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IIISTERITAT OEMOCHATICA

CARNET DE
LES LLETRES

UN A,SSAIG DE FILOSOFÍA
Alguns detractors de la democràcia usen sovint l'argument
DE L'ART.
eoix nivell moral del pobie. Atribueixen a aquest una ineviJ. 11. Capdevila és autor d'un assaig
tendencia a les corrupcions que a'avenen amb els seus sen- titulat "El cuncepte de creació en
ats grossers. Consideren que la massa popular, en general, rubra artística . ' (Notes d'estética to, capaç de sacrificar els :setas instints i els seus vida a les mista), inserit a l'Azulan de la So.es preocupacions de la moral i de deure. Els sembla que cittat Calalatr7 ele rilotloila. Es traestein el poble és el director o almenyr . el controlnder, del go- ta d'un estudi bree-nieta, presentat ea
, e d'un país, ha d'imposar par força orientaclons que con- un aspecte humi.; sembla que el
sen autor el conceptui una reseensiö
a uelen els principia de l'ètica.
Els fets demostren sovint la injusticia cl'aque3t argument. sense imputtinicia. No gens menys,
quina flonja &imitar! Feia molt de
direm pas que la massa popular sigui un moael dc virtuts
trinps que les nostres promocions je,
asaviduals 1 socials. Pera quan, en les sanearas civilitzades, és ves no huelen e:crit, sobre temes tan
eridada a resoldre problemes que posen en pugne:rata :as:fin del alta, paraulC, tan intelligents i justes.
see i l'imperatiu de la moral, el poble es decanta cap a aquest
J. al. Cleperila cop3a, i i la, en
therer, encara que aixa no signifiqui la rectifica«) de les incli- la gran selvt de la "Summa Theolorausions vicioses ni el triomf de l'austeritat en la vida pràctica gica - els trets essencials de restetiCa
tonnstä. La tesi es la s , gítent: rarLa velua ética de la democracia la podem comprovar en tista no crea. L'arti,ta pren de la
• alls pobles que gaudeixen de l'alta prerrogativa del plebiš - natura la visin de les COSOS ber.cs, i
i fossin certes les acusacions dels enemics de la democris- es a través de les concrecions de la
tea, veuriem que el poble pren una actitud contraria als deures natura com sita de passir a les idees
moras quan és cridat a decidir amb el seo vot qiiestions d'a- pretotipiques (12 les coses.
Argaesta tesi (demostrada Idgicament
questa mena. La realitat ens diu que no succeeix així. A Suissa per al: tres mame/lis distints de la
sha donat repetidament el cas de votacions favorables a l'adopproducció de l'obra .artistica: ideació,
da dé l'ele o de preceptes constitucionals ercaminats a combatre amor i execució) 114S pOt ésser una
els vicis privats i públics. L'any 1908, la democracia saisaa va excusa per a limputent ni un 1110decidir, per 241.000 vota contra 138,000, i per 20 Esteta: de la titt de desesperanea. "Sols racció
aanfederacia contra 2, la prohibició de l'absenta- L'any 1920) divina es creació— acaba thent la lima
per una Majoria menys forte, va decidir per a cine anys des- deal. Capdevilt—, piró els hornos
la imiten en l'art i poden pos o molt
eres la supressió de": jocs d'atzar.
Aquestes prohibicions, no solament contrarien ele costura-as descobrir conscientment, racionalviciosos d'una part del poble, sine' que perjudiquen fortament ment, Pr8er tina part d'aquella l'armoimportants interessos creats. Els que voten contra tale prohibí- ' tia suprema-.
La l'ostra admiració a la claredat
ame- ho fan moguts generalment per aquests interessos, i no
amb que J. M. Capdevila descabdella
pas a títol de defensors deis vicia, mentre que els que voten en
la sena tesi és, encara., mis, adhesió 4
estan empesos per la noció de la moral humana. En molts
la test. ltL un vot pel classicisme, que
tests casos, els règims oligàrquics i dictatorials na haurien prou ens cal. Les pagines de les comp•.at fina allí on arriba el règim democràtic.
tades publicacions eatatanes que traen
Se'ns dira que l'exemple de Suïssa no és provatori, perquè un espai per al comentari critic ,de
tracta d'una demos-recia que posseeix un all grau de cul- literatura s'estremeixen sovint ami) . els
i que el mateix principi aplicat a democracias de cultura crits del mis inart'iculat romantici-me.
eaixa dorarla resultats diferents. Reconeixem que el nivell Cii dia és el senyor A. Esclasans, veu-al influeix d'una manera considerable en la capacitat d'un ritable caus. auto-didacte, aisò si, qui
per al règim democràtic. Tanmateix el nivell mitja dels vol foragitar la natura dels dominis
als
sables eivilitzats d'avui és suficient per assegurar la normal de rail, i reclama, palpitants sota
mots que no podran contenir - les. les
seteació de les institucions democràtiques.
batzegades deis instints. Un altre dia
Seria interessantissim que es pogués fer a tots els pobles iß el scnyar M. de Sagarra qui
j.
aava de les Beis sobre les begudes nocives i els leas d'atzar. un article admirable però contradictori
. gent—massa egant—beu i juga. Absenta i ruleta són dues voldria els poetes mis prop "de k.s
• perverses del món Cont.mporani. La fada verda i la taUla _pas4'1its actuals, de la preocupad&
dele homes. Pera criedelatle - progressista i del materialisme de
knehetzinen el ras i

nar el 'vot en aqteeetes qüestions; t la dignificació que per
dret del sufra gi, operara el mi..rodividu humà sig-nifea
¿ele del seta redreçament moral.
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ELS ADVOCATS BARCEO.VINS I E L 12F.,:RET

apareguda 51 PIO.;Lo-usada mani-,Mistes I41 seca opin; soadrocats claques: Colgovernatizament, per si
compresos o no en el decret
neral Lossada digo:, que li ea• :altar la Gaceta.
. e certament, en el test oficial
-le que cc en sentit contruri
.ripcid del decrit apareguda co
barrelonins, isellinc en els que
, serveixen crageocies dinformacid
‘, i ercnO. Aquests (han; — entre ells
LA P UBLICITAT — donavem
.1questa forma l'a p orto D de fe:elide
naimer:
"Afecta l'an:nistia:
D) Als casen: 2- per desobediencia,
aquesta to
Lonsi,tit en ino .nposat governatide
craturc: anni les faculcansa' la Gaceta die:
;5) A los condenados por desott :iencia, cuando esta hubiera 500
del n Iestie--si3hnequbratmo
rre, impuesto gubernativamente, coa.
f ' • •-• a las facu:tades, etc. "
1 " : larat aqw:sta rectifiea‘ia.
VitleO
•
molts és que els
',presos en l'amnistia, entre altrcs
r-,n, per eshr induitats (aparta 4
• l'artirle j els ,fue sofrei.ren gon 'a:Han:en arrest en substitocid de
multa, la qual casa fa suposar als
o pinants que ele que sofreixen multa
nO lulo des ser de pitjor condició..
EV CAILA .4 V.4LLS
Lns dio d nostre corresponsal:
Ila tornat de Lleyda, j havia estot exiliat. l'advocat de Valls senyor
Tantas Grau, director del setniuuari Joventut, sosPes durad quinse
8c:teme:es.
La p iastra salutació cordial.
SARDA.VES A1 GlIVERR4
passat arriba a Ginebra, de
caP u .Basilea, la cobla "La hardc Santa L,ild li ja dc Farns,
que ha estat demanada per tocar sarclanes i balls espanyols durant el han'fue t que díma, con, cada any. la So‚WIOC de Beneficencia de
Snissa , després de la sera Asseinblea

que disposa Va. i a la nit improvisa una
albada. que dedica, amb Inedia del seo
Sant, al eimsol d'Espanya a la diat
cantal, tocant diverses sartIO.ICS i al
final la marra retal espanyola. El pi',
blic que es reivii a l'entero deis
sien, si té no sabia el que la cobla
tocara, escoltd amle !orca atenció
.e
sardanes. ' . • J . .
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Despres, /a coleta dona una auchci,5
de sardunes, exclusizuntent, al cafè del
mallorqui En _loan Campa. Foo un
e.rit, rar al café i al carrer s'hi congrega molta gent que tributä aplaudiments, sobretat quan la cobla toci
la ".Sneeta Espina".
PEL CENS ELECTORAL
Coplean del Boletita de GirOnd, la segiient interessant disPosició :
"TeniFndese que proceder a la eliminación de la, hembras solteras de 53
i a dios de edad que viren con sus
padres y nacida, en Cataluna, se hace
presente a los sentires alcaldes de esta
provincia que en el caso que hubiera
en un municipio alguna soltera en estas condiciones, pero sujetas al derecho común o nacidas en la provincia
ein estar sometidas al derecho foral,
deberán participarlo a esta Sección
para incluirla en el Censo electoral,
si es que refine los demás requisitos
que exigen las disposiciones vigentes."
LA POPULARIT.4T DE
L'"A fl

C".

/geles aquí el que din d'ele matei.s
t'A B C. cv la ressenya co g e fa del
darrer viales regi:
"A la salida de Viella el pueblo
aplaudió a los ocupantes del automóvil
de B C, saludándoles con vítores al
defensor de Cataluna espah4la."
N1STI',4

o resulta' recent deerc
d'amaidia, han esta, autaritzats per
tornar a Eses poblar ions do senyars
lerep Serra i Perol i Gil Junquera.
Co11 í

D'U.V RECURS

leepocal..
Tea -ate és, en el fons, romanticisme, orgull i desordre. En la natura

hi ha l'esclat de la creació divina, de
la bellesa que vol copsar i peapethar
l'artista en la seva obra; heu's aquí
una norma. L'obra d'art ha seguit en
la seva formació un mateix precio, a
despit de les preocuparions transitiMies
dele tetinas. • De vegades, l'edifici de
robra . arfistica s'ha ornat amb capiteils de ciencia, peró mi; sovint
aguantat damunt fonaments de contemplació religiosa.
Sigui eran sigui, l'artista no crea;
aquesta és la veri s,at. Aquesta is ' rafirmacic; cabdal de Sant Toma.; i del
seo escoliasta J. M. Capdevila. Heit's
ací algunes altres aiirmacions que ham
fa en el transcurs de la nota referida,
i que ens plan de reproduir com a una
bona Iliçb:
"Des perills amb qué es troba 1471
artista: reeserndir de la Hm ara i reproduir-la serPCntent. sense revelarne l'esplendor divina."
"L'entocia no is /1 , ,ela de bellesa."
"L'art is serena."
T. Garcés

l'acord del Consell de la nora Mancoinunda suprimint aquella Escolte, ter

tal que puguin declarar 011 l'expedieui
els npiz hi tingitin intcres.
EL MON OFICIAL
Per isser a Viti i Manrcsa a rebre el rei don .1Ifons, tot les autoritats oficials, aquestes ato foren visd'aq
c.!
tes pels teriodistes
-EL BAI PE.VEDE.S:"
Ei Baix 1-'eticdès dl Vendrell,
publicat lo& 47 4k/1/lid m'anee° extra ordinari dednat a "les nostres
.
Porta boles enanas, i és tire daniunt paper satinat.
SOBRESSEIME:v'T
Ahir fea notijicat al president
la Unid Catalani.,ta Cl eat-iss,..iou.dt
provisional de la causa instruid,: al
juty,' militar capita. salpa. Catiírla,
qualificada di lelicte contra lo in:corita! de la patria. ande medirt de l'o.
cupacij , e/ 14 de maig /747.4s34, de sealtres efeepestals, insiyines
entitat.
les
L'autoritat militar ha ordena, de
1Si'S, la destrucció alela csmeniots efe¿
tea; rcserrrittl •g e un eremple de cada
d'ells per tal de Pf les weessaries
eoneprovacions et: el seu ras, puix per
ai.ca 4147 és Ilfur.nwnt, sind provisionalment sobresseida la susdita causa.

AQUEST NUMERO

pesero!.
Lx cobla "La Farnente", aProfitant

El Tribunal provincial emuló,adininisiratiii fa pública la presentadel reeurs niterposai pels pro-

HA PASSAT PER LA

la seta curtIssima estada a Ginebra,
II Áfivä perdre les ,Poduis kanes da.

fessors de l'Escala de Funcionaris d'Aden,inistracid Letal contra

CENSURA MILITAR
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PARIS

DAVANT DELS ATLETES I
(DEL

NOSTRE REDACTOR CORRESPONSAL)

Paris, jullol
S 'Ilaa. ;inaugural els verilables joco °balalaica, les preves
M'ataques, pera en .realitat
l'emane:neme general pa pass
sat. Ieeepert, mes popular de
tel. es 01 tumbal, i acaba!. el lana
neig amtbat tel. Lee pteves alletignee lude que ãil ran pebeta ¡Me/ice:len als 'espribialiss
tes, Amigos o persones qua
;l'yermen u les /ambiirelles el
rellotge o el sistema aneldo decana!. Dels jotas °limpios grecs
en sorben tnotius escultóries i
bones poesies. Anet, els atileles
d'ara en fern i a stanifStique8 i re-

istes d'espora. hórrides.
Els jocs el/tapies a Grecia,
eren vinele tmileti que
existia entre les innumerables
repúbliques asolelladeas E I
grec, tabans que tot, era gandul, xerruire i sociable-i per
alee cree la cultura i el cementad a-les ceses de la vida. Els
que barajen necee-sola, d lenir
riqueses fe/en PL COTIleTC, 1111vegaven i eileanyaven cona uns
ecenercients d'ara et qua -podien.
Els nitres es queitteen a--fer el
hadoe, a seure com uns desesperats i a posar nl comentad
a tut el que es: presentava. El
que ;ami ia gent creta que sial
d 'asueles, prineipalanent la gatadulrria, la inapapvisació i
passeig, a-Geasie es C011side:ravä 'agries de hone educada 'i dantelageneia. pesque
una part (Ir lee :pohlacioll,.a. palpada fea, el gatida,11- 1 eel plaga
la llevan 'ole; usulauit. Autes.ts
'esclaus semsideraven7molt,
helarlas it'ssser-hu, sebretat ei
de tan!, Lira mallen, tesar
una iintra ! la do Lontre per - esbravar - se sentinb a dir , guatee
verdeas als ilumagage.-Els ganduls, per l'alise cante. es des
den ensopa' com s'ensopeixen
els rice d'ave: i si per lamperament eran •inelinats al 'comentare el feien sebe envainar-si-1i maese. Toles, lee personee-eia-e . - 40 %• llelaitssla
"Pa-afee" dritisttl. i qUe i'4h
pasaat per uh .establiment d'ensertyança,. djuen inc. els grees
'bata inventat les regles, la rqtóriert i ei edee, pera afeó es

fals, absolutament fals, con
saberen perfectament
Schiller i Goethe. Els greca feren una vida intuitiva temperada por la asorda i la 2ociahllital.. La "PoMica" d'earistetil
ne es. enana: de plas apriadetienes,- es tifl litro e de etitiesa ale lehlre i de 'versos. Artelätil no es un sacerdol, ds un
periodie, l a amable.
El que t • etirottva Inés el asee
era la Hiheriat, el particular-berne iaaassae flirtee% el
.Ee una 'acaece', profunda
i
e del punt dr vista de la
S'enica verilable. Pudree per Mil di:ardes, per. mil
caliestinns.deiyeinat, per un
l'io/1S fi do uioses de cantonada,
el gier .anavit tirant ericantat a
dins de- la sesea salsa. No delata il:esser infinitament curiós
que les dui.s ntaniferditeirtnis
colloel;vos Cavia/suele mes
ianperiaule do la histeria s'has

gin dutiat cci dos paisos (Gróltelia del Ilenaixement ,. i

mattos mements lis eava vida .afectats proftindament pel
losalisme. El moviment amanita: aleniany - es m'oda( lambe
en un momead en quo ‘1474474/aur a
deseeimixia la unitat POlítica. 1 e'., i •e dnprAn: el l'inflefa lea de preduir una cultura
(sesea de la vida de. La canto-

nitda , aeriada,
v
xof:atil i irónica. L'abatane, en ganvi, fa de
fer la euH(irat de la unanindtat, la gasetilla mutilo i la
generalltzacia ensopida.
innaveuient del loca :tiente as el
deixar-se. emportur per la timitaeiu' i el rionlondre el que
lt d importancia anal) el que
•tio en td. Un tocalista inti,1•11gent, en canvi, es infínitanient
mas fort que un mitrara del
mateix -valor. Lebgenee., l'adtor
de les 'Vides", éS a Orócia el
>tapes del loicaliste que no se li

entaresca i ridicula. La subverse; de les idePA es tan enorme .quaesi per un mis:tele pugueseim esset' transportats
dinas de la vida de l'antiga Grecia, ami) l'intima que tenim
asma 110 ens agradarin reS i ens
feria tot fiaseis. Enyorarieni el
Partation d'avui fotografiad seare une posta de sal i troharenal quia els poetes -asee"; san
uns primeras i uns : berhars. Ila
vist teatro gres. p. Siracusa fet
per aletees que es )s-ogen per
la :Galerja de alee amb tui era
al cual de
i ainb un
iaire de: ',rabeo/dates fets
diversos, i he vist a Fiesole teatre de llenuixament umh Un
apuntador (farrera d'un arbre,
\asta de :laque i amb 1117 Mclnuel
l'ull; he Vid t. la inaugurada d'ene eses °limpies muta
desistencia d'un cardenal, d'un
pastor pretestala, dese rodal
jueu. del res Taffari i del tnaharajh Enmara/lela. Ha llegit
fins i tot els labres d'Henry
Monthesland, aquest flamant
poeta olimpionie que ha cantal
,rughy pensant en Claus
del! erhearia d'enganyer mole
paró em fa l'efecte que cede
din ens' Mente/ Mes- coses.
Emerjo aquestes guatee ratlles per preparar ols lectora
per a la- Muja de •restelets enmeries dele : ame elimples que
Pageneia i els collahoradoes sopeciglitzats alean canse sobre
aqueet diere Agafeu 1.I !libreta
el !tapie i nomeneeal d'asediara srgons. deelmes de segons ¡
centes/mes de segaras. f M.1bretci no us equivoiseeu pesque hi la Phanor de mollee micasas en :lec i els am'srioans
salan gastat - molts milers
(Jalara • per a la cria daü seu
"Arneriean °limpie Tasan".
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COM AL UNO

'Puta la genl, amaina de la pela i ca di:nena-hatea rep tes, a.ilees

dir pele recents trionde de lee

i'-querres a angliaterra i a
França, i aires ucase'. tarnlei
l'enearradaclp la política de frau
i de violencia que inetaura el
feixisaue. Aquest es un repicament de glória----çu que'es mis ll
just perla dexultaeiú esdevd tan gran que •ith aliar
exagerada, ademad com ei les
demomemies ereguessin haver
guanyatla batalla 'decisiva pet
simple fet a'huver ,vemut. el
despotisme en el beu mument
apoteósic.
Certament;- els- massels del

feixieene i les alabee dels
altres feixismes i sub-feizismes
que ara 11 . 118Vii111 atrevn, a temere. el beta ja llameen begut oli.
Sapiguene pera, i entenguem
que aquesta heguela no ¡nata, i
que fans a secta tteiram la revira.
Ami) el triomf, 'les esquerres
liittt copsat les respeueabililats.
Mentre les esquerres s'afanyaran a defensar-se de les • responsahilitats, les dretes s'atanyaran a refer-se del daltahaix.
I el mes probable serä que les
esquerres es trasbalsin amb
la incoherència, Pa indisciplina
i el sentimentalisme tradieionals, 'alhora que !les tribus reaccioneries malefassegin mata
la caordinade teetica, la diseiMima la (redor i reelecta no
menys trailieOenals; i fine e2
possible que m'aseste, gent de la
mis de l'erre, del morrae i
l'engiablament es posin a malafassejar aquesta vegada anab
mejore thetita, collesiú i esteela que mai, no tan sols pes reconquerir la furia visteis', perded.), sine pes refer-la despida
mes inexpugnable..
JoSep Pla
No ehlidem pas que la Fronça ni 1 Anglaterra no sen pas
testes eeaencialment-euciiierrlsa
tes, sine, tot el mas, 'libertes
ahurgesades—pedreem dir quo.
-guirehe
eón. narionsaconseeefte!
•
D'UNA MANERA Di..teie dores. Si avui ltai votat a Maca
DEMOCRATA a donald i a Painleve no és pas
per altra cositaque perquè le.
A cal cfrabotes un hom sol fullejar
el "Nuevo Mundo". Els ulls ensope- política que representen aquests
guen amb la secció que nodreix l'Eu- dos honres es una política antigeni d'Ors i se l'empassen. Reprenent guerrera; aisló ese el poble anun tema que E ha estat car a través gles i e:I poble trancó-e han fet
darrernment sanes cleceions conde totes les medances, el sedyor d'Ors
servadores, han votat.contra la
malparla de la democracia.
Chtirt drinc tan inoportú fa aquest pialara d'aventures que macarneven els ant o ri b re • ministeris
timic! No és pas mas em deixi arrosli París. Aquests.
segar pels esdeveniments i prenent peu de Londres i
ministeris pediera denominar-Se
de qualsevol contrast immediat, vulconservadors respecte a
gui fer reconèixer a tothoin- que la
quia-Testase sociales:ud. dels SO1174,
democracia és el regirla ideal en tots suceessors, pene de id aquests
els ordre:, des del de Selles Arts al
san ele Nerit ablernent entiervade la Política. No. Ni ara ni mai e: dore. I in9q11i. e:1iInVell a e-masesuniversal
sufragi
i l sobirania del 'm- var Panniedialament anienacat
ide m'sma comunicat el calfred de 10 —inumediatament en l'avenir i
sublirnitat. Però, ara més que mai, 4 1 11 el pasead--; cuitaven a dofine el convencirnent que el sistema fu/leal' el mas precies, que es la
democràtic; amh beis els seas vicis, que vida.
són esgarrifosos, amb totes les seves
La politice d'esquerres, com
faltes, que són innotnbrables, forma la de dretes, sol partir de guauna atmosfera on la Justicia, tot i
tee vIcis gentarias i enblials. els
trobar-se loé, es troba millor que dins
quals, a da curia o a la llarga--l'ambient format per altres sistemes. segons la enuncie geogreriee de
Sal,em de sobes , que l'obra d'art cada país sigui mes aceitada o
elegida per sufragi universa/ proba- Indo .allunyada de la tinte equiblement sera uta pitaie lamentable. Pe- t orial — fau que la tendencia esró .de- quan enea és necessari sotme/l emanita o drelista inori atan:,
tre al suiragi de la multitud radquids l eidee donar tolla l'efe-eme
siciO d'obres d'art, o la tria d'un pro.: que huna n'affaire. Afeareis quejeete de palau postal, o d'un projecte na, vicio silal la gratafreria de
de lerrocarril? Es treure de 11,x: la vides anee !TICS (le presea del
qüestiG ter-nos creare que tut demò- que 1. 21 eamplexitat. de- la vida
crata ha de resoldre absolutament tote perniet, a tia fi detertniiiat- els problernes acudint a Una votació la majar part do ICS vegades
determinat amb golafreria—.
pública.
-El rt,eu humul parer és que dir-se Després ve e! vici nade u Inetty's
demócrata en el si de la intimitat, sera- encebert dele venal/tal. En terse rambiei6 d'assaltar un ciares pío cer !loe el Niel de convertir una
blic, no vol pas dir hacer reemplaçat tendencia en 11/1tt casta.
el misticisme de l'origen diel de l'au- D'idee en peree el quart vitae
que els restan' asta, que de la
toritat pel misticisnie de II sobirania
haleananifat, l'achicar ole tille
del poble. Vol dir, simplement, que un

de dietari

• •

7

ser el deellorigador .de la polfn
ticas eficient. El leutatuargaduresa.
me ente n l'hunntnitarisme egoeant ricataaill, egaiiticagnent:
aquest //latís dasatenismielit ha
esterilitat pelilica, la condesa,
nació del Couservadueleme d'Ale
tot i def enstua lo ele eea3
sequaems amb la ideelital. molí.
~tonada d'un trseditionaliante
nido o menys preginetteeerquat
a; mig segle 'XIX paella --esser,

cesa viadera. pese que -avui té
messit eufraets emita-aras per,
alee, darla i vertedeta que fase
pagues ésser idealital viable.
:Si les demeereeies anglesa
i franeeso sabien velnritzae
a quee eentenent, ei'hussaanitate
Lote aquella viefs. • gerikies 00
kepal.tica deseparaacerjaa i
drlen, per tant , les'demotreelea
destruir el llevat reaocionart
d'aquells des pohles; desalesreixerlen també aquello %deis:
especlics de lee dernoerecie.ss
la indisciplina,
incoherencia
1 el 'detestable sentImentallsme,
podrisn, per time dure Ilareament i anar fins al raro-lile-01'
de Hure programes-. Aleshores
es gestarlen els programes; pet'U no la política; es gustar/en
els programes corla es gaseeaa
els pneumeties dels automebils,
després ethaver fet tot el servef.
El Deapetisme, que es autoterror aterroriteement; no'
posseeix annesta greela, no pot
ésser humit encara que vulreui,
perauh rl dia que pogues esserne je- no seria Deepotisme,
fan sols Conserviolurisme. Si
les acttrals democracias seeto-•
rieses re saben &ser humana-,
Shriee. en tot el rigor del mol,
Sesea salara veteada. tard o dejorre dorrótarils; snanns la latitud ho seran mes !ami o be ha
sesean mes 'tejerle 1 toa seran
mes durament ene patirem niolt, a Paris com al Masnou.
Joan Sao*
CONVENGIO
.. DEMOCR A TI.
.
CA SEGUEIX TAN BEN AVIN01:DS

Noea York, 8. a-- La convenole dealuarirlea continua en el
mateix carrera 'a:erice sortida.
La sessid d'ahir a la tarda,
que ha duela fins a una hura
mol! avanendn, arribe al 87 esCrUi nn

per elegir el raniVdat'

per a la presideneia días Eslees Enea. ands el mateix re-4,
Stillat de fli a .; 11;111S.
Els nonibre de vols que haobtingut Mar Adou sala reduit
ä '333.

El s altres Candidats ltnn n fecidit seguir liMitant ieintrai
Mea Adoo per demostrar-li la
inutilitat de la sera eandidetua

MORT DEL 1,11.1. DE•
Sita COOLIDGE
Washington. 8. — El fill
president Coolidge ir t mort a,
euttst t eia&lria d'una
'
la tsang.—Ravas.

UN

NOU PORT POLONES
BALT1C

Va; -so ..1, 8.-- El ministre de •
la Indústria ha signat un cetasaete ame un t 'rl sa fearee-a,
per a la cual: St dalia ron
p, , rt a I la i'11 51 a del Mar
¡lavas.
•

SITUACIO A GRECIA •
Peda lt - - Leseacie de tire.
ele desnatara les iintiefes publis
caules solare aleaseis desnataseis• atfacedenia i supo-sale prea
parafinas deis grupos mente-mere'
per intentar 111I eop d'Estat.—
LA

!lavas.

hont, ara com ara, co troba cap altre davant de l'alla valor humana
principi millor per recolzar-hi un po- q ue etieloit ' el eoncepte iba poLa suuzicifS
der que aspira a la justicia. I res lit/ca. Tales a tapas (1 11 ltqUe4
1 - 11111 del s vicie, níateix el po
més.
Ittr. Illacdonald ha arrlbat a
n leta
Tambi es un sofistna ;mp:opi de Iflie d'esquerra íleo id do
escapa ree,
acaben. per fa s tiguejar o exas- Paris. Confirmant el que s'havla
Ele jooss olímpica grees aren cap Imine sincer inaldar per persua- perar el petate; en que, a la
dit del seu vlatge, reuní, abano
una ile les Mies maneases que te- diario,- ;pie l'autitesi de la demicracia cuarta
t la Verga. segons les de marxar, els periodistes bri.
tipus re- Wanda, mata re
nia el grite de• pasear l'estona Moderna es una dictadt.ra
thnIcs I els declart que anava
i la po
- -xarrar distreure's amb (gua- finat e com la de . Llorenç el
a Pa pis per restablir fa Inteliite , seta:amilane libases—. Que Ifagnific o de tipus carnada i equiß
allee, die teeaiee tot
genela entre ambdds ¡m'idos, I
tanda que veure amb Greses jable cona la d'Harma Alraschid. Ni ' Seria, gtaquilltdoe
per tractar de l'organisme que
aguaites resurreccions ria)der_ emboliquem. La realitat d'ara—i la de•
naei entre clvi viefs i Joya ama- ha d'enearregar-se de eeml/ro..
tres elassicisme? Quó tinten
sempre —is que el mal uet, I» das de /es chi p s tendAnciee , qabgairebe
vas' degudament ele manea.
que veurte • ami) Gritia taqueadas
jaca ollmpies M'augureis pel corneen; • is la barra habiten Oultistin-, dale de-la aelStiea moderna st menta d'Illemanya en la qemstla
esta_ 14111C114 el . Sor dels 41 e77111Crate5 i el la-Densoesedeattniaapaiaiarnent de la seguretat territorial I les
senyue 1)011142110i) au
ilj de -canela armat e.una tarda dels absolniistes. Amb una diferencial P s troba en infrriors condicione seres garasues; 'de les trepes
grises
desprde el:un que en un rigim democristic, àdhuc
iiJlujos,tt
no fininteas Padre- iba d'ocupació de la Ruhr 1 de
tue asen-asila-a una re- falsejat, hi ha una mena de compro- &feotes espeeffiee »medalla al InvItacid d'Alenvanya a :partlol.
surreecie d'una t'ea-ahelea me- bara() de mais instilas, ates weili
'romerniement. una- nnalitat tro-- 'per en la Conterbdola
dieval de debt •re asna musiea de quilla es forces, .psc liitit. eIs ta- ri gén , div l tose manca al ConPer servir de baca . clon e
saint-Seense 'Tenina de Greda ¡ralla lItt g ici i de /a c.1.-r,eel,a,Ha. serve ilerisree. aue marea. en VØP.O
il. el Oovern ?ras 4 'Pd
atouna idea de eeminari de tau- privaid-los daasola erdp)reidae
a1.
-no...-.,”Itisni,
.
t~luta
ti un memoràndum en ti qua.
, ; son en_
seu i e n el anillos deis casos
!
vialari
~veda
que
ea
mantea«.
Ida'
segeencia: aquee'fise
•d'aeademie franees - alemany.
1e5Atxó ein sembLa visible i (i ns ri;l'hitrnroaltat, o 134.,: :prarroqativ, de fa O. sie, rae*
lEä trist que tingsuarn idees troEtn , 46re • hen
al'envierin -si bona nretoeeix o nqiies4 allre saeteas, *asnal,» ta IsessldlinesS
- nades i la» eneepidee del. titol'hernanitarisme. ta
'ala ME. UY,:
u‘t disquisició ;:ad,
'ineet mas freee i viu 'de la his- aquesta
nierrerin coneerteet mrivint l'huiliarla de la cultura. 'aunaba es colla dargumenti, od 15.9reiii.ait,
Coneludi,.a %mitro 1
"infinitanient 'traste la incapaci- leetors.p. em cepsearae al lau
mnniter t sme r» sentimentales- vaga d'obrereAR1 rein de
i tat de le nostra apeen per ("Pene
yyle: atreFfple r (Ir copear nauesta
trucold. La alhigel e se
. 1 .dia.
al guna. cosa, Que. uè aigul- cara-, .
Clres.Soldettild.: diferebais ele mete rae/dele: rot- Irev N'A ma, - •

a Europa

e

otir

•

Dimeeres, 9 de julio! de 1824

COTITZACIONS
BORSA MT

.. BORSA MATI
Obra l Antr. i 11eJi
6440
/20/a. . • • (14'40 ,6450
aterant. .
633s i
Dables . .
1750,
F. u. MAMO 15895 12850 49525
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Andan)} .

226,
5150'

I

5150

52

TIM

6450
6335
1750
12850

226
52

Obra Anta'. BM
54 6505
6580
18
53

5305

64

Divises estrangereS
'rime
Tronar
0401
69851 itplraeo
18 I tres.
!llores
notare

53

5305

9870

13475
3390
3465
7'53

¡'eso Ine1111
/tete .
ceso Cremas

I

BORSA TARDA
. 6470 1 6 485 1 6300 640
Sor& .
Aliseent .• 6355 6345 6270 61SO
4150
4
Denles . .1750
/750 17'70
18
2
latirte: 12850 12850 t5825 12250
5250
5250
Anden. . •
92'25
Autuumbag.. 5225

Frasea

Belglea
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Espanya
Portugal
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Dimanare'
11oruega
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9581
Austria
inI Se
Praga
24275
Argentina
Montevideo
32625
150
Xlle
1148
Buenos Alees
2724 3Yalparaiso
32575
43350
8410

i

DORSA DE PARIS

BORSA DE MADRID
COM.

Infierno
Pelielea.

7resa

inleelora . . .
Antorinzable 4%
AmortItnible 5%

Empales
Holanda
Italia .
Nov. 00110
Portugal

$525
0500

Exterior 4%. .

8 1130

Bam denme&
50300
Bine Esp. de Credit 14 0055
Base kap. RIO PIM4
4 . 0u
g ene tilso Amento
Tibies.
241'00
0200
Suele. P
>acre* O
40055
cedulea.
90'10
Nord
32400
A ulrant.
31500
irMICI

BORSA DE LONDRES
Nova York

DEL DIA 8 DE JULIOL DE 924

Liturea

suacla

.,:ulemi.

A rgent11111
brean .
()recia

Noruega
Oi,a,ianrcs
/eran
inena .
Praga .
hinuanta

3070

3,03
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CANVI DE L'OR

lloredo or Mfone
•
• Isabel
•
• g asee .
Oill 5
:
•
1943
• Mutes.

$402
8810
250511

13435
8810
259

51850
34850

345

:al:
8330
1953

e

24075
30075

11 Obten

.

VALORS NO INSCRITS EN LA COTITZACIO
OFICIAL DE BARCELONA

Treellen
1175. .
4440 Iremos preferente .
O. betrop. 4%. . .
eu
4075 . T. Barcelona se, .
4 2 40 C E. CoLonlI garld 6%
Gallega ItieetrIeltat 415

GASETA BARCELONINA

cornt.i
90151A3untement Sevilla5%.
12475 Hotel Hita 7%. . • .
97 1 '1,10 0suners d'estannIrli.
10050 Vnid Naval de Lievant .
0385 ¡Transversal morosos:0 .
98'i AJuntament de MalasTa .

I
MANCOMUNITAT
DE CA1'ALUI41.0

3111101 13 Octu.
2858l 2393

28841 2.1i
2825i 2413

Dentare t Bener
2329
5350
2352

Maro Mala.
23131 1374
23281
2345

317
320

LIVERPOOL
rasca anterger. •
. •
obertura
--un telegrama .
Tanca.
.....

tsnr.

14(2
1427

1622

1 70

1X60

1341

1395

1375

1364

CAVES

Coral.

Nova York

Menonita°
. .
setembre
atentare
SG Novembre
Ji. ende._
Marc . .
9825 altag
..

942

DEUVEll DE L•25771T

72'25 Interlor 4% A.
ElMrstit 1.11.
D.
5955. . 7150
C.
C. C. Comunal. .1 70 00
DIPUTA= DE DA111.›

I Agost

20001

375

are
gala

10125

307500
14000
4001
4287

DI11).

'II.)

s ombre
n e • ernbt•

10315

Cotitzacions del dia 8 de juliol de 1924

NOVA YORK
Tinca anterior. . •
überture
SUCRES
suma telegrama .
Nove York
T anca 8 1.1101 7anca
eatOOi

27,500
0710
793

MERCAT DE COTONS

14014M
155.54
14204
148'5e
149',
57'50
7'73

Tones 8 101101
16 1/4
1724
1467
1.140
14•53
lile
taso
1360
•
OBLIGAC1011111

NOVA ORLEANS
. .
Tinca &Menee.
Obertura
buen teleg rama • • •
Jame. e • • • • .

280) 2501

2304

aceros»

Fer. (atarme 5%1 89'75

Cm. Caminan 6% 15 ) '25
I FIRRoCARRILs
71•30
• Catalans 1919 10000 Dose d'Es-Pan/1. 4568'06
1922 15000 Crem: s Doces. ..856'00
•,.
•
71'2, No..rd ;1 ...* t,...m. 3?. . :G374.'038555
71'49
Cremallera. .; 100'00
FERROCARRIL); 1 TRArattE5
MOYA
GAS
I
ELECTRIciTs5
•
• 4.5 '
6373
cl'E. 1913 5% / 8620 nrenee Vlgt). . . j 15.25
" • • 19X0 0%1 ,77' Anda)usos. . .
56•0e
701.01:)1
7
12/1 7
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63." Coló Elecirtca 6% 1 0375 canal Cate . . .1 06 00
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1or SegO.
A " "Me
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Eme. a.oes.zel . 7700
:6'75
•
g nomon
• 50 : 13405159
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i
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:753:•.0:,14.
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•
23.000,004
C.
sigues
4.
:3.
A
Cc.ui
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rd.
Consell
directiu.
.7 80'00
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SICHA GAG 1 ELECTRICITA7
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5: 79° lord 6%. .
AJURTAMEPIT
En
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hostes
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té
malta
importancia
e
Aquesta
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745 00
•
71,11.•
11,4
d'altres
de
l'esmera:u
Cercle,
a
carrec
de
les
seen
la
conquista
bàltic
i
71yo,
cat
,St,,, los I. • .
•
rairtirs: Santes Anatblia, verge i
73.05
0905 .
7.5r ps F1119.
98'9.3
Amerntrable
h
a.
8
,5,887,7
7
7550
res
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de
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• 1
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principal dels exportadors de vins i
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'ene
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7000
tele
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NOTA
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Corts. A les vuit.
pressupostos . pel ple de l'Ajuntament
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Ahir fou duta a l'Asil del Parc
PrOpe remol y ya estrangera. . de
u,'
Menut lomos /
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Un sonst femeni, Igualtat, 269, lana" publica aquesta setmana la co,..rrn
c-4121.i
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DETENCIONS
CEREALS
al cementiri de Sant Andreu.
120 • 125
media en tres actes d'En J. Pous
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EA/55 ‚erre, 1)1nm~
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95 5' 100
surcas causal grue.
Pel delicte de furt ha estat detingut
,
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Moren,' Plata non
de
31'75 " 32
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Mo'ilesa, 4.al cementiri Nou. A les mà de bucles". Per ésser aquesta l'eESTt C I O at 11. 41.
idere5c Plata sed. .
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al " 21 1/4
01(11 ra. inadura 1 usan
/1 17 de Dial
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Teresa Kirchiner Alba, de 66 anys, comedies del teatre catala, creiem que dleistrucció de Figueres.
4.10,41 roja.
ESTACIO na' sir lo
da
151, " 147
29 " .29 1/2 hiero, arrugats &Minuetes 48,50 las
• • •
&atta 1.106Jurgal
l'atina. 2 .10501.
115 • 117
de 0101. i
Isla „'5 alruaats citan:ates 54, 51 die
Perla, 8, al cementiri de Sant Gerl'èxit será com correspon a l'esforç
vasi. A dos guatas de quatre.
Per la mateixa causa ha ingressat
fet per "La Comédia Catalana".
a la Cellular Llnis Génova Calderos.
FON ERALS
Impreasio ganered
a disposició del jutjat de leb DrassaEL CONSELL DE GUERRA
N'Alfred Opuso i Viñas, vidu de
nes.
Mercat.
el
dia
Sala
i
GiL
Mori
III
lIítullé
N'Antònia
DAHÍR
fOrga ;mito:tetó en el mercat d'altie.
niongetea
Pe' a les
les improsions s.'ut lesioraljadnrs's .AIValli, s es queixen que enguany se'n colliran
primer del corrent. Avui, a dos
Ahir al mati va celebrar-se a la
peaSetes p er guara.
5.10 i
e tt el preu
ne
uan iisnyttlav
se
uit,)Us' 1 driloutes. Al pm', kan
truelittles poques (1H00
També ha estas detingut Josep Fequarts donar, a Betlein.
caserna Roger de Llúria l'anunciat
a pessetes 115. Es
,
11t.
El
plantel'
OrPri111
la
Id
ta,
al
quid
ens teferiem dies passals. ha estat de 'lasee
lame
Melero
per
reclamació
del
jutjat
Na Maria Escrute i Estruch. MoConsell de guerra per veure i fallar
inüttl lemarcar que 11(1 alia
mena
d'operació.
•
ap
elasses
IluVelles
t
rí el (tia 6 del corrent. Avui. a dos la causa instruida contra el paisà En- de l'Oest.
-- I na ni 541) a eribada d'aelneis t, gra lt a l'ot desapeteetxer la feriamos de la settnana passada. Boli pot obser.
quarts de deu, a Sant Vicens de ric Santiago Azolna, pel suposat deval -11 0
;aren (1. 111'. ls wo lli Mes sus, still.
Junqueras (Sabadell).
arriba', al pi p a de :111 peasolos a proce»tteia; és de ti'omer que tant los Caves com els faVnits s'encaFaVOS. -licte d'atemptat als agents de l'autoEferuescent granulat
riran si,, ' II aviat.
En Josep Bigas Niub6. Morí el ritat.
Ferino».
-1)e
l'inlorior
possolos por los elases do Castella.
LES MALLORQUINES
dia to de juny. Aval, de den a dotHavent retirat l'acusació el fiscal,
dantiltit lit Península iota, los eollitos quodaran tan allettgerides que hont
Si .'areenttla Postal do
TI,' Pla na
ze. misses a Santa Maria de la Mar. lacte queda suspes.
és el millor refrescalil, el inds
erelt que enguany tindreni 1111 . `
Irastera.
H. 5 .11 a II ll)llIu't'tar
En Pere Miguel i Plaguen Denla,
perfect i mes econinnie de lots.
a dos quarts d'onze, a Santa Anna.
Aquesta easa ISis ssliiii'_ 'la tleA !a Rambla ckls Estudis el tramo
"Serrallo:lea - i unar gavota
car, i Cl senyo Geiseler es dedica a
volució dols envasod, 5 . ar ser- practicar una visita de inspección en
ANIVERSARIS
v:a envestí un coure de plaça i aque'st
prendre apunts. que posa a a venda. l amb molta pulcritud, acompanyat al
En l'ilacari Furriol i Tenas. Morí topa contra un automóbil que li ana- veix el seu Granulat Pli poi s de los servicios de la pollera.
blau] na nous entupleJainettl I
Esta vista e,ta relacionada, según
piano per la senyoreta Cecilia GaiA Mallorca varen ter-hi una exposiel dia 9 de juliol de 1923. Avui, de
va al darrera i tots resultaren amb
graluits. Despalx: Diagonal, parece; con la dimi ,i 'On presentada por
ció. Els dos viatgers visen del pro. tenso. Aquesta va tocar "Rapsó4lia
deu a dotze, misaes al Bonsuccés.
desperfectes, i si bé no hi llagué desnúm. 367, Barcelona.
el comisario de poliria señor Casellas.
aialtisa" i "Fantasia catalana", dedio,- de la venda d'aquests quadros,
N'Eusebi Balasch i Carulla. Mogracies personals, es mogué un gran
El scilbe Alvarez Caparrós anoche
mostrant unes extraordinaries
i el nu, del set: viatge no es altre
rí el dia 27 d'agost de 1923. Aved, a
kjciAdol entre tramviarjs, cotxer i
Diumenge fisgué lloc, a la Sala de llamó a su despacito a algunos perMciuns de concertista.
que fin: mar-se una cultura vivint l'amdós quarts d'o»ze, misses a la Casa xofer.
música de l'Asil EnIpar de Santa 1.1U- distas para que dijeran que manifestaLa concinTencia, selecta, va sortir
hicnt de tots do nobles de la Terra,
de Carnal.
ca per a ceguetes, un concert dedicat ciones les hizo el ',flor Casellas al
mol/ calle f eta de la iota.
Molta salut per anar seguint
JOIES, VERITABLE OCASIO al mustre Borras de Palau, exectitantdarles
cuenta
de
su
dimisión.
Eelicitem la Lliga de Gracia per l'in
molts anys per contar-ho.
PER TINENÇA D'ARMA IL.LI1 objectes usado de Lotee ola..
se Ist:cament emnpasicions de remenLos periodistas manifestaron que el
xit obtingut en aquesta feota, aixi com
CITA
ces. Preu flx. Tellers, núm. 41. tat autor.
sefior
Casellas
se
limitiaa
decirles
que
a
les
senyoretes que hi prengueren
Ha estat pos.s disposició del jut.
Formaven cl programa tres compo- Ilabia dimitido por considerarse fracaNITOMOVIIES
part.
jat Sebastià Kotcon Cañada, que al
Durant aquests dies sectas fent re- sicions per a violí 1 pii.nu:
sado en su gestión.
seu domleili, Barraques de Magória,
formas a la façana del Seminari ConEl programa, inolt interessant,
1.as declaraciones de los reporteros
41a t-It;;Jtaj
UN POLICIA FAIS
Ii ffou trobada una arma, per a la qual ciliar, que consisteixen es aixecar les
"pleordo", "Joguina"
"Dialeg se unieron al expediente que instruye
Fou detingut un tal Juli Estelles,
no pcisseia permis.
paros.
4'efisM4
Scherzo" i "R.:mastica", per a piano el subdirector de Seguridad."
6
gilindroa
.4011-'
TIC es feia passar per agent de polisol, i sis per a cant i piano: Volades",
NINGUNO Da 44Ay i)14 ZIATISruCC@ON
DENUNCIA
ELS ESCORXADORS
Vii1117C18, 293 cl
"Santa Nit", Caneó de rna:g", "Aúna8 R. C.
DOS "C1.0131iE-TROTTERS A
Joan Regada Canuto ha denuncias
ra,5b al intjat.
Sacrifici (Fallir als Escorxadors:
Undreu
da", "Cateó de bressol" i "La barca",
que del set' dom.cili 11 han estas sosBous, 9; vedelles, 572; molinns, 492; 'Fan interessant programa hm cacesBARCELONA
tretcs 1.0oo pessetes en metellic i 7,000 Crestats, 2; cabrits, 56; anyells, 1.249; tat mag,stralment pelo coseguts com
FESTA MUSICAL A LA LLIGA
Han estat a la mitra redacció el
en paper del Deute. Acusa a Fran- ovelles, 872; cabres, 13, 1 porcs, 229.
(3
certistes Na Concepció Badia i Josep periodista holtunies S. Bonetas i el
REGIONALISTA DE GRACIA
cisca Tourner d'haver fet la sostrac prenent
AltTICLES
Caminals.
pintor alemany, ntembre de l'AcadeA
la.
sala
d'actes
de
la
Lliga
RePER 41 5 15111
EL CERCLE BARCELONI
Aquest concert constitui, dins de mia de Berl su, H. Geiseler, que donen
gionalista de Gracia va tenir liar 117.
;can emlosi.e10
D'OBRES
l)5 ne 11,1..11.%
l'Escola de Musica de l'estnentat Assil ta ve:' , a al món,
sable passat el coticen inaugural del
i geladores de lee
e la FABRICA
Diumenge estigueren a Barcelona Empar dc Santa Linda, tina de les
11 in recorregut, per ara, Holanda,
non estatge.
•
IVERA
minreh marques.
2, BAL3E8, 2
mis inspirades i sentides manifestaNordamerica, Anglaterra, Alrmanya,
Les senyoretes Alontserrat Roser
Palles per a gelats, etc. Lb. uns cinquanta cinc socia del Cercle
xo es mes que una crisIs del me de
cions de música popular. El mestre Bélgica, França, Italia, Espanya i el
Mataró, acompanyats del seu presireni Germano. Rambla de lee
Gili, filies de l'ex-regidur En Gin plantes Ileteres que maduren InstintivaHa mart a Clinie
Borras de Palau, que assisti al concert,
mpnt ets mainiters mea tema »reuma
dent, senyor Slvador Cuadrada, i dels
nora, 80.
Darrerament visitaren Matau Gili, interpretaren, al piano, comBernabou Sano Puig, ol qual
d'alletar.
Rvnds. doctor Josep Val& i José!) de fou molt felicitas.
llorca, i actualment fan una petita paOurent Persberätz Roa-Vide 1561a. t
posicions d'Haydn, Schubert, Chopin
diumonge tau agreda amb arma
comba l'albuinIn grla. dolor' I saelegmea
LA eiliA DE MOSTRES DE
rada a Catalunya, per continuar el seu i Grieg.
Plandolit.
propia de J'esta!, desenrollla 1 fornitc•
do
foc,
al
Correr
de
Itneafort,
DANTZIC
'
Al mal' recorregueren diferent, in- EL SOTS-DIRECTOR DE SEGH- viatge per altres ternes encara no visel nou esser, tolsIulci 111 maro I pretil"La Srta, Sierra, amb el violoncel,
per Juan Rambla Margarit, per
pana p or a un par' feliz I Del abundad.
RETAT
nel 2 l 3 d'octubre vinent. Dant. drets de la ciutat, i a la tarda ¡etes.
acompanyada al piano per la senyoreEn la lactancia: Ron-Vida ntlm. 2 atiaantiguos golnsies El jutge do
Si'! esterara la leVe ji Fira Interna- res una visita de germanor al Cgrde
aleall II guabina: de net, l'endeuda ea
It.. •.ollent d'un diari d'ahir:
El senyor Hosman recull imptesta Larrocha, obtingue molts aplaula Universita/ ba dictat l'auto
entheU.a I alante'all, rete la Mere de le
& Ilustre Per a representar.
Berceloní d'Obrera de Sant Josep, co
"Ha llegado a esta ciudad el sub- aun& del; pisos que ven i en pren
diments, així com En Victoria Gast,
desnutrield causada per l'allataimat.
de processantont i presti Sense
uÑÍ e' kg estad noraenat
ira farolea«. Anear. Meter MI"
taren
pel set "idear. my« director de Seguridad con objeto de , notes per a un Ilibre que pensa publiq ue amb el violi féu sentir l'aria del
titulen contra l'agressor.
maca COinerCial. e. BertMeN
• .-
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Ambrosini (Italia).- Tempi,
55" 4
quinta.
Primera ríen:fria d'un trances saludada amb frenètiques ovado!» del públic.

A LA SEGONA JORNADA FOREN BATÚTS EIS
RECORDS MUNDIALS DELS 400 METRES TANQUES I SALTS DE LLARGADA, CO3: TAMBE EL
RECORD OLI3IPIC DELS SALTS D'ALTURA. :: EL
DUEL NORD AMERICA-FINLANDIA
En aquesta 5egona jornada de Jocs
°limpies. Espanya no ha pres part
a cap de les proves celehraties.
Per ara la liuda. encoratjada però
eempre nehle. estä entre els ameri-

finlandesos.
rtn nnaiitzar la primera jornada
Finlandia portara a favor Neu trenta
punts, pesó al final de la segona els
americans han passat al davant, obtenint 55 punts per 47 els finlandeses.

e.

Aquest augment a favor dels Estats t - nits ti la seva explicad'', si
tenim en compte que la superioritat
en les proves rapides ha estar, gairebi sempre, a favor dels americans.
Peres resten a celebrar moltes pro'res i la puntuar continuara marxant molt igualada entre aquestes
dues nacions.
Per altra part, els anelesos i els
!luden lambe arnb un entusiasme meravellós i la puntuacié, entre aquestes dues racions va, per ara,
molt igualada. cae anglesos i sueca
s'apunten actualment 14 punta i mig.
• • •

Varen.' dir en un dels nostres darrers articles que aquesta Olimpíada
seria la de les graos sorpreses. I ce!.
tanient, no ens vàrem enganyar enwerNeree

suposicions.

Fins as-vi, en les noquea finals que
s'han celebras dos records del món
han passat a l'abre barri i un d'olimpie també.
Aixó no palesa altra cosa que en
aquesta oportunitat eis representants
de les nacions que mataco al cap
del progrés atlètic han preparar arnb
molla més cura i entusiasme els nellS
representants. I no diem que cada
Olimpíada que vingui la preparació
serä mes atenta i inetdica perque
aixe, no és possible afirmar-ho. El
renchment del cos 'ruma arribara al

sen limit, fins on els progressos
la preparaciO no hi podran ja fer res.
aquest Ifmit ja comença a sentir-5e,
sobretot en les proves de u:hiedas
AixO farS, indubtablement, que les
Olimpiades renidores es facin cada
volta mes interessants, mar mentre
unes nacions estaran a les marques
maximes, les altres, les que as-ni,
degut al sen retard en practicar els
eopnrts, van entera, s'innslaran amb
aquelles.
•

• •

La segona jornada d'aquesta Olim:dada bou encoratjadora a no poder
irles. Les liudes hasinles entre els reni-ese:nardo de les el:ferents nacions
iArcn :e:eras-dioses. enblims. n'erg de
tenn- en compre que cada regada la
lluita serä més aferrissada. car les
prnees ¡tisis se succeiran anda mes
fsissinecia. I és peedssment a les
on rhotr.e rende:x tst el 'me
be s s eament pat. A les eliminatóries
n • : nnent do qüestió de classificar,• i estudiar les qualitats i caracte• • '•17e
l'adr erari per tal d'usar
u a tactica determinada a les finals...
dir 'irte tenen la sort d'arribar-hi.
A la prova final d'aleada amb etnsransnla no passZi. res de notsble. El
nusm,adnr, Osborne, in fisgué arri2 DI. Malerat
bacl record
pas s a a nn'ilnr 'i la La marca d'Osborne ton di m. 93 c., i el
record pertany a l'americà
Loe j5, des de rozo, en t metre

o36 mitnnetres.
El senson record oliinpic batut ha
e,t.it per rangles Abraham-, que féu
lo s. 6 d. Aquest maten< atleta, a les
proveo eliminatór:es de la 17:ateixa
oroya

qué

sns as-ni pertanyia a l'aludid.
Wa'ker, des de usos, amb l o s. 8
F:nntrnent, a la mateixa - jornada
de fou bann el record mundial deis tic m. tanques, que tenia
ramericn issomis des de 1920, anal)
54 s. El non recordman, i. per tant,
caminó del mOn, ha estat ramerica
Taylor, colirint aquesta distända en
L'antic rtmord dermin t dso.
questa prova ha estat batut per seg.-, 2-5.
A les semi-finals dels 8no In. no
ti ha /motu res de notable. El millor
temps obtingut ha estat el d'i ni. 34
per l'anglès Stallard, i el reí-si-4 del món de la distancia, que
tambe es ()limpie i molt dificil "le
hatee en aquesta Olimpíada, pertany
a l'americà Meredíth, en 1 in. st ser/eme 9 decirles.
Tot això és el mis notable que ha
nrorregur a la regona etapa de l'Olimpiada. Al pas que anem, no sera
res d'estranyar que altres records
munditls morís cont han mort el de
quilimietres í el de 4m, m. tanques.
Esperem la tercera jornada, que
sera, sens dubte, plena de nous es-

deveniments.
I esperem també que vinguin les
abres proves on hi han inscrits atlete s peninsulars
Resend CALVET MATA
EL

CONIPLENIENT DE LES

PROVES DE DIUMENGE
VUIT CENTS METRES 1.1-1SOS
(Serles eliminatòries
Cinquena serie: t. johansrm (Su d da), 1 M. 57 9. 1 -5; 2. Morren (Bélgica); 3. Nfounlain (Gran Bretanya).
Sisena serie: 1. Jalisco (Dinatnar'

ea), ni. 58 s. 2-5; 2. Mc. Eackbarn

3. Dodge (Estats Unats).
Serena serie: t. Stallard (Gran
Br etanya). 1 m. 57 s. 3-5; 2. Phillips
(Franeal; 3. Larsen (D.namarca).
Vuitena serie: t. Lince (Gran Bestanya), u m. 38 o., 2. Peraton (Eraneal; 3. Hedí (Noruegas,.
QUATRE CENTS METRES
(Irlanda);

TANQUES

(Serd-finals)
Primera semi- fi nal: i. Brookins
(Estats Units), 34 N. 3-5; 2. Taylor
(Estats Units); 3. Vilen (Finlandia).
Se gona sersi-final: t. Riley (Estats
Units). 56 s. 3- 5; 2. Geo Andre
tFraneal; 3. Blackett (Gran Liretanyal.
LA CURSA DELS DEL QM.
Record mundial del finlandés Ritola
El fet de no 1,r encL : e-hi part Numi,
considerat per enclavan t com el guanyador d'aquesta prora decepciona
públic. Chorne es reIssia part
serva per a altres competències.
La primera part de la cursa bou
condulda pel suec Wide, pero des
dels 5000 itt, Ritola s'assegura la capdavantera, activant el nen. Des del
ruite quilòmetre el finlandés porta
un gran avantatge i el record del
món és batel, a despit d'una pista
molt adherent a conseqüencia del
ruixat caigut.
Resultat:
1.-Ritola (finlandès), en 30 rn.
23 s. 1-5 (record del món).
2.-Wide (suec), a 300 M.
3.-Berg (finlandés).
4.-Sipila (finlandés),
-Harker (anglés).
6.-11. Brittnn (anglès)..
LA Pl'NTI:ACIO DEL PRIMER
DIA
t.-Finlandia: 3 0 punts.
a.-Suecia: 11 punta.
3.-Estats Units: 6 punts.
4.-Anglaterra: 3 punto.
Els atletes espanyols que prengueren pan als roo ni. no passaren
les preves eliminatòries.
Diéguez es classifica en dotze lloc
en e:5 to quilometres.
LES PROVES DE DILLUNS
Paris, 7. - Davant d'uns mil cinc
celos espectadors, la majoria dels
quais eren de la coleada estrangera, ha
tingut I:oc la segona jornada de les
proves atletiques de la VIII` Olimpiada. Heds ad el re3ultats tècnics
obtinguts:
METRES LLISOS (Semifinals)
Primera semifinal. - 1, Scholz (Estats Unitss ro 5. 4-5; 2, Purritt (Nova Zdanda); 3, Murchi5011 (Estats
Units).
Segsna semifinal. - 1. Abraarns
(Cnsan Bretanya), 10 o. 3-5; 1, Eadnsck (Esaus Units); 3, Bowman (Estats Units).
Muchison arrenca amb violencia, pe1-O Si :inal és passat netament pelo seas
das contrincants.
Altraams, si be havia surtit malament, es reiéu energicament i passi
al scu trmib:e adversari als 90 nv.tres.
..; .-riharrn bol> tres iorrnant mi coj a

Tercera serie:
r. Ritola (Finland )a); 2. Rick (Estats Units): 3. NeweY (Anglaterra):
4. Dacominck (Frattea). - Temps, 9'
.59.
El finlandés guanyà ccm colgué.
roo .METRES LUSOS (Final)
1. Abrahains (Angla.erra); z. Schols
(Estats Cuita); 3. Po:Ett (Nora Zelanda); 4. Bowman (Estats Culto):
5. Paddock (Estats Units); 6. Murchison (Estats Culis,). Temps, to" 3
Cursa magnífica, formidable, on Van.
glin des dels bo metres s'assegurà ravantatge guanyant-se una sorollos'a
ovnc.ó. El record mundial deixä d'igualar-se per r quint de segon.
La derrota d'En Paddock, sobretot,
cansa sensació.
LES

PROVES DEL
PENTATHLON

SALTS DE LLARGADA
(Es estabkrt el reco.d mundial per
ramerica Legendre.)
Primera serie:

1. Legendre SEstats Units), 7 m.
76 1/2; 2. Hamilton (Estala Cairo);
3. Somiray (Hongria).
Segenia serie:
1„, Kaer (Estats Units). 6 in. 98;
2. Lathinna (Finländ.a); 3. Leine (Finlandsa).
E: nou record mundial queda establert al tercer assaig.
JAVELINA
Primera serie:

1. Sorufray (Hongria), 52 m. 07;
Yrjola (Finlandia), 51 M. 72; 3.
Miknon (Suecia), 51 tn. 17; 4. Lehtbnen (Finlandia); 5o m. 93; .5. Zahacasppulous (Grecia), 49 metres.
La, classificació final del Pentathlon
bou la següent:
t. Lethonon (Finlandia); 2. Somfray
(Horzria); 3. Legendre (Estats Units);
4. Coger (Suic:a); 5. Leim (Finlandia); 6. Kaer (Estats Coito); 7. Lathinen (F:nländia).
2.

PUBLICITAT

GRAN BRETANYA

El conIcte del ram
de construccié a
Londres : La situaCié es considera

gravfisima
(ro

ronstruecid, s'Int.rettnit aviti

comprovant que la situad() era
moht greu. - Hayas.
L'AVIACIO
EL VIATGE DE MAC LAREN
AL VOLTANT DEL MON
Toqui', 8. - L'aviador Mac
Laven ha arribal a Agasumi-

calda.-Ilaras.
ELS AVIADORS AMEIIICAXS

Montreil, 8. - Els aviadors
anici . icans han arribat a Chabat.-Havas.
Buchir, 8. - Els aviadora
amor:cana que &mea la volta
al nido, han arriba:. a rigorista
ciutat, sortint immediatament
cap a Bagdad.-Havas.
ELS JOCS OLIMPICS
FINAL DELS VUIT CENTS
METRES LLISOS
París, 8.-Jocs Olímpico: Final de
la cursa de Seo metres 'lisos:
Primer: Lewe (Artglaterra), en

minut, 33 segons 2-5.
Segon: Martín (Suissa).
Tercer: Elcke (Estats Units). Hayas.
FINAL DE SALTS DE
LLARGADA
París, 8. - Primer. Hubbart, Esteta Units, metres.
Segon, Oudin, Estats Units,
7.275 metres.
Tercer Hansen, noruec, metres 7.250.-Havas.

bleru com segueix:
t. Estats Uns,
punts.
a. Finlandia, 47.
3. Gran Bretanya Suecia, 14 1/3.
4. França i Hongria, 7 Va.
c. _Nora Zelanda, 4.
Espanya, o.
LES PROVES D'AHIR
Les pugnes noticies del dia d'ahir
que erro arriben en escriure aquestes
ratlles, ditten que la final dels ¡co
metres !lisos fou guanyada per Fan.
gles Linie. en i tit. 52 5. 2 quints,
seguir. dels suis Martin. (Record mund:al 1 re. 31 s. 9 decirles.)
El catala Junquera es classificà per
al qtrtrt de final dels zoo rnetres ni.
sos, qnedant eliminats Ordófiez i Meo.
d:zab3s1.
Ea ur.a de les series dels zoo metres Visos, Liwelell ha igualat el record mundial en 2 1 5. r quint.
els 5, 000 motees queda eliminat
el estala Miguel, que havia arribat en
!loc.
novè
LLANÇAMENT DE PES
Houser (Estats t.:ni:s.), 1 4'993 ni.
2, Hartrauft (Estats 14985.
(El record mund al és de 15340 ni.)

D'ITALIA
EL CONSELL DE MINISTRES COMPROVA UN
ESTAT DE TENSIÓ QUE
AUGMENTA CADA DIA
Roma. 8. - Diu un comunicat oil,
rial. elsnarn compte de la reunió del
Consell ministres, que el president
del Govere ha informat sobre la recon signatsra del Tractat de C o ila
boració coolial entre Italia i Xecos-

lovàquia.
El president ha exposat després els
termes de les tesis ang'es.a i francesa,
relatives a l'aplicació dnl pla dels pe ritt, al qual contrau l'ordre del dio
de la Cnnferencia de Londres.
El ministre de l'Interior ha formular un Informe complet sobre la situació interior del pals.
Aquest-ha
cert estat de
6-.1 ..16 que va en augment.
El &usa ha discutit- les mesures
que caldri prendre segons els cassos,
a fi de garantir per mitja d'una terma
acció de Gotera la disciplina !lacio-

nal.-Havas.

Si voleu vestir bé i a

ene.

son METRES TANQUES (final)
dZeznrcl d.,1 meto estab:ert per Tayior)

Resultats: 1, Taylor (Estats Units),
52 s. 3-5; 2, Vil= (FM/211(1M); 3,
(Estatsf ; s. André (Franca);
s. lionkins (E s f.ts Units); 6, BlaneJ.
S. o (Grau. 1.1:s
anä darant 250
fr. de. cral!../vr.rs I arnerieä
Tz.y: n . r po,-ta :a cursa a I/1/ tren ¡au ti' u, ettahlint el non reesol del món,
que d.etentara Lesnis (america). 54 s.
SAI.TS D'ALTURA (Final)
(Neu record °limpie de ramerica Osborn)
Re -ullats:

i. Osborn (Estats Units), 1 in. 98
(recs.t1 olimpic) ; 2. 'trova' (Estats
ni. so; 3. Leuden (France),
m. 92; 4. Por (Estala Units) i
Gaspar (11.nfim.nas 1 m. 88.
El ve:twist ieu tres temptatives

per barre e; record mundial, que detenta ramerica &eso/1, amb 20 14. Osbsrit mar-pi eis 2 ' 020 al segon intent,
perd la bus. ma caigué.
L'atan: record nlimp.e de Layden era
de i'940.
809 METRES LUSOS (Semifinals)
Pl. :mera sentir inal

Stallaril (Anglaterra), 1' 54"
quint; 2. R:chardson (Estats Unas),
3. Islintin (Suissa); 4, Johanssoun
t.

(Suecia).

Segnna semifinal:
Lowd (Ansiaterra), 1' 56" 4 quart ) ;
s Houghton (An7;aferra); 3 Wallfers
(Estas Units); 4 Lundgren (Suecia).
Tercera sem:final:
Dodge (Esta:s Units), t' 57" a
quinto; 2 Ende (Estats Units); 3 Hoff
(Noruega); 4 Paulen (Hoanda).
Queden classificats els tres primera
per a la Lnal.
3. 0110 METRES STF.EPLE (eliminatòries)
Primera serie:

Katz (Enländia); 2 Bontemps
(Etanea); 3 ls.iou*.ague (Anglaterra);
4 Payne (Estats Units). - Temps,
9 . 43" 4 quints.
Liuda molt aferrissada entre els dos
primers classificals.
Segcna serie;
t.. Isola (F:angal: 2. Devaney (Estata Units); 3. Ebb (Finlandia); 4

CICLISMIE
LA
VOLTA A FRANÇA
La elassiiicaciú de janer i Otero
en l'etapa vuitena que a la riostra
edició d'ahir no poguérem donar, és
la segitent: Janer al Iloc 36, amb el
temps de 1 7 liares, 53 minuts, 31
segons, i Otero al 34, amb t7 heres,
49 mimas. 93 segons.
la classificació general Janer
ocupa el lloc 36. essent el primer
de la seva categoria, amb una desavant sane sobre el pr;mer classifi-

cat 13ottechia,

to hores.

NOVENA ETAPA
TOLO - NIÇA SOSPEL NIÇA

(a8o quilinnetres)
Les úniques noticies que a darrera llora hem rebut respecte a rarribada. al final de ha novena etapa
es ramibada dels tres primera, els
suals ho feren daquesta forma:

preus molt limitats,
confieu la confecció

sastreria

Rofastes
i Comas
Fonlanel ! a,

9-pral.

Bons gèneres 1 dibuixos selectes

r.--fThys.
ymo.

j.- el las'oine.

A FAVOR D'EN JANER
Al Mcrcat Central de Peix fou
lela una subscripció a favor dei
Jaume Jaime, que tant brillantrient defensa els colors
cicatalä al "Tour de France".
Ahir va esser a la reducen', de
LA PUBLIS ITAT la comissi5 encarre¡pda de la recaptació, remetent nos la 11.sta dels donants i les
86'w pessetes, impon de la recapracin, les quals hern lliurat a l'Unió
Esporsira de Sans, per tal que les
fan i arribar a mans del valent corredor català.
LES VL;1T HORES DE, L'U. E.
DE SANS
MI/testa cursa es gorrera al VehArom de l'U. E. de Sans diumenge a la tarda, amb f in total de 16
espriuts: 4 de 45 minuts, 8 de 30,
els 4 darrers de 15 minuta
equips inscrita fins avui són:
1.1,yrens-Alegre.
Bcrver-Farré.
Francesc Tresserras-Espanyol.
IJopis-Gil.
Carpi-Escrich.
Pcxe Sant-X. X.

DISTES BRITANICS. :: EL MEMORANDUM
FRANCES.
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110111 (0' OVI
Clasaltleat offolalmant
do primer ordre
-eA petició iramics i
clients, les famílies (lela
gneis passen l'estiu fura de Barcelona, la Di_ =A
1
- -e- recelé de l'HOTEL COLON estableix, amb
carecter extraordinari,
una

Tarifa especial
D'ESTA1 OS
PER SET1LV ES Ereservant una sehe g
d'habitacions, amb tot
el confort prupi del
E
Gran Hotel Colón.

ea

Olreeol6:

RIEGAS

Londres, 8.-El primer ministre,
senyor Itlactionald, convoca ahir
la nit als periodistes anglesos, exposant-los els fins del set: viatge
París.
El senyor Macdonald declara que
no creu que entre Eral/ea i Anglaterca hagi sorgit en aquest dies una
situació dificil; persi desitjós abano
que tot de restabLr la intelligencia
entre tots dos Governs, per a raplicact,i del pla recomenat pels tenMes, ho deixa tot per aliar a París.
El Govern anotes creu que els
punto la solució deis quals precisa
mes particalarment i que tenen una
mis gran delicadesa de quants interessen a tots dos paisos, s6n especiahnent els relatius als aisumptes

següents:
1.-Organisme que ha d'encarregar-se de comprovar degudament
les faltes d'Alemanya en la qüestió
de la seguretat territorial i les seres
garanties.
2.-Tropes d'ocupació de la Ruhr,
d'Alemanya a participar a la Conferencia interaliada
del dia 16 de l'actual.- Hayas.
MACDONALD S'EXPLICA ALS

COMUNS
Londres, 8. - Cambra dels Comuns. Final de la sessió. Considerant la qüestió r oc nf tl interaliat
complettentaK i e ls posoilfles incompliments eventuals d'Alemssya en
l'execució de rinfarme dels perits,
Ifacdonald declara cine susgeri el
conthcte que es presertar'fi si Alemanya es negués voluntarnornent,
pero insisteix que de cap manera es
tractava d'aternptar ata poders de
la Colnissié de repto-as:0ns, car
aquest acord seria un suplement , no
una substituriä, al Tradat de Versalles.- h lavas.
EL TENEL DE LA MANEGA
LA PROPOSICTii DE su:Ss()_

important lloc a la representació

no.damericaria prop de les orgattitzacions previstes a l'informe dels perds.
-Hayas.

CONSELL DF. MINISTRES A
L'ELISI
JAURES Al. PANTEON
París, 8.-En el Consell de ministres celebrat aquest mati a rElisi, sota la pres.cléncia del scnyor Doumergue, s'a pr ova la nota es nue
ex•
posat el criteri que el senyor Herriot
ha de defensa/ a la Conferencia interarada de Londres.
A continuació s'acordà presentar a
la Cambra dels diputats un projecte
de hei per traslladar les despulles de
James al Tanteó difames Illusrres.
Per ült'm s'examinä un projecte
(le' hei encaminar a restablir Fesetatini per districtes per a les eleccions
legis:atives.
Enacabar la reunió, el senyor Hernien és trasIlada a l'Ambaixada d'Anglaterr1 mi estigué conferenciant amb
l'ambaixador.-Havas.

EI "Pr i mer" angles a París
LES ENTREVISTES
ENTRE MACDONALD
I HERRIOT
-- -París, 8.-EI primer ministre ang les, senyor Macclonaid, arriba a
aquesta capital a les quatre, essenj
rebut a l'estació pel p r csident del
Consll, senyor Herriot.
Al travessar toto dos C.11.3 de Govern per entre el nombrós pnhlic
que esperara als voltants sie l'estació es donaren crits de: -Viva la

pau".

A les 4'5n en . rä el csn del Go
erit aisles al ministeri d'Afe r s eatrangers, passant immediframer t a
un petit saló, on se serví un te.
Els senyors Ifacdonal i Herriot i
LIN I
l'ambaixador de la Gran Bretanya
Londres, 8. - Macdonatcl
a París, assessorats pel sots-secredeclarat a la Camhra deis Co-. i' sta&S, perpetura
estrangers
muno que el Comité de defensa
senyor Crowe, el coronel
ha nresentat un informe (ion; Waterjouse i el scnyor Perretti detrari a la censfrucci6 del túnel
lta Roca, han repre 's a dos q uar t s de
5018 el nana! de In 'S'anega.
sis al despatx del senyor Herriot
Dona cumple !andaé de la

proposició de Mussolini per
cooperar a suavitzar les enemista!, actuals entre Anglaterra i Franna. - Ilaras.
MIL 3IACDONALD A FRANÇA
Londres, 8. - El prime!'
SI:'. Macdotiald, a c om pa nyat del eeeretari del Foreing
Office, Mr. Eyre Crome, ha sortit aquest matí de Londres amb
direcció a Paris , arribant a
Boulougne a les t2'35.
Ahans de sortir ha declarat
quo fi del viatge era rea!tizar lItt esforç' s'neer per arr i bar a una intelligencia amb
8' 'ro
Mt'. Macdonald anfreix una
bronquitis, i el fet que haai
deeidit efectuar el viatge a Paris aquestes crind'oions, dernostra el seu desig d'esva.iii tot
equ i vne entre Fiando i Anglaerra.--Havas.
LES RELACIONS AM13

BELGICA

dels vostres vestits a la

AL BRASIL,

MACDONALD, ABMIS ITAN1R A PRS, Una impartini re
b:31•8ló
: Les
L-XELICA EL QUE TRACTAEA
cuntunicaciolls i mb
AMB' M. HEBRIOT
I txterior LaDECLARAC/ONS DEL PRIMER MINISTRE ANron,pcdes
GLES A LA CAMBRA DE COMUNS I ALS PERIO-

Londres, 8.-El Comités d'enquesta que eUt Ill irl a la qüestió
relativa oo conflicle dol rarn de

LA PUNTUACIO AL FINAL DE
LA SEGONA JORNADA
Després de l er proves de dilluns, la
clasiticacidi per nacions quedé esta-

LES REPARACIONS

Itrussellee, 8. - El senyor
Herriot ha comunicat aquest
mal( al senyor Ilvmans, per
mediad() 'de l'Amhaixada i he
Frallça a Brussel•les. (me el gosern bel g a serh posar immedintamottl al eorrent deis C1111vis d'impressions Cil/e tindran
illoc a Paris entre el president
del Consell franres i el senvor
Mardonald.-Flavas.
DECLARACIONS DE M. 11E111110T EN UN BANQUET
Parla, 8,-Abans de la conferimcia Waquesta tarda el senyor llorrict titt presidit ti 1 hanquet del g rup francès a honor
del ornite (19 la Enderació Universitaria internacional.
Ha dit que Huitare amb totes
les seves forces :t favor de 'la
socjetat
N'ahí-1115.
-Es precia-ha afeigit-mo.
dorar Lesperit de nacionalisnie
crear per la guerra i consolidar
amb emplea insliturions
frontetirs encara frarrits i
delimitariens
De no
fer-se aixl, la eeteesa de In
guorra
mol( aviat.
El senyor Herriot afermat
la seva voluntat d'arar a Ginebra amb el senyor 31arrionald.
Ila aferit que rilt1 i el aenvor
Maertorald intentaran annesta
nit acordar les prirriPPPS bases
estables de la pau mundial.Ila( as.

les seres converses de Chequera,
al mateix punt que les 'tarjen ;ideeromput en aquella histórica estança.
La conversaciú sha allargat fins
a les vuit de la nit i prosseguirà
a dos quarts de deu a l'ambaixada

d'Anglaterra.

Denté. a dos quarts de deu es
reprendrä ah ministeri d'Afers estrangers.
emprendrà la tornada a Londres deEs creu que el senyor Slacdonald
mä, a les quatre de la brda.

Sentida que la Conferencia de Londres se celebraré en la data primerament assenyalada, o sigui el dia
1 6 del corrent.--/lavas.
LA PREMSA I LA VISITA DE
MACDONALD
París, 8. - Els diaria comenten la visita del senyor Mardonald a París, elogiant el seu
gest,. que entenen encarninat al
desig de restablir estretament
Itt collaboracid fralien-britamca. i (`SV111/ p ío malentesos resultants de la invitado cursa.
da per Anglaterra. Tots els diaris fan constar la bona Volun-

Buenos Aires, 8.-A . conse.
q iiheJa d'es t a r int(2rrompudcs
les curnunicac;ons, des del dia
5 del corrent és inipossible obtenir noticies certes del que
passa en p.1 Brasil.
Es confirma, però, que ha
estallal un moviment militar,
amb l'a,jut de la policia. a l'Eatat de Sant Pan, 1 que el moviment no ha estat encara domi.
nro.
No ha estat confirmada la
ticia que altres Estats brasiienys eren teatre de moviment
analigs. - Hayas.
LA REBEL.L10 MILITAR AL
Buenos Aires, 8.-Ericara no
se sap del cert el que ha ocor- •
regut a l'Estat de Sant Pan del '
Brasil, .perú les noticies quo
arriben i que venen corifirrnaat.
se anuncien que es tracta d'un
important moviment de les forces federAls. Ins guata compten
amb radhesic) parcial de la noticia.
Noticies d'Indole anäluga as.
seguren que ha esclatat un moviment semblant a l'Estat da
Rio. pele no han esta confirmades.
El Govern compta reduir
acial els rebelo, i per això ha
començat a trametre tropes de
reforç. - Etavas.
tat de tots dos primers ministres, i desitgen una aproxima.
ció de les tesis sustentades pele
dos paisos.
Segons el "Matin", Fimnea
ha d'agrair l'acte de Macdonald,
que pot canviar l'estat do co.
ses. Segons el "Figaro", una
intelligencia franco - británica
permanent i activa, seria una
de les obres mes desitjables
dels nostres dies. Segons
l'"Oeuvre", t la visita del primer ministre anteles es Pe:pressió del desig de restablir la
collaboració lleial 1 estreta.
Mr. THOMSON TORNA A LONDRES
Londres, 8. - El ministre
d'Aviado inglés ha arrthat de
Parta en avié. aterrant a lauro.
drum de Croyohun, a les I9'17.

DAI‘.EsL'INFORME
I
l17 sH
. VMANS
H a‘
Brusselles, 8. e-. -El ministre
l'Exterior, senyor Hymans. en un
banquet al qual assistien representants
de la premsa estrangera, declara la
mcessitat de l'aplicació de Iiiniornic
Dawes, de la qua:. havia de seguir-se
sense cap cluhte fina ennsolidació de
la situació belga-Motas.
ELS IMPOSTOS A LA RHUR
Coblenea, 3. - Els ingressos del
mes de juay per cuntribucions impusadee i rebudes per l'Alta C.rrussió
interaliada sumen trenta milions
mares or. En un any aquests ingressos han estat de 207 milions de marcs
or -Hayas.
El. PROCES GRAFF :: EL
TRIBUNAL PRONUNCIA PUES
SENTENCIES DE MORT, PERO
DEMANA L'INDULT
Berlin, 8. - En el proces
Graff, a Sttettin, eh.: acusadora
Nass i Engeler han estat condemuela a mart.
L'altre procesal, Schvirral,
ha estat absolt.
,EI tributial ha decidit recomanar al Govern l'indult pels actisala, car el crim fou comes en
circumatencies particulars i
patriotisme.-Ilavas.
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EL MEMORANDUM FRANCES
LA COMISSIO DE REPARA-

RAMBLA ESTUDIS, II

CIONS
Paris, 8. - S'assegura que el "Memorandum" trances, redactat ahir, ser-

VALORS - CUPONS GIRS CANVI

!iiNSUGC.i.i, I i 3

viré de base pu- a les converses en-

els senyors Herriot i Maedenald.
Aquest "Memorandum" en s'hs fet
però sap que es f emet I 'arg
que sht mantenen les prerrogatives
de la Comissió de Reparac:ons i es
cedeix la presidencia d'aquesta Comasin als Estats Units. S'oicreix tumbé

•
•

tre

Inlgociern ots

els cupons

venciment primer de juiioi
ene
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LA MILTertie•

›LitVE1 METEOKOLOGIC,

s Te aires I Del Municipi
NOVETATS.—" Los chalo.% vorriddla d'En /Muñoz lima I En P. Pera
~ das

Aquesta comedia és d'agiteiles que s'eatrenen a Maurid,
que se'n fan un gabadal de re> presenntaaions, i que tota
alma trogloditica espanyola
en parla i la celebra coa) si es
tracias de l'Esperit Sant que
ha baixat, a la territ. lt ha la
moral. hi ha la in:riga sentimental. la ha l'aullaren p;n101- rece. hi ha el true de la "ama
a ta". de les timbales i de la set3 Mana santa sevillana. lii ha la
aaw: carizatura, tla latea tfeleinent
cbmic que va Miel tombaritilee
- entre lee Ilagrintelee tramades
de qualre innata de cota nula.
A mes a mee l'obra es pesada
i Ilarga. els autors s'hi deixen
anar i an leca-lit eut: dc tot,
tn s'están de res.
"Lus altalos - san als fin/lotos "chatos .' i1P maneandla:
inammnilla es el tema u,iit rat i
la tornada de totes 4es eses• ries. El ni cs l'asea del peral.
de tot: naturalment que jo no
soc un alcohòlic; m'a g rada el
vi, begut amb correrciU. per()
au cree que el vi, i tla "maneaes-pecialment, facin 1.1n1
a mal can, sumisa al sanynr Muñoz Seca; és ciar que el scnyor Muñoz Seca lampee ehe
ereu; això fa que la moral cle
robra sigui falsa i vagi per
aerra.
En el que mira a la Intriga
.1 la part sentimental de la comindia. ts d'alln Inés barroer i
d'alta mas cursi que corre. En
el quo fa referancia al tipisine.
a la part pintoresca. timas bi
ha un moment en el segon acae que pugui anar.
L'c/ement cómic i grntese no
ies del millor ni mes ben encertat d'En Muñoz Seca. Ja sean-meta anglesa i el pastor protestant s'aguanten perque
tan en mana de la trena Alba
i d'En Bouafl, i encara En Bonata sala de eonfassar qre no
s'aguanta. mallgrat Iota la ciencia I la trassa d'armes; autor.
Les "saetas - que canten de
eap d'avall acallen de tocar el
cor del públic; a nosaltres les
"saetas" confessem que nu ens
dinen res: as un cant que té
Inult marit. pera, vas he mirem
com un espectacle curias i
prou.
La interpretació de robra as
fora cuidada; els que bu fan
millar, per al l'ostra gusta sún
la senyora Alba i el senvor Roa
mea.
8.

La Música
ATENEU EMPORDANES
Pilar Hura cantatriu
A l'Aten...0 Empordanes del
earrer del Pi dona diumenge
passat a la tarda una recital
de canaons la notable artista
senvoreta Pilar Rufa aaumpa•adda pel pianista senyar Joan
Mol Uta ri.
El programa d'aquesta sesai oferta un veritalar interaa,
aubretot per figurar•hi una encartada tria de aanaons populars, de les quals dues indostaniques. una atenuara i dues
eatalanee, aren harniunitzaties
pel mestre Barbera. i tres atril
harmunització de Belakirrf,
primera part e5 dedira a aria'.
bert. Schumann. Moninszko,
Brahms i Franck. i la tercera
als compositors catalans Casajtie. Catnús, Mesare,. Buz& Juneä. Barberà 1 Marquas.
La senvoreta Reta ileseabdalla una tasca Len notable que
palesà les excel . lents mtaliiats
del seu temperament musical i
•acurada técnica vneal que pos.seeix. Comunica a carta hita da
les obres interpretades la Inés
justa axpressia i es fbu aplaudir calorosament en tutea, damanant l'auditori divarsaa repeticions.
aeuyor Molinari seennelä
la liederista ainb talaba, raid
ressortir tot lardaras de la part
de piano.
Una sessió ben simpätica. a
la qual assisti Un nombrós auditori que no regataiä els aplan
dirnents entus ästieS.

De la l'alsificació
segells municipals
s

ACLARIMENT
Erta ha visitat el eenyor

France: Piulats, Ittagraf que
J, tirä als falsos sagells munid..
pala, fent-lina constar que •elt
no sabia imin desti tindrien els
dit sagells mu.tielpals.
El senyor Piulata es concreta
i e executar una comanda teta
per Uns senyors que exhibirme
una ,autorittacid signada par
un regidor.
i.
Amb mott de gust fern l'adla_
riment.
PROCESSAMEN'r .
DELS DETINGUTS
i
a El Jutjajt del distriele de
Vota] ha dictat ante .le pro_
cessament, mame flama, rolo na
ele detinguts aeusats da la t'al .
aificacid de segells munieipui,
loaquhn Pueriles Martin, 'Salvado, Cortas Cantó, Domènec <atol
Grau 1 Pere Jou Puigrol. Seda
ha retal, itidigalbria i aels ha
. ;a4Nitunicat la reeolu.05 judiciat.
aela airea' 41 incomus

OBRERS DE L'AJUNTAMENT
Iler» rebut la següent nota:
"Companys:
Ja en funnions les Juntes directivos de lee nostres acecinas
d'Aras i Oficia i Penas
en . general., i disposades a
complir arnb els neures que
impoea el nou reglament genra
l'al de EAssociacia, us manifesALS

Dimeeres, 9

Di e 8 d e Jullol
a. SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL A
LES 7 DEL AfATL (Obeervacions d'Europa, Nord •
d'Africa PAtläntic, rebudes per telegrafia cense filo)

Resina bon temps a la Peninsula Ibérica i Franca. azul, el cel cornil:camera seré i venta ¡non fluixos. — A Escandinavia existeix un lleuger
de pertorbació atmosférica, mes la sera influencia
es sentida a la mcitat septentrional d'Europa, amb
intensa nuvolositat i algunes pluges isolades a les
costes de la mar del Nord.

de

EALLIN YA,
) 924

ESTAT DEL TEMPS A CATALLINTA, A
LES 5 DEL MATI. (Observacions de la Xiingit
meteorológica catalana, camunicadea per telefon):
El cel s completament ser ê a lot Catalunya, amb
venta molt uluiaos i de direcció variable. — La temperatura mazinia ha estar de 32 graus a Oliana i
Elisa — La mininut ha estat de to graus a Puigcerdà.

Caudal del Segre a Camarasa, 38 metres cúbics
per segon.

ten:
Que ja en el lloc del cobraen 1.1
t ar a' 0
Guisen (le C e nt, 2tEt. procediu
la renovaciel dl "Carnet" que
va aconmanvat dr l•esmentat
reghtment.
ela lie gran intords voltee-1m

perqua sani gin

saldes qua no sagita) da cobrament an el nostre casal collectin , a les sis de la tarda. on
sarrii escobilla i atasos—ers da
Comissions partictilnrs ni treMis individnals que denigren
la mar-vi ancaal—. ci reglan-wat
i las-os-1ra re.pectivn itinta. nink
Enjul de la Directiva ele 1..Ass,,_

ciaria. us portara al fi que teas
perseguim da dignitat. equitat i
justicia.
Salut i °florida?
Barcelona. julinl de 19:24.—
Els presiden te rasaaelina
Gironas.—Eduard Borlada."
EL FAS PROVISIONAL A LA
RAMBL.1. DAVANT DEL CARRER DE FERRAN
Ahir facilitaren a l'Alcaldia la següent nota oficiosa:
"Contestant insinuacions d'alga/1s
periòdics d'aquesta loca'itat. l'Alcal-

dia es complau a manifestar que la
pedra collocada a la Rambla, davant
del correr de Ferran és per empcdrur
un paa provisional. "res mis que pro•
perqué puguin sortir
en.
trar els carros que transporten les terres del Metropolitä quan faci les
obres de l'estad..., del Pla de la Roquería, que arriben uns a l'esmentat
carrer. i tan acial con, s'acabin tornarà a quedar la Rambla tal con

esta.
Per a major scguretat, tingui's
comme que reformes de caràcter permanera d'aquesta mena no poden fer•
se sense l'acord de la Comissid permanent, i aquesta no s'ha ocupat ni
té coneixement de tal assumpte."
Temps cercra quan es parlä
quest pas, diguérem que no el crèiem
de gran uti:dtat. Realment el que fanä
ea descongestionar el pas de la placa
del Teatre per congestionar el del
carrer de Ferran , més estret que l'altre. Ara. si es tanca el pas del P1a
de la Boqueria. el que s'aconseguiria
és (halar més comoditat als vehicles
que vagin als carrera de la Boque-ia
o del Cardenal Cassanres, els queda
giraran pel nou pas en lloc cranar a
Collar per la placa del Teatre. A trés
a me,. el teämit a peu també és enegestionarä més. En resum. segons la
nostra modesta opinid ni prori.sionni wenf creiem quesIavia d'obrir aquest

tala
LES COLONIES DE BANYS
DE MAR
Av ni , di inicies • quedaran
(Marta, al pablic les oficinas
d'a servei de banye .le mar, que
tul, el anys organitaa l'Ajarte.,
ne-n1 per als abetunes pobres de
les escoll os da Barcelona.
Aqueetee n lichtes estacan tustu:bolos al Palau de la l'ira de
Mostres, situat al Pare de la
Ciatadella. i romandran °bailes
al públie lols ciii dies hallara, da
t1P1) a una del watt i de quatre
de la tarda, podent-se re•
d!te; hoces le;
aallf di., en II
rorresponente fulles (FinseripPer a asare admesos a l l'esmental servei de batas de loar,
cal únicament amplie deairlament la indieada falla it ;Lis( p lació, tenir tras de vuit alias
d'adat i no candir d le tretze,
ésser revisat pel melga anearragat traquesl servei i assislir
ron) alumn” a ima pacata de
ala ti. (lona.
Les fall a . ," de sollieitud as repartiran. de den a aani. del matt,
fins al dia la de l'actual, daamangas inelusiu, an les instanatoas següento: Estola comple_
menlaria nDficis del distrirfe IX (noratal). aal: Escata
complementäria d'Of t cis dcl ti-'.
briele VIII (Marquen de Santa
Anna. 4i, Eaeola inuvidonne4läria el'Ofie:me del diatriate V11
(Passei de l'Aleteen. I. Sane);
Escala Baixeras , Granvia Laya-

talla); Escala le lafliars i Oficia
de in Dona (Ronda Rant Antelen. 19': Palau I ti' la Firi de
Most tea ( Par e de la Chiladella).
Las filtra sollielisals trincan
d'Asser presentarles onienment
3 deSf ti,ijica tel Palau de In

Pira ile Moldeas.
Eta aaaieitanta seran adamar,' per cerdee ele preeenlarie", di'
1‘,n0(10/11 i'S'SPP
P1 013 0 74 per eontraindieacid mie-

dica n par parlänvar a Natales

oolansiblainant aanniadades.

El nombre eralmemes (111P es
bso p rieiasä d 'aqUesl sa,/*VPi, serle el de 5.000.
LA COLONIA ESCOLAR QUE
ANAT A PEDROSA
Ahir e; /alié f q 1 71questa .Alcaldia cii següent tele g rama del

GRONICA SOCIAL

()t'arana ho y es: A l'esglesta
parroquial de Santa Marea (let
Pl. Hores d'exposleai: De dos
guatas de sis del enatt a dos
quillas de viril de la tarda.
Cola de Marta: Innitge del
Purissim Cor do Maria, a Sant
Just.
•
Vetlles en. sufragi de les ànimes del Purgatori: Tor il dets
Sants Angele 1 Sant Vicens
Paül, a la capella de l'Escorial.
NOTES DEL BISI1AT
XXVII Congrua Eneartstic
Internacional — Aniaterdam:

LA COMISSIO MIXTA: .
.11aveM rabia una atanta carta
riel p resident de la "Cornissiö
Mixta die! Traban en el Contera
da Ram p lona", pregaut-nos
rectificar una not `eta apareguda
a LA PUBLICITAT, noticia, pera, que no era mass que una
transerim ió d'un altre (liara segons t'ejem avinent.
Aix.; i tot, aria) molt de gust
publiquem la carta pregada, la
qua! din a ixi:
"He Ilegit al perindic de la seca

ha estat dafinitivament tuneada la inscripció per assistir
inagne acte ti, pilblien fe que
es prepara a la ciutat d'Amalerdain, per haver quedat complet el capas que es tenia assenyalat per al dit grup.
A les diferente consultes retes a l'Apostolat, respecte si
serit pelblica la cerimönia iin
la imposició de la insignia a
la parroquia l esglesia de Sant
Jaume, el Cornite contesta que
a dita cerinennia pudran assistir-hi Uds ele fidels que ho
sitgin, la qual tindrä llar. despeas de la missa que se celebrara a las deu dcl mati de di\madres vinent.
Totes les tardes, de sis a
set, el secretari del Cornite es
a la llibreria "La Hormiga de
Oro", per contestar i atendre
toles 1les consultes que se li

i treta ele 7 l'associat, e. I pede-Per
attnest realament. A mes a ItiAs.
pogiton formular les
Nostres pct ir'ore. project es. asp i rarinns, etc. , atea aquesta
Juntes es reuniran tots els dis _

TARRiGONA
_Die/Para 2 TVatot,
a 8 bares

3 VENTS SUPERIOS A BARCELONA. (S ondatges de l'atmosfera lliure. a les 7 del mati);
Altitud, metrcs:
25o, ama moca
Direccid:
W. SSW. S.
Yclocitat en metres per segon:
3,
2,
3.
OBSERVATORI IVLETEOROLOGIC DE L A UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Flores d 'observació: 7, 13 i
Bardmetre a cero i al nivell de la mar: 763'9, 7 629 , 7614. — Termòmetre sec: 273, 289,
26. 3 . -Terindemetre Munir: 20 . 1, 20 . 8, 2Co. — Huinitat (c entessimes de saturació): 48, 45
, 59.Direccid
del cen t: SW., SW , SSW. — Velocitat .1e1 vent en !mires per segen: 1, 6, 7. — Estat del cel:
quasi seré, seré. — Classe de núvol.: alts-strats.

Temperatutres extremes a l'ombra
Màxima: 298. — :difama: 217. — Minima arran de terra: 20 .0. — Oscillacid termométrica:

Temperatura mitja: 237. — Precipitad, ;Lignosa, des (le les 7 llores del dia ant erior a Ics7 llores
del dia
de la data: o're milineetres. — Recorregut del vent en igual tentps: too quilOmetres.
— Observacior.s
particulars: calitja,

director del Sanatori de Pedrosa
(Sant andar) :
- En comunicar-ti falie arribada noia Colania escular d'aqueix
Ajuntament, que venen esplOndulament equipats, el saluda
afectuosament Bonaventura Muñoz, director del Sanatori."
Les respectivas familias rebran aviat una nota expressiva
del tilagnaatic emès pela metges
del aanatori, i, periòdicament,
noticies tic FeStal del noi.

CRONICA JUDICIARIA
ASS2NYALAMENTS PER A
AVUI

AUDIENCIA TERRITORIAL
No Id J.:.,,:emyaluneent.

AUDIENCIA PROVINCIAL
ticceiö primera.—Sant Feliu:
e danys, contra RaU n oral jr

bian alufioz.

AliiIii2111213: Un oral per estafa
Peiró; U11 abre per

cuntra 31.

estafa contra
Batallar.
Secció segona. — Concepeid:
Dos ...rala per fuel i danys contra
Miguel Unot o i Maree! 'Frailero,
respectivament.

eecci.i tercera. — Llolja: Un
oral per tertintativa d estafa
contra Jaunie Itoura.
Graaolllers: Dos oral; per
furf i injúries contra Josep
García i Josepa Palau.
TRIBUNAL INDUSTRIAL
Per a demit ha n it ato següant, assenyalaments:
Antejudicis a les data—Ntlt

alero 857: PP1 . nPOideitt de techan de l'obre,. Antoni Villahriga
P0111.1 . 3 PI patr6 Correlger i Yaz_
quez i Mútna General. -- Número 858: 9er:reefelent del tra-

ban al Euirera Josepa Butano
ronti . a ccl mitra Josep
Número 859: por reclamació de
salaria da l'ubrera1lulàl ci Sänchez contra el /miró Alarme:
Julitni.—Nümero 860: per reelarieto i de salarie de Cobrer
Ertiticese Rivera contra el pitfrú
mecee (l'unen" Número 861:
per ‘ • eclarnacia de salarie de
1 . 0bl*P1' Jadia Gorehs eaatra al
patea linpramtit Layetami.
andiei, a ibIS mutas d'once.-Nadal i ti l 4: pf'. araident del
I rala, ti le l'obrer Franeest POIIS
contra el patrd tirare Met ropolita, 8. A. Jurats: patrona, Ba(1O, Con i Fugaseet ; ohrers, Llocene. Gallinat i Martí Baque.
A les once. --Número 616: per
ree. dent de; I i • PlIWI Iin loti
Josep Gonzalez. i 1/11tP3 P1 moral
I ra n -eise Polis i Mútila Regional. Jurats: patrona. Vila, Tar_
uele 1 Ihnid: obrera, Barcia, (tallen:ti 1 Gané.
A un qua , t de dotze.—Núme_
ro 59t : per rin • InmaniA I te salavis de rolare] . Poro Iteeniella i altres cuntra el pateó t'avinieras
i Consienta:imita Jurat e: patrona. lianas, Carbonen i Basté;
obrera, Callanas, Castall i
plana,
A da, quarts flOPLA.—Número 626: per reelarinteiú Ale
salarla de l'ola: • er Erarab Finada
contra el iintrd tiran Mol copolita, S. A..furate: nat cuas, a'alls,
Savol i Barbe; obrers, (jarcia,
Cartel, i Gallittal.
A tres guatas da do111 . .—NliMnr11 6;15: per reillainacM de salarie de l'obrar llaman Atittafn
contra 1'1 u. lid Antoni Rodriguez. Jurats: patrona, FPPré,
Casals i Badil; obrera, Viure,
Llorens 1 VillaPlana.

El iige11l Tie don a Nyi fa Yali d'Ira ha u nsii na gran ma llifeslaci a a
favor de l'execncie de [Mero%

millcrgs
L'obra de l'antiga
Mancomunitat
La popularitat de 1 . "A B C"
i un èxit de
"La Vanguardia"
Segaras les informacions
blicades pels repOrte.rs dels
d'avis de Barcelona i 31adrid
que han acompanyin el rei Altotes a Lloyda i a la Vall d'Aran,
el monarca ha rabia, pelicana;
tla millores a Lotes les cantarquea que lia visitat.
A la eiutat dit Lleyda la Cornissiú gestora del faena:itera
de Merla a la Vall d'Aran havia
fat finar a les (Imanes de Iles
(ases nombro:me callana de
propaganda. A mes es repartí
profusament una fulla volant,
Sort, el monarca, ,t0111cetaid 1;1 benvingeida de l'alcalde
povernal in , oferi recornanar
iit Direetreri la i rial rueriti del
Canal Nogu e ra-Palla 'esa. per
te ml, i d'un poni aorn el de Leleyda, oferineent que . timlivit una
gemir manifestavid (l'entusiasme.
A Estrari, el farmacautie 'kg(
1111 d;sours i 'Hura un Inissalge
aaalaant les neees.'Silnle i els
liosa jos da! polla..

A Sala:alta durant tresatorzar
r a ai. al senVor 'lame facilitó al
rei 1..11 mana de detalls sobre
tI problema de les memmeieaeieens de la Vall d'.Avan.
A Les, en apll'AiNPP el monarca al halna :fa Ilesa 011
e • estaljava ---segons itui erillega,
V e n! 3. a aras, daniami ron tI tea qua as aon- trurixi
1 nInal del ferrooarril".
A Andla , tItici rut t i recepeiA
l'eta :e l'Ajuntament. el senyor
TOIIS-- , SP111111 . 1 . 411”,/ , 1(1 -- parla
par tierna nau' eliferonts millo-

res..

aquastaa petieions
ren saolinaudas palo. p ohl e s alta
manlieva a preseneiar el pas da

00111itiVa retal.

St epons
C". "arceu on
ha oassal el rei ha nouitt
pral it l e sig d'aintr, la regid
P e r A.se r ate s te en les seves ,jus_
tes pelieinns".
] n iTtlIA DE i...tvrin.t

tai avahar el hanquel ofert al
monarca per l'Energin ElAetrfrie. despeea de l'ex( ursid a Els
Manas. 1 .. 3 llanada al rea Alfidli una cariara arnh tres malles de les Natas d'Aran i d'Andorra. iemf a eciaaals tad Sarvel
del Mapa de Calalbanya ' de la
neme/una rit.
Ef. VIATGE 11 Eta f I I,A PREMSA
G11.1X
'remera gua ranga s'Id hilarla
flan!, l'"A B C" assabetila
satis lector .] mis a la Li Pobla
iii Sagur "la gent dl pobla viotoreiä tambitel senyor Lurte de
Tema".
Y a, tarda la popularitat del
dalia ntadrileny, que "en sortir
de Villa, el pohle aplaudí els

l'automnbil de lA

ocupants

E
na 2.1,C",
ce,11eaf"es.rai sil ou d
r adnet -(1:1(a)s
t aam
hinbyaviseqi puaes-

No fou manas Unportant
assolit a La Pobla
Sagita pal
nostre collega "la Vanguardia".
despréa da tamal reial d'aquella
població, al qual assistireu 67
emnensals.
El repórter del ennfrare darla
«mtpte que "als postres fon
a fit al iii ute exemplar de "La
Vanguardia", edita() da diurnange. D. Alfons agrai
L'AJUNTA al ENT
DE BARCELONA
Trenta tres regidors i l'a q
-cakledBarcelon,ampayals de des o tres funcioaaris
rl cerimonial i cle.I senyor
hiel i Planas, dr la JunLn
l'Exposieiú, ahir al tnati anstren
a Ihn carretera de Vieh a alaitresa per saludar, al SPU has, el
ref.
\ Ha y an amb automnbils de
11:Arjitnft
l i( i
atetent
la r
o de propietat

facin.
— El canonge. doctor Au-

guet assiatira. al (ameras Eucaristic d'Amsterdam en representada d'aquesta diòcesi,
Els Exereicis ' Espirituals de
Sant lanas' de Loyola, que es
donaran a la cape/la privada
del Convent da Maria Reparadora (earrer de Casp, 51), per
a j ovenetes de 12 a 16 anys,
començaran el pròximn dia 14,
i acabaran al dia 20.
Els donará el reverend Pare
Demetri Pradas, S. J.
Les senyoretes que desitgin
permanéixar al convent com a
internes o mig internes durant
els dura dels Santa Exercicis,
se'ls prega que baguen la bondat d'assabentar-ho amb anticiparla.
El (lacrar dia se sortejara
nata imatge del Sa g rat Cor de

Jesns,

•nn••••••11.1•Mo.

Crònica dels
Jutjats
DEN UN CIES
Francesa Esteban ha denmedat que a l'estada de França
tle prengueren la cartera, que
contenia 500 pessetes.
Domanec (l arata, que li havien pres de casa Sean robes i
diners.
Antònia Simon Gómez, qua
pa) earrer le Vinyeta ii prengueren el por tamonedes, que
euntettia 125 posseles.

r ,
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Na Joaquima de Dou
i Moner
—ODiennenge i 1 mati se celehrä l'enterrainent de l'excellentissinia senyora 1o:ondina de Dou i Moiscr. El
sepelli es vete molt concorregut, assistint-Iii cl ini i millor ele l'aristocràcia catalana.
Na Jomninna de Bou i Monee
era filla Moca d • una de les imnilies
mis noble: de la mi-Ira ciutat. Danta i bondadosa. havia
excellit sempre pel ;en ah esperit
Cuitatiti, intelligent i d'un,t gran
uhura. posseia ruolts coneix mienta
i estilen, de 'tutéeles distintes i
agermanava andi tacte exquisit la seca alta cepresentació social rum1, la
senzillesa ;efectuosa.
'rota cla eme la coneixien i tingueren cl plaer de tractar-la eh gia ven
el seu do it e. simpatia i la elolcesa
del set, earäeter.
Na Joaquiena de Don ((innata part
de tliver,eis postulats 1 nitren. associacions religioses i les obr es virhuasca tetes per la distingida dama
eren nombrosissimes.
la seca intelligincia es distingia
no solameat per la seva exteen cultura i per 1., constant lectima
bres literäries i cientifiques, sine')
lambe per la seca collaboració
algunes revistes catidiques. La seca predileccid científica era per la
hiatdria, la geneologia i refine:nana.
La atusare finada en la nr.,e rpiessa de Dou i Mita del senyor Lluis
Ferran d'Alös i de hlartin, till del;
rnarquesos d'Alds i barons de Balsareny. Qiian la mort del s tu cspds, rally tqoa. Na Joaquirna de
Bou porta tot el pes de la. casa
i veié alguns dels seta fills v,2ir els
habita de sacerdot.
Donein a la sen :e distingida familia, i particularment a lande el aemor Panion d'Alòs, secretari de
l'Inatitut d'Estudis Catalatis, el
nostre tnés sentit condol.

Jullol de

NOIES RELIGIOSES

Segons ja tenia anunciat l'Apuhtolat Central de l'OraciO de
Sant J11111113, d'aqUPSta

tal s els danras

de

DETENCIONS
Aliir forem .1etinguts Marian
Gin Porealls i Earran Pérez Banester, por Josep Velaire
atenero i Lltris Ganovit Caldorata reelamats per dos Jut ja jt s. i
Baldomer Pagas Figueres, eseapat da la presa de Miralearear.
TINENÇA D'ARMES
El fiaeal de la Secciti primera
de l'Audiencia ha &mana t un
any de presó correccional i pagament de costos al processat
Datar Amador Heredia, d'Hospitalet de Llobregat, per fineaaa
illi ita d'armes.
D'UN ATRACAMENT A MA
ARMADA

A la Sacaba segona se calabra
el judici contra Josep Rala/
Bartolomé, acusat cUtutver aftacat a neä armada a .Insep Goharta
El dia 7 de mara de 1923,
Josep Gobcrn itassava per da.
vant de les casernas de cavaVerla de Sans, i fou atracat per
dos fleseoneguts que li roh tran
I.068 DOSSP1PS, fugint fieSPTPS
fent un dispar als que els perrt,Ilia2afat
Josep J'osen Raseg'
et n.
- 01°mA, al qual J.esen
fael Bar 1
Gobern retoneix com un dele
atlEalraf disneihsl . retira l'aeusació pel

qua fa respecte al dispar, i /a
mantingue pel rohatori. Li

mana 11 anys, 8 mocos i un din

de presidi correccional acreseh-

rias i costes.
CaaErtho,
d e 'rfen
e
rt; 1 jir711an
PP informe,
da
Manca la sentència.
D'UNA BARALLA
A la SPPPid tercera es vol. , la
eausa contra Joaquien Menester
Banflez, quo es baralla amb el
seu ettnyat, losan María Libó i
Exphslto, 1 amb un ganivet
eausä lesione que tragaren 5 8
dies a curar-se. °misiona/o-fi
la thedua d'un ull.
El fiscal aenaina pel Ballastre
3 anys, mesos i 21 dies de
pres..% correcrional, 5,000 pessetes d'indemnitaacid i costee.
ele l'AuelAicia 10 delinguts.
DEL ROBATORI A LA JOIERIA
POMAR
Els delinguts rota a presAun/patas autors del robaturi de
jales per valur d'un 60.000 duros. a la ¡oferta del senvor Po-

digna direcció, que no havent pogett
arribar a un acord els vocals patrons
i els vocals dependents de la Comissió
Mixta del Treball en el Comerç de
Barcelona sobre l'hora de tancar els
astabrments de venda al detall, els vacali havien resolt sortir de la Comis•
sé Mixta, i a l'efecte havien presentat a aquesta presidencia la dimissib
de Ilurs càrrecs.
Aquesta noticia. deguda potser a una
informae.ió tendenciosa, tal cum va redactada a LA PUBLICITAT és absolutament inexacta, car no hi ha res
rnés sitió que els "vocals patrons del
Comité paritari del grup V" rn'b•n
dirigit un ofici comunicant-me que.
"com a conseqüencia de l'actitud de
la representacid de la dependencia negant-se a la modificació de l'horari
actualment entablen per a la venda al
detall, "es veuen obligats, contra la
seva voluntat, a deixar ile collaborar a
l'obra del susdit Comité paritari mentre no tinguin la seguretat d'una rectiftcació en el criteri sostingut pele
vocals dependents, etc.".
Aquesta presidencia espera cotilladament que no serä dificil d'arribar
a una solució satisfactbria, i que els
dignes vocals patrons components de
l'esmentat Comitè paritari del grup V
es reintegraran acial a llar meritòria

tasca.
Agrairé molt que vulgui fer rectificar la noticia equivocada. i esperantho aixi m'ofereixo servidor sca amb
la major atenció — Felip Gallo."

ELS PELLAIRES
Avui, a les set de la tarda, celebrara assemblea general el Sindicat
Lliure Professional crobrers pelleters.
al seu domicili sooial, Rambla deis
Estudis, 2, per tractar. entre altres
assumptes, de l'elecció de president i
de qüestions interessant; del Sindicat.
ELS GUIXAIRES ARREBOSSADORS
Havent-se ja publicat en el "ButIleti (Mal" de /a provincia les bases reguladores del treball dels guixaires arrebossadors, e preve a teas
els interessats l'obligació que tenen de
pas sar per la secretaria del Comité,
Duran i Bas, 8, pral., de set a vuit
de la vettla, per a llur subscripció
el Cens i adquisició del corresponcnt
carnet. d'acord amb el paragrat tercer
de la base tercera de les ja esmentades bases.

MOMENT MARiTIM
Vaixells entrats
Pailebot espanyol "l'irgen del
Montserrat", de Palma, arnh carrega general.
Goleta italiana "Aurora". de Liorna, arel, earbb.
Vapor espanyol ."Mallorca", de
Pahua, zatib carrega general 1 II2
passatgers. Amarrat moll de lea
Drassanes. Consignatari, Companyia
Transmediterränia.
Vapor angles "Doriestar", de Manila. anmli càrrega general. Arnarrat
mol! (le Ponent Est. Consignatari,
Mauroner.
Veler italià "Geremia Padre". de
Marina di Carraca, amb marbee.
Padebot espanyol "Joven ruvito", de Palamós, amb càrrega general.
Vapor espanyol "Roberto R.", de
Mälaga i escales. amb cärrega general. Arnarrat moll d'Espanya
Consignatari, LITROS.
Vapor espanyol "Capitän Segaera", de Les Palmes i escales, mi*
elirrega general. .Arnarrat moll d'Espanya NE. Consianatari. Comisanyia Transmediterrama.

Vaixells sortits
Vapor angles "Churruca
amb
carrega general. cap a Palantós.
Vapor noruec "Havirn", amb caerega general i trànsit, cap a Sant
Fan'.
Vapor italiä - Dalia", amb careesu general i tränsit, cap a Mare'
Vapor espanyol "Legazpi", amb
carrega general i transit, cap a Yokoharia i escales.
Vapor espanyol "C. López y López", amb cärrgea general i ti-Misil, cap a Cádiz i escales.
Vapor norucc "Haaland", de
transa, cap a Tarragona.

mar, s'anomenen Ramon Sala.
'l'atenta Avecina, Jame Fernández, Roser i Esperança "Cura 1
Josepa Sanchez.
En asser detinguts se'ls ocuparen 2.000 pessetes i algunas
pare.
Els autors del robatori san
Valenti Azarta Gonzalez, Marian
i Ramon Sala Balaguer i Rogar
Tara; els Mitres eón Amplices.
JUTJAT DE GUARDIA
DI Juljat de l'Hospital ha
lastran, durant les aevea trinti-qualre boros de guàrdia, 32
'
Han ingresatit ah oatcbuisio

-

▪
▪▪

IIIAR
IgiMbirse ea& aay telegantmeat
iiannNper la cama Tate, d'aqueati Vira. la, societat Atraen h a . publicat el . progransa de les feota que
insulte *aré els dies de Sant Zenoa.

Agniat na pot esa« ma iteSCau. Fundó teatral a .Fenvelat, reprematant-se per la companyia del
Narre itatiN que &leal* el senyor
ilhInfire'e barree de caacavells" i
d'eSpréaS les "Ombres tu relleu", que
sant han cridat l'ag enció a la caP ita ' . No hl mancaran cada dia les

eirdasse al paremia per la tabla
"La Sebstana”: ball a l'envelat amb
"bombons", "nines", concerts i alma paisaterapa.

— la Sala Meren el primer
> Iba es repreaentart l'aplaudida ruarsuela "Loe gavilairea", i al tercer
14 bonita pellicula "Violetee imper!ibt".
— El Casino Induarial també
ha publicat un programa en la forme sis esetvaa,..o s qua anuncia
els seus balls i concerts i el seu
Blidicional i Iluit ball de rams.
Al. Collegi Arxer s'ha obert
una exposició de treballs escotan,

re oral Ñ mesh •visitada.
'Ran arribat alguns forasters

i

la semana entrant en vindran
moles mis.
— Per manea de lloc on poder
reunie-se : setnbla que algente forastera tienen el propósit d'atracar per
tot l'istiu un envelat o carate a la
platja o al rada de la Riera.
— La tradicional festa de la crema de la bota de quiträ i les iliuminaden, al cattmanar la diada de
Sant Pete se celebraren enguany
aamb l'esplendidesa i cerimnniositat
de costura.
Gaudim d'un wat sanitari

IGUALADA
guala:1f a
Ilemenatre de FAt
En Clavé
La fan* d'utlants Onanitlaia
el Camp d'Esparta de l'Ateneu i de
l'interessant coticen al tutee de la
reareixa entitat, va celebrar-se amb
gran briflantor i grandiositat.
A dos quarts de sis de la tarda
van arribar a Igualada la filia i la
odia de l'imigne músic-poeta, acomAranyades de l'Apenes Mestres, de
la . enaineest concertista Blanca Selva de la cantatriu senyoreta Regnart, del mesera Pérez Moya, del
notable violinista En Joan Maesii,
del crític musical Frederic L1turat,
d'altres personalitats.
l'oren rebuts per nombrós públic,
que tributä a la filla d'En Clave i
ahres aconipanyants xardorosos
aplaudiments.
Al Camp d'Esport, presenciaren
elt exercicis de Gimnästica Rítmica,
ealts d'obstacle i gimnástica sueca
que realitzaren els infants.
A la nít la festa d'homer.alge a
Clavé revesti una grossa solemnitat1 Començat el concert, des del
primer moment va uotar-se la sorpresa i la impressii, que el Cor Eacolar Infantil va prednir a Na Blanca Selva, N'Atarea Clavé i a quants
aso l'havien oit encara.
La dificil cançó, a quatre sena,
d'En Pérez Moya, que obtingué el
primer ¡inetni en el concurs del
Conservatori de l'Ateneu, fou magistralment cantada.
El públic la fin bisar obligant-lo,
junt amb el mestre Borgui)O, a Coire&pondre als aplaudiments. En
aquesta primera part va cantar-se a
mas el "Cant dele Taranta'', de l'Apalies Mestres; "Cap a l'escota" (po
pulan). Borguiió: "Bergerette", de
Veckerlin; "El nen inquiet" (popular); "La Filadora (popular); "A
la Joventut de les Escotes". BorgUilÓ; "L'Hereu
i "A sol batent", sardana, Moteta, esaent totes molt aplaudidas.
La segara part fou dedicada a
Veximi poeta-músic Ape g as Mestres.
Fou interpretat un Pomell de can(mis que foren premiadas en el Condas det Conservatori de l'Ateneu.
Són unes canfions d'una simplicitat i inspiració encisadores, que demostren en el seu autor una gran
molicies
Gairebé totes foren repetidas i
Mestres oracional a cada
una delle final/nene obligat a da•cellsr a l'Ireenincle en el qual se li
sa retre el degut homenatge, cantant els petits coristas, a peu dret
i rodejont-lo, el "Cant dele Infants",
que el venerable poeta-nnistc ss
compondre e2cpressa tnen t per a!
Cor InfantiL
La <farrera part va comenar arnh
un sane a la memòria d'En Clavé,
'letra d'En .Conrat Roure i música
del mestre Borgufió.
Després es van interpretar tret
composicions del mestre Borgufió,
llargament aplaudidas, i finalment,
'Gratieste" i "La Maquinista", d'En
Clavé.

11111E,P11111 DI RIUDE;
arrume
D'intimase passat se celebri en
la fasta q ue anualment
dedica alRagrat Cor de Jesús.
Al Mari hi /segué rnissa de comus
seassal i aoleausee °fiar, predi(muceta vila

eant el rcverend,pare D. Unís Se.
jjarie,..c „ 4u,
.
' A 34:404, 9 raett el Seot Rosa.
ri, .Trisagi 1 exercicis al Sagrat Cor
.„e jeep, cantaet cae
• de . filies'

4/.forquestra. 1'
•plumailLare ,baber-ht sea preces.
seedisCe4bi.ela nasa le les ea.k admita%

• priN.aceispaarat,

Feria peadontata i cordoniates eta
N'Antoni Romani Bonaatm
N'Antoni Marra Bonaare 1 Juli
Roasani Bomatte, respectivarnent.
Des del dia anterior es repararen
bona a les familias sementada*, la
fatal cosa done una majar esplendidese' a N feota,
En conjunt, fou una diada almarada de hum, de colon, d'amor i
de fe.
VALL11
Ladinas
El domase dembdeal
Nemenaments ecleallatica
Des.

joro

gracia :-: babel
Dijous passat la cobla "La Principal del Camp" dona una audició
de sardanas al passeig di !'Estació
Amanse una altra a la plaça del
Blat, que estiva plena d'espectadora
i bailadora.
Toreo dues audicions estaven organitzades per l'Agrumar:. Sardanieta.
— A Valls es pot dit que mai
s'ha portat a cap el compliment del
desuna dominical. No el feian el
comen i gran part deis despatxos,
invocant el rnercat tradicional.
Darrerament l'inspector dcl Tre.
hall ni., una visita i es convencé
que el diumenge al mati a Valls era
un dia corn els restante de la setmana. Sembla que es imminent l'ordre que es compleixi Is Ilei de mg,
que fa referència al descans dominical.
— Les eenyoretes Francisca Llena. i Josepa Llagostera han obtingut amb nota de "sobresalient" el
titol de comptable i périt mercantil. Són alumnas del CoHegi de les
Germanas Carmelitas de la Caritat.
— Ha estar nomenat rector de la
parròquia de Sant Joan de Tarragona el senyor arxiprest de Valls,
doctor Manuel Tarrés. El reverend
Francesc Sanromä, rector de la parróquia del Carme de la nostra ciutat, va a la de la Catedral de Tarragona. El rector de Vallinolk reverend Aleix Colar. passa a la narria:4Na de Sant Antoni, d'aquí
— Dissabte a la nit nombrosos
vallencs, en tres grans automòbils,
sortiren cap a Camarassa. per tal
de visitar el pantan i la central
eléctrica de la Canadenca. Tornaren a la nit del diumenge.
— La setmana passada, l'autoritat governativa suspengué la reunió que anava a celebrar-se a Casa
la Vila, per tal de fomentar la subacripció dlaeciona del Pautan del
Francoli.
•
Horn espera que la reunió podrä
celebrar-se en un local públic.
— Ha estat nome e at organista
del Carme el reverend Francesa Rabada i Llombart, que ho era de
Constanti.
— Dissabte a la matinada el carro de torn de parell, que concluía el
carreter Josep Fané fa) "Fasol" i
que es dirigia del Pla a Tarragona,
tu ésser prop de la nostra ciutat, va
bolcar, anant a catire sota del carro
i dels bocoia el malaguanyat Fané,
que loe extret en un estat desesperas Un fillet sea de fue anys que
l'acompanyara va resultar ales.
— Diumenge el Valls Esportiu
va anar a Sitges a jugar un partit
del Trofeu Germanor. Guanyaren
els sitgetans, Per i gol a o.
L'infantil, al camp del passeig de
l'Estació vence' al d'igual categoria de fifontblanc. per 6 gols a o.

DO1041. 11411~44 elia4rett'fia
pibes mbhlitslmatilmentä i rie
amad" »liben de SAM mente adquirint.he leasemc. Pivit 1
Rull.
. Amb ala ¿latera da la nada l'A.'
StOUltENS
•
iba comgeontés a cona.
IINSM I.: Loen 4-1 liteorteism juntament
tnair una altea en:teten' 1 en nonAbres Ceses
liatanums
es:mudar ala Mores
Dimarta passat tingué lloc a l'As— S'esta, preparant per al dia da
~liad de Masita el darrer macen la fasta major una gran tómbola,
del cura actual S'encomani la das. entubada por let GG. Carmelitas
san al notable "Sartre Granados*. da It Caritat. a bananal dale sobras
de Barcelona, que mema, de faltó nena anuro. desemparats, haventperfectisaima, composieions de Mo- se recollit 1a, amb el dit objecte.
nta, Pierne, SaNt S i-cus,. Beetho- mis da tris «uta donadas. Deven i Rintsky-Kortakow.
sligan que la fasta, que Sa le priEl ertiblic bou nombróa i selecta, mera vegada que as cel ebra, ehlui
premiat amb aplaudiments unärtimes
un èxit.
i esp011tanis la rama impecable dels
— Sima doctoral a la Univqrsidepuran executor..
tat Pontificia de Tarragona, el que
— Un grup d'esportistes flgue- da ftll d'aquesta, el :eventual rumrenca va traalladar-se a PerltillYi ien Lluis Saragoaaa, que era acper tal de presenciar l'artibada deis tualment vicari de Vilmeca.
"minen" que donen la Volt. a
— Han tornat dal sea viatge de
Fringa.
roces el notari senyor En Josep M.
L'hura de passads una reboteVilar 1 d'Ort4lo, i la sera esposa
table quantitat at corredor estala En
bruma Jame. qus tan brillant paper
fa a la magna prova.
— L'Unió . Esportiva ha signat
les babees. dels l'apeen del seu
primer equip Colla i Watt«. El pri.
mer passa a l'Espanyol i el aflore
al F. C. Barcelona.
— Per l'Alealdia han estat desiituits la majoria dels elemento que
de moles anys eimir integraven la
Junta de Protecció a la Infancia
Repreesió de la Mendieitat.
— Horn dio que per al primer
d'agost será satis:atril l'impost dels
Ce•DSUTI1S.

L'esmentat . canvi, per haver estat
des de fa una dotzena d'anys molt
debatut, s'espera amb ceda curiositat.
— Fa dies que el servei d'aigües
funciona amb extremada inegularitat.
— Al Collegi Emporelanist, d'aquesta ciutat, s'han celebrat els
examens de fi de cure.
Despees de renyits exercicis, que
responien a un ben triat qüestionari que amb anticipació Whavia repartit entre ele escotare, guanyaren
els primen Ilees de la atuse superior els alumnos Josep Gell, Albert 13aig, Enric Trias, Ramon Puig,
Enric Quera i Francesa Selles, i de
la classe elemental els nena Jaume
Baró, Josep Carbó, Josep Copa. Benet Antic, Enric Selles, Joaquim
Ramonet, Francesa Bach i Francesa
Sacaras.
— En compliment del pregó fet
dita carera, han estat esborrats alguna rétols en estala que Urden a determinal. comer:coa.
— El primer equip de la Unió
Esportiva, forera , desballestat a causa de baben Sensibles que Ii Ita eportat el professionalisme, va jugar un partit a Sant Feliu amb el
Deportiu, ¿'aquella localitat, vencent els guixolencs, Per 3 a 1.
Els figuerencs tornaren forca
amargats de l'arbitre, afirmant que
an ecnpat a t gol revelarla pla mis
la legitimitat de l'encontre.

ESPLUGA DE FRANCOLI
El jove convilatä En Lluís Miguel ha estat nomenat secretari de
l'Ajuntament de la Pobla de Montornas.

gATRES

amb %ara

LOHENGRIN

(vestid oatalan*)
per l'emlnent tenor
EMILI VENDBELL

—CINEMES-MIS14+11.1011~001+11441.4444s

Gran Teatre Comtal 1
Gran Cinema Bohimia

Nil, Regona de

LONENGRIN

,
!

obra de gran óxit

1LOS

STA. COLOMA DE ORAMANET
Noticies diversas
_
.
Diumenge passat va tema lloc a

*.r

CHATOS'

almecres, tarda t nit, matrimonial programa. LOS dIvertlilea
NI-Untes Illaateut Neonato I pul N
N tau eran?' la borrica entbAlla
La Ora dad poblt; la intere ant La
precisa da Vldoff, 1 II »masa de
la grannoen sel e El Norte, d'Alta f
Roca

Madrid

fuetea

•

Walkyria
La patita ballerine; ui pauta da IN finaste*. foaquen; ala
penare do Parte; Foro propoetarta!
nuous, estrenes: vamorttassea, iil

ames

Le2C4/10
Cate -reseaurant CARDO
Aturar >ene
Ore/entran'

Jornada; Manual NI perfecto caaat;
La II• anyoreta Adefail; UN
cadentes NI matrimonl, I alees ;

Ptit

Avui: El secret d'Alta Roca,
segona; La 'princesa Demldoff;
Qui és el ten crlat7; I.a flra del
poble; Stscbut, detectiu.

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Non

LA ESCENA FINAL

ICOLISEU.M1
. Telbfon 3535 A.
Avui, dimecres:

Boja del

per a llorar, a la ColOnta de
%%Debemos fterme in Aiugt.tati, ,tuads prop del 111M C anee
lium 1 garata-e. liad: berilio, ot . JOIeTia.
ToRRE

VENDES
g uantero:a nena.
ARQUES 31a/torea, 133,
interior.
Liquirle a

PELL, CABELL I SIFILIS

El Congrés de les ratas,

ELDORADO

Dentar F. Manteen., dele Hospleats de Pie
Ve Enett naralnnea 539. arressori

faula, estrena: Plastlgrama, la meravellosa
en relleu,
Novetats uni.
versal núm. 110.

Oollaeu da rarletate
Amti_ dimecrea, tarda. a lee
cine; nit, a les deu,

/ raen ell mana. marea tcNEGOC •
ca,atra.'n. amb Wat.
t"3 paasa. Rae, Deuts l, , Jer. tare,

s

de la Sloiraments).

Colossals progeamea

Cinema Princesa

distes

Bajeles de Velenciai articles de construccid

Trii Layetana, número 4
Telifon

137 1 A.

tes

LOPEZ
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GRANS EXISTENCIES
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Menjadors • Dormitoris - Salons
Fabricació Esmerada

PREUS BARATISSIMS
No hi ha Marica que pugui com-

petir amb aquests magatzems

44• c.a. avrm 44
p
misas.

ANGELS.

imuz

2.
Pi

Demit, dijous. tarda, , fundó extraordinaria organitrada per la Germandat de
Sant Cristòfol, de xofera
de Barcelona.
---Divendres. !garata d'onore de Censo! Hidalgo.

-ffloos4444,4***•••••••e"
Teatre Barcelona
Compan y ia de eornkliet
TATAY.TOVAR
Primera actriu:
JULIA DELGADO CARO

Nit, a un quart ¿'once. La
celebrada comódia en quatre actea, de A. Cortina,

LA CANTELLANA
~h. dijous. tarda,
LA CASTELLANA

El. ~N SALECTO

loa.

Casimir Vicens

La portera de la fibrina,

meravellosa cinta drainatica,
proj e e1 .011.,e la seuoita jornada. Animes en venda, rúnie film
conegut fins ara en qué hi prenen part 35 estrelles de la pantalla, essent el film mee admi-

Despatx: Tallen, 72
Telefon A. 5090
Fäbrloa: Carmen Banavent
prop de la Travessera ce

Sane)
BAR C ELONA

•-

MANNINIIII•IINSIENNIIIRSIIIIIIII111111111111111111111smiltsecil
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•
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Exclusiu programa anierieä Fox
Avui, dimecres, insuperable programa: Kurstal: Una aventu- 1
111 na estival ieSunica). El catear, de la fama, entndi t. La cinta
de l'Harem, de. mcdt riure, i Per salvar la seva maro, de torta
•▪
▪

.

emoció.

e

▪ Saló Catalunya: Se l'ha guanyat per peus, El calcar( de la II
fama, Una artista d'ocasió i Per salvar la seva maro,
▪
• Demä, dijous, quatre grandiosas estrenes: Com se fa un manIqui i C0111 estimen lee dones. (SrlerriA Capitolio .

▪
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LA DARRERA PARAULA DE LA TECNICA

•
.
•

Amb la ventilació d'aquest saló hi entren 80 mibona

de litres per hora d'aire rentat amb pluja

▪ d'aigua pulveritzada i passat per filtres metida
n tics. Temperatura: Cinc grana mis freda que
al carrer.

La Iteenbe del me. meta 1
dimalMeeln•ä ama SE811U
VILL0130. II.. drimuselm,

• 01111

1-

Local fresc i ddnode. Avui,
dimecres, extraordinari progra.

Avui, dimecres. Tarda, a un
quart de sis. E) sainet en
tres actea, de Manuel Ruiz
Aguirre,

MALAOA, CIUDAD IRAVIA

ct

Fábr i ea de Pr o ducas teráMIC7

Notables polaoules
'UN deis excéntrica paroBEAlitS AND GEAIKS
ExItás dels fanrosos cieliss

J.

t du!.

DIVERSES

peeial, per Glòria SwansOn
Elliott Dexter, represes;

**********/~44****wee

nesa

;atener. masca. Escriure
.PCKLICITAT

tancar, comèdia per Duro
Huy Gin?,; La forca d'un
amor, programa A i llria es-
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LES ANDO8
Graos ovaciona a la eminent artista
CON801. HIDALGO
asp ecto I sitoluslu rapertorl.
Espléndida preeentaold

TREBALL

OFERTES DE
hiEss i•Dr

LLOGUERS

HAY QUE VIVIR

MOBLES

Allullci s

a 0'60 pesantes tes deu enmarca paraules I a 0'10 per cada
--- una d'oxeas — —

Avui, dimeeres. Sabates mkpiques, El orim d'En Pamplinas, 1
L'adorable seductor, filatelia la
amb Jaral. Mantener tncant.iolr'S
model, Patatas!, El secret d'Al. Fá te
a." Bonanova. 30 duros,
ta Roca, primer epirrodi.

esto~~4~~41lII5Ji

. LES 4 BOSYS
La belg a dansarina
MISS ALEXANDRA
L'Ovac;ona .ia troupe japo.

11111:4;-11112

AvOl, ntt, a la Otea le eg
Cascada me/minen M'Oto'.
3e d'intercambio pelle,—
lee. La eanjanea d'Ala, I

i
i jornada,
Aras (mueres: L'arneedasada, it

ralle:

DEPILATORI
PARA
EPEPUMERIS

PISTA de GEL

Monumental - Pedrá
i

Avui, dimecres tarda, matinie selecta:

Nit, i cada dia, ,l'èxit deis

PA E
N E 31 .1.

LOS CHATOS

TEATRE POLIORAMA

carrmismnar

4+4141444+511~Mealsefflems.
.o

Diana - Argentina
Excelsior

Companyla de comidita del
Teatro Infanta Isabel de

s QUATItE GATS"

Tres r.s-asiotts
te pft tinte

veseesnesest-tes
eeereePerseireset,nreses

r-44044444•04444444444444.5

Magntf ics jardin g un es (res
d'una apra g otia teniperaturi.
();-,,•ris arda ella, tarda i m,
funci n mant teten les attareion-.
Cada nit
Concert a la gran pisos de testes
Qafé -Itestaurant a
•arr..,
d'En .Carbö.
Denn. difous. tarda.

el14.4.114444•44.4.55.414444.

Denn. dijous. tarda, niatinie poni/llar. Loe caciques.
Nil: Loa chatos. Cada nit:

Es desnutrir a comptaduria.

T U RO - PA RK
_

,

es posarà en escena la farinosa comèdia en tres antes
LOS CACIQUES

1/41444.144444.44.14414/44.64

DP/FRSOS -

X MATINEE INFANTIVOLA

p

ALBA-BONAFE

major amenitat a les funciona d'abonarnent a gran
moda. en lloc de la famosa

pels graeinsissirns acto s
•
lamnis i Gallego. que ke
gran fult ublineue al Saló CsS
lalunya.

Aval.

Companyia abronco dramalloa
Avui, dimeeres, nit, 15 abo.
nament de moda. Per donar

grans Ps!renfis: La portera da
la fabrica, terrera jornada. O
3Inc
necre, per WIlliarn
Han. Alerta am> la omisa, Pro.
blema reeelt, prOduerb; esp.

amb prusents por als nens.

TEATRE NOVETATS

present) , tindré lloc la inauguració
i benedicció del nou cama d'esports.
Per a la dita festa els directius del
Racing Sport Club taran venir un
equip de villas.

la Casa de la Vila una conferencia
a carece del deiegat governatiu dei
districte, amb l'objecte de donar a
conexas: el que será la Unió Patriótica, per fundar-ne una a la localitat, designant-se els senyors En
Rufi Terron, En Josep Borns i En
Joan Vilaseca, per dur a terma l'organització de la mateixa i procedir
al nomenament del Comité executiu.
Podem afirmar que acceptaren l'encarrec els dos primera; del tercer,
no en sabem res.
Concorregueren a lacte quasi totes les autoritats, constituint un total d'assistents de so aproximadament. A proposta del senyor Gonzilez Mora, va acordar-se adreçar
un telegrama de felicitació a l'Alt
Comissari del Manea, P er la bri
-Ilantcuiódesropnl
recents combats.
— Han estat hilas una bans
de repressi6 per a la blasferla, assignant-se multes p er als infractors.
— Ha estat traslladat a Sallent
l'individu del Cos de Mossos d'Esquadra N'Isidre Maté, que baria
prestat excellents serveis en aquesta vila; la seva absencia es, per
tant, molt sentida.
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RICIOLETTO

deis Paree Padls de la nostra vila.
— fla tornat, qua del tot
guarida, miraculosament, la vaina
d'aquesta vila N'Agustina Tormenta.
en la pelegrinació a Lourdes.
— Sena *asegura que en la vinenta fasta major (dies so i 3: del

Mica de mul(rittee. Dijous, rille

RIC-RIC

DEBUT
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Un ball de Carnaval, cinta t'D

presentant-se el sorprenent trae
Mimasen Ilesetaele, durar gran
eelt de París t Nova Stck 1 10 sr. 7
tintes nacional . 1 ealrangers, de•
corita dele reputas s'embreare
nos 5 tallen. 2.111 Morales, liante .
Areo, Cialells 1 ionauclei, Rus- .
soft, co Parto, 5. A, tt. 1 g alera I
Zabila: iusosos vestuaris de 3811r.
f.o Valone ne Usiluela Ca
platrea, Casa naguas u madama
Jeanette, de barreteo'. Free/pala
cuadros: COMO, My II malitos de
nene; g l trono de Parada; Ricenirle Osbaret; Cuento de hadas; La
~Nilo* do loa vorlot44; IP PUe
N /leche, pe! gran N'arman, etc.

Dfasabte, n'e, a husdeu,

vila.
. .
— Persisteix encara fa secada,

negut actor l'honras Mahigan.

CNIVITIN

SO» cOmpanyla d'bpetit
-- Direetor a:1AM°
EUGENI

Gran TEATRE DEL LICEU
Diumenge, tarda, debut de
la aopran IllatIlde PlnIlla,
amb

ta? pel Vanitat temen
na, grand fans . ore Ir • del proar
rúa Murta, interpretado pel

As-UI,

TEATRE TIVOLI

Stas. lla l llacs i Coromines, 1
Srs. l'ostro : , Sabat 1 Verrendez ; metre director,
Antoni Capdev tia ,
FA professors d'orquestra,
40 »Mates
Decora? i vestuari del

O

ATRE C MIC

(farreare', e lee 10 de le mi,
rreneles esdeventment. Estrena ,5
t s nenl r a de la snper-revue en 20

g444.044.•••••••••~•••••

Na Maria Aymerich. Dasitgem que
nou atrae ele provl.
— CoMartuan enblanquiturntsse
les façanes de les cases, la qual cose no hi dubte que minoraré molt la
que té molt &n'ornato els nostres
pagases. ,
— Marraren tap a liondures
(Aneara), ele reverenda pares Calderó i Capdevila, de la residencia

re

UNICA INSTAL.LACIO A ESPANYA

