tir-li los sfigtoretals donades a la enr121 thi sir Eyre
Creweo p io'les suggestions de
la nota. británica no comprometien 0 iiing,n mes que al Govern
de Londres.
Lord Cre1ve litigué una conversa. une dura dues horee, amb
Mc. Macdonatiii, redadant - se un
comititivat sal isfarlori.

L'OPINi0 FRANCESA
• L'oPiniii francesa es troba impressionada per Texquiaida cor.
receló de Mr. Macdonald, però

le n t

la seca Ilibertat (Caerá') CA el

c i nc CO refereix a la Conferencia.Havas. •

LA' NOTA DEL GOVERN . •
• FRANCES
Parle, 7.---11a quedar Ilesta la nota en que unirá exposat el criteri del
Gocen/ francét sobre els diferents

problenaes a discutir a le Confetem
cia interaliada.
El text d'aquesta nota sera sotmes al tensen de ministres que se
celebran& demà gota la presidencia
del president de la República.- .:-Havas.
LA VrSITA DE LORD CREWE
• AL QUAT •D'ORSAY
Paria. 7. - Els periòdics, co-

mentant la visita que . Me Reir
al Qual d'Ursay l'ambeindor

d'Anglaterra, i el comunicat

publieet sobre la inaleixa, estimen eounproval 'qüie el 60Vern trances miste la seca absoluta Ilibortat d'acció.
'Le Matin - (BU, que el Elle-

privilegiada, intencions brutals
iii pf:livoles que mai no han estat al nostre nensament. - Hayas.
o

MOrittl(1111» que sera iinoiat fier
Flamea a les potencies aliades,
ha quedar definitivainent redactal tilde l laa estar somes a
ritt nit a l'anuo% arirl del presta
tirad. del Consell senyor

eert que

peribdi es donen per

a,!ival; els Irahalls que antualnient es fan per
pOr

representants francesos i

gloso, l'All parsonal seria

in-

re-

fo rcat p er migoeladors designats espeetaiment.- Hayas.
UN IMPORTANT DISCURS DE
Al. HERRIOT
UN IMPORTANT DISCURS DE
MR. HERRIOT
Troyes. 7. - Tot just arrihat a
aquesta ciutat, Herrie.t ioh rebut a
les OfiCineS del "Petit Troyett s , pronunciant un discurs en el qual exposa l'enlució de trepitjar novament el
seu país natal: va dir que se sentia
més enfortit que tnai per seguir esseht l'home de sempre. Dique que al
Parlament seria el mateix que abada
baria estat en l'oposició, perqué eslava convençut que, restant fidel als
ideal; de setnpre, defensaria a la yegula Franca i la República.
En el banquet donat al seu honor
pei partit radical-socialista, el scnyor
Hereje,: pronuncia un discurs en al
qual ' declara que el Govern ha de

complir, dos delires: primer, assegurar el crétlit de Franca, i segon, organitzar la pau que els 'pobles reclamen i a la qual lenco dret.
Aiegi que el poble francés, les fe'
rides del qual sagnen encara i quals

enormes sacrificio són prou coneguts
de tothom, mereix ésser ates en llurs
aspiraciom.

EL PARTIT POPULISTA
APROVA LA POLITICA
DEL GOVERN
Berlín, 7.-El partir populista, reunit a Erancfurt, sota la presidencia
del senyor Stresemann, ha aprovat
diverses solucions, acceptant integrament la política seguida pe/ Govern,
i particularment pel senyor Stresemanto, en eo que fa referencia a rinforme deis tècnics.
També s'acorcla de donar les araeles a la fracció populist adel Reichstag pel seu apoi per a la formació
d'un ministeri de coalici6 burgesa.Ranas.
UNA VISITA DIPLOMATICA
Berlin. 7.-Segons la "lVelt Am
Montag". l'ex-kronprinz ha rebut a
Potsdam el primer conseller dc la
Legació d'Espanya a Berlim-Havas.
VIOLENTA TOPADA ENTRE
COMUNISTES I NACIONALS
Berlin, 7.-Ahir es produí una violenta topada entre els elements pertanyeorts a l'Associació reaccionaria
anomenada "Cascoede trinchera" i
els comunistes, resultant ferits nonobrosos individus pertanyents a resta-tentada associaciú.-.1-lavas.
ACCIDENT AUTOMOBILISTA
. MORT DEL PRINCEP DE
SALM REIFFERSCHEIDT
Berlín, 7.-Els periòdics diuen que
al travessar la Via Nula prop
d'Harff, Iota destrocat per un tren
on viatjaca el princep
Salm Reifferscheidt, en companyia
de tres senyores.
Aquestes resultaren ferides de
gravetat. quedant Monis el princep
el xofer.-Havas.

ELS COMPROMISOS
1-'0P08108)
-• •
Vull donar al Poder - digne-l' e

Els supenetteeti
l'expedid') pelar
del "Teddy" triste
després de mis
d'un any
COPENHAGUE, 7 -A Angmagssalick (Groenlandia), acaben de trobar-ae ele 21 hornee
que formaven la tripulació del
vapor danés d'explotació "Teddy", perdut des de fa mes d'un
any.
Els ex-tribulants es trepen
pe.rferrament be. - Hayas.
L'MPEDICIO NUMERO YLNT
D'UN CAPITA CANADENC
Nova York- 7. -- El capita
de la marina del Canadá', Bevaler, acaba de sortir per ter
seva expedició número aant,
a les mars polare. en el vapor
"Arotic", amb cuatre cents cinc
hornee. - Hayas.
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EL

QUATRE CENTS METRES

OBSTACLES
TAYLOR BAT EL RECORD
DEL MON
Paris. 7.-foco Olimpics: Final de
la cursa de 400 metres amb estarles:
Arriba primer Taylor, americà,
emprant 52 s. 3-5, batent el record

del Illán.
2.-Vilen,

francès.

3.-Riley, america.
4.-Andre, francés-Hacas,
100

METRES

ABRAHAM ARRIBA PRIME*

PRADDOCK, CINQUE
Paris, 7.-Jods olimpics. Torneig
cratletisme. Final dels loo rnetres.
1.-Abraham, Gran Bretnaya, en
ro segons 3 quints.
2.-Scholtz, Estata Units.

3.-Porrn, Noca Zelanda.
4.-R005'man, Estats Units.
3.-Paddock, Estats Units.
6.-Murchisrm, Estats Units. -

Hayas.

SALTS D'ALTURA
París, 7. -Jocs Olimpics.-Finsl del

torneig de salts d'altura:
Primer, Osborne, Estits Units, L.98
metres.
Segen: rown idem,
Tereer:'(Le yrden, frases.
V25.

ugiou VonfeiABrjciiiimeEnSaSpUa

xemple d'un Govern que compleix els
seus compromisos de l'ernosició. Despris de tres setmanes d'existincia, des'
pida de la nostra declaració, co la qual
preferirlo la franquesa a l'habilita!,
continuaren, sense desautoritzar els
nostres principis, morint amb clls, si
fos necessari.
L'INFORME DELS PERITS
El pla deis téeniois represen-

ta 1;1

LA MISMA

o

BOXA. - PPEPS PLLEU(SER

6 cilindros
¡N'inicua° DA MAYOR JATISFACCert
s. R. C.
Valencia, 295

Parts, 7. - Jocs
Bou pesos .11eugers. Caerse
(Holanda), verte Soler Plana
(Espanya' - Hayas.

SOCIETE GENERALE

probabilitat de pa-

gantenl, morid deixa
titiverns
allats l'obligaeiú de resoldre

a

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

•

per si determina' nombre de

qiirslions.

L'informe dels perits. Iteren.
let, cona no podia esser menys,
pe! Gotero anterior. ho es tumbe per nosallres perque representa ztviti la miller
d'esser potgals,
EL CREDIT DE

Plaça

FRANÇA

El fos st' es trolia abans que
tid S011 '1 (Muro d'assegurar el

crialit de Franca. Per aiab,
Matas (pie fol. tneseguirem
qtitllhi
II pliciaripost que (.!S
per a

Sucursal de Barcelona I

n,osaileaa 0,1115 un ZrXiOnla

ils

ticularment el de les repara-

Mons, miguessin esser sostret
!I In pulitiea interior. Si t.olert/
organitzar la pan del ondm,

lieni de saber. amb respecte"
aquestes fer la pato
Nitre nosaltres.
ELS ACORDS AMB LA
ICUM

A causa del carácter precari dels
acords concertats per la "Mictint"
alotlt cls representants de la indlistria alenuinya de la Ruhr, ere necessari reunir una conferencia in-

teraliada per restablir aquests aeords
davant les potències i especialment
arribar a una intelligéncia estricta
entre Franca i Anglaterra.
Atares a Chequero, a cercar els
primera elements d'equests acord
i no renegarem mai d'una gestió que
ere, al nostre judici, indispensable
i beneficiosa,
LES CONVERSES DE
CREQUERS
Les necessitats i otiligacions de-

rivades claquest. informe, fan.neces-

sarta ' tres conferencia interaliada.

cestaldir- .e. l'acord entre

Adela) ta'Gra•ikletanya, 1 aia, be
anhela a cercar • Chequera, ea una
vista Mie seas be ~wat, peal

Cataluara. 20

Te ta mena 'operacions di Baca de Bern
CA ! XES DE LLOGUER

an•mumamaircammemzumaamem

L'ORGANITZACIO DE LA PAU
Seria del mes gran inipilt.s
per a Flamea, afegí, que ele
problemes dt la pan i ole le8
r e pararions_ quoidaren apartals
de . tota iii fluiq ue
poliliea interior. (pie idoreix un carie
ina›sa %ami por a la poletniea.
I - II to lt
noslre es organilzar la pau que Franea
tots o lo pobles VIlIglolot. (Irgan :Izar la pati. 1.5, abonos que Un,
roscrldro of problema de les repara e ions. i aquest ptint
Franea no vol ja mes verballame a, sinó retinta I s. Seria un
gran h("( per a la Fram:os que

aqueats problemas de palo i par

de

Comp!elmla emb

1 d'idos de

io ds gneis.

le j'eludí' le ls

Ce laloqa

'lisie de mira, lit 111

E La nes clara

•

•
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ele/Et
SITUBEM

A L'ACADEMLA DE BONES
LLETRES
En Mima sessió celebrada per l'Ata/lamia' de- Bottet Lletres, mossen
fainne Barrera, Pbre., al qual corresponia el torta -de lectura, comunica un
trabáll sen sobre "Don Feliu Amat.
considerat com a biblieleg i catalograiista". Escalabomi la figura intellectual d'En Feliu Amat de Palou i
Pont Angirot (so d'agost de 1750-11
de nüvembre 1824 arquebisbe titular
de Palmira i membre de l'Acadèmia
de Bones L'emes (1781-1785).
Entre nat el que deixa escrit sobreaUrt la seva personalitat corn primer
amor espanyol duna História celesiikstica digna d'encorni pels seus miriaa.
El seu discurs d'entrada a l'Academia de Bones Lletres (octubre de 1781),
esaent president el comte del Asalto,
i . en el que tracia sobre els oficis
d'un bon bibliotecari, serveix a mossen Barrera per formular tota la part
bibgetécnica, tractant de sistematitaar-la per reduirla a doctrina especial.
Elegí el dissertant alguns dels conccptes bibliológics. fent notar la importancia que té recollir el cabal de
bibliologia • escrita per espanyols per
no ésser aquesta disciplina massa cultivada. Recordà els informes precestats per J. Cardona, bisbe de Tortosa Paez de Castro, sobre l'urden&
ció de la Laurenciana de l'Escorial,
expresaant que En Feliu Amat traet 1 de hiblioteçues d'una manera mis
catalogafista res
eientifica. Com
innova En Feliu Amara, la introducen!, del sistema per fitxes bibliografiques la den Espanya a Leandre Fernitidez de 'lloratin, bibliotecari de
'Academia de Madrid.
L'erudita dissertació dc mossèn Barrera acabâ recordant a l'Acadèmia la
data del primer centenari de la mota
d'En Feliu Amat, que s'escau el dia ti
de .novembre vinent.
lis académica senyors N'Antoni
Ruhiö i Lluch i En Ramon Miguel 1
Planas feren oportunes observacions
comentaris sobre l'exposat, i el prcsident. Els Francesc Carreras i Candi,
recollint la proposició del dissertant,
digne que l'Academia fará tot el que
calgai per honorar la memória d'En
Fehu Amar, insigne rnembre de la
rorporació i preciar historiador.
. 7.XPOSICIO DE FOTOGRAFIES
A L'ATENEU EMPORDANES
Al Saló d'actes de l'Ateneu Empordanis hi ha una interessantissima exposició de fotografies de paisatges i interiors empordaueaos. lii ha exposades
28o fotografies, podent-se veure tots
eta tIsiltQrc recons d'aquesta bella comarca del nostre país. L'expo,ició és,
cont hem dit, veritablement interessant.
Les fotografies expoaades seai molt
teresaant), excellint els contrallums, espocialment aquella Torre d'E/1 Joanäs
(le Tussa, les de Sant Pere de Ruda, la
catedral de (late% d'Ennenries i el
canipatiar runianic de Sant Miguel de
Ffinía.
L'expusició el molt visitada.
Felicitent els setas organitzadors.
L'ESCL/LA SUPERIOR
DE 13IBL1OTECARIES
L'Estola Superior de Bibliotecàries
de la Maucomunitat de Catalunya
1/111)111.34 que els examens d'ingrés se
celebraran a la segona qunizena del
me, de setembre.
•tenerit a la contenielecia que cada
dia sigui mes nombrúa cl personal tia:nit: que (5 necessita per provee. les
141414- es de directora i auxiliar que vaquen en les vuit Biblioteques Populars
la obertes al pública i a les abres
ata:cesan-ame/a es vagin creara, i
corporacions i partís:v.1m5 acudza
,'Clutinuanient a l'Escota oferMt líen
adiribuidas places de bibliotecàries
les .111m/inri que ak.abin llurs estudie,
sita- at,orclat que 140 feo linthat e/ noin•

/ ; d.....ahouncs que poden f./ved-44dr,

t-isni que enguany s'admetin totea les
aspirant, yue es pi escolie suficientment preparades a judici del Tribunal
aamination
Les sollitituds per examinar se dingres, ajar curo els doeuments juatificatiya de le cireunistánLics de la can(1:data, que Miura de tetar 17 anys
es presentaran durant la
primera quincena del me, de: setembre
a la Acta:Iría dr l'Escola.
CA4„.BW1 OFICIAL DEI. LLIBRE
Erraaisell de gotero de la 5 ambra
Llibte d'aquesta cintat, en
aeasiii• reeenumait celebrada, prcngue
qJs acordo següents:
` provar elliierents alees de soci.
•A
,1poiar els trcballs que l'Eaposició
de : Valecelona cnearrugui .a la beocio
rbi Luiste i de ks Arts Grafiques de
la qms formell part alguns senyors conMicra
:Estudiar el procediment a seguir per
0
evitar la competencia ;Ilícita que realitzen deterininats (il/i9SCOS i /loes de
venda dr llibres.
Fe :rmular davant del Govern la en.lati poieent protesta per la indetensi6
eil qui deixat a les Cambrea del
abtle , seise coneedirles representa,* dbeeta davant del Cunsell de l'E*mina.
Estudiar el !isleta procedent par* elkifillearedita majors descocar.
th dt Ilibreters de les República=
h,b961Weaeff9asea.
reure ere 'sänpatia les mu gres de
telisci6 espiritual I ccanenial enrases: pel: Camaitó de la .FIra_ del IXde rIcelleake. t
.

o

di5
P-

e Flátèn4a. atab
dieikbat
Govern
Oblipetori de Ier

barrixaioueliclu g.tütemuN YA
Ola, ci
ta lloi d., *S*,
ii j

AT.liosszazu 431124111,41,

EE 7 DEL INATL (Obaerraiiona d'Europa •. Nord
L
d'Aldea i !abades per telegrafie. ame fila)
Persisteix estacionan el regim de bon temps a la
Peninsula Ibérica, Franca i Europa Central, dominant pressions altes. - La borrasca de les
Illes

eitTAT2E-911111PS-A EATALUNYB.

•-11C8'
(Observado« de la Xatla
moteen:deba elle* .rioinonieadee Per Meten):
El cel ea. coinpleighent seré a tot Catalunya, amb
vcnts fluixos
,varlablee. Lea temperatures continua essent A tOt . arreu; la máxima ha estat
de 35 g ratis arBialtarts.,1 la- minima de so armas al
ec Estangentr»,i+Balgrerde.

Concórrer al Contares d'escriptors
espanyols i gallega que pròximament
tindrà efeetiaitat
.
„
ATENEU IGUALAD' DE LA
•
Britàniques perd importancia, mes encara s'obserCLASSE OBRERA
ven pluges a la Gran Bretanya.
Els alumnes del segon curs de J'Escela de Teixits d'aquest Ateneu varen
quedar mes que satisfets de la seva
1
HV
218.a.vel 7 te
excursió cultural a Barcelona i-a Terdut.601.
rassa.
•(
La visita a la Mentora Alsina i a
l'Observatori Fabra, amb les explicacions dels senyors Llobregat i Isidre
i l'anada al ntemeatir de Sant
Cugat del Valles. els serví d'una base
de cultura general interessant, aisi
com l'estada a Terrassa coneixent el
teixit de llana i el funcionament de
l'Escota d'Arts i Oficis i dc l'Escota
industrial els dona un sentit ample de
A 1,11 .111 ,
cultura industrial.
#¡4.,0
RC [LONA
L'igualadi resident a Terssa En Pau
Jorba no deixa ni un moment d'atendre els alumnes d'Igualada, ami com
ARUGONA
també els senyors Trullas, director de
l'Escota d'Arts i Oficis, i Salvador
Mirosa.
7> u...torrs 7 3..
I
- Han ineressat a la Biblioteca de
:.JULioi,, 2e ,iti, • 8
l'Associacia d'Estudiants de l'Atenea
•
durant el mes de juny els !libres seaSUPERIOS A BARCELONA. (S ondatges de Tamalera Mute, a lea 7 del metí):
güents : "Els Sants de Catalunya"
Altitud, meres:
250, 500, 1000, 2000 ,
(Vol. I). de Llorenç Riber; "lavenDirecció:
NE. ENE. S. SW.
tors i industrials": 'Vida y trabajo";
,Velocitat en metres per segon:
4,
7,
2, 14:
"Vida de J. Stephenson"; "Ayúdate";
"El carácter"; "El ahorro": ''El deber". de Samuel Smiles; "La leyenOBSERVATORI IBETEOROLOGIC DE LA UNIVERSIDAD 'DE BARCELONA
da de los dioses". de Caries Riba", i
"de la ira", de Séneca.
Rotes d'observació: 7, 13 i.113
Barúnietre a zero i al ideen de la mar: 7taro, e 029,
- El nombre de !libres prestats per
761 8 . - Termäinetre 'sec: 254, 26'i, 25 8 . Termiametre humit: 199, 19'2, ao'rt. - Hunitat (c entéssimes de saturació): 58, ap,
l'Associaciá d'Estudiants durant els
So. - Direccid del
mesos de maig i juny és de 196.
vent: ENE., S., SSW. - Velocitat del vent en me tres per segon: 4, 3, 2. - Estat de/ cel: cuasi tapat,
quasi seré, quasi tapat. - Classe de mivols: cussusuiu,
UN LLIBRET D'EN P. NEBIOLA
fracto-cúmuls; cirrits-strats; alts-strats, cirrus-strats
Temperatutres extremes a l'ombra
El catedràtic d'Obstetricia d'aquesta
Maxima: 282. - Mínima: 22' 0. - Oseillació termométrica: 6'2. - Temperatura mit
,ia. 25'i. Universitat En P. Nubiola acaba de
Precipitació aiguosa des de les 7
llores del dia an erior a les 7 llores del dia de la data: n'o milimetres.
publicar un llibret sota el titol "Bateig
- Recorregut del vent en igual temps: 124 quilb metres.
per necessitat". amb .un apèndix referent a l'avortament provocar i a les
practiques oposades a la concepeió.
Es un petit tractat de coneixements
Societat Alcaldes de la Vall d'AIlador de sardanes és una mena de
indispensables als metges, llevadores i
ran,
cosa estúpida i Horda que ni al so
pares de. familia, que cl senyor Nu-.
El general Cossitela marxarit
avui. a les
d'una inusica incomparablement bella
hiola ha acoblat i que ara l'editor sedel mullí rap a Vivir
per a rebre ei 'es tornada del
sap dotnenyar els reus instints gronyor Antoni López Llausas acaba
viatge. que (1es do 31;inresa si'Ilers"; vcddrictit parlar de la indus•leilapilegtelet
gut mi eap a Ma.trid,
trialització de les ballades: voldríem
Parla després dcl bateig necessari
ee-Ineiegiel"
1.7111'; P.11t.1ULES 1)EL REI
parlar de l'aparició d'uns cartells que
en cas doperació i de part forçat, rao»Isinele
f ie ropepré
A LPS, dc.in .11(...ns a des del
(tinca: "Hoy sardanas"; veldriem
nant setupre la seva exposició en eh balcó. sie la casa
perd renunciem a fer-ho; aleó
princip:s de la Iglisia.
Ist ontinciit le e s a e güents pai tulpodria creme que el sardanisme es un
L'apèndix d'aquest Ilibret rnolt in- les. davantp nJble. quo
safareig
de veinat amb ah, enrogacon 1/1111)
teressant també, amera de l'avortainteri,a;
11110)41114~ters.3
-Cum pliendo la preemeaa que
Ilats, baralles i cups de picador; algú
mera provocat, condemnant-lo sota
creuria que dins del sardanismc hi ha
hice a vuestros representantes
P eo.7
7;i1
tots coaceptes i blasma les practi- en
la Diputzteidn
»le
Hai,',' 1011a
els dc dalt i els de sota, els de la
'gil
i
ques oposades a la concepció en cls
visito hoy este Itennoso a- all',
dreta 5 els de l'esquerra, i res d'aixi,
termes justos que corresponen.
3Inehaes veces se os han prodías' el sardanisme; dins el veritable
Mereix tots els elogis aquesta obremetido rosas sin euimplirlas
saManiune només hi ha que eis canI-L-4:11751.
H
11g
ta dcl elnetur Nubiula, i no han pas eleapué.s, pero Alfonso XIII tiene
i411119
ea-rus, els que "senten" /a sardana,
pailabi a y os asegura que, este
de regatejar-se-li.
viajo será 11141e111,),... del MejoJ4ei1itspeliee7Itdri els que "comprenen" la sardana, els
INSTITUT DE CULTURA I
ramiento del Va 1k- de Irán."
que-"estinien" la sardana; l'altre esa.
IlEl'AID DELS TINENTS
I ja . que no podem parlar d'aquesL'AJITN1'.VMEN1' I EL REÍ
BIBLIOTECA POPULAR DE LA
. D'ALCALDE
tes
coses, aturcm-nos un moment per
A1111) 1.I fi de eal/Plar PI en
Presidils
per l'alcalde ¡d'ir OS
DONA
Ir:' un •sincer elogi del "Fotnent de
al seu pa): ¡,11), lisd'a pr da
reuttiren
ela
tinents
la Sardana", cada dia mis pidiere i
Steció Permanent d'Educació i Ins- Vich a • alaitio;sa. deniä. a les
per estudiar la /Vendría roe_
ducs en unid de la tardo. sorti.
mis excelient. I assaborim-nos amb
truía:1U. - E5 rcurde a les assolades
mulada
ped
Unen!,
d'alcalde
11,ron (In Barcelona. 1 . i) asilumo:es seves hallade: a la Plaga del Rei
que des del dia 3 del que son/ funciohil , de propielat pala ictilar,
1.1 g at .le les rases blindes i 1)0. i
les seves excursions fora de la ciunaran, durant les vaca-rices, les clasPalealele t rla regidor r . i rey°.
litieit socIal, senyor Salas tat. tarea Ilnable, tasca meritissitna.
Miran
ce s d'istiu.
Ilur paa pe' Pare de la
Ion, relacionada anib el proble•.Veddriene parlar d'aquells dos "coSecció Permanelit de Biblioteca Cintudella eq s paitn • ulars que,
ma de les hahitacions econimit_
lerdo'
neguts"; voldriem parlar d'aquells esNulguin ;líeCirculant i Pública. - (.?tieda casposa,
ques.
gir --Js e ti 1:1 launitiva.
durant els mese., distiu la publicació
Els reunits acceptaren una- barts' de dansaires que alguna vegada
se semen "regionals"; vuldrient par13L1
de les llistes de !libres adquirits.
iiiniement les orientacions prolar daquelles cobles que davant la
Secció Petulancia d Retiqió i Cuc
posases pel senyor Salas M'Ion,
En resposla al telegrama que
bellyor .a
i es ronvingu. t que en successi- clientela ae•senten "costuopolites"; vol- Diumenge, dia 6 a les vuit del mati,
d.. la
drient
parlar... pm..r relluncieni a terCampa dirigi a Llevda
pre
ves retinions os concretaran
misma resada de Comunió.
sident de 1;1 31anciUnintitat
hu; hi hä algú yac tus en pot privar;
une: ha )4 . 3 1) PI' arribar a !in
Durant els mcsos de vacances la
pla
Catalunya perque elevé,: al re,
estatviem-li feina.
general.
Santa Missa se celebrara a les vuit
la ate Intacto ele Barreleeno,
.:1 ja que no poden) parlar traquesdel mart.
diri;2.it a l'.11 p alilia PI s p itimul •
tes cuse .t, altirent-nos un momead per
'S. Al. el rey ole ordena BaleSeeeji, Permanent d'Organitzaci6 i
irr tut 5i5eer elogi d'aquells desconeglafie a S. E. para agendeppelp
Propaganda. -- • Aquesta SCCVid posa a
guts sartiaMstcs que. per portar a terel earido,ai sabido í
coneixement de te, Aaaaeiades de l'InsgOCIAL
14114..
me . la' . sèva lasca noldlissima, han de
131//1.1.1../la.
Mur eme, el manis; que altres arys,
me ha dirigido, eneargändoine
pastar per tota mena de sin:rifle-zis, per?)
religiose, dr la Pu-sentar:leí de
iidemils eme salude en ). 1/ 1',//1
incansables •segueixen en la Iluita.
TGIIN.11/.1
Llataneres estatjaran durant els me,
11..111111, 0 . .11 111.11. >11
feet o y
Ila h o . ii q f 114. tianl rl corre •
gratitud a la Ciudad cond,,I,
5 • smel)1NES
so, dr varances Ir , 5ikies de l'Insti1 a 11 . 1 , la 1:mleriten1 th,li1111111
ia pPreldni d pdignisino altut de Cultura ;que desitgin passar 1103
AL- -GAltliFli I) . AltI11.117
. älde.- Con el mayor gusto
de Coopera, ices Jr CalalUtten,
temporada al camp. Per a detalls; la 1 tu tu. itt it s . slos deNeue d i ,
.1. Eltirau 1 Gil:tedia. 4111,-,
p
Id.,
eIs velos del ca ir,''
>malaria d'aguaita Steckt (entresol).
PI'VsPritaCiei .
itzar ir;
5U alnig.0, Alfolieo
Arthaii "Val n licia s'lla cow-tquit
cooperatisla catalana va asaiaa
VS' Amic QUE SE'N VA
inta :'petiya
he a nicle de! la inaituuracid de
and, 1,1
Dies passats cstigue a la nostra
l'Extiosien", Internacional de la
Sdr,1.1111,13 .‘111,,t11,
i
radaacia, a prender comiat (le nota:Obres •Soriala ente
la qua!.
inalar
a l'es:mentada eaoilal
El
E.
ean
tres, el ilustre amie i collaberrador
dueant rl lislist mt
ardwalnient. lía diriail landre fa
abolla ;barriada.
«Tosen floreas Artigas, cx-secretari
de le, ... M I/1'11111(31s '1
de
-Por em p inen . tilo) orgnitilzat
de l'Escola Superior d r lit lis Oficis.
obres soeial,: ele CalalltilYa ifite
una per , a (1.1111a, a les den de la
L'ami() Llorens ahir al mal marxi
premien ¡inri eit
etlla. St renereanund del r.a,_
ll peeetaven el, la l'ederaehn
cap a París a continuar. pel seo comp..
1 .0 5' . I . A1 . 11.1111/ i Vaitnivia, it r arreo
lIrg iont1 de Con...e:dB-es. ".1ete, els cstudis .ceramics, que, despees
Despr.1 s iI }larga malaltia,
sP,21141`il 1,11de la pd:clighed cilla B: 1 reim..
de diverses estades preparatbries, hi
lía Miel. ale 8 anys el doetor
ant en llora números la in que,despeanara el segiient proEnrie 4 intliinpz de Casta, ale_ hile
hacia començat d'una manera sistema leressaill rea.enya .1110 Sobro . 1.1
lie catedrätic
matentatiquas
rica rany passat, sota eis auspicis ele
g ran eP ulatioul 'sitial do Ciant
rInstilut
• ."(íltipgeapieolii".
de
Barcelona.
l'antiga Manc,eniunitat.
P o lormPar i4 //' el stq l darnoe
Et (l'Inane,. de (lastro.
m1111 -dele
e'', Ventura:
mmiii
I:ol,ra a fer pels jo yel catalans a
p‘lradrdirtari.
!mala ingressal a l'ensenvanea
rf;gatif
flora". Sa,[10 ! . u a
Et,ta p AnioNs 11A1111E11S
restrkulger éS bete definida. Saludem oficial a l'any 1872, oblenint la
,de San! Joan". Naan:
ls 1 ... 11V1.1 . 12
rabseucia transitária del jove
110
inateniatiques de
vona
a laa -rahiutl,", 'Mercader; "Vline,,l'Inestiliet
Proolius I eilidonts dol
Navarea, ver
que ha de fer dringar en el cama de
,.11e41
ajen:e, essent traslladal al do
letiatari ele r...cruquers i llar_
l'esperit, el nom de Caialunya.
her. a la trunt.'• del pie que se
Barcelona a l'ato. aegiíeid.
•
'"'""""'"'""eloil.nnn
Fany I$13 fins iii 19IN,
eelelirara avni dinutrls. dia 8,
••
que
fou
esseal rl,, pi inwra convocaba _
ocupa da catedra de
aquests qualanta iaa a de la nit. i de a...
ViI1r . :111 ,e r. . han passal 11 , 1' la >vgruta o d., guarde d'onze, a)
‘111 11.3 R FLIGIOÇES
ti,, In
3,1
11111
gl•npril pidns
ilretitial. ear 1? ..e 5 a o. 3. prinetim I, per
Imeo p lonins, ttiolts
lela ivaln aviti tiempo) Bona uiisi'uitsu 5 ,Iar
an5i.10.
51 a rn al a h met e ?
l', n sltle,in
Eliurat I 11111halne que ha de
emitir/11s en el nido de les lleearroquial
SInnin Marin del
l p slablinionts do.
fres i do les einieles.
ItOre
g
freenneletd!
Ile sine
l'ofiei que foneionen dintrr
El seo entiteter. SellePr i bon_
ele del
dne
tern)e mttninpal 01%mm...tu
dadés, lt havia n fa 'wat el resquarts •.din vuil de la tarda.
Inh.
p q ctis i les .simpal tea de lols ílts
Cert. e Marja: N ,, stra 11ma
Pe,
la
imi
p
,rläiwia
que
el
que
fracturen.
sobre
tot
deis
td
Segane diguA el governador,
‚II' . ha elencepe l . a Sale
;;e11;.; alinnues. que el recorda- aquesta reuriki, es prega a tots
el viatge del rei a la Vall d'An Santa Clara. o a l'Enpuntita! assisleueia.
ran s'anava desenrotHant eon- ven. malura' les males 'estalles
se/el-ene:e : Flxampla t , (1 a la
que els linda fet pasmar, anib
faeme al programa establert.
5 e 5' 5 'esahi ‘'a .:Fis
priDissabte, despeds de visitar la considecaci l'afecte que
vlaniada.
Camarassa, aria a la P.Ada de es eo p serven pe: . I Pie persones
l'etnes
en.sufrairi
recte
5
d.,
d'esperit
les
äniindependut.
Segur 1 havent berenat a les
mjn-e'del..Pur;rator Toril de la
L'enterrament. que se celeofícines de l'Energia Eléctrica,
ens mecUlada Concepció, a l'Esbris ahir, fou tuca dernostraela
continua l'excursió fins a Mocarie!. •
lina. ou sopä i dormi a les 011- de les melles simpatles que el
final tenia a Barcelona, co, hacines de l'esmentada companyia.
LA eB81' .. 4 DE SANT
VOLDRIEM PARLAR
Diumenge arda a Capdella i als via pasea' rnds de la meitat de
a•
•
llaes de Stargent. Havent dinat la seva vida.
Voldriem parlar d'un glguabarreig
CRISTOFOR
D. E. O.
torn a Modins i ernprengue
..Attab' ...inal!u de la f u sta de
de (Ole, que molta gent en .crtiria
viatge cap o Salardd. Despres
94119.: Crelbf97. !a Germandnt
mal parada: vadrietn parlar d'erand'una excursió fins la frontera,
de-Nafers. ,Yiebrarit una funcid
nitradors inconselents que per divertlral verijo .e Jordi • el pobte: on
r,7, 1faioire el dia In. a reaglisia
se 1 fer divertir a uns quanta orgapernuitä al aalet de la .Societat
ii .1shatiPem, ofielanl. el ft. P.
nitzen berades; voldriem parlar de
Productora de Foreee Motrius.
Tenme, ;de
Ahir sorti de Lks d'ap a VieOVALITAT IMPLI,R1011
tea@ klladors infelkote als quals els ;`•..-Tke.prfs eBarcelona.
a ptae , rdirä
no peranela al niel de la Valorlseats 111:11111. BATAIN
lac aquella definleie: "el ha- :14%M . d'auloMbils, a la be-

Del Municipi

CROMA

cioctor Gin-Jerez
Castro

L'excursid de don
Alfons al firmen
catee

Les sardanes

liaba 'LA 013A °

Diradris,,t:7.44;de

:1,40

e

C A T AUN
VILANOVA
Es aaanalnada una noia
Ahir comeneä a circular el rumor que al terine del sei poble de
Sant Pene de Ribes hacia ocorregut
un assassinat, taut mes repugnant
per les circumstancies en que s'havia perpetrat.
Segons es va saber, un xicot que
eslava de pastor i mosso al "Mas
Vinyals", pretenia la filla única dels
masovers, els quals, veient inútiles les raons que donaven al xicot,
dient-li que Ilur filia era masa jove per emmaridar-se, i clavara la
insistóncia del mosso, l'acomiadaren. Es diu que el criminal els ametina amb que se'n recardarien.
D'a jad feia algun temps; ahir el
veieren rondar per alli, i avui s'han
trobat la dissort-atta minyona esgarrifosarnent apunylálada, mutilada i teta malbé al Une on llaves].)
Prop del cadáver trobat
les robes del criminal-i, donada
la veu d'alarma i fetes les oportunes
diligéneics, ha estat detingut a la
"Fonda del Carril", portant-lo tot
seguit als calabossos de Casa la Vila.
En corre's la noticia de la seva
Ida:ste: ció, gent pretenia linear-lo,
veient-se amb treballs la forea pública per lliurar-lo de les ires popuLa morta es deja Concepció Fem.
tanals Comas i presentava extenses
tenises d'arma blanca al coll i contusions a diferents parta del cos.
Segons dades oficiala, el crim s'atribueix a intent de violació, que
no fou comes, segons certifiquen els
rnetges, car la morra sembla que
va oposar una leona resistencia,
SABADELL
La senyoreta Maria Estruch ha
mort
Asir. dilluns, a dos quarts de dotze del mart. , s'efectuà l'enterrament
de les despulles moetals d
* e la senyoreta Atarla Estruch, filia de
duslrbal d'aquesta ciutat Antoni Estruch, filiada en la matinada del darrer diumenge.
La senyoreta Maria Estruch era
molt estimada a la costra ciutat, on
comptava amb generals simpaties,
per la qual cosa el seu enterrament
ha estat una veritable manifestació
Sol,
deA panyem amb el sentiment el
pare de la finada, senyor Estruch,
i ala setz germans, per a tots els
quals desitgem una cristiana culiformació.

ORQUESTRINA
GATZZ-HAARA.

Contractas
Reynis--.TapInerla, 35, primer.
SANT PERE DE RIBES
Una noia assassinada
Abans diumenge, a les set
del mati. ion trobada aasassinada a
un quildinetre del Mas Vinyals, del
terme ile Sant Pere de Ribes, la
nena de ta anya Concepció Fontanal, Comas, filia deis propietaria de
reamentat mas.
La víctima apareja; gairebé degollada.
Vetes inunediatament les opurtulle diligimcies per part ele les autoritats, i eense dubtar que es traeLeva d'un erina va sospitar-se tut
seguir d •inl pastor acomiadat de por.,
()11, prestat els ecus scrveis
al mas Vinyals.
El sots-caporal (Id Sometent de
Sant Pere de Pibes, En Juan Pa:cual ea peesar-ae en centunicacieS,
anib el caporal de I.a Granada, En
Rann.n Tallavi, i donú eoneixement
etint a la gnärdia civil ele \alma:eta, comencant inunediatament
..1 CM/a/lela elel premiarme assassí. 1/1al fig ./ capturat a les poques horca, per la guitedlia edil] e,nieletada
a la teanla "Fl
de
i Iliiiritt a les atuttritdts, e011ele! sus dedico..
vicie i
1.'assaai. Lidon. ele 34 anys.
es casal i natural d'Orihuela (Alaeant).
Sembla que es tracta d'un cas
dc satiriasi.
TERRASSA
La tasca de l'Escota Municipal de
Música
A l'Escala Munlcipal Música
Ira celebrar su.tra els eeaneens de fi
ele cura ;unte una brillantor extracrelinäria.
La tasca de l'Escota de Música,
tan modesta i poe coneendmt. es digna de les mes erais Ilnanees. La vida de les eint.a.s i n ehestrials, de ritme monoton. necesiten l'eacalf
den,titueions d'aquesta mena, perque en mig de les tasques i trebali quotidiä, el timada pugui trobar-hi quelcom que el dignitiqui i
Felevi per sobre les flaqueses lumia.
Ilel.

1..F. ,. rüla de Música Tia compres
el tribal' que li 0ertoca per a
:,queetä Terrassa oblidadisaa i ha
aaaajat ja la manera d'arribara 1 cm
del noble oferint-li els primers
imita, prometedora dc grans obres.
A la memória de rota està el record d'aquella inoblidable sessió
Satt donada al teatte Principal el
mes de rnaig i que assoli un èxit
ben ialaguer.
Alió era, itere., el primer pas per
arribar a una obra definitiva que
ha de tenir eeditinuitat i que no es
pot permetre que decaigui ni sueno-beixi entre rindiferentisme de la
sao.

E/ mestre Pecanins, anima il:iniatge de l'Estola, helase de sentiment
exquisit, sap Lié prou la arangorma.
ció espiritual de la ciutat,Sde Pot
realitzar una institució craqUesta
mena, sap els mitjans amb
compta i coneja la idiosincrisfia eerrassenca i el mestre Pecanins te le
en l'Escota i sap com ha d'orientar-la per assolir la finalitat que es
proposa. Ell espera que l'Escola pugui éeser el terreny abonat, permie
la liaron que l'entusiasme de tots
llenci produeixi bornes de cm. i arlistes de debó.
Si malgrat tots els esforços i 11111
tes l'obra imaginada no tingues
lització, Ilavors, pobra ciutat, quit a
responsabilitat davant l'espera dra•
niticador de l'art! quin desengaty
per als abnegats mestres que, an;b
tant d'amor, treballen i lluiten.
Ambiciotes no en manquen, entusafari/e tampoc; els deixebles segurdors de l'obra començada són t a
gran nombre. La tasca de l'Ese° a
ha de trobar l'adhesió franca i
cera i tothom ha d'acollipanyar els
dirigents de l'Escola amb alegria i
amb e/ sä optimisme que ens re.
cordaven en una ocasió memorable
quan ens deien: "Si somniem, no eis
desperteu, vulgueu somniar ans b
nosaltres i si vivim desperts a la vida, no ens deixeu caure adorrnits;
empareu el nostre optimisme per
l'amor a Den, a la chite i a la Música que ens crida a confabular-no
tots en un amor."
El nombre de matriculats en el
curs de 1923-24 Ita estat de 1 14 1
34 del curs preliminar.
Shan efectuar ice8 exatnens dalumnes oficials i 48' d'alúmnes umce c. Els examens dels lliures foren
presidits pel mestre Comelles i Ri
bó.
Han obtingut matricula d'honor
els alumnes oficials que segueixen
Montserrat Baca (solfeig tercer
curs); Antoni Vidal (violi quart);
Joan Tomas (voli cinquè); Josep
(inca (violoncel segon).
Alunines lliures: Mercó Cardona
(segon curs ampliació solfeig); Emitía. Vacarisas (piano segon); Pele
l'ou (solfeig primer); Josep Comas
(solfeig segon); Calme Pecauins
1 solfeig segon); Lluis Cabiscol
(piano cinquè).
Previa la presentació de la memòria del cura de practiques pedagògiques. sisan ¡linear els titula de
in oroi
,ecpsasosraoled: iso»slifeaitg i teoría a a
Viver. havent obtingut lambe ci titol de professora de piano, amb matricula
d'honor, Na Neus Gari, prefectore de l'Institut de Rítmica i Plästica de Barcelona.
SANT FELIU DE GUIXOLS
A la Cambra de Cumere va cricbrar-sli alas reunió deis contri.
buents d'aqucst poble, sota la preaidencia del senyor Boltet, per protestar deis pressupostos i arbitris que
intenta establir el it unicipi, atub
greu perjudici del veinat, acordara
recOrrer a la superiuritat, i regnant
entre els santieliuencs una gran indignació.
ARBOS DEL PENEDES
Noves diversen
Ansli motiu de la mort de N'AnLleonart. /Ilustre de..
dreu
cola Nacional d'aetue.sta vila, en una
reunid dexathinities del tinat, sota
la presidencia del senyur alcalde, ti
preuguè Faeord de tributar-li
homenatge ande la celebrado de a.•tenme:. funerals, i Lt collocaci.; sin
na lapida a la inatexa- ecola, quz
pepetitt la ecCa InemZeria.
El primer dei. elits actea va Mi&
II el dia 31 i le Muy. anda gran soleinnitat, tut el poble
Breur, i sentidea frases dcl res,
renel aerryor rector clogtzeren la fenebre eerimónia. Ea coHuca.cid dc la
lapida es fara mes endavant.
Per aqueata Alcaldía han estat dictades les dispusiciona que segueixen: Prohibieid de vagar pels
carters ele guseus sense morrid.!.„No
transportar fems i estoMbraVes.dri
de.1 dia. Cumplire ;
rant , les
ispoaat reierent a constraccien;s.
d
Compliment de les ordtuances ntu
nicipals per part deis ittiso s dc raticos de bestiar.
Aquest any ha resuhat m'ah
animada la Vesta majen- del sei pohl,: sIe Gerlvd. lars funcions religiosrs fosen soleinnea i els s cemcorregudissims, aixi • con) les teates
al Centre t'ataje.
- S'eatan przeticant les operaeions del hatee, queclant contrariats
els agricultora del poc rendintent en
gra, a eattsa ihr la secada.
GIRONA
Accident d'auto a Castelló d'Empúries :-: Una desgracia a Figueres
Un !libre sobre revancha del raigan
de propietat a la nostra tarta ;.; Altres noticies
Dissake, 3 la marinada. un auto
que anava a Castell ' d'tmpariea,
en fer un 5 ratge per entrar al pont
)1 " a1111)1),la vila, va catIre, í a la Muga
(les d'un terraple d'uns dote metre
d'alçada. quedant comp/etaihent destrocat. A conseqüència d'aipsest se.
cident va morir En Pere Cases, de
72 anys, Hender. i resultaren gresmeta fenilo En Manuel de la Merla
Cras, metge, de 28 anta, 1 En Pere
Serra, de so alias, corredor de comere, ela guata baten conduita ab
leas domicilis. El malaurat Cese
va ¿asen m'iterar diumengs.

‘.
.

•,

Disien -de -Figueres que die•abte.,•a les set de la tarda, va cau era un Pon d'uos . viut meres de

profunditat, en una de les cases que
es construeixen prop del camp des porta' ".Eniporium". la senyoreta
S'eme Come, la qual fou treta en
vida per uns paletes • duta al seu
dániicili.
— El jove escriptor d'aquesta ciutat senyor Pelar Negre Castell.
publicat una documentada tesi doctoral sobre fevolucin del regirn de
propietat a Catalunya especialment
• la diòcesi gironina.
— S'ha concedit autorització al
senyor Emili Mont .Maruny per eststdir un servei t'Alíe d'autos en-

Post de la Selva i l'estacan de
'•
Llansä.
— El dia 12 d'aquest mes, a les
cinc de la tarda. Pudra Rae a l'Aus'aneja el sorteig per completar les

tre

juetes municipals del Cens electora! d'aquesta provincia.
— El sensor Miguel Campuzan o Garcia ha aollicilat autorització
pet continuar dirigint l'Escota Horaelsna. de Sala Feliu - de Guixols.
Durant tot uest mes estar:01 exposades a' la Cambra de Comere • d'aquesta ciutat les ¡listes
chamal", rectificades. Les reclainacicns hauram d'ésser presentarles

clurant la primera quinzena d'agost
i seran resoltes la segona
mateix mes
.
_
- OLOT
•• • Varia
1-111 estat designats Per formar
;art. de la Vint-i-quatrena 'flossen
Albert. Pedro i En Joaquint Sola
Saderra.
— Segucix tense ploure fent
una calor Me& forta, com peques
treades.
— Després de la visita del docl'aura al manantial de Sant Roc,
gue proveeix la nostra ciutat, s'estan fent. els treballs ;conveniente

per corregir els defectes observats.
ii que acabin les alarmes entre el
vcir.at, .j. a . que amb tot i la gran
secada. l'aforarnent fet dona 1,260
litres per. minut, i d'aquests solaatent se n'utilitzen uns 720, o sigui que hi ha encara un sobrant
5oo litres. No dubtem que
ser quedarà solventat aviat, ja que
eo es tracta de manca d'aigua, sinó
, te deficiències secundäries.
— A la Casa de la Ciutat han
.ngut lloc diverses reunions d'alsaldes i secretaria dels Ajuntamenta comarcans per tractar

assumptes deis quals procura:un donar-ne compte detallat.
— Ea les seres darreres expo-icions a Madrid. han obtingut
sorellOs èxit els nostres compatri:
(1, pintors En tu Pasqual i En
Domerge.

laiasabte celebraren amb una
sardanes la seva testa anual
.
.hallada/es
del taller d'estatua,• e .
r:a rdigoiaa dels senyors Successors
ae J. Sacrest. Contra el costum d'al• res anys ; el§ patrons no hi prenguerCli 134rt:
— Durant la darrera quinzena
el movinient demogrrific ha estat

lun mort, cinc naixements i dos
alatrimonis.
— Ha estat nomenat ecemom de
sasfanyet el nostre compatrici mos-en Josep Clos, i vicari del vei pode 'Santa Pau mossèn Lluís G.
Pia
- - Es troba a la nostra ciutat,

arnb la seva familia, pee pasaar-hi una temporada, el catedràtic
¿'atar -la .
En Tomás
Carreras
rtau.
— Hl l'ostra

hospital municipal

ha rebut . una'almoina de Loza) pes,cte s dc dues caritatives persones

mar sitgen que el seu nena no es
faci • :blic.
SARREAL

Varia,
El doctor T.. Vives Lasierra ha
idninciat per muja dr ora/atare rohcrtura del seu Consultori-medie,
•tablert t Carrer del Roser.
Gaudirem. dones, de dos metges;

• doctor senyor Joan Farre, que
33 anys que ve exereint, i ara cl

. croe sensor N i ves.
Itylin •

re
_rers. t

rte.1 Prin
reoroGt:a.,

:glien47:4iVIVZ2.
P2,1%

.tefl*..."_silli I .*1-.1,tele
— La setniana passada morí
s o lo:Harem Na Maria Castells,n3,otra! Ullacant i.a,t.jdaKincrtrgio.
-...cteirlir -esta t molt plaent sa-

ludar a la distingida i simpatica se. y oresei jove mestressa Na Mag -

dalena kos Sagarra, filla del metge
rie V edar, que ha passat uns dies
en la 'ostra 'companyia.

- - 1.11 Centre Republica Autonomista la ernbellit l'indret de la se, Il frisona havent adquir i t une
ele.
ga ne Mentar, que donen al cate de
re medada societat un eaieut de
gran u-b..
— iom comença a preocupar* dy L
. eme d'ainna, leal peeveme ' tia plome aviar un desastre

i•— ,'.

•

— lis estat aprovat pel Colosell
Permanent de la Ilancomunitit el
projecte rracabament de les obres

del cami 'veiaal d'e N'ilatue a
earretera tic Salgan« ,a,la (Matera,
..
•
francesa.
— El dia de l'arribada del rei
,. no lii Vall haver classes
als collegis nacienals d'aquesta ciutat.

Ha mort En Ricard
Urgell

2,Lairini

CADA,
OFICIALMENT TAMBE, S'ESPERA QUE BEN AVIAT PODRAN ESSER PROVEIDES LES ALTRES DIJES POSICIONS QUE ES TROBEN VOLTADES.
ELS ULTINIS • CON1B.tTS. SE GONS LA 'EULE OFICIAL -

La "Fulla Oficial" dele d)(M'une. r'offle tals següents eemunicats oficials:
Ricard Urgen ha prodult dolorosa imDe Madrid. -- 60.333 — IR —
pressie a tols els centres artistics bar6'20 — 31) . — a Sota-seeretari ele
celonins i entre els seus nombrosos
GovernaciA
. al governador civil.
admirador:, amics.
—Circular Mito. 28.1, — El preL'Urgen ha mort Ce la plenitud -te
siden! del Direrloei &Idear, ena
les seves hit-ces i dcl set, talent. Fin
contuniert que la sobrinita Serdel gran paisatgista Modest Urgell.
rano, desprr ie de glorkis emulara,
contenga d'estudiar la pintura des de
tuolt ¡ove concorrent a les classes de ha ocupa'. aliiberaut la poblaciö per sis (Res assetjada i ataLlotja , on los company d'en Mir.
cada de Coba 1)arsa. minoran'
d'en.Nonell, anua Canals i de tots els
molt la situaei6 general del
artistes d'aquella generacia. que com- Marr
oe. v es plaent de comunibatí: amb un desordre entusiasta per
tar-vos-ho.
l'afranquiment de la pintura catalana.
De Madrid . . — 60.3.12-260—
L' Urgell. com tants d'altres joves del
763 — SOts-seeip tari de lloversera temps. adopta h fórmula de l'im- rttsci,'i al governador eivil.—Cirpressionisme a la qual a través d'una exilar núm. '.!ttii.--•-Pee a la sera
evolució gradual. imposada per l'im- puhliraeiö ;a la "Fulla Oficial".
peratiu de la seva personalitat. s'ha —Nada de guerra, de 6 (le juny
mantingut seanpre fide!.
de '1112 1.--E1 general ett eap coFels temps ene els seus temes memunica a lus 2 83 0. que te'Orle•
dilectes eren els interior , d'atmosfera nov e lal a la 'huta Oriental.—De
densa. matísada pels múltiples refle- la Zona Oecidentat que a les
xes de lee llums artificials diversa16'10 entraren a Coba Da rsa les
ment colorides. Per resoldre aquests
forres de la primera columna
temes s'ajudava d'una técnica formi- del general :Serrano, i que forlidable; la seva pinzellada. grassa i sef ¡t' aren una posichi rtl Stid de la
gura, donava extraordinäria qualitat estomilttda. liaren( eomeneat el
replegament uni seu vivac, a
als ohjectes. que situava en un ambient
l'hora que (alegrarla.
indecís de boira.
Posteriornient sita reblar un
La personalitat de l'Urgen. vigorosa i independent. es mantenia una mica nitre daspatx ale 1;1 n'alejas aual maree del moviment artistic d'ifiti- 1 oeilul. truSlIndatil-ne un altre,
ma hora. peda malgrat aquesta acti- el qual des de 1 - att Lauf dirigeix
tud, la seva pintura era admirada i el contundan, general de Ceutti,
sobretot respectada per les nos-elles ge-. que din PI següent:
"La 1'011111M:1 /la superat enneracions artístiques. que hi vejen una
obra plena de convenciment expressat cara votnpOrlitnlettl en
l'Ultim combat, al montarla d'aramb robustena formal digna de tots
ribar a la poaieiö. coincidint
da elogis.
a la haiontdo en
Descansi en pau EiHustre artista, el anda earrega
tota la llalla. que es Hallen danom del qual restara al costal dels
pintors rnée representatius d'un mo- munt els rifenys, cridant: Visca
Espanya!
ment interessantissim de la nostra
La litoral no pot estar mes
pintura
en la i rada.
Els ferias luan entra! a l'Hoapital somrient, orgullosos de
moslear ales seres robes xopes
Crónica deis
de sang, i enraonant de les peripècies de la Huila.
Pue, assegurar que amb
aquestes tropes, tant moros,
cota peninsulars i legionaris,
TENENCIA D'ARMES
podein anar on sigui pretis, en
Salvador Cabestany ha estat detin- la seguretat de 'drltet'.
Demit rebrem en aquesta pogut per haver-se-li trobat suma pistola
sició als defensors de Coba
'que tenia a casa seva. '
Dorso, amb els honore que meDENUNCIES
reix Mur heroisme.
El gerent de la casa importadora
EL GENEFIAL PRIMO DE RIFàbregues ita denunciat que d'un carVERA Dit • Qi •r. A RA • sER
ro els han pres sis peces de crespó
'E.X ERG EE (11 . 1 PEGA RA
evaluades en 650 pessetes.
FORT
—Ramos Segalés, amo d'un bar del
Rarlatit el President anah un
Clot, ha denunciat un seu dependent grup d'aristòcrates de les noque li volia prendre els dilates del mos- ticies , que es ¡tullen d'Africa,
.tigue que a les guatee de la
trador.
larda havia celebrat una conSENTENCIA
ferinent ami) l'Alt Comissari,
La segona Sala de l'Audiencia ha
general Aizpuru, el qual Ii hadictat sentencia en la causa seguida
via facilitaí noticies eatiafaecontra Jusep Vila Casamiguela i tres térrea, en les quala. dita l'Alt
mis, per fabricació d'embotits amb Cornissari. que les trapos del
gene ral errano Orive havien
carn perjudicial.
entrat a Coba Darse.
S'ha condemnat el Vila a un any
Despres s'atailsa el presii un dia de presea correccional i 500
als periodistes i tds ratipessetes de multas, als altres seis ha dent
fieä Ins mdicies
absolt.
—Les noslres tropea han arEL JUTJAT DE GUARDIA
ribat a Coba Darsa. havent
El jutjat de la Coucepció, durant aronseguit. portar roinbois.
Les notteies rebnites son, per
les llores que ha cstat de guärdia, ha
tant. mol( satisfarinries.
instruit 24 diligencies. Han ingressat
Itterhii dient el Preals calabossos set detinguts.
siden( -amor) a é sser nosaltres
AT RO PELLS
els que pegaresu ainh 1 sra.
NOTA DE
PRESIDENCIA
Ahir foren detutguts tres xofers per
haver atropellat altres tants vianants.
A la Presidencia arriben de faciL'INTENT DE ROBATORI EN litar la següent nota:
Altir, a les cinc de la tarda, ile.1
UNA BANCA DE MANRESA,
eridat a conferenciar el president
L'ANY PASSAT
Directori pel general en cap, mteA la sació segona de l'Audiencia li comunica la brillant presa per la
salir scie al baue dele acusats, Manuel
columna de) generad Serrano de la
Soler Con.
posicin de Koba Darsa. la qual poi.
El dia 18 de juliol de 1923, e! Somasa set dies assetjada per numbrOs
ler, junt amb tres desconeguts
enentic iortarneat parapetat.
pistola en tea. tractaren d'apodcrar-se
Un assalt general al turó on la
del que poguessin a la llanca Padró
posició esta enclavada, determina la
Germans, dre'Manresa. no aconseguint retirada de Eenemie i l'ocupació deis
el-- sei Objfete permite els empleats forte; en cheque, segons noticies

Jutjats

cridaren. Ells fueiren. ferint a Eempleat Francesc litnquet Pujol. el qual
trigä en curar 24 dies. • disparant
contra els que el. voltea detenir.
El fiscal alemana per al * Soler 6
anys dr prcsó correcc i onal per robatari; i anta 8 mesos i 21 dies dc presa', per dispara; 2 meses i 1 dia d'ar-

rest per les lesions. i 1 any, 8 mesos
i 21 diva, pele dispara contra els via.
naitts i 2 35 pessetes d'indenviització,
pere, cenit inr r no tenia mores, retirä
Eacusacin.
El. PLET DEI. RANC LIOLANDES DE L'AMERICA DEL SUD
• CONTRA EL BANC DE
BARCELONA
El jume de primera instancia del

districte de la Llotja, .senyor Ramon

Paterno Jiménez, dicta sentencia
en ci plet que costé el Bine tfolandes
dc l'América del Sud contra el Base
de Barcelona.
de

1?.I Bane de Barcelona ton cundennat a pagar 80,365 mueles i eIs seas

Ilitien
elernomenat mestressa de Toe- creditors.
em IN Justa' de . IA)PogimAlAinii'
El ' Elite Ale,EirceNIM
segtheia.

r1i:1"1.

SEGONS INPORMACIOS OFICIALS, FINALMENT HA ESTAT AUXILIADA LA
POSICIO DE COBA DARSA, QUE FEIA SET DIES QUE ESTAVA INCOMUNI-

La mort del notable pintor catalä

interesa», ~se obligad& per paré dd
Bans Holandés de sonnetre's als termine; i condiciona del conveni qua ea.
lebri el Banc suipis amb els sena

n

‘•

aPellat*

confoses, car la comunicació heliogratica que eaisteix es imperfecta,
una meitat de Lt guarnició baria

estat morra ferida.
1.a columna que ataca sotri inenys
de roo baixes. L'eneint.t
morts
i ferias al Ilustre [Nutre a les proximitate del fort allibertd. Mantmun
els monis i detalls per la dita raó.
El general en cap, que aouest wad ha sortit cap el campante:u de
Lau. tornara a les vuit de la nit i
celebrara iota confereimia telegrafica per fil direete amb el general
Primo de Rivera.
La columna del general Brun encara té enennes davant m no ha po-

gut raccionar tots els Roes. el que
e s d'esperar que avsn
pugui.
Als coneixedors ' da- terrena' no
els sorprendran aguaste, dificultats.
La Nimia del laau és, cona ja alta
dit. /111) muní de muntaayes de 15

o

quilennetres de congostos coberts de
brossa, que es consideró precie ocupar fa tres anys per a petits -UOCa
militare, que han estat ara objecte
dé -terne i 'tac per part d'en a nombro» harca.
Alliberar-los ea cosa dificil, pesé.
.trindiapensable intent i aix6 ve fentse veucent dificuVats, peial amb un
brlIlaut' Motril , I-ieorarge
lea - co.

*?.

Del triomi en aquesta linia Upen el respecte i actitud' immediata
de les cabiles. No SC111171il precia fer
sobre alai, mea gran; inainuatio»s.
La situad.", al Marroc no. deixa
¿'ésser digna d'atenció. 1. . millorada
notablement ami) la harca moral
guanyada i perqui reioreada la columna Serrano constitueix un element n'oh apreciable i útil per a
qualsevol ecració precisa.
Demés, la plaga de Tetuan i fins
ha dc Melilla. han re'nut ja tropes

peuinsulars, la sola presencia de les
quals &nuestra als cabilmays la decisi.', de reprimir tota rcbeldia.
El general Sanjurjo fin ahir un
vol de Melilla al Lau, on partir amb
el general Bermúdez de Castro i
tií a Teman, conferemiant anal) cl
amb el presigeneral en cap i per

nena del Directori. al riuM dona satisfactiries noticies sobre l'estat del
territori.
El Govern segueix pensant que el
problema del Marroc exigeix plantejar una soluciö radical, car crcu
que el montent demana imperiosament atendre les operacions pendents, fins hacer assolit per complet
la derrota i quietud de les harques
armades que han volgut portar la
rebellin a atriles tmes tranquilles i

alares sonneses.
L'ENTRADA A KOBA-DARSA
Tetuan, 7.—La columna de Llar'
Lao, que opera a les ordres del general Serrano Grive, vivaquejava a
Tisgarin des de disemines, en el qual
dia va entrar al poblat després d'un
aferrissat combat.
Altir a la tarda la columna va com ençar mlii moviment sobre KobaDarsa, que es troba a, l'aleária de
Tisgarin, a la vana del du. Les tropes que guarden Koba-Darsa havien
resistit heroicament els combats deis
riienys. VOltats des . de la setniana
paseada barren fer fracassar tots els

intente d'assalt.
Els horrors del ßetge. sense aliments, sense aigua, car els rifenys
havien tallat el pas al riu, sota un
sol de plom, han estat soferts • per la
guarnició, que a remeras es defensava valentament dels atacs seguits.
Per tal de.socorre'ls s'ha estat
tant tots aquests dies, i ahir a la tärda es fea l'intent decisiu.
Al vivac va comenear el moviment
de tropes en començar la tarda.
El nou atac als rifenys, que no
deixava que les tropes baixessin fins
a la vora del riu Lau i socorrer eh
defensor; de Koba-Darsa fou tan
impetuós cían els anteriors, perei de
positius resultats. En poc temps la
maniobra desconcertà els rifenys, els
quals es veieren obligats a abandonar

Ilurs posicions.
Per resoldre definitivament la situació es manà als soldats d'atacar a
ha baioneta, i a dos quarts de cinc de

la tarda les Imites entraven a KobaDarsa. Defensaven . Koba-Darsa els
soldats del regiment del Serrallo, a
les ordres de dos oficials.
UNA NOTA DE LA COMANDANCIA DE MELILLA
—
una nota fa-

eililatla per la Comandancia
Ceneral de Melilla es

.1 1., Pp niusula s'rstan pre-

abres brigades reforeaIv t p oli I,-tt. ele ('lenients, per
tal d'embarear al primer avis,
disposant •-1 neparan'

eussuei per inobilitzar tOtS V/S

liorna, que siguin neeessaris.
En
vombal Ibarra'. abren-aires pass: 11 en la Unja riu
Lau. ha reatar:11 ferit el capilla, del 11'1 .1: f' o ranger, senyor
doseii Asenpt,
DECIIET DE REORGANITZAcm-) DEL POS DE CONREES

laa "Gaveta" d'aval' publica
el targanitzant el CO2 de
CoOlVIIS. Ti; sis; arlieles.
Oism-isa que el director general ac
mese_
narra d'ara endartinl.
pet•so_
dn CIO . 1 . 1 s 1], clun
ofirines
i fi g nt • it ids loros i
nonti-len
iPeitipleals fle cadasenn;
en asuntare per mtl nonienanipid,
,p;;• >11;1 lje domar preferforeirt
funeitanaris inferioes a la
elasse segona i als p ritnees que
liti
Els anibulatil .: dependran
alela eans d'adminishereirl res farolitas;
seis podrir
per a la classifiraei.í i
correspondenein.
La Direeeid fi g arit ol r•Sgini
inlerior ds les ofieinea,
Direattl el aervei ela ambolarda halaran d'usar .e1 distanI ira e a peeial, •uniformes i ar111es de r.0 PlIPICe, les (piale ele
>1`11` 311 favidilailes quitra las diepotsi
neressari.
El. PRESIDENT DEL DIRECTOR! ES OPTIMISTA
A dos quarls de set de la
larda arrih: re ) general Primo

1/P Rivera a la Presidencia.
Ifa preguntat als periodisles si havien rebut ja la nota
referent a la nostra arrió al
Marro e.
Com aquests responguessin
afirma' ivamenl, ecl President,
fituressaltar-la importhuela
la dita nota 1
assolit per
les nostres 'rones.
"
. Avui ha sortil. ,afggf —
de .Irettian nap l mama melg

de-El Lau, el enmaridara ves-.

ral., A les vuil del vespre conferenciará. amb el Govern.
Pregunta,. el Pres.ident si denan passat anirit al Marroc, ha
c1tillesta 1 que. sf. En el viatge
Ii arompanyaran
real, del Clahiriera teil tititifel tul senyor
Aguirre, el comandan" senyor
Peilainaria i l'ajtaclant senyor
El Preshient digue als pcritolistes que eS t'aun en els
valors de Borsa, que 'inviten
pujal tutti rnotiu de les
noticies satisfachkies d'Africa
i de l'èxit de les nostres tropes.
Expuso a conlinuadó el seu
optimisme en la soluelú del
111'01110111n Ile

RESPONENT A UN MANIFEST
JAU111, L'OFICINA D'INFORMACIO HA FACILITAT UNA
NOTA.
Madrid, 7. — Ha circulat profusaanent, anda les inicial,: de C. de R.,
cornandant de l'exercit espanyol, un
maniiest.

Diu l'autor anönim que, de no haver-hi la reilexió en els de haix i
l'encert en els director-e, pot esclatar

vició dets pressupostos -ha *niel-post linares a un bon nombre, "tito
tata. als que per evitar-los un doble
traellat en poc temps. se'l; lag assenyalat destinació provisional a
lea administracions provincials de
la sera residencia.
EL CONSELL DEL DIRECTORI
El Consel acaba a dos quarts de
deu de la nit, i el general Valles-

pinosa diná així la referencia:
Per primera regada assisti al
Consell el sots-secretari de la Guerra, duc de *retiran. Taladré concorreguem els de Marina i Finances, i
cls tres portaren expedients de nimia alguna n'A importante, perú
tue no transcendeixen de l'esfera
dels respectius departaments. Després, el Consell continuä l'estudi
de la reforma del reglen ferroviari,
i per últim Ilegi els telegrames de
l'Alt Golnisari del Marroc.
Morunas despees sorti el president del Directori, el qua], dirigintse als periodistes, exclama:
—Res de particular. encara dura
la conferencia de l'Alt Cornissari
amb el generl Gómez Jordana.
Ens ha confirmat els fets gloriosissitns de la colunma Serrano.
L'a lt ra columna, o sigtti la del gene-

ral Bruta, ha quedat a les posicions.
Atad no
combatid. [fa estat
concedida la medalla militar als defensor de Koba-Darsa i s'ha obert
judici contradictori per atorgar la
llorejada l'oficial que manava la
posició. Es cert que hl ha hagut
molts morts encones i que s'ha agafat molt anname»t.
Les guarnicions que han comba-

leus humee gessat pershiKep-:
si religiosa forra" coas sofe.ritatiid:

al conferenctint, trinó que 410:•01.
que la grasa ea*
existent e4 regolaSei d'aeord MAMO
normes de vida que Deu planee,
assenyalat a Ilnaillte,
**Predicar el ¡liare exam-'all"4::
qué rolen yue us digui? Ed ama dic.

nació un xic atrevida. No õ (Me
blasmi de la discussió, car delta

en surt la Ilttrn com del percudir de

dos pedernals. Per ò és que el !hure examen va més lluny. Fins
diré que nega el dret a la discossió, car segons da per diferent que
sigui la posiciö espiritual de codeada tothom es troba en terreny legítim; de manera que ni veig possable la polémica que v6s voldrieu,
companyona, d'aquest lliure examen.
Detué.,, es doctrina condemnada per
l'Església.
No seria tan fora de ra6 la proclamació vostra ai ene trobéssim en
una situació caótica com es trobaven els pagaras d'abans de Jesucrin, per exemple, en qui tota doctrina fracassava i cap tenia l'ajut
d'una autoritat infallible. Per0 la situació d'avui no és aquesta, alinees .
per a la gent d'estudis o per a • la
gent que tenen prou oides per a entendre Eampla i sonora veu de Eargument històric i moral del catoliCiSMie
DU
e. que "no tenim Església—
com a. cosa organica—, ni gairebé

esperit religiós." No veieu la jerar(tuía de l'Eaglésia? Dones és or-

gánica,
No obstant, jo crec que en general no és viu l'esperit religiös, ja
tut
han
estat
rellevades
per
les
forviole:Meta entre el Govern i la Maque tot l'ordre moral ha sofert una
tes arribades de Melilla.
rina de Guerra. tan soferta i generogreu desvaloritzacio. I certament,
FELICITACIO
AL
GENERAL
sa, un conflicte.
ho és d'espantosa aquesta uranirniB
ERE
NGUER
Afegeix que aquesta 11.0 és mes que
tat—ateisme pràctic, tornassolat ellat
una dada de la gamma extensíssima
Madrid, 7.—E1 general en cap ha catolicisure--essent igualment cert
adreçat
al general Berenguer el se- el que dieu que "augmentar aqucidel problema plantejat del 13 de setembre enea, i en el qual l'experièn- grieta telegra:na:
xa unanimitat rebaixar encara
"En aquests moments d'intensa el nostre pob s issim ambient intelleccia ha subratflat de manera eloqüent
preoeupacin,
que
aromes
pot
capir-se'
tuar. Això és cert, però mai poels desencerts en que factnal política
mesurant-la, no s'ha apartat de la dran entendre's sota d'aquejar blasestá culminant.
Diu que el fracels fa probable una meva imaginació el voltee record i me els que cont J M. Junoy invitin
soluciö republicana, que seria un ver- cl de les vostres tristeses passades. al catolicisrne veritat, 110 al calonis de la més desenfrenada demagògia.
Avui, que una nora brillant pagi- licisme bardissenc que ves velms:a
Proposa. roan a reatad, la tendencia na de la histária de l'exercit d'Afri- Catalunya. La resta alel vostre arde l'exercit envere
monarquis- ca emplena el meu esperit de satis- fide no us ho vull discutir, cae no
me possible a Espanya. que és el trafacen)", reho també l'agradosa nova se si els negres de la censura em
dicionalisme, regit per don Jame de que la Patria no es vetará privada
priven de veure anda claredat el
Borhón.
dels vostres servcis , i aquesta sincera varare pensament; sola m'he referit al que sembla que ha resta enAmb aqttest tradicionalisme s'incor- enlodó la senten també aquestes troporarien grans nuclis del Nord. Ara- pes i els demente eivils i musulmans ter i que ha dissonat de la nieva
i Valencia. i. a Me3 a mes, ca de tota la zona, que forera testimoni manera de veure el problema en
concediria el poder públic a hornee de la vostra tasca.
Miestin, per quina única raó---ra que
es tracta d'una Miestici transcendencivil; el iracas deis quals no solidaRebeu, amb l'afecte de tots, una
ritzaria el de l'Exèrcit.
forta abraçada del vostre company. tal—rn'ha semblat oportti adreearNOS fa preséttt une,
A l'Oficina d'in f ormaciiS de !a —Ialuis d'Aizpuru."
ts repeteixo, aprec4t Pla, que
Premsa dejen que aquest document LA SENTENCIA D'EN GONZAL
no és pas cap mala n'aduar que
tant pot esser apócrif com auténtic,
DE LA COLINA
em faci escriurc aquestes
perque no porta peo d'imprenta.
Madrid, 7.—S ylia dictat sentència Sóc un admirador vostre que Bettes.
S'Iti auguren dissorts i un possiun deen
el
proies
per
la
mort
de
la
sesitja molts anys de vida, per be
ble conflicte entre l'Exèrcit i la Maa
nyoreta
Purificació
González,
ocorde la riostra cultura.
rina—diuen a l'Oficina de la Premsa—, de la qual cosa no en tenim idea reguda a l'església de Sant Cenia,
Octavi Grau
en la qual es conaidera al matador
d'on pot venir, ja que, per sort, la,
Gofiol
de la Colina, com a autor
PENSEU'S-HI ABANS, FADRINS
unió es estreta entre ambdós bravas
armam, ni nurs interessos en l'actua- d'un delicte d"assassinat que qualiSr. Director:
fica d'alevoeia i en la que conectelitat apareixen en pugna.
Denla la casualitat que un serren les circurnstáncics atenuants
Després combat també aquest docta.
vidor vostre l'any passat era fadri,
d'arrebat
i
obeecació.
melar per republicana la representació
Se li itnpesa la pena de disset i guanyava, pela endavant pela enarrugada pel Govern als obrers a la
anys,
quatre mesos i un dia de cade- rera, el matera que ara. Però les
Conferdpcia Internacional del Tremeres despeses d'aleshores eren
na temporal i indemnització de
ball, cosa veritablement absurda, permolt mes ptites que les d'avui, que
què precisament aquesta és una re- 25.000 pessetes.
sóc casat i pare de familia i pago
La familia de la víctima ha representació genuina.
78 pessetes per trimestre d'inquilie
AsseriyaL l'autor com a ntitja de nunciat la indemnització.
nat.
EL NOU GOVERNADOR
salvació d'Espanya l'adveniment de
Dones be. Fan), passat vaig pagar
DE MADRID
don Jaume, segurament alltanyat d'a2 3•40 pessetes de cédula i aquest
questa maniobra.
Madrid, 7.—El nou governador de any en paguem: la me y a mullee 1463
Perque he, diu l'autnr anfinim, cal Madrid, scnyor Ignasi Pehalver i i jo 58So, es a dir, entre tot, 7315
creurc Cll el seu patriotisme, perú Zamora, avui ha reina per primera pessetes.
ami) tut això que dernana en aquest vegada els periodistes que fan inCom que trobo que això is una
document portada gratis mals i el Dia foramen:,
Govern.
manera Inolt poc adequada dc forector; co veuria irbligat a reprimir
Després de les presentacions i fe- ntentar el inatrimoni, vis prego que
amb tota severitat.
licitacions de consuetud, el senyor ho fiar notar del costee diari estant,
Els pessimismea d'aquest judici no Pciialver ha dit ala informadors que perque o les autoritats ho corregeiets comparteix l'opinió pública, ni fins mai no s'ha dedicat a la política ni
xin o be els que encara hi siguin a
estant aquesta dies preocupada per la bavM ocupar, fina ara, cap duce
temps si,i pensiii, abatís de casarsituació d'Africa.
Davant d'aquests

en ella.
SUCCCSSOs —

se-

gueiun dieta a l'Oficina ile la Panea—espanta pensar el que batida sue-

ceit en enanco- la seminal i promptitud en el Director; Ilavant d'una de
situacions' mes greus i me;

s'han presentid al Marroc.
Fin:almena, l'autor parli de la cliccessió del Govern actual i — diuen
l'Oficina d'informacions — que el
ciiIIIIC

suceessor traquest Gocen dependrä de

la (nema i premptitual amb qua es doni

vignr al partir il'"UniOn Patriótica".
El. DES P ATIC oltDINARI

se-

Sollicitä despees el concurs de la
Premsa, sense el qual no es pot go
Verflat, i acaba declarant que abans

de formular programes ni projectes
ha d'estudiar els assumptes pendents
de saalticia.

EL LECTOR DIU..,
A

En

Tosen Pla.

A (su p era 11;1 ile a pahcal el
prearda . nt
Direelori ;m'ab
general Oamet. Jordana, el di reeler
comilona:arrolla timad
coronel senyor Tratar, el
d'administraefri q ueal settytm
Ealso i
utrajor
tb . la Presialitivia.
he:prAs [oren lambe' rebufa
pel general Primo de Rivera,
despahant andi els sotsSerretat is de Marina, Governareí i Natal.
ilesprés el president
dita . ..lora la risita dell 's generacla
Los Areos. Arraiz. Marina i
Motiter0 Navarro,
El. %. 1.1'1"/
fiENEKAI.
PII1MO DE 'MUR h tI Al:111CA
,•1
Pasa( alvina. quan
rei ele la ;:t. Va PIet/r,,,iti a la Vall
\t -ami. anirit al l'atan el pi,sident del Dievidori, i de la
ronferencia ano relebri amb el
solora dependrít , si sortitai ii 11(1
el maleix din a tralitzar e) seu
hnittiriat vial ge a la zona t le

Permeteu-me, amic Pta. que sic
parli mlii aie del vostre anide
dia
.5 sobre la conferencia d'En J. M.
junoy publicat al nostre volgut diari. Sovint m'es plaent cl Regir-vos;
pern si la major part de \Tararira'

IN ALLARIMENT
Una anea uota de la Presidneja din així: .
Come alelada . la noticia eleandada per la premea d'haver
obtingul. reposició en Ilur Hoce,
ele funcionarle de 1:errette que
(oren separate del servei cola
a c,uneeqüencia de la vaga de
fa dos anys.
L'ocorregut és cl que segons re.

minal; no és el catolieisine real al
qual invitara En jutioy a la t'ostra
joventut. Predicar, dones, aquest
tolieisme a aquests catòlics no 4,
'voler que la gent visqui i mori

be la Reial ordre de ntarc,de iga3
aush aquella que han esiaCeobrint
vacante i •eomeonaggilencia de. rapli,

cinc per a rías una aprovació sincera no pm avui tenir aquest goig,
ja que en l'esinentat arríele Inc trobat quelcom que segons la nieva
manera de ver:re—per-meten-111'h°—

constitueix unta veritable equivoca-

l'aspror del meta parlar. que no es pas inalignaciö per
la vostra persona sinn sinceritat catalana.
.1 Catalunya dieta que "toda=
n'es de catölic, filie a Eso:trena. en
alguna. d'un pietisme exagerat".
Deixo aquesta segona part per no
sisee ini caa general, inútil per tant
ció. Perdonen

per formar judici del catolicistne català. I !Tierna-Irle al catoliéisme ge-

neral que %fas reconeixett a Catalunya, he de dir que sois ho es no-

s. R. T.

CRONICA JUDICIARIA
ASSENYALAMENTS PER A'
AVUI.
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera, —
tš as-,

aenyalament
Sala segona. Oest. Fallida.
Climent Velaldac, S. A., contra
Climent Vilatilac.
eiirona. Major guardia. Agua11 V;latiot a contra Domènec
Barttuta.
AUDIENCIA PROVINCIAL

Seeciú priniera. — Sant Fe litl. En oral per tinença d'arma
curta contra Didac Amador.
AniliCnria. Dos oral!' per lesions contra Pere sittlichea_
&tiquet Torres. i un
Seeció segona. — Oest. Un •
oral per robutori contra Josep
Rafe).
Concepeni. Un oral per esta
fa contra ‚losen 011er.
Vilanova. Cti oral per alomplal rolara 1!a litt Gonaidez.
Seerici tercera. Sud. Tres
orals per atemptat 1 .10shins
contra Valeri Lecha i Jotiquen
Ballestees.
Secció quarla. Bareelenela. hit oral pee tinenea d'armes
contra Rainoti Carretero.
aalowlafflIfflall111~11~1.1111.11111141~P

AQUEST NUMERO
HA PASSAT
CENSUReittgrAte.

havetrja coMprat el anille tse de¡erensia den
indispeneable en eIstiotre.t

1

1
Ha

començat la VIII

RTIVA
Dimatis, 4 de infiel de 11114

Novena serie: 1. Heise (Pean
2, Risznalievg Olongrial:
3, Harca (finländin); 4, Vibeen
(Suecia);
Papas-jugos (Grecía(. Teme: 11 s. 1 - 5.
Décima .serie: 1, 1,'Á•ltuld
(AngInteri'a); Itimehard
(Beigiea)*;-3, Armstrota (Canaria): .1. rPemirlisis (GrArin
5. (aksilo: (Lnthnial ; ToMPs:
11 segons.
Oonzeava serie: 1, "forman
(Amerieanos ; 2. SInthi (Suïssa' ; 3. Hall (India): 4, Ost Prhald (Suecia', ; 5, Estibar
.trg e nlinst); 6. Bancada (.1fetic). 'remas: 11 segons.
Dotzenva serle: 1, l'estar
(Canada): 2. Van hampen ( 1-fo1 andr0 ; 3, Bornor (Suïssa): I.
Chnslrat (Hongria': 5. Lave
(Ir)anda). Temps: 11 s i 1-5.

Olimpiada

ti
' primer dia, els Mieles espanyols no han fet c 7 p impressig
fi record mundial dels 10 Km. g s novamat batut p51 hienas Ritola :-: Abrahams recordman oifmp c de s 100 nutres
LES- PRIMERES CONSEQUENelES D'UNA PREPARACIO

DOLENTA
_Els Jocs °limpies ja han comenCat. amb tot l'esplendor imaginable.
Els &aticemos han resta: del tot sarisies de la grandiositat dels espectacles admirats dissabte passat, amb
oCasiii de l'obertura. i els passats diumenge i dilluns, dies que s'ectuaren
les -primeres proves del programa.
Quaranta cinc nacions es disputen
la supetioritat del ~ele en una
11Mta quieta, neei eavalleresca. Els
minora homes d'aquestes quaranta
cinc nacions, amh un esperit mes o
menys patribtie, segons les reces,
g riten amb afany i coratge per
triomiar en aquesta guerra en la qual
els millors soldats eón aquella que
han estar mes preparats per aostenir les dureses &maneara exercicis. en
ele quals tanta importancia té la inteRigencia cm, la fortalesa dels bornes que hi prenen pan.
La Franca esportiva ésta vivint
veritables jorras de Onda. El temple
de import está rebent aquests dies
la falaguera visita de mils i mita d'espectadora de tot arreu. que arad, un
sentimept de viva admiraciè contemplen les gestes dels adetes que durant temps i terriers han estat veritables esclaus de l'esport. somniant,
cada dia i aletea bares obtenir per
a la seca patria els llorera de la vicFelieos -aquests arietes que
•
s'han vist el cos cohert pel jersei
•
lluint al pit la gloriosa ensenya de la salta terra! Pobres dels
que no han pogut anar-hi!
• ••
Les conseq5encies Tuna mala preparació han estas paleses. Nosaltres
ho deietn, i els feas han vingut a
donar-nos la ra6. Mis que el ri(Edil. la majoria deis, atletes que
actuaren diumenge passat palesaren
no hacer estat afavorits pel Inés pe-ti t progrés en el perlode de preparació (?) al qual semblava que estaven
sotmesos.
De l'Ord6fiez fins a Larrabeiti,
passant per Mendizabal, no han arribat més malla del lloc que era de
preveure.
Mendizabal. afavorit per una sort
increíble, pogni triomfar en una eliininatória, peda de quina manera!
Per triomfar Mendizabal, si serien
.dolents els setas adversaria que el guipuscoà empra el pobre temps d'onze
segons i dos quints!
Els restants, Ordófiez, Junqueras i
Larrabeiti, foren posats foca de combar a la primera eliminateria, i cap
delle fea un temps remarcable. De
manera que la presencia de l'entrenador, áquesta cegada, Ita estat ben

Diéguez, dins de tot, es qui ha
salvat el scu honor mes discretament
arribant en dotzè lloc a la final dels
deu quilòmetres. (En aquesta prova
no hi havia climinatirzes) No pretenem pas enlairar cl lloc ocupas per
Diéguez, del F. C. Barcelona. simí
el tcnipa fet per ell. car segons ens
anuncien els telegrarnes de París, va
barre el record espanyol de la distancia.
Tot aixe) és el que han ¡el els atletes peninsulars tins avui, es a dir,
el que ¡creta diumenge. A les altres
provea celebrades el mateix iliumenge no hi prengué part cap espanyol.
• • •
Dels arietes estrangers el que ha
causar mis bona impressió ha estat
el finlandés Ritola, que guanya la
final dels deu quileimetres, harem
el record del atén de la d' rancia.
Nurmi. el seu immedial rival, no
prengué part en aquesta cursa.
A la cursa dels qttatre cents metres
tanques no hi llague res de sensacional quant ala temps emprats. De mita mantees. cal remarcar la bona
classiticació del francés tico Andre,
el (mal, una vegada mis, podra prendre part en les finals d'aquesta proca.
A les diferents eliminatóries i
quarts de finals dels trat metres, els
atletes es reservaren per a les peones
properes. Malgrat això. i si lié is
cert que en lea eliminatòries gairebé
els temps ¡oren d'onze a onze i un
quint. en els quarts de final, els americana Murchison, Bourman, Paddock i Scholz han igualar el record
olímpic de la distancia: deu segons

MOTOCICLETES
Peadiuq

2311113111

9116 HP.

inauguració oficissl dels VIII Jocs
0:finpic.s de l'Era Moderna.
L'acte revesti l'esplender que Ira
circumstancies imposaven. Hi eren preseda el president ele la República
Francesa, él priman de Galle'., el Nunci a Paris i el princep de Suecia.
La desidada del, arietes de les 45
nacions iota inacabable; l'equip de
Nord América es cotnposava de 400
representants i iota mea aciareat.
Referint-se a l'equip dEspanya "hom

Tretzena aérie: 1. Seltolz (América): 2. Hantmer (Luxemburg).
Temps: Si e 2-5.
Catorzena sirle: t. Abrahams (Anglaterra); 2. Carr (Austral(a).
Terrtps .
B..' ,
Quinzsna serie: t. Andre Nfomlou
(França): 2. Torre (Italia).
Setzena serie: I. ltlendizabal (Espanya); 2. Vince (Canadä). Temps:
n 5. 2-5.
Dissetzena sirle: t. Goro (Rongrial; 2. René Mourlou (França).
Temps: o s.
Ql'ARTS DF. FINAL
Primera eliminatòria: t. Murchison: 2. Francipane. 'ferrar,: sos. 8-SO
Record °limpie empatar.
Segona serie: T. So/trinan; 2, Parritt. El mateix temps de la primera
serie.
Tercera sirle: a. Coaffee: 2. Nichold. El rnateix temps.
Quarta serie: t. Abrahams; 2. Mester. Temps: to s. 6-to. Record olímpic batut.
Cinquena serie: a. Paddock; 2. Legrelle. Temps: to s.. 8 d.
Sisena serie: I. Scholz; 2. Carr.
Temps: in s. 8 d.
Queden classificats per a la send-

amnimmus

Copes Sport
Medallas, Figures
allegbriques. Gran
assortit. Miren els
aparadors.

SANTAMARIA FABRIGANT3
Ferien, 34.

Preus econòmics.
IMM11••

s'admira de l'esprimatxament dels seus
atletes amb maillot vermell". diu el
diari "I.Meuvre".
El iinPsOs laten aclamats: no en
va 12 perita Finlandia és la rival més
temible de la gran Ameriea.
Va ésser una festa d'entusiasme,
digne prOleg a la gran Olimpíada que
començava a l'endemä.
ELS RESULTATS TECNICS DE
LES PRO4'ES DEL DIUMENGE
La CO MCIrritICia a l'Estadi de Colombes ss, arribava ni a omplir-ne
la meitat de la cabida normal.
Reas ací els resultats obtinguts.

400 METRES TANQL'ES
Primera serie: 1. Firroirins
ameriu; 2. Lara
; 3,
Ilacdonald ¡eartadf . nu Temps,
segons i qualre quints.
Segona e I irni na 1 in: id. 1, Coulter (,nmerica' ; 2. Vtlen (fin!andes', ; 3, Ilungreen (dina- I
rnarquirs'r; Arnavdin (francés),
abandona.. Ternps: 55 segons.
Tercera eliniinatOria: 1, Geo
Andre (D'anees); 2. 'lltarsen
(dinamarqués); 3, Tallarlos
Temps: 56 segons.
Quarta serie: 1. Viel (Eran; 2. Kukola ( F inlandia); 3.
Talharn (Anglaterra). T,-rups:
57 segons í un quint.
Cloquean ser:e: 1. Tavlor,
lamerica); 2. Blackett (Atiglaterra) : 3. T o mpson (Argati-

REM
REGATES DE CLASSWICACIO
Al Club de Mar se ce'•braren diumenge passat al matí mies regates
de casals a dos remera sobre un
trajecte de 1,000 anilles a classificacle, per a iols.
Els resultats finals foren com segueix:
Printer, Riera i Ciabas. timoner
Anglada. 5', 49"; segon, Balaguer i
Pla, timonel. Arbona, 5', 51", 2
quinta; tercer, Arme o gou i Gibernau, timoner Arbona. 5' , 52", I octau; quart, Vila i Agnilar, titnoner
Arbona, 5', 55", a quint; duque,
Peris i López, timoner Martí, 5',
59" 1 quita: sise, Montseny i Rufast, timonee Arbona, 5' 59" 4 quints;
sete s Sanz i Navarro, timoner Lozano, i Babe i Gómez, timoner Arbona, 6', 3 quitas; ,sgueixen .fins
dotze equips. Quedaren e`assiiicats els cinc primen. La carrera era
al cronógraf amb el bot "Gentil".

nläs.
Ton i Ortiz.
Puig,
Bretos (A,), Tri-

Bad

go ( M .), J. i F. Giben, Granados i Fonlanet.
Per Asser en una hora no gatre a PrOOSit, el mimbre (Fati-

eionats que aendiren a acomiadae-los no era pis molt nomhl : Os amb tol i que aquests els

smompanyen amb Ilurs entusiasmes, i ;Tiriten el ferm desig

CICLISME

La XVIII

Volta Ciclista a Fraile
•••••

(Vultena etapa, 427 km.)
L ' ETAPA PERPINYA - ToLo
HA MANCAT D'IN'PEF1ES. :: EN
MOTTIAT ES CLASSIFICA PRIMER A L'ESPRINT. BRUNE11r n SEGON I B01"fECCHIA
'TERCER. :: BOTTECCHIA CONSERVA EL PRIMER LLOC DE
LA CLASSIFICACIO GENERAL.
JANER I uTERO.
La vuitena etapa de la Volta
a 1f naif:a, que és coneguda per
"l'etapa de la calor", perquè Os
fatua que cada any els corredurs passen una calor extraordinària, va de Perpinyà a To16, vurejant la Mediterrània,
passant per Narbona, Beziers,

Inin

La reptitació que per
lit seva durabilitat tenen
aquests auttouübils es tan
un)verSalment reeoneguda
que ja no eausen cap sorpresa !les nolícies de què segueixen reeorrent un quilometralge vernment excepcional.

CAP A PARIS
Diumenge. a les 250 de tia
larda, sorl tren cap a París els
nerlarlors selecetanals per a
prendre parl a l'Olimpiada.
Pises moinents abans de la
sonido els nostres nedadors temen manifestacions moll, encoratjoses i entusiasliques de l'esperit ami) que van a combatre
per lal de posar en Ilion Illoe
nostre esport.
Composen els equips:
100 aferres, Pinillo.
800 metres retiros: Pinillo,
Poradejordi i BerdeWatee Pois:

AUTOMOBILS 1
DODGE

de qtle
triomfants eri fa'
forta palestra.

LA solurIDA DEJ.S NEDADORS

Montpeller, Nimes, Aries, SaIon, Aix, La Cinta( i Toió,
427 quilbmettes en total.

1

Les dificullats no tala malles. iteró els corredors, can,
sats de les etapes pirenenques
que l'han precedida, acostumen
a no excede-se.
Enguany l'interès ha Mal
plises . mas pela que els anys
anteriors. ja que elh eorredots
han -vitttjat" duran1 101, el cure
fin mant un sol escamot. Unicamera poes quilbmetres abans
d'arribar st 'roló Va haver-hi
'Mita per obtenir el primer lloc.
El primer d'arribar ha estat aquesta vegada Mottiat, amb
tres minuts d'avantatge sobre
Brunero.
Bottecchia, malgrat d'haver
arribat tercer. conserva el primer bloc en la elassificacid general.
Els corredors sortiren de

A continuaeid publiquem al-

g imes Jades relativen a Janer i
Otero ami) relació a la elassifi(meló general i tsl lemps esrn o tçal per ells i davanters

res
p ectitis de la primera i tercera categoría; aquestes darles
fan referencia al finall de la se.
tena etapa.
Primer de ist classificació general. Ottavio Botteeehia. 109
hores. 3 minuts, 5-1 segona.
Primer' dels tourisfes routiens. 25 de la telossificaciú general. Pratesi. 113 h. 12 In. 36
segons.
Janer. 50 do la classificació

general i 24 deis turistes rontiers, 122 horas, 58 Mintitos,
segons.
Otero. 55 de la classificació
general i 24 deis turistes routiers. 124 hores. 17 minuts, 16
segon.
RECAPTA
A PEstadi de Montjuich fo-

ren ahir recaptades mes de 700
pessetes per a En Janer.
AL VELODROM DE SANS
Dissabte passat, a la nit, se celebra

res. ilesvitson. Margalef, Gil, Casas
i Manresa.
En el primer esprint. Hewitson, en
voler passar per la corda, sofsí una
caiguda, arribant al final Margalef.
Torres i Manresa. En lloc d'Hewitson
comparegué el sena company
Gil bague de saltar de la máquina per
ui "buit" del tubular. Amb tot, en
sonar la campana pm r al segon 'esprint. a aquest corredor se Ji trenca la
cadena, quedant al cap Margaleff i
Torres, seguits (le Matarte
I,a classificació general, dones. va
ésser com segueix:
Primer: Margalef-Mateu, 8 punts.
Segen: Torres-CM. 8.
Tercer: Gil-Segura, 2.
Quart: Ileveitson-Munné,
Cinqui: Serrano-Manresa, a.
Sis: Casas-Vicente, cap punt.
TERRASSA-RUBI-SABADELL
TERRASSA
Una cursa entre aquest circuir, el
qual s'hagué de cobrir dues cegad,'"
prenent-hi part 22 corredora. donantse la sortida a Terrassa, arnb tota
puntualitat:
La primera. mita. 29 quil8rnetres. va
ésser coberta amb una hora justa. V)
que demostra el fort tren a què es
portd. Els corredors passaren per Terrassa amb el següent ordre: Segales.
que guama la prima: Cruz G., Crtlz
E., Calvo, Garriga, Sant i Santmard.
Amb motiu d ' haver - se entrebancat
arnb un carro nora mateix de Can
Bosch, es produí una caiguda general,
de la qual en sortiren lesionats Sant
i Santmarti, veient-se obligats a abandonar.
Vora de Terrassa, Segales i Calvo
es disputen l'embalatge amb els dos
Cruz i Garriga. agafant la davantera
Calvo. de la qual cosa se n'adona. tard
Segales, que ja no el pode alcartear.
L'arribada va ésser molt competida
i verament emocionant, donan/ la clasrificació que segueix:
Primer, Gaspar Calvo. 2 h.. as':
segon, J. Segalés. 2 h. 15' a quint:
tercer. G. Cruz. a h. 15' 2 (pie,.
quart, F. Cruz, .2 h. r5' 3 . j uints; cinque, M. Luenga, a h. 15' 4 quinta;
sise, J. Vilaseca, 2 h, le: tete, R. Fan'
ran, 2 h. 20': terne. J. Bueno. a h
22'; noVé. J. Llobst. a h. 34': dese.
A. Crespo, 2 h. 35'; onze. R. Ferrando. 2 h. 4.3': dotze. B. Terres. 2 h.
52': tretze. E. Puyo. 2 h. 53'.
Cal felicitar els organitzadors per
l'excellent ore,anitzaciO i éxit assolit.
Ei repartiment de premis cs iarä
diumener e vinent, al m:gdia, al local
de la U. C. de Terrassa. Pantano, 57.
Cor "Els am i cs'.

l'anunciada cursa d'una hora a l'ame-

tares—Mula% artist i qu B
ricana entre corredors neófits i de
Pròpies per a esport
tercera categoria i davant de nombres
públie.
Segura
Donat el gros nombre d'equips que
na); 4. Remete Australia); 5,
PLAÇA
REIAL,
16
s'inscriviren i es presentaren, es de'
Foussard (Flamea". Teruns:
segons i (pudre quints,
Tel. 1563 C.
signi (Inc la cursa s'efectues en dues
Sisena ser:e: t. }D'Hm- !ame!andes, corresponent la primera entre
CLAR1S, 75
rica); 2, Fauellie
els següents equips:
; 3.
Auturnóbils fabricats per
Migeot
(Bélgica); 4, ni,115,
i444444444444011414.44.1•44* (ron ( Sueria),
Hewitson-Munné.
Mur
durant
Dodge Brothers
i 5, Van RapMargalef-Mateu.
primer any eom a fabricants
pard (H o lstrida!. Tenias: 55 apquatre quinta. El mareix ha fet CoafTorres-Gili.
Perpinyä diumenge a les dues de
d'uoloin ntbils continuen enLA VETI,LADA DE DIJOUS
gOnS 1 dnin
fet, anglès. p er?) el millor temps ha
la niatioada. essent la nit molt
MArcia-Martorell.
Cara en servei aet iu.
A la cernada que en prepara Per
estat obtingut per Abrahams, el qual
100 METRES LLISOS
fosca i inolestant mtdtissim fit
Sifiel-Bruguera.
ab dijous al Pare, per tal de provar
ha batut el record °limpie emprant
EXPOSICIO I VENDA:
pols. Els eco : retires formen un
(SERIES ELIM IN l'fORIES)
P. les nizo es Mzetä I sortida, la
la valva d'alguns //Usada que fins
grup eompaete, portant-se la
deu segons sis dirimes.
Primera serie: 1. Murehison
DIPUTACIO, 45.- Tel. 433 H.
marxa a un tren foro moderat. qual es porta a km tren. corrent-se avui notnis han estat posara clavan:
• Els guipuscoans deuen estar quelEn el llançament de la javelina, el
(Anteriert);
2.
Porrit
(Nova
dues
primes,
que
guanyaren
Munné
i
.
posa
pena
de
l'obseuritat
ustu
1'
d'hoines de mitja valor, alai esta
com descontents. i més encara els finlandés Myrra, que is °limpie de
Zelandia); 3, Rivas (ArgentiMaten.
Ist vida en aceelerar la marxa.
combinant un programa, que encas..
directius peninsulars, i en particular 19ao i rece,' tintan del mou de l'esna); 4, Aguilar (Miestiel ; 5. final: Murchison. Francipane, BourUna mica Monis d'arribar a
final
de
la
cursa
amb
S'arriba
al
que en aparlincia ssgul desequili.el secretad. senyor Juanena, que en pecialitat, guanyà la final ami) un
ei onzälez (Equador
Temps;
Beziers,
Bottectdda
sofreix
una
man, Coaffec, Nichold, Abrahams,
l'empal
entre els eqttips, excepte el lira,. i s „ liare s i' sisa „ma
-arribar a París el primer que féu tres de 62 /11(21.712S gis centímetres,
10 s i 4-5.
conrecatada,
perh
els
seas
Paddock,
Legrelle,
Scholz
i
de larcia-lfartorell, corrent-se una vació del comportament d'alguns b o.
'fou anar a la Reclacci6 de "L'Auto"
Segona serie: 1, Criase° (Ca- liessen,
tri/lea/As /11, PI/ fan gaire ratret força inferior al record del talón,
fitial
a deu voltea, prenent la sortida xadors que en els entrena/nenas sisan
mada); 2, BonaeMa (Italia); 3, Cate.
na' i el líder ittflià pot CPella manifestar que els espanyols ana- que és de 66 metres to centimetres.
Torres, Margalef, Hemitson i Siao l , mostrar dignes d'ésser posats daFruelsen
(
el
leerme
pep
p
rar
färiiMPIll
Dinamarea);
4,
Genven molt humils i que únicament asLUSOS
En els salas d'aleäria amis emen la qua) Torres fin gala d'una gran van t de primeres desees, mal,
( Porillg al); 5 . Un - vuur CENTS METRES
rnil.
sistien a l'Olimpíada per afecte a branzida els resultara obtinguts pels til Santos
lt ti Te ne osloväquia Ternps: 11
(series eliminatórim)
Alavoine sentida que eerest la ciencia i gran esprintista, classificant- dones, en la vetllada le dijous l'oug
França: I el directiu guipuscoà aca- finalistes no sin/ res d'extraordinari,
segons.
revenja del qu p 11 StleeP1 als Pi. se P rimer. se8uit ile Maellaleii 1 He- (-ideare Iluitara contra letninl, de
Primera serie: 1. Wiriarth (Eranba dient que dels tretze atieses se- car única/neto han procurar saltar
Termera serie:
rt0tems, i %les de la surtida de
1. Paddliek ça): 2. Richarson (America):
witson,
els
quals
quedaren classiiicats Gracia i cl vencedor dt Rey ì Be'
3. Janleccionats, nou eren bascos, fent re- l'altura mininia per chissifiear-se a la
Per/tinca mant e al davant
(America ); 2, Sev-isen (Lelö- son (Finlandia). Tenips: a 1/1. 59 s.
per córner la final amb els vencedor; nin davant el dur Roca.
marcar l'excellent classc d'Ordaez.
nia). Tenias: 11 segon.
11 YeSeatn 1 davatitt• r. S'arriba
fosal. El salt mitxim fou d'un metre
de labra cursa.
Segona serie: t. Oldfield (Africa);
1 els directius atob el
a Montpellet •airds un
Quarta serie;
DIVULGACIO TECNICA
1, Dagrelle
83 centimores.
En la segona cursa es posaren en
2. iienghosn (AnglatertaL 3 . l'Al&
d'una hora sobre ' quinte( pleplatine ( Firilinv
ranéa) ;
senyor Juanena al cap, hauran sofert
II
De mullera que en aquesta primeEs contenta molt favemahlentem
nata els segiients equips:
vist.
4.
Glosclaude
(Fralleal.
rAt5téri,a1;
un fort contratemps, car fins ara els ra jornada que comenten/. celebrada
StO!
entre els aficionats la idea de la
A Aix en Pronenee, rent quiCasas-Vicente.
Sheld
'.1ustr'.a'); 5, Dohrowne. Temps: i 111.58 s.
pitjors atletes han estat els bascos. diumenge passat, els resultara més
Kottetres abaus de la nieta, alFederad.; Catalana de Boza de doSerrano-Manresa.
mia):
6,
Ilausi
ki
(Pol(
Tercera serie: a. Martín (Snissa);
(Tur.
giraos set/mitades de neutuälic
admirables foren el temps record del
nar-los a coneixem les normes de que
Gil-Segura.
qllia'. Tornps: 11 segons.
2. 'ameren (Suecia): 3. Harris (Catan retardar divet . sos eoreedors
mOn de Ritola, de 3. minuta, 23 sees valen els arbitres dc Veamentada
e mute na serio: 1. (in ritten
Coala-Climent.
nada). 'l'etapa: 2 HL
el
de tottatett valetroritt.
l'ongeta, ;
gens i lo «dines. i els cent metres
Federaciei per a la puntuado dels
Outt (Latbnill).
Auladell-Alegret.
trenMolandavaider
voinporla
1.
Paulen
Quilma
serie:
Temps: 11 s. i 1 -5,
d'Almaluons, en to segons i 6 déLa sentida es dona a les tajo, Intcombate , Iota negada t i lle e s de Inni
titules unilals entfae les
ta
i
(América):
3.
Mac
n
Ial;
2.
ll'athers
S i sena s èriet t. Brisas
▪ rimes.
ca manera que amb el terops es po
ciant-se len aviar un tren mol' fort
ulilsuls l 'ab complar-hi tols els
t 11. 59 s.
12ay
(('anadà).
Temps:
landa"
;
2,
.
Dustan
(A frien del
fin, arribar a la primera prima , qm dril evitar eis freqüents eseándols
Esperem ama/ impaciencia els re' usos".
series mes).
Maiamen
quatre
Sud
;
3,
Schlaaug
(
)ifumarsultats de dilluns. que comentarem
G
que davant la decissi.4 dels jutges
L'arribada si Toló fou eftee. va estar guanyada per Gil,
Pft) ; 4. Shovetla 'Croco); 5. tialt d'altura (serles ellmlnatb- talada
'Pespritif elassificanten la nostra propera edició.
Sea concentren tres Inés, de psi- es prodnrixen d'un temps ença.
Nep o rnoren e( Filipinas .,. 7'rmus
Mes):
final
de
l'ear
els
m'entibies
al
I cada dia oferirem als nostres
mes, les quals se les m'agüe també '
11 sfqtons.
A Ist primera serie. de 10 con_
tapa. voto segueiv:
volguts lectors els comentaría d'aSe? Pnil 01 . 1P: 1. ltoyle
IQ 2
011rronl s. nonn!, Pool, (st me'folió fon efec- En Gil. que es trobava d'una forma
L'arribada
a
questa VIII Olimpiada.., feas
glattera): 2. Frang:pane ;Hiteagj 3
itereeT
disläneia regla- tuada a l'espirad. cInshificanl- execHent.
litt: • 3, Einsinan (•rrice n Iel
acabi...
En arribar al final i trobar-se emm e ntäria. •
se oh; corredors al final de l'e&IQ el
Silit'
;
4,
'fhoard
(Hit(); 5,
tapa, eo insegueix:
patata els •equips de Serrano, Casas
Rosend CALVET MATA
A la angosta, larabd de 10 conJun
q ueras (Espanya);
17-4.55.
Mottiat.
1.
weis
Alegret, es corregué el desempat a deu
currents, es qualificaren
uh.) s
Tenius: 11 sogruiA.
2. lironero, 17-7-8.
Vadean ?den, : 1, Ransreley done (Franca). Osbosye ((talei 4. Botteechia i Huisse, voltee. no pas gaire interessant, dasc2
eificant-se primer Casas, segon Serrai lloberts (Afrieit de1
'A l e tnter ra): 2. Van Den
17-0-6.
CLOS
LA SOLEMNIAL OBERTURA DE
nte (;)
.
Vannzza. 6 Frantz. 7 Be- no i tercer Alegret.
lteruhi
(
II"landa
Arhculos para Speirts,
3.
Otsbffirz
L'OLIMPIADA
Thp,
A
la
)ercera,
es
qualifitaren
O
La
prova
final
va
ésser
disputada
liettger,
8
Alancourt,
.Ettparlyal ; 4, Mus ‚uni (• Snis>Degy, I I 'Fouzat . d. 1 2 Acnot, a no voltes entre els corredors Tor,
Dissabte passat. (lavara de 40, 000
Judas' (E.. U.). Lewdent (Eransa ) : 5, Ilenriee (Argetilfna
r
•
‘,1
Eige_ 13 Camina. 14 Alquointe 15
Jrtnaann (Sueeia)
espectadors, tingué lloc, a rEstadi de
R. petit (Portugal). 'reo tps : 11
. , 16 1304 1:1»alln, 17 Cisne. •1211/11.1.1~1101111/11111111111/141611111111111111111111111311/111111 n 111111811111,
Buyss•
sogims.
ben (Noriloga)
Colombes, l'anunciada cerlmOnia de la
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UTOMOBILS.:MOTORS I MAQUINARIA GENERAL
-- 1
1

3. Oherts, nord-amerieä. 60
In. 35.
4.

EIPRill, finlantlea. 5759.

5. Nensfeld, nord-ameriek ,
Seinieltjaila -:- Ronda de Sant Pero, 21 -:- Teléf, 1618 S. P. : 56'95.
lime
. seepeimmiteesummumea inumummunaliniwommemoom!'. 6. Birmil8kist r stier, 5681.

•L 'ellittli

l

Iler, 18 Ferrar, ele.
A nota en que escrivim
aquesles ratIles (mitja nit),
ens manea encara la elaasifipació de Ja1101' i la d'Otero.
Durant aquesta etapa ha
abandonat el eorredor primera eategoria Lamhot. Deis
frustrante tres corredora d'a.
aguaste eategoria que sortireq
de Paria, ja no en queden sind
vint.
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PIBERNAT
BARCELONA

Parlament, 91 II -

gamiummumassallumagraaaarmilimaamimmeeimmaimmismiunitimmiumuumemalmanamamaainumammuommeenfit
. .

SOCIETAT GENERAL dr AGENCIA„:: EXCLUSIVA 450 E

e

mi~D'AUTOT•10BILS

Mallorca,' 277'ii-BARCELONA.:

evaiiiiiiineilelntINIefflegteinlbeilismUmmuisepinumailiimimIlliniumiseiMineamaiiimeiummeanoimiuunammillalunlagelumallgeMe
•

,.

741~1115511"4V

▪

de juliol de 1924

Di0111 17.3,

FUT BO

L

LA PUBL1CLTAT."'
ding-Standart; C. Freixa, sobre
Ilarley-Dacidson.
Acinesia obtenen medalla de
bronce, amb • 1 00 punts.
Amb Cl) punts es elassitiunen: V. Ford Id. sobre Trinniph
A. Mi, sobre Douglas: T. Ripoli, sobre' Triumph; N. Carl'ion, sobre side H arley-Havidson.
Amb 9n punta es elassifioaren
S. Sircenl. sobre Tti1111101:
Carnots, sobre A. E.
J. Mas_
den. sobre D. S_ A.: G. .t1(.1r4,
sobre indino: A. Ferrer. sido
Ron iii ng- SI a ¡ida rt : A . nenom.
sobre Harley-Davidson; .1. Salostella. Soler India n; J. Terrena, sobre Hapley-Davidson:
Rosaura. sobre Harley-Davidson.
Vorganitzaeid fou
ble.

Els partas de futbol a i'istle
15N PREC A LA FEDERACIO
D'ATLETISM E
Jugar al futbol en aquesta época
desdiu de la fama d'esportivitat que
hem volgut donar-nos. Es sensible,
repetim-ho una cegada mes, que els
directius d'aquest esport, més amatents als interessos particulars de
llurs cercles que al de l'esport en
general, no hagin pogut evitar d'una
manera enérgica l'ablis que es fa a
nostra terra deis; anomenats partits de festa major.
Se'ns dirà que el públic hi acut
. -se mirar gaire prim en les con ars
Perú això
- - a mes que confirmar que avui
n . el futbol es considerat , no com
esport. sinó com un mer espectacle. Que així raoni l'espectador, al
cual es fa pagar una crescuda quanMat per als partits amistosos, és
inprensible: t'ere+ que aquest tilabar raonament sei faci un directiu,
descoratjador.
nenge passat, amb ricasió d'un
-tit a l'Estadi. poguérem veure
aquella vint-i-dos bornes que ju
sota un sol de plom, pautepenosament abans d'arribar al
-cans. Alió no era jugar; i hauríem
qualificar-ho d'una manera rnassa
iarea per ésser exactes en la definiCO.
I el mateix espectacle repulsiu te
a la mateixa hora, en un-ra
gran nombre de camps. Hem vingut
óclant d'enfortir la joventut pel
ratjä de l'esport i ara no tenia/ cap
n. convenien a exigir-li un desgast
da forres a canvi d'unes pessetes que
e- recapten.
També és lamentable que la Fe .ració Atlética Catalana es .presti
aquesta obra tan anti-esportiva,
•'..• •xant que es lacio proves que no
mes que una farsa i un motín
er burlar les febles traves que ha
*osar la Federació de Futbol als parestiuencs.
Seria molt de desitjar que els at..tes no es prestessin a aquest joc
-els prohibís de prendre part a
--eunions" en les quals no són altra
c . -,sa que una mena d'esquer per jus• • iirar el pagament d'una entrada.
• ••
11.erament e/s matas a l'Estadi
acabar són sempre divertits.
l'hm la incomoditat, la pols, l'absol ta absència del mes elemental con ert per al palie i que els jugadors
:r.anquin d'aigua per dutxar-se, etc.,
re cal subratllar la repugnància que
in que no hi hagin llocs excusats.
ramenge era tan forta la calor
I g uns espectadors presenciaren
.:ch en samarreta. Un . d'ells,
enig partir, no tingué inconvenient
en tornar-se a vestir la camisa amb
consegüent manipulació dels pantalons i altres pencores interiors, davant d'un nombrós públic entre el
qua] hi hacia moltes dames...
Tot això està molt en carácter
andr2els partits
EL JUGADOR MAURI
LESIONAT
En el partit jugat diumenge passat
.. I Fstadi, el jugador de l'Espanyol.
...resultä seriosament lesionat

7-79Keeefflfflige."V>

La insetecifr al
Cens' . .• .
electoral

,lener•:que on

nombre çótlifdkeilie dé ciutadana
no serà K.tenipu . d'inscriure's. No

vulgueu 68dek d'aguaste. •
Tots ein ,eette cm a hores d'ara
no hagin rólciat • ej. butlleti d'iriscrip
ció han de reciarhar -lo ar.'%Oresto"
del sed carrer i seguir
d'havtr-lo omplert, sinse: esperar

YULCANITZACIO
REPARACIO
I com p re, 28.-PAR°E'IPIA

EIs barons qtié'dorant l'any 1974
facin 23 anys- o trtés;

'

Les dones sOlteres• o vídues que
durant l'any 1924 facin 23 anys o
m é s,
I les dones casades que per Dur
situació legal no estiguin subjectes

112

l'autoritat del marit:

Joiers - Fahrieants
Copes i medalles

m M01 n 11111111»..M6

Pela? 41

Te. 5522

Ya èsser

Sohn'
Triumpll;
Roig. nodo Tsien-roh: A . An_

•ó . molo Sdief,
•- .!'s B. S. A.; . 1 1. fl igorra, so
le liarle5.--Davidain i ; P. Ayxelä,
Dótiglas: f. ól aseras. Sob r e 13. S. A.: 1. Ama t. solea Rou_

jee
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PRAL.

signatari, Fibilegas.
Vapor espanyol "Enriqueta R.",
de Cartagena, azul, carrega general

Vapor noruec "Hafrn", de Vigo, amb ciirrega general. Amarrar
moll de Barcelona S. Consignatari,
Mac Andre- w.
Vapor italia "Castere", d'Alexandria i escales, amb càrrega general. Amarrat moll .de ,Sant Benteil. Consignatari, Ligures.
Vapor angles "Churraca". de Vigo. amb càrrega general. Amarrar
moll de Barcelona S. Consignatari,
Mac Andreu..
Vapor espanyol "Cabo San Sehastiim", de Santander, ion!, cärrega general. Amarren moll del Re.baix. Consignatari, Ibarra i' ,CompaVapor espanyol "Santiago López",
d'Avilés, amb carbó. Amarrar moll
de Ponent N. Consignatari, Argi-

nión.
Pailebot esppanyol "Jaime", d'Aguiles. amb caí-regí' general.
Vapor e.panyol "Betis", de Castelleó amb càrrega general. Amarrat
moll .,d'Espanya -W. Consignatari,
Castellonense.
Vapor espanyol "Collera". de Valencia. amb càrrega general i 221
passatgers. Amarrat moll d'Espanya NE. (onsignatari, Companyia
Transmediterränia.
Vapor espanyol "Carmenchu", de
Marsella, amb cärrega general.
Amarrar mol! d'Espanya W. Consignatari, Freixas.
l'apor espanyol "Rey Jaime I",
de Palma. amb càrrega general i tr5
passatgers. Amarrar moll de les
Drassanes. Consignatari, Companyia
Transmediterränia.
Vapor espanyol "Comercio", de
Valencia, amb eärrega general i
tränsit. Amarrat moll d'Espanya
NE. Consignatari , Companyla Trans
niediterränia.
Vapor suec "Holinia". de Stokolamb fusta. Amarrar mol] de
Barcelona N. Consignatari, Talave-

: :Telefon 3439
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Meto de la Casa Prevircial de

mor í. a Saniiiés el dia 27 d'agost de 19i3;iiivent
retad els Sants Sagramants
•-•
(A. C. S )

NO ES CONVIDA' PARTICEEidtkiNT
•

I

rum.
. 1111sae de Bareefena
digital son cene LO diez irtnestilatiles• ala ,
ael.114ele per 4,404 aetesenyes
de piel« que practiquin en sufragi del Onet•

.1.1n1/.11nnnn111n111/...a

Fábrica de Precintes Ceràmics

Rajoles de Velinciai artb.
des de construccie
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&ileon va gó colea)
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Sitia loen
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local
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mama extra entena .
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..
bella • • • •
iP;es; en iie.t;eles lic . d; 4
nunent cerro squl.)
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es
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t Creas en pessetes ate de 40 lid.
osuiunt carro adull.)

1V.ttut iprIgua)
2:
cesa:set
*
• • •
,,o.• •
d o stua tu rafe quarter a iie 70 borlo,
reune su, Sarntint cerro &out.)

tire« camal aroe

Mereac Plata KM
woresc Plata vell.

.

.

.

wai astremadura 1 negus
Ulula Ex:real/del"
.
citada rol.. . . .
LIobrent . . : ' .

de
de
de
de
de
de
de

3:
de
da
di

45
" 40

17 1/2 " le 1/2

18 a 19
17 1/2 ",, le
ii; 17

..
....
32 " 32
31 • 31
31 " 31

89 1/3 " 30

.
1/4
t/4
1/9

29 " 19 1/2

Bolivians, 2 pessetes.
Peruans, 25 pessetes.
Paraguais, oto pessetse.
Japonesos, 225 pessetes.
Algerins, 37 .80 per mo.
Egipte, 3285 pessetes.
Filipines, 330 pessetes.

OR
Alfons, 143 per roo.
Unces. 143 per roo.
4 i 2 6111f0s. / 43 per roo.
duro, 143 per roo
Isabel, 143 per roo.
Franca, 143 per loe.

Llitires, 36 pessetes.
Dòlars, 7'35 P essetes Cuba. 7325 pessetes.
Mexicä non, 14550 per toal.
Venezuela, 143 per 100.
Mares. -74 per roo.

Tapioques i Purés
FIGUERAS

eón els millors del rn6n

Mi! ilE E e 21111
s

Q

aaaaa del Gran Teure 1•1 Reos

Banca-Valors-

Cane-

Cis

I Negociem els cuPons venciment I
de juliol

as

.

de

.

de

.

de

ae

e. andt sic,

1 [flanes arrugan!' alternares 53/60 de
Blanca amigote altarnales 60/65 de
Pelons . . . . . • . . . de
.
Lleulle'
41 " la
Guises . . . . . . , .
de
1, " 79
(levita en peiseleS 100 kg. amd no
. .
darount carro aqul.)
35 - 36
86 ' - 87
•
84 " 85 .
.
41 „ 42
so " 41

GARROFES

zapee
1 Negra ~atoe
1 getr ya entena
I Maloler&
F/1.1/8 1

negra

Necia Elvlua

a

Bomba cae/upan..
Bomba . .
.

Uruguais, 5'57 pessetes,
Xilens, o'65 pessetes.
Brasilers, 070 pessetes.

44

• •

1 tintos en ralls 45 tg. cense
Oann.Int carro upa.)
e

•

LLEGUMS

25 1/2 a 98
04
911/5
2/ " 22
10 " 10 1 / 2

Canadá, 740 pessetes.
Argentina, 238 pessetes.

LLOTJ A

FAIIRATGES

ARROB
43

sccones
lene[e.
Quanta.

COOPERATIVA DE FABRICANTS DE SABADELL

1

60

0 . kg:

DESPIJLLES

Adme-o 8
Número 4

4+0411444444414114444~4

de

E rps

61 1/2 " da
l'Ilue
.
60 " 6 9 1/5 (Peces en pellones 100
61 " 61 1/2
damont carro aqul.)

ao 1/5 " eo

.`auécia, tpo ptssetes
Nortoéga, 0'91 pessetes.
Dinamarca,
pessetea.
Romania, 3'50 per sao.
Turquía. 350 pessetes.
Estats Units, 752 pessetes,

RIGAU, BOLSERA I Cia.

a»
de

luseakOla Pista
51111 e tranger

80 e 120

Italians, a P er 100,

Belgues, 33 . 6o per roo.
Suissos, 13450 per 100.
Portuguesos, o't6 pessetes.
Holandesos, 273 pessetes.

Vldrleres d'en e Ee, Medlate al toc sobre Vidre 1 enstall n Vldres t emelails plano 1 corbata e Baidoses, balc.osetes, encalo, bloelata 1 mirado
Guanote. 32, entre Corts 1 Septtivedi
BARCELONA
I'LLEFON 5343

DE

Veces Ondaius/
eet, e stla4 g crell
Veces 'lerdos
Eseolelo Ami/duela
Eseelola at arroc

3,0 . " . 5,7 . , ,

BANQU8118
BITLLSTA
Franceses, 38'3 0 per 100.
Anglesos, 3270 pessetes.

ee4444•Iees44+04~1 144.eeee

Feves Ettrem. o Andalusla.
Favons Eurem. o Andatuota.
talons eslrangera
Veces Navarra
Veces Scgarra

5/5

Blat blanc, de 25 a 26.
Ideal roig seca, de 28 a 29.
Idern ídem horta, de 27 a 28.
Ordi, de 12 a 13.
Civada, dic a 1150.
Partís, dc 22 a 23.
Faces, de 21 a 22.
Fesols, de So a ino.
Veres, de 22 a 23.
Preus per pessetes la quartera de
quatre dobles.
Llavor d'alfals, de 18 a 19.
Patates, le 3. 25 a 3'75.
Prcus per pessetes els ro quilos.
Alfals, de 5 a b.
Palla, de 2'50 a 3.
Funa (t'olivera, de 4 a 4'5o.
Garrotes, de 9. 50 a rei'50.
Preus per pessetes els 40 quilos.
Gallines, de 6 a 9 pessetes una.
Galia, de 6 a 9 pessetes un.
Conills, de 2 a 350 pessetes un.
Gua, a 2'00 pessetes la dotzena.
OLIS D'OLIVES
Fruitat extra, de 10'50 a 11.
Fi, de 9'5o a ro.
• Çorreat, de 8'50 a 930.
Preus per pessetes el (Illartä- de
i9po quilos.
e.• '.4=
=
OLIS DE PINYOLA
Groc, de 130.a 135 duros.
Verd, de 120 a 125.
Prense per carga de 115 quilos.

13-SALMERON -13

BARCELONA

Ce

Soler i Torra germana

Mercat de Borges !Raques

Resum de heleno: Es liquiden totes les existimcies
a preus de regal.

Uespatx: Tellers, 72
Telefon A. 5090
Fisbrica: Carrer Benavent
prop du la Travessera de
Sana)

I3LATS
Navarra

Mercats

PANYERIES
SALMERON

Casimir Vicans

MERCAT

CER EAL S

La seca afligida vidria Carolina Boluty i de Nadal. nutre Merce Camal-al vidua de Balasch; ger mana Ester, cunyat Frederic Bolmy i de Nadal. ° rieles, 'oneles polític, ornsins, eosins polifies, familia fofa, presenta i absenta i tarad social
Successors de R. Rohny I el', preguen a Hura ami stals se serceir4e--a&s-i-st4r-al ' Oriei i Misses que se dita u a l'església de la Ca sa de Caritat denk,
•.
eres, dia 9, 'a dos quart s d'onze.

amb cärrega general, cap . a Alacant.
Vapor espanyol "Cabo Menor",
amb càrrega general, cap a Bilbao
i escales.
Vapor italiä "Cosiere". ami) cärrega general i trànsit. cap a Alexandria i escales.

Pailebot espanyol "Trinidad Concepción", de Palamós, amh last.

FAR
INES
s

Edidi i frA113

in Cielo", ami, hast i cap a Bona.
Goleta espanyola "Joven Pura",

ra.

Tallers, Crratgc, Deslnfecció i Fabrica d'Adnenaments

e Cempo Sagrado, 24

94 passatgers. Amarrat !non d'Espanya IV. Consignatari, Ramos.
Vapor espanyol "Barcelona", de
Nova Orleans i escales. amb càrrega general. Arnarrat moll de 13alears O. Consignatari, ROmul osa
Vaixells sortits
Vapor angles "Middlehan Castle". de tränsit. cap a Marsella.
Vapor francés "Doulzkala", de
trànsit, cap a Marsella.
Vapor espanyol "Reina María
Cristina", amb cärrega general, cap
a Puerto Rico i Nova York.
Vapor espanyol "Rey Jaime I",
amb càrrega general, cap a Palma.
Vapor espanyol "Bellver", amb
cärrega general, cap a :alabó.
Vapor espanyol "Ctillera", amb
càrrega general, cap a Gandia.
Vapor espanyol "Comercio", amb
càrrega general, cap a Cette.
Llagut espanyol "Rosa de Los
Angeles". amb Ilast, cap a Vinaroe.
Goleta italiana "María Assunta

nyia.

u

Teen. 2483 A. 3913
•

EL DOCTOR

tr •

45 passatgers. Amarrat mol] d'Espanya NE. Consignatari, Companyia
Transmediterränia.
Vapor angles "Lucelline", de Nova York, amb petroli i nafta. Amarrat moll de Ponent S. Consignatari,
Vídua Esteve Moya.
Vapor espanyol "Manuel Espaliu", d'Adra, amb càrrega general.
Amarrar moll d'Espa»ya W. Con-

Vapor francés "lloukkala", de
Mazagin. amb ous. Amarrat
d'Espanya
Consignatari, Villa-

e

'L'asen% 1

Vapor espanyol -Sac
de Motril. arnh sal. Amarrat lita de Muralla. Consigntari, Pasqual.
••
Vapor espanyol "Sagunto", de
Cartagena, amb anega general i

MOVIMENT MARITIM

vecchia.

• tiitzada per la delegació

•

44BEERIMMENIZIMMaisinfflimmek

Veler ;tafia "Sartre'''. de Todoli, tut, cacho:.
Vapor espanyol "Bellver",
Malló, amb cärrega general i 57
passatgers. Arnarrat moll de Muralla. Consignatari,
Companyia
Transmediterränia.'

aparell de lelefonia sense
fils, marea "Oodi", de tres
lampares, amb quatre auri
culars, NOV . DI TRINCA.
Rad: Ba rbara, -lt 13, im---- preint8

d 'Esport

Per ezpressa m'unid del Out, no S'aYtS3 l'hora \do l'enterrament

Vaixells entrats

ES V E

Joies d'Art

N

:eien 27 roneur- e In surtida mi- !

seva afligida vidua, fill, fills polítics, néts, germà (absent), nebots
familia tota, participen a llurs amics i coneguts tan dolorosa pèrdua i els
preguen que encomanin a Den l'ànima del difunt.
La

Han d'omplir-el butlletí d'
inscrip-

m9:

del Moto Club de
eelehrä ¡ l'anuncia!.• eóg ularita t sobre el
--a, Bula i , Sabadell,

la Benedicció Apostalica
S.) •

ciutadà que l'Ita 'omplte.

SS

A i'lifillASS.1

»lt a redat da 89 anys

(A. C

.
raim
Enenotinplir.eibnilieii;
cal tenir ben
present que estiacta docurnent
oficial de I l Estat.:is- elemental que
de la redacció d'un .butlletí no ha de
poder deduir-te-yopini6 .política del

IM
CBRES
:: NEUMATICS

a l'una de la

havent rebut els Sants Sagraments i

sevol motín; alacilitar els butlletins
d'inscripció, cal reclamar-los a les
(pala, 114, xam•
oficines
•
frä a Valencia): .; e..
Els bitllekiniooirinicripeió• o són individuals. Eis une: ete • eaSa . han d'omplir i signareis dels.absenta.tempo-

n

7I-OTOR1SME
...ES
LARITAT

mort ehlr

que el passi. a réc011ir: a. domicili.
Si el 'sereno" is llega, Per qual-

s

:.ein en el ben prompte resta-

11 Raid Tifflori !Meras

Va exhItn1iitt,244I",.termisi 'assenyalat per' ala .acetifecol6 'del Cena

44
de
de

1110 a 198

110 a II5
70 " 77

n orr.r a
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AIrsIs

es
ee

a:.
de
oe
ne
eac
,...

.
de
Palla corla
de
.
MatIcet . . .
74 " 75
Folla (roncera
bell-lloch0.
71 " 75
da
Trepadella. .
•
As
Trenc a t
cle
41 " 42
(Creus en possetes 43 5w,, aiimuiu
DE8PULL88 BARROS
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.--0-.-....
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...
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Cillndie tiarlisasi
ei)
. . .
0 :!
4
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eMo
l ::
1
Polpa r
kocattlat....
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NONOICTE3
Tbrtil do coco
. • *
Ferina lanosa. . . •
Cule1111. . . ..
460 a fan
da.
Itg.,
441
100
&reos
per
nariorea
sec.
145 .
.
de
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•
ru ma carro bola
.
Pest . . • ... • •
Fairangereo Manquee
tito •" 193 '
de
•
Estrangerel remetan
de
as » 100
UnreU • • • ..
au • • • • • •
(31.140118
ISTMO II. 11. A.
Sede. . • . • • . . . • de
.• • . . , 14 de blat. 5 de ferina; 1 de madi:
Manes arrugan; anarnates 4t/44 de
114 4 184
1 do
'rdl.
mines arrugia, ntarriateli 4 /50 de
185 " 197
InTACIO DOL NONO
manca arrugan altarnatea 58/54 de
115 • 117
115 Al' Inal. a de ferina
Especia
hfieue

al
de

73 " 76

do

LO e 08

114 • 041

H l ee
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• 184
41 •

44

44 4 as
44 • 47
44 • 47
.
¡g.. ig .
.
be ... is •

7 1/5 a A
6 • 6 1/8
5 Uf • 4
4 1/2 • 6

314 a 311

30 ,, 81
48 ,, 50
37 • 98

VAGONS ARRIBATS

Iropressió general

-ie1
••
..
,
Ill ereat - Fou .el d'atril. d'una ‚regula m animacid i 'toree visital els compradors Torans. '
.
No hace rupoput anotar cap ..varinciÓ sensible en els metes que llena vinMt . comuuicant ea edicions
passedes.
.
En conjunt, pot , dir-se que hi ha -mes , a/limite -1G prls prime die aterieres .nOvalls i que perristeix
la . situarle, dificil
pes al vreu del moresc.
4
,A I intarior ,les",despulles., tenen 'una m ejor . feh
rp fid de preus. '.i . per a les atieses lucid.; l.aniht heni anutu elt:leeigi
• de : preue per haver. algune g -abrigues 1arndee- . 1-Meltres amb r Ia-;Adneri6 egrp promesa.
,

' •

▪
LA PUBLICITAT

-ESPECTACLES
'TEATRES

0_44444444444011.*
ELDORADO
Otiliseu de vulgata

LOHENGRIN

La bella dansarina

Les ARDOR

Grans n ivacions a la
'len! artista

vestuari del

emi-

CONSOL HIDALGO
Selecta I excmsiu repertori.
Esplèndida presentació

Gran TEATRE DEI. LICEU
Diumenge, tarda. debut de
la sopran Matilde Finilla,

amb
RIGOLETTO
Nit, segona de
LOHENGRIN

TEATRE NOVETATS i

tots els altres objectes tan exposats a cultivar micraisteta i

Can ChtERETES
Quintana,

Atol, dimatis, tarda I ME unlnumental programa. Lee daserlIdes
pellicules Sutenut datectm 1 Qui the
el teu cruz ?;
botica comedia
La Sra del ponle; /a Inlere s sant La
Princesa de Vidoff, 1 II tornada de
la granates-a e nte II sauce« d'Alta

lena 1 Pastes. Ra p ioesa en ele Pes
carreta Lerda Catalanes, 515 Idas,,. Penen 1 1"Aria s , Tel,
7/9 9. 5,

-

DIVERSOS

INXE

la

TURO-PARK
Magnifics jardins on es frueix
d'una agradosa temperatura.
Oberls cada dia. tarda i nit,
funekinant lotes les atraccions.
Cada nit

Roca

44444~~~4444-444.
44.444+044~1.41.4144.44+

LOS CACIQUES
...
Cada alt LOS CHATOS. Es t.,
despatxa a comptadurta.

i
0.144444414444+64.64+11.1144+0
,4444444444-14.‘

Monumental : Pedrio
alkyrm
e

Avul,

enmares.

cadonee

Madrid

bulo

S
' 31. a un quart d'onze:
HAY QUE VIVIR

isrfa, pergue pahlrn 55 f no
cns molesta l'artritlsnie.

PISTA de GEL
Tres sosas,;;

devenir formosa, avellutada la cara; la pell
fina i agradable, suau com la d'un infant. Els
Polvos d'Horline son el millor secret de foz.-

I N E Al A

?Åill

?IC

HAY QUE VIVIR
49.9694•99999999ep000444,
14444.4449,41444.941494444999,
•n•

a regenerar

COLISEI IM
Telefon 3535 A.

f

Avui.
EXtf
mai
Nist. Plastigrama, la petli.
cola de Novetats

-

Universale núm. 100, Per

korr. de Parto. 5 A. C. I Valer a. 1 •
ZabaIa luxosoe tcstuarts de ,411e.

de Paris. Manuela Lamentó,. Casa t'Emita 1 Medios*.
J eanettc , ele Bar eP itma. M'u-nopal,
q Uadroo Colón, 34; Et muñeco de
Naniat 1.1 trono de Faraón; Escena. •
tale Cabaret; Cuento de hadas; La
republtca de las varietés; El hijo
0- nadie, pm ¡crac 'are l-m, t le

4-se..444.449•44.44,4-

Teatre Barcelona

que canviar d 'es p osa?, pro-

grama Ajuma especial, 110_
man Wighan. Gióriu Sn oil., son
Bebe Daniels, El que
t pot una filia, per Enid 't e n- e.
ltel. i Parranda 'Hure.

TATAY.TOVAR
•iirnera aetriu:

La Iluentor del vostre vestit
desaPareixerä amb MARAVILLOSO. A les drogues-les,

• 0'75 :mutes.

JULIA DELGADO CARO

CENTRAL

Carrer de Sepúlveda, 111
pral., primera: telèfon 3848 A.
SUCURSALS

etIMIXIIIMMIMIleffleeannlittae~1 n1111n

Passeig de Sant Juan, 95, pal.
Coeli°, 189. Telefon 3025 G.
Carretera de l'Hospitalet (dip05itS). Telefon 529 H.
Francesa °Mar, 66, tanda
((iracia).

Carretera de Sana, 135, pri.

alee, segona.

11111111N1111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111
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LA LOCA DE LA CASA
Ni t. a un quart d'onze, e;._
trena del samet en tres au_

./. zn nornene. e mil or
e/pecific per rr.uire
(quer de:, weimy.
Fi Itle/ l er clecouerler
".

rte./.

O'

BRAVIA
------ --

AULAGA, CIUDAD

1

73

1 4 '"

CURRITO DE LA CRUZ
144444044441•44~~44e.

;A

ll

11(11U1(1

i

31

15' '
5

per a treballar
MAQUINES d'ocasid.lIsO,tuna,
FU!
d'EMIli Bruguera. Riereis. ?S. BarcelOna.
- ---

per a rer ' Maons a ma
a t'Orca motral. Pateta t construccló ( ranceses. ProdUcCIO a
Sta, uns 600,700 macas per hora. Demaneo deians al rep resentant, 14111 d'En/111 Bruguera. literata, 28. Barcelona.

A motu o poble te Catalunya desityarla
r4 [robar roHorarliS en olientes. Volt bones retcrencies. Eseriure a LA PUBLI
-CITA
, núm. 1111.

MAQUINES

LLOGUERS
PIS aBrbemilnaot

PIANO U2a
vsir.fteari.aor`Z2,7"

ll, foundt,autots,c tocant pina

DI VERSES

per a Hogar, a la Coldnia de
ToR ur
1‘1.. vaileneana tenue de Montc ada'. editada prop del bese, astil, Mella,
Ilum 1 garatge. elan: Mayo, 62. Joistrla,

n. 'nelOr F. 01.mtana, dele Ilneltall de Pat. Corte Catalanes, Nao. 'acemite.

VENDES

e

PELL, CABELL 1 SIFIL1S

a q ",,ltsvOl p-eu
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