,

Dlione, /O de roe, Av

Lk lbeltatIBRAT

h'•

FIN

01« E R C

C

COTITZACIONS DEL DIA 8 DE JULIOL DE 1924
BORSA 11ATI
Dore. . •
Ataree. . .
tenue . .
Dentea . • .
auc •ea O.. .
A. aterres. .
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131
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BORSA TARDA
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Divimetobreageres
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600 600 6130 649D

Obra Luir. Bel Tele
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6330
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3220
3272

BORSA DE LONDRES.

Nord.
1 64301 400 6480 6120 Nova VOTO
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4310
5310
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5390
França
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5320
6320
18
Denles .
tß
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O ?detrae
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4076
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52
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227 Suba s
290
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3085 Eso:my&
Portugal

43393

Suena

5485
0600
10175
24225

Alemanye
Austria
Praga
Argentina
Montevideo

$2671
150
11402
27275
32575

Holanda

Dinamarca
Noruega.

Ille

1.111111 .

39'75

Sants d'avui. - Sants Cristerfor,
Genar, Feliu, Felip, Silva, Alexandre. Vidal i Marçal, trartirs; Santes Felicites, martir, Retruut i Saeteada, verges i martirs, i Amàlia, verge.

NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS PER AVUI
MATI
Mercè Ruiz Mercader, d'i any,
Hospital, 147, al cementiri Nou. A
le, deu.
Dolors Cristòfor Jnanpera, de
(marre anys, Sant Domènec del Call
14. al cementiri de Les Corts. A les

models especials
dala

Manuel Martínez Reyes, de 3 anys,
Atlántida. 9,, al cementiri Nou. A
les deu.

Joan Mmtinez arda, de 69 anys,
• Consolat, 31, al cementiri de Les
Corts...A les vuit.
Antena Pallares Torres, de 3o
anys, Sors. .j.tt, al cernentiri de Les
Corts. A les vuit.
Agustina Rodríguez Barruset, de
sis anys, Serenes de les Cases, zo
bis, al cementiri Non. A les deu.
Blai Lezaro Yubero, de 55 anys,
Provenea, 34, al cementiri Nou. A
dos quarts de nou.
Francisca Albalat Verdaguer, d't
any. Sant Bartomeu, 5, al cementiri Non.
Antònia Aguilar Abellän, de 23
mesos, Vi:lajoiosa, 17, quart, al ceannuiri Nou. A les den.
Bernabé Sana Puig, de ao anys,
Hospital Clínic, al cementiri Nou.
A les deu.
Manuel Llanera, de 61 anys,
Darrera el Palau, ir, al cementiri
Non. A les deu.
Manuela Vanderribano, de 64
anys. Girona. 13. A les deu
Emili Balaguer, de 21 anys, passatge Mayol. 5, al cemen.iri Nou. A
lvs

Joan Pastee, de 54 'Anys, BarLira , 17, al cereentiri Ver.. A les
den.
TARDA
Vicenta Martínez Figuerola, de
37 anys, Mar, 12 i /4, al cementiri
Vell. A dos quarts de cinc.
Vidal Vid:11 Font, de 42 anys,
total Clinic, al cernentiri de Les
Corto. A les tres
Jaume Pérez Balaguer, de 67
auys, Puríssima, 19, al cementiri
Nou.

Un nonat bar4, Caputxins, it, al
cementiri de Sarrià.
Juan Borralleres Ricart de 14
mesee s, Puríssitra. tu, al cementiri
,

Vel. A les cinc.
Dolors Moreno Cuenca, de 3 mesos Corts (barraqt.e,n Magoria), al

sar-rntiri
Gonzalez Pnialt de 5 me •
M quel A . tgelc, al cementiri
\'ell A les tres.
1:lefa Sape.:a Domingo, de ee
cernentiri de
a0 . ,0 Bailen,
( orts. A les tre.
Bonaventura Pérez Biacarri, de
71 anys, Cahanyes, 15, al cementiri
Non. A dos quarts de cinc.
Angela Match Isanta, de 45 anys,
Sallent, 6, al cementiri de Les Corts.
A les cinc.
Vicenta Garcia Fonteeha, de 52
anys, Galileu, 104, al cementiri de
Les Corts. A les quatre.

FUNERALS
Na Maria del Roser de Casanova

Dasi„ de Valles i Moreno Campo.
Morí el dia 4 del corrent. Avui, a
dos quarts d'onze, a jesús. de Gräcia.
Domes Consol (Francisca) Queraleó 1 Vilasendra, religiosa benedictina. Morí ahir. Avui, a les deu, al
monestir de Santa Clara.
En Josep Liada Balee% i Par.
Mori el dia 3 del cuerear. Avui, a
les deis, al Pi.
En Franceac de P. Llonch Gaza,
bis. Avui, a les deu, a la Concepeió,
d e Sabadell.

Es loan Blanchart Burgsets. Mo3í el dia ab de, juay. Avui, de deu
• dotze, ¡Masca • 'eant VICenl de

bit

CASA
Sant Pero, 7
Anna, 9
Tapinerla, 33

Ronda de

Plaga de Sta.

Demà divendres, a l'estatge de l'Agrupació Excursionista Júpiter (passeig del Triomf, so), el jove poeta premiar en els Jocs Fiarais d'enguany i en
els de Palma Jaume Rosquellas Ilegirä el llibre en preparació "A l'hora
de les estelles".
Lacte començarà a les deu de la

-

nit.

t.2

1s:

.

Bayetas

Slan celebrar al Collegi de la Pu,
ríssima Concepció, Institut Educatiu
de Sords-muts i Cecs, situat al carrer d'Aragó, xamfrà Linda, urganisme de la Caixa de Pensions per a la
Vellesa i d'Estalvis, els exàmens de fi
de curs, els quals han posat de relleu
rexcellent tasca que a l'esmentat Collegi es desenrotlla, proporcionant el
parlar al sord-mut per mitja del llenguatge oral pur, i el Ilegir . al cec mitjançant sternes convencionals.
En els exämens de música obtin.
gueren totes les nenes cegues e3131ninades la nota d'excellent, i algunes
d'elles, corn tarnhé el deixeble Enric
Mas, la d'excellent amb distinció.
L'esmentat Institut pot ésser visitat
per totes les persones a les quals interessi la seta obra educativa.

Encerats 1 impermeables

ROSICH, S, A,
BARCELONA
BIBBBBBIBB111111•••••4
tN MORT
Tomàs Morant Miralles, de 30
r,nys, que era rieurastCnic, s'engegb, un tret al polo dret, quedant mort a Pacte.
Cerio Ca'alaces, 615.
Telefon 1884 A.
Bomboneres amb doleos, per
a bodes i bateigs. Presentaoid
exquisida.
Fayans

Enriqueta Boronat Esteve, de
19 anys, es llançà al pou de
casa seva, podent esser pescada. Presentava refredament general i contusions al geno?) esquerre.
t,seilibla que la alcofa no te el
seny proahO Fou portada a
l'Asil del Pare.
La trague del pou un bomber.
DE FeRA N C, tin a geitlanieraaddae
xtr a

us

se r

I mitjançant el canvi de 100
tapes del paper de tuntir
NIKOLA o de 150 de CLAMO°. El eanvi tindrä lloc
a Barcelona en el rnesoa
de juny i julio., a les oficines de la O. A. F. (Vis
Layetana, 56, f.er), tote
els dies feiners, d'H. a 1.
El que no vulgui petaca,
pot, seguir guardant les tapes i oportunament s'aviliarä el canvi per anees
obsequio (rellotges, plomes est g ogräfigues, Papis
autor/Atice, etc.), indicant-se el nombre de tapes
necessari per al eanvi de
cada objecte.
migdia d'ahir a la parroquial església de '..flitstra Dona
de la Mercè. varen tenir fine les
hoce,' de la gentil senyoreta
N'Esperança Escoda i Colomer
m'ab el jove amic nostre N'En_
ríe Alojes Alberti.
Ele aeSiatents a la ceriznbnia
os traslladaren despres 1 l'Hotel Ritz, on eta fou servtt el banquet de conetretud.
Ele rasats de non han sortit
de viatge. En desitjar-los Moltes felicitara els cudrecem la
riostra cordial enhontbons.
Al

74375

8300
1754

522
353

Mida -

is

335
346
339
319

get.robre
beseMbIll

5810
805

mere

lealetettlagTAT

tele

- No»

A. BORDAS
Placa de Santa Anna, nüm. 7
Per a diumenge vinent, dia 13, a
les cinc de la tarda, l'entitat Accici
Femenina ha organitzat el te anual
de consuelud, el qual tindrà lloc als
salons de la casa Prats i Fatjó.
Els tiquets es poden recollir a la
secretaria d'Acci4 Femenina (Canuda, 17), de dotze a una i de set a vine
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Pilic g ij que rerRix
La JORNADA DEPORTIVA,
la simpatica revista !Ilustrada
que tant va contribuir a la propagad() de l'esport i que tan
acreditada eslava entre l'element esportitt, torna a ita I 1 ui85, despees d'on Ilarg período
sie reorganització.
Un grup d'entusiastes espot,
listes ha aconseguit, ami! l'entusiasme 1 energia carneferístics cli els bornes d'esport,
resoldre lotes les dificultara i
reorganitzar noiament els serveis de l'esmentada revista que,
dintrc de moho pues clics', potser la setmana entrant, es posara novament a la venda, arnb
l'esperança de eontinuar les se.
VOS passades campanyes a favor de l'ideal esportiu i informar ràpidament i completament els nostres esportistes.
DP moment solament es pahillearb l'edicid gräfiea 8MA-tianal, però, As cosa certa la reaparieid del diari en una dala
molt pröxiniu.
Ens permetem creure que la
nova causara agradosa impressió entre els esporlistes, i, sobretot. entre el crescut nombre d'incondicionals anib qué
. comptava aquesta Publicació.
mita y a aquesta publicad&
Avui, dijous, a les deu del vespre,
en celebració de la diada de Sant Cristiefor, hi haurä un, hallada de sardanes al carrer de Regomir, a càrrec
de la cobla "La Principal de Terrassa", la qual desgrananä un magnífic
enfila!l de sardanes.

JOIES, VERITABLE OCA1510
I obieot•s mete de totes olasles. Peso fix. Tallen, núm. 41.
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plagucs d'Egipte", "Tófols i Tofo.
lela de Sitges", "Troballa de /a bandera desapareguda", "Coses de Vila-

franca : vilaf ranqueries ", " L'ocell invisible", "El cavall i la sardana",
"Balaguerines".
Porta el segun episodi de la pellicala "Llocs d'estiucig de Catalunya",
corresponent a "Calditas, que alguns
anomenen Caldrtes • .
No hi manca la popular secció de
sets i vuits.

Fumadors! L'abfis del tabac
us produeix dolor a la gola, tos
i afonia. Alleojament räpid amb
les Pastilles Bertran.-Venda:
Junqueres, 11, i farmacies ben
assortides.
A arrec de l'orquestra "Els Fatxencles", de Sabadell, el Foment Martinenc (Provença, 587) celebrará tres
balls els dics 12, a la nit, i 13, talla
i nit, als quals hi sien convidats els
socis de les entitats aliades.
A les cases dels senyors es beu
Cham-Sors, etiqueta verda, sec.
Un grua de creditors del Banc
Barcelona ha trames al president del
Director; el següent telegrama:
"Senyor preside:1f del Directori:
Reunits en Assemblea magna, petits
compte-correntistes Banc Barcelona es
dirigeixen a V. E. interposi el sen reconegut criteri i rectitud parqué no es
elogie; endavant el nou conveni demanat per uns quants grans compte-cor
rentistes, donant la seva coniormitat
per dur a la ruina una infinitat de petits industrials i a la tniseria i desesperació a families modestes. - Gräcia que esperen mereixer de V. E. Per la Comi45, Jame

Efenerent granulat
LES MALLORQUINES
és el n'Olor refrescant, el més
perfed j tni'm econinnie, de loto.
Aquesta casa no admet da de-

volució deis envasos, car serveix el seu Granulat s ri pcds de
Ilauna nous eumplelantent i
gruluits. Despalx: Diagonal,
núm. 367, Barcelona.
CONFEeZENCIA

Avui, a les den del vespre, el periodista Dentellee T. Benedí donará
una conferencia a l'Ateneu Popular
d'Estudis Secials (carece de la Lluna,
rnrn. 14), rrarlant el tema "Materialisme i idealisme en la licita de classeS".

CAM1SERIA'
SANS
Boqueria; 32

"EL BORINOT"
Avui, dijous, surt el número 33 d'aquest popular setmanari humorlstic i
sat"rie, amb molts dibuixos de diferents colora, Austin tots a la diada

L2a. n

deis mofen i automòbil, tan popular
i característica. Porta escollit text
variat, entre el qual hi ha co que
seguda:
"Qui no bat pel julio!. .", "Hi ha
favors que no es poden ter", "Eh

El Grub fotogràfic (Sgeciä de la
Congrezació Mariate..) d'Igualada ha
publicat el cartell del tau primer Concurs ile Fotografia per aficionats de

assortil en

celen
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NOVA ORLEANS

Catalunya, adjudicant-se de moment
dinou premis a temes lliures.
Reglament del Concurs. - Totes les
fotografies halaran de remetres al secretari de la 0Cmissió organitzadora
del Concurs de Fotografía del Grup
Fotogràfic (Soledat, 3. Igualada).
Ei termini d'admissió de les fotografies finja el 15 d'agost de 1924.
Formaran el Jurat quatiiicador els
senyors següents: Adolf Mas. director de l'Arxiu Mas; Raid Arenyas,
director de les Galeries Arcnyas, i
Rafel Garriga, enginyer director de
la revista El Progreso Fotogräfico,
L'obertura de l'Exposict6 de fotografíes tindrä lloc a les sales del Casal Mariä d'Igualada el dia 23 d'agost vinent.
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Cotitzacions del dia 9 de juliol de 1924
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SUCRES

Catalä

No existeixen per ala nos tres associats els d'Ates de si
trobaran cadi. peix, verdores,
fruites, etc., al niercat, ni si
han pagat de mes un artiele
al Colmado, ni si li falta el pes.
Eeonornat, de Barcelona, Rambla de Catalunya, 80.
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BARCELONINA

BARALLA
En una casa del carrer de
Freixures es barallaren Joaquim
Torner Balil, de 28 any, i Felip Puig, de 62 an ys. Aquest
darrer, amb un punxó. produt al
primer una ferida inctso-punsant. a la regid posterior lateral
esquerra, probablement interessant el pulmó del mateix costal, de pronòstic greu. El Puig
fou detingut.
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CANVI DE L'OR

BORRA DE PARIR

Com.

Purés I
FIGUERAS
st5n els millaca del man

ovej
BONICA

LA PINACOTECA
Carts Catalanes. 614
al 2 de .juliol,
EXi7OSICIO DE CEDAMICA

del 2 13 de

0M3REL.LESFer1an, 14. Casa
VANOS CLAPES

Es conveca (10 individus i classes
de les diferents secciono de la Guárdia Urbana a la reunió que lindra lloc
dij n ius vinent, dia lo del que som, a
dos quarts de deu de la Ilit, a resta:ge social (correr del Consell :le Cent,
m
de
m'un . 263), per tractor assumptes
secció.
gran interès per a

MOBLES
- A SON Mil

Tallers a E 1G
E. Granados, 21 - Telefon 2085 A
/.5.51A711 . 5 El. CATALED
RESTAURANT ROYAL
Taló de Te
cada dia te dansant de 5 a &a
quarta do 8, i dinar a l'amenLana, de 9 a 11.

ELS ESPECTACLES
DEL TURO-PARR.
Avui, dijons, com de costum, es tara la enotirmY infantil a la tarda, essent obseqriats amb joguines els infants Tic vagin.al 'Curó.
Per a dissolde al vespre la direcció
delTuró, d'acord amb la casa " Miniman", ha organitzat un interessant
espectaele: unes barraques construides espeeialment a la gran plaça seran
cremades després d'sser regades amb
qiiiträ; quan l'incendi estua en el seu
punt culminant será räpidement apagat per maja d'un non aparen que pre-

sentarä l'cnnentada casa "Miliimax".
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cal gue usen, senyora, al,
gunes de les creacions de
les P erfumeries Guerlain,
Iloubigant, Cotv, Roger i
Lesquendieu. Gelle
Fréres, Piver, Gal. Floralia Myrúrgia, ele., que oferto a qualsevol preu.
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Colònia "Flores dei
Ca m po", fiasen
petit,
Vendes a

La Societat de Fonedors Tipográfico
(Secció de la Federad& Gráfica de
Barcelona) celebrarà Assemblea general diumenge vinent, día 13, a les deu
del mati, al seu estatge social (Peu
de 1:1 Cree, 141.
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INSTITUT 11UNICIPAL
DE BENEFICENCIA
Durant el mes de juny s'lean prestar els segitents serveis a l'Institut
MuMripal de BeneficCncia;
Als tretze dispensaris medico-quirúrgico. - Ferits auxiliats, 1.293 ;
operacions practicades, /53;
gratuites als locals, 8.026; visites urgents a 218; receneixements
a persones, 376; rcconeixements a
persone alienado, 18; certificacions i
informes. 1.13u auxilis a alcohol:Izan, so; vacunacions, 1.005; serveis
diversos, 331.
A/s dispensaris d'especialitats.-Oftalmologia: visites practicades, 2.904
operacions, 50. Oto-rino-tarinpoiogia: visites practicades, 0.023; eparaciono, 19. Vies arünfries: visites
practicades, 1.734; operacions, 25. rue.
rkill(hra: nens visitats, 247; vacunacions, 52. Ginecologia: malaltes visitadcs. 129; operacions, 6. To:ologio : embarassades assistides, 293;
parts assistits, 1o4; vacunacions, 81.
Odoeitalogia: inspeccions a les caco'
les nacionals, 1.6m; operacions practicades. 195.
A l'Asil Municipal del Parc. - Visites a malalts a alienats, t.627; operacions, 111 vacunacions. 96.
Al Laboratori d'Analisis Chales. -

1
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, S:eiiteeljayä el aria darrer partit de
p ena Giufeep4 Fon.es Comas, Teefete 0ermanee Mide 'el Vana Esviltnent assatisinada Comenge as- .1'partits, -61/Layallblo pen dos a atto.
uf -11es rodallea del Mas "atnyals.
Després d'equtat esultat el urde
Va assistir-hi el poble en 171/14.9.1, local- ha queda: gnadmador del primer
any da l'esmellat comuna
rn2S1d/1 per les autoritats, prinun-- lit dimitit el seu duce ci recana el reverend Pere Soler, rector
;de la pa:regula, unes sentidas pa- gidor ele` R. O. senYor Enric Mitsantes . després dele oficis, blasmant jans.
SABADELL
el crim. i enaltint la memòria de la
aictima ituracent,
De teatre
Equiecadamenta esmenticverri gee
En Iniks dies hacen/ pogut verme
van contribuir a la detenció del criminal ei caporald el sots -caporal del • a Sabadell la celebriera de *verses
graSometent, esseut alai que Ira eren SeSSiCilb tea117.1.5, després d'un
pat de meras d'estar serme. S'ha cadel Cos de mossos • erEaquadra.
e:epa que ara, al teatre deis Campe,
ha donat una serie de represenSABADELL tacione la companyia
La festa de Sant Cristbfar"
d'En Manan°. La gant de Sabatu Societat Esportiva Auto-rno- dell ha omplert totes les gestione
tcrista d'aquesta ciutat, festejara la
que aeeeet act or ha clonat, 1 cal retesta patronal de Sant Cristòfor amb marcar que el 1Ciitre deis Campe
eis següents actes:
'ésun deis-nido grane teatres sabeA les deu del mati, reunió a les- Cellrecs.. La Premsa eabadalenca
talge social.
ha' fetearact elogie d'aquest actor,
A dos quarts ¿'once, sortid a de ec la companyia, (lel decorat, de les
la somitiva, acompaayada de la obres i del vestuari. I ha vingut
Banda del regiment d'Alcántara, en malt grial com no s'elogia apassioaiaecció a .1a Tinença de la Santis- nadament a l'apuntador. Hcm dit la
sirria Trinitat.
Premisa salir:Cal:enea i potser que diA les onze:
. solemne en llaor • guéseirri el caricaturista San, que
. Ofici
del Patria Sara Cristi:dar.
Vol dir Sanllehl
A lea dome, benedicció de cotxes
En canvi, fa 'gracia, si no fes una
Iliurament de medalles a lote els mica de tristelta, contentplar e' que
ocupante de cotxes i motos.
ha pasnat stiari anitt tila repteA dos quarts d'una: Concert per enlacie del Teatre Intim, d'En
la Banda d'Alcántara, a l'estatge so- • Gima represe:le/ni - u :. liras obres tan
cial.
n- 'tres com sala: "La fi de Tomes
A les quatre de la tarda: reunió
Reynald", d'En 'Guat. i "La carel'estatgedociala organitzant-se una ta", d'En Sagarra. El teatre Pringran rua, que recorrerá els següents cipal (que era on es feia la reprearrers: Rambla, Advocat Cuera,
sentació) no era pas ple: les llotSant Feliu, Font, Escola Industrial, ges „aren buides, Moltes butaques
Gracia, GarciLiso, Sant Francesa,
cree 'per adquirir. Convent, Vilarrubies, Via Massa:
Ens ha d'Oigan pregonament hacer
gue, Salut, Colonier, Creueta, plaça
de contemplar l'espectacle que tot
Mara% Pectregar, Rambla, ;13aixador, això ha vingut a donar-nos .aquests
i 10111:Y.:. a ¿'estatge social ami) la
dies: ens ha dolgut, sinceranient,
desitia# de e'et.xes.
vcure aquesta desorrantació del "nosA es• sessiG vermut.
tre píralic, que encara no sap dis-a: Concert a la plaça de
ingir la diferencia del teatre que
ell.
es fria als Camps i al Principal.
deu de la nit: Gran ball,
I si ens ealem d'aquestes coses
. collaboracis de la Banda del és per una pila de mane que no
re!. .eat 'd'Alcantara, al Catalunya escau enumerar dcs d'aquest lloc, i
Pare.
especialme* per ulla: per rallunyaA. l'entrár al ball totes les noies mint que tot això representa de Sa:eran obsgaulades,• i cas de mal
badell als altres fogars espirituals
teme el ...II es ¡ara al teatre Prin- més civilitzatsa Passen coses com
apaa
aquestes d'ara, després ens diuen
que a Sabadell tenim una cultura
D'EMPURIES •
C'
cinematogràfica o que el trastee poat
el
metge
castellotte és poca-solta, o ens diuen simLa 'te .pas
ni Ea ..danuel de la Maria condal.% plement que sorn de Sabadell, i ene
cl stu entornaba, aconmanyat deis enfadena Es clar; set:tibia que en
atraca, En l'ere Serra i En lloc d'enfadar-nos hauriem de curar
?ere Cqa, quan per una falsa maque és cl que cal fer perquè no
tioiaa e vchicie .va estimbar-se, ene ho diguin: pera no, no. Espeafant él rin Muga, qradant complerem la primera ocasió per tornar a
tan:era destroçat Els ocupante del
clavar cops de cap per les parets. I
come afesultaren ierits i un d'ells, després ene el-ejem que tcnim el cap
'ere Casas, va morir a la po- fet a prova de bomba.
co
Ara miren: En Mórano trena a
El fet va ocórrer a les quatre
Sabadell i segurament que teta la
taati, de tornada de la reina ciu- j'Idea ja este abonada. Senyort
tat de Figueres, on havien passat .la
SANT egRE,
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CARDEDEU
Diamenge, a les dome, va tarar
lIceal'enterrament del finat a acutlint/ti el poble en mansa, sense distinde de classes, car el mort slavia
capta. en vida ramistat de toas els
casicilonins.
Rcbi la familia el nostre condol
Per la mort de tan bon catala i ¡atiza

SITGES
causat excelleril impressió el
eaper número del popular eetniatan tarcelord d'humor "El Borirat", en el qual és començada per
r s la "Biografia deis Unes d'estima de Catalunya".
— La companyia cómico-dramatice de Maria Vila i Plus Davi debata alur atnb Can al teatre "Prat
Salitirenc", amb l'obra de Mili Soasara "Calla, corazón!"
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Noticies divecrees

bi 250fri,
niorts 201I farits frim, mune?

•

Diumorige jugaren un partit amistds equipe del» F. C. Canet i el
de rOlot F. C. Fan torça interessant,
dominanl viAblement cls locals, pecó per dianca, d'inea bona compenetració a la davantera no marcaren
mes que un gol, contra dos que se
n'apuntaren ds formts.

,

Paulo :

i
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Els sublevatt

atriularat

insurreció de Sao Paulo que culata
la nit del 4 del Que Mg 'ha causa fins
ara aso more i ano ferits.
L'"Evening News" 'diu que ai el
moriment tue pagues Aliar dominar
aviat s'es trujarla m
. Gera .uus4 1,
quiste que recae 'Actrielleselle-a.. ate'
Jalees%

g

Un perie Ee de Buenos aires diu
que una partida dc tropa de Alubias
de Sao Paulo 1 ele Mis enconaras
s'hayia confabula atahles tracs de
l'Estat .per apoderar-mrdek
del Govern a Sao Palo.
El governador Pague, arribar a
temps d'impedir que el Complot tle.
.
gua vealitsacila 2 Hay as.
Londres, 9. — Telegrafien a Se
Paulo, amb data 7 del que sosa, que
ele insurrecta han acampa stria•
mear-se en una cuente, lavad sor
tit urgentment tropa pa nis.ligabloss
capitular.
A tota la resta del territori bradler la tranquilitat és completa.—Ela-

y

E ontrailid. — Relama& —
• .
Materna

o

-Non» flotara. — Dilatació
d eatómio. — Embale. -leales« de la matrlu

VARICES
—4M ernilk —

Mutilad).
P
Do.
formate.—Aparelle electro-

magnetice per a sorda

Ealt extraordlnarl obtia•
g i ta apaya porei gran
esptc1aitsta frdnces
.
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El projecte d'amnistia
Agitada sessió a la Cambra
Violent discurs de lairty -

La gran popularttat sesolida a Espanya pela Es-
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amb motiu de discutir-es el pro-

jecte d'amnistia.
lemin produit alguna., Mete
dent, que ban obligat el 'ptiestdent culpando la sessió;' en
reprendre's aqueste, el comunista senyor Mart)' ha pronuneint un violent discurs °entra la
actuació dele' Con geles de guerra, demanant que ea coneedeixl
una completa amnlatia a total
els condemnats en temps de
guerra.
Per tiltim, la diseussió ha estat ajumada per a demà.—Ha vas.
•

qüestiú

La
d'Alsacia ;Lorena

4:41/PINIO D'UN DIPUTAT
ALSACIA •
En l'enquesta oberta pel
"Journal" sobre la qiiestid d'Ala/ida, Itl. Micha/ Walter, dipti,
Hotel detiene, Rambla del
tat del Bale Rin des äe 1019
Centre, 20.
pel partit republicä nacional,
Talleu aquest anunci, per
diu l'esperit de protesta que hi
tal de recordar millar la.
ha a Alsacia - Lorena contra
data que U43 interessi.
e l'aeletud del aovara sobre l'ado
Per a eatitiegs
pile:1dd (le les /lees latques en
frene,
aquel! teeritori. Fa notar. que
dades i dies de visites, niel cap del Govern ha seguit el
poblacions,
dirIgitievoste
tres
ti paree dele dos dulce diputats
socialistes ellegits a AlsaciaEbusiments A. CLAlifIllE
Lorena, i en canvi no he consultar. els 21 diputaba del ble
R34, Faubourg SaInt-illareln
nacional.
Paella (Frena )
Cal remarcar — continua —
que en dos dele tres departaments, a l'Alt Rin i a la Moaela, 010 eandidats dele partes
AIITONGVALS
formalment centrares a la introducció de les Ileis 11f:tienes,
. foren elegits per 'niquela abe ca tedra, • soleta. Si el conjunt deis su-'
posos» os sayo» p A mpAcesgt• fragle en els tres departaments
wen„8.293 a les Instes del b ien nacional,
S.R.C.
.
amb 182.000 a inferior, el to-
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A UN ACORD. :: LA sli.tIcio, plizr ARRIBAT'
ANGLEB, ES OBRA DI' MOLT DE TEMPS, ::

el:Medie ab

fir e,...,

VAGONS ARRIBATS

nata una nota ¡ab

de

mano P. a a.
. . - , -.5 te de hui; e de Nona. 4 de caes:
a d'Ord9.42. 6. bliVesk...ore
is IRei,,
I •
^ t o de DIU; 10 116 Urea; 1 d'Ole.
le

e•s,

1mi asuggestiono

franceangleser.

Paria,' O • — La •onferanola acord: no 3021 aseada que simillien
celebrada per Mentol t libado- va
amistat;sd
esti. tragen de desabce diacuita
. .amique
nald ha terminal a la una i 35
minuts de
Mdttnada.
Navega acameguit asuntar un vis'A la sorlida de la conferart4 cipi de coeboraa6 mol; abstanclia,
Sta, Ilerriot, intarrogat pela pd- que
requerei tema fe egolau a
tiodtstee, ha ManIfeetat que ta
marga de les nerciatdone era

favorable, creient que avui :Ver
ribarli a la roviacc16 d'un domaenent cornil establint el punt
.edira franco-britinio rebrota .a.
implantisol6 do rinfOrme dele*
'tamice, lee modalitats definitires- da/ 'qua l seran precisades
a l • cenferéricia de Londres.—
Hayas.
Pa", 9.— Aquest mall continuaran les sonsees« issioii».
des ahir entre els senyora,MatQ'g.
donald i Berriote'
En aca bet,.. l'aunoriar rus
s'esa celebrant al ministeri
d'Atara estrangers an honor del
primer minjetre angles, sera
Illiurada a la premisa una nota
detallada en la guares concretaran lea suggestIons adoptades . dehonal aoord pez ambaitli
.oapt, d.Clovern.—Ilayas.

•LES DECLARAC1ON$ A
! DE ilACDONALE
-

"L'equivocar:id Impida entre Patee

i Londres mancava ns ababa; de for
nament; la bonazahmtat e, igual et.
anides para.
En una nota que ea Ciurari .4 la
Pumas, quedare manifestada te comenivel de sentiments; la aolució ets
poseiblo, pera taré falta tenme,
ciencia i certa generositat.
Havem en:niegue .ja tul come

tege3 ad>
dat a la ofe ditnela'
a Tire Davi s
Nova York. 9. -- Conversad( dernocriLica ettrfba &in. al
93 escruLini per eieeit .ei Cene
didat a la presidäncia dels

tata Init.
•
L'última votad() donä . el re- •
eultat segeent;'Stnith, 351 sola;
Maelleloo, 31, i Misten, M—
ita yas.
•
' Roya Yörk, 9.
La Convenció dereocrätica iuspengue la
fíe tense.
seva tueste d'ahir en . arriliar a •
Es precie trazar 1 repaldre,, les' Ja centässima votaeicf.
QiInali rala per «sial«,
Aquesta done el següent reL'acord aconewit ana a d'es- sultat: Governador Smilh, 351
-ser la clau per a na reclaman final, vota; ex-ambaixador Davis, 203;
Mao Adoo. 190; iferedith,
91-.9ael ie aene de-anit
ministre d'Agricultura, 75 vota.
»tea decida a asentar entr
A la noranta nou votad(' Usa
deradora. Adoo dales en ali/sertat els enea
a
e
labas paises urna amiatad
Le Ceafereeela de Londres queda partidaris per a continuar vertant.lo o porque donessin el vot
fixada per al dia 16 del que icen. .
Una nota Cona seri tramaa a toa a un altre candidate — Iiavas.
N'ove York, 0. — La Conveleels atea Sud so en concepto de de.
de del peleet democreitic ha elecieshe que ele Red a tots, sial) en gtt oandidat per a la presidencia
ealeepte de toggestioni franceringii- de la república a l'entic.arnbaises, encaminades a demostrar record xador g enerar Batís. — Rayas.
general deä alees;.
Mr. ffdffES' EUROPA
iniqiu;
vtgasia
possiblealquiliacrestotata nota
gurtramesi
El »m'eta. s
Nueva York,
ri d'Estat, tdr. Hughes, sortirt
ha d'intereeev miman. als ilian.— (Mueble, en unid d'una represaeteen!' del Collegied'Adeocata
Hayas.
.dels Esteta Units, dirigint-se a
frERRIOT.
NO
Anglaterra, essere posaible que
.FigANCA.
I TELLANA SINO JUSTICIA . despees vage a eferlIne Paria i
Acinesia visita no ti
Brusselles.
Paria, p. — Al final del tanque,
ufert pel Comité de la Federad& cap caräcter oficial. eme Bayas.
Uniyersitiria Internacional, el seEls aviadors americans
nyod Herriot digné que França 'no
dentina en apueste ~menta siete
a Bagdad
justicia 1 gag une segada realituda
Bagdad, . 9..— Els aviador,
aquesta part ede justicia a qué ti abiericans que donen la volta
dret, Fratteg.? colladteracie aldeas.- - al fan han arribat a aquesta
ment i energicament asea totes les capital.--Havas.
abre» j'atiene per realitrar la pau
• •
del món.—Havat.
resposta a la neta del Reich, de
La correspondencia britä- va
eo de junt, referent al ¡entro l mili-

nice sobre la Conferencia

tar interaliat.
:Ea el paràgraf en qué ea respon a
Landre', •g.--E1 "Foreing Offiee• l'acceptació pel part del Govern aleha publicat la correspondencia relativa, r s:une, a una inspecció general. la
Conferencia, despees d'expressar la
a !a Conferencia de Londres.
Es confirma, en aquesta correspon- satisfacció experimentada pela aliats
remarcar- que en la discussió de
dencia, que les instruccions rebeldes
per eambeixador britecnic a París sua- la Comiese:, de contri militar que'ciaran els aemunptes subordino', a
sorio la Idea que la Comissi6
ciera de la Societat de les Nacions fea l'exectici6 de les anomenades 'cinc
renearregmfa de comprovar i denunciar categoriee".
Afegeix que l'esmentada Coralea;11,
ele flagrante incompliments per part
inspirant-se ele mateixos sentid'Alemanya.
Ene/ ele documents publicats hl fi- menta i criteri que ihn exposar en
gura 1%-tracte d'una carta envia:la per les darreres comunicacions ad'-ecalord Grewe al senyor l'erute della des al Reich pele aliate, examinara
totes les geetions paac;:ques que faei
Roca. el dia 24 de juay.
Les cartea d'invitació adreeades a el Govern Aman. sobre la manera
Portugal, Renguea i Iugostevia, re- de portar a cap l'execue ló de les ineordant les peoporeions rice ragaments vestigacions qne es proposa realitfixats a tkol de reparacionsefe figuren zar —Hayan.
també.
ENErtGIGA ACTITUD DELS
Abii mateix s'hi trebee le, indica. PERIODISTES ESTRANGERS
adreçades
a Belgica,
ciega sustirnes
A s BERLIN
Txecesloviquia, Polòeia, Sien/, LibeBerlin, 9.--Davant la teriposria I Cuba. te.HIcirant que formulin sibilitat fl'obtenir eattsfacold
observadora preliminars sobre la so- prop de les seves reivindicalucid del problema de les reparae'ons, dona professionals, fAssereaci6
lee quals serien discutides confiden- de periedirees estrangers ha resoll ebetindreS de ' (te la railari6
pe tisau
,c'ahirn
üti hl figura una extensa car- 'amb el °oven' i les autoritats,
ta eu•'...ada el ella 2; del proppasat mes t'as rebre les erelicaelons nede hin), a l'ambaixada de Bélgica a .cessaries. — Hayas.
Londres. S'hi tapasen els punta de
rie ga articulara ael Gavera bree:tic.

tal de toles lea altrea Metes,
alee ds degut al depat;tarnent
del Baix Rin.
e A mes a mea, considerant el
conjunt deis sufragis, cal deduir &aguaste 188.000 vota ele
21.000 obtinguts a la Mosela
per la theta del partit dernocrätie independent, el qua l durezit la eampanym es pronuncia
pel manteremeut del "stalu
quo" rellgiee 1 escolar. I encara, el pretil 'comunista, que
representa 56.000 Note, 1 eta
particular el eeu cap E. }Albor, ha dediarat diferente ;ligados no volee - unir-se a una
eampunya contra irsecola confessional. res socialistee, per
itera rart, ban guardat de
dernanar an leurs professions do
fe la Intervenció de la Tormera
i quan ele mitjons electorals
es vejen comprotnesoß S'una:
tentaven amb parlar de l'escala
Pel que fa ala radicals,
el programa late deis queje ja
era conegut, sofriren una dermitis completa ale tres deparlamenta.
Es evident — continua el.
Welter — quo Venzo de maig
la majoria de In poblad() deis
tres departan' ts recobrats nu
es eronunde ljtI 3 per la In/roe
meSerh%Jie;;InCri/
EL UE DIU LA PREMSA
ducci6 de les Ileis laten()) i que
entre els que donaron Hure
Joeep Garner, "La inetil
Parle,. 9.—Tant 1"'Echo de Paris*
vots al en s- teil le les eeeuerres, com el 141atin" indiquen que la 'con- (sirena". Poesies. Pie». 3'50.
in'hi !trufen rallara que, per- ferännia celebrada pelo primen minisAnuari do la Societat Catatanyent. als perfile eundernts tres anglei 1 irances fou mes extensa, lana de Filosofia. Pies. 20.
V. Corma Soley, "Ve ineonae
volgueren amb llur vot provar deslestroevsist
nr
°lente". Novelen. • Ptes. 4.
Ilur deecontent pel relee dres
Ec
ho
de
Paris"
el
Qual
1.80e franca per a l'augment de
J. 3 1 . Feteh t Torres, "Com
lee tarifes forroviäries, pel sur- deersay redacte una defensa dels inla resada". Novella. PU! , 1.
vei (l e divtlit mesos,•pele nous teresaos franceses. El "Mane thu que
Gula Catalana' de Atracarlees. 1.
impostos 1 per l'odie:sitie te la M. Heu-ritt comente, davent els seit
Relee presenladn con,' a detrae- interlocutora, el memerendum trances
'Juan Drapee, "t'edad d'un
traen per 'lee esquerrese '
nolateer".
Novella.
Ptes. 3.
en el mol no eadener que A'emanya
Gasetn de lea Ares. Núm. 3.
Ei avnt Alsecia se'ha pi:onun- participi I" les dimessions fine desPies. 1'25.
niel In paraule "referendiren", eres d'aprovades les lleis necesseriee
Comerme, "Hislbeia de la liel. Hercio( teee el reeponstible. perEla,..eret,epe
e 1.enf
liezeuedellss; terntura
titielee
pakd
riiien
catalanä". Ptas. 6'30.
Alsäeta-Lorena ha trames a
C. Fa es de Climent, "Los
la Cimbra, de 21 diputats, 21
Bruixes do Llers". Pres. 4.
quo tener, per miseiú d'oposar• Ignasi Domenech, "La Teca".
so a la introdued6 do leu Dele lee que es eeueeneixi arribar a J11
bond
erran
de
l'assumpte
de
la
Cos
'
acluelment en vigor a la reste
Ptelgv.or31. L'Eseop, *La . paraula
de. Frapga. Si per al prosIdent mine 4. reparecions.—Ilare,
viva". Pies. 1'50.
_del Consall aquest mimbre no
J. ¿o. Paequal, Pvrg, "Le
reptesehta th majerla de11 palo, La neta de la C. d'Ambal3lissa".
Santa'
Com
s'oels
no li cal sind recórrer a 13
xadors Afemanya sobre
flor I amb mes etieäcla. PesncinaltIta popular, pub ¡obre
testes ('60.
aquest doto punt. Enes/
" el control
perla, que no eis tracia de
DE VEN.»
cap de non maneres d'un nleParia, 9.—i; C.crAntbaaradas tta
biacit 'd'ordre nacional. SOM trames apesta tarda. a . l'Ambaixada
.dileilied~dlige9A0~
franeeepe 1 velen) continuar es- ' d'Alemanya en aguaita capital la seOkSi
8 ent-ho. I es preeleament entre aquella 11168 iforrata amb
111•11111•1111•11111.11.111•61119111•111
el matas entusiasme a la Ira- e
Mala religiosa i a la
francesa, Que aquesta reteindiende ha trobat un eco Mg ea
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P&ris. p. — El amor Macdocald
-París, 9. — La 'ses gad da le(
(lt ala periodistes lee mienta osaCambra ha estat moll agitada, cifestacions :
ee,

tablimants d'A. CLAVIERE,
de Parte, ele més impere&
lente del raen en Hur gene_
re, es únicament deguda a
la incomparable eficàcia de
Hura especialitats, aela
nuciosa escrupoloaitat amb
que 5dIt preparades esteretament deteurd anda les nepessitate de cadaecú, a l a .
formalitat, hon redada
competencia arnb que eón*
aconsellades i a la modieitat
relativa de Ilurs preus.
Consulteu amb lote con'Barree a A. CLAVERIE. do
PARIS, en la seguretat d'ése
ser degudament aconsellats
o desenganyats, en legitima
defensa deis vostros interessos.
Madrid, diumenge 13, de
12 a 5, i dilluns 14, de su .1
5, al Gran Hotfl Madrid;
carrer Major, num. 1.
tiaragoene, dimarte 15, de
10 a 3, al Oran Hotel do
l'Unl yeas, carrer de Jaude ir
Barcelona, (limares 16 i
dijous 17, de 10 a 5, al Oran

rices Penetra n Anele5n4e. • de
Favons Eurem, o AalUdnale.
:
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coingaziest

Landre., a e-- De Botaos Aires 11
mrauniquen a l'asada Reatar que la
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ERNI
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MERCAT DE L.LOTIJA
eral 5 Ra y ana . . .
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Eh veras del carrer Major han
celebrat la seva l'esta de carrer amb
un Selecte concert i extraordinari
ball per lorquestra 'La Catalana",
de Granolleas, que representa En
•
aletean Maxol.
— El mercat setmanal continua
veient-se moit animal> i concorreg ut' de vertedora i aompradors;astra
jot i la forte calor d'aquests dies.

•

m

den3a ene eng1k4 mi, Lanyent

Cermanes Claree*. .
-7 /1.4 Sea del premeedlibine
rala( vis atar wat sacar-aguda 1
Part ationnent animal, en lote elaa
te d 'operados» u boalar 1 anida
nitraran& Eh oras agua:ten mar.eadament ea alga.
— Al colige de la religiosa del
Sagrat Cor de Maria, per embree
de la Comió de Ciiitura femenina, ha donat la einquena cocierencia del curse organitut, el referend
doctor moteen Roan ;toda. Hl
usad Opa selecta concurrencia.
— Secuela cada die auamentutt
la calor, ajudant-hi la /ora secada,
Ii qual Le'fa mis acuelle.
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41jMES ASSUMPTES NO MES (O reurys)
TERESSANTS ret AL CIUTADA PACIFIC
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e

-seo osen% ak-Mtielpeeila Caere'
, 1ee1 t'AMI ,ereAer
z.

Duiaat ati sea stailieW el • rel Al-

rties
' • *ir
Me'r mata& p Consistari &muna de paliele , seisyor Cuellas
per tal d'instruir Mgersci es par a 11"
irforiaedclei 'te-detalla per • la "letal*
ta"nedi motiu de isecideist d'autoeuóhil tuuregut abole d'al* a Is carrete-a cc Vieh * Murcia. en eh Iba
Conegut per Columpies, i en el qual
resultaren monta l'inspector de policia
scnyor Rafel Gnijarro i l'agent senyor P33 Campy, i ferio cls altrea
agents senyor; Carvajal 1 Mayoral,
'de la ronda especial del Rei. •
L'accident es degué a una falsa 11131iin
obra en embocar ni. viratge, quan la
velocitat era mis IonsIderable. L'automòbil bolee, caient a mi terraple
els drie que resultaren morts he teten per -Leer quedat sota el cotice.
Els .eadiversdels pendes (oren RasIladatsea ykh, on se'ls practicit

---- --

da )'obrer Rumor) Romero centra el patea Baileguer 1 Companyte. JUM13!,patrons, 111484nida,
Vallo 1 Fugasen, I Obrare, CaeCanul, 1 Clarete.
III dos calarte de dotze.—Ndmea% 641: per reelamac16 de

BU) Airuns pErreisuuss TAmPoetirme
A LLUR SEGONA EXHIBICIO. EIß AMERICANS
A LA DAVANTERA DE LA CLASSIFICACIO. QUIN
SERA EL DESENLLAÇ DEL MACH ABRAN"-

-toas te pegue comprovar sovint que
PADDOCIC?
Bous de l'obrera Anna Mandado
les. cosnereast que viaitavaeren pie
cantee el pateó Tintoreras Fran,
• Bavent-tie retardat la scssid
.m1. de vitelliat.
estativitat de lee teocesa nadaran:. Jurada: patrona,
Resten a celebrar motees proveo
Segons noticies d'origen partieuillt Camada a conseqüencia del relativa
De Lleyda a bi 'tala d'Aran el
relal'arrecia Valls 1 Casajuana,
lar, i que considerem fidedignos. l'or- de mig fons i en reas melena que
t'eta Banat pel tinent coronel rice einsfelutanes de la
»barca no ha ¿eh 413 visitar cen(tete« Alvarez de la Campa, leitiL:.
obrera,
°Menea
Catlellas
i
ganització ,d'aquesta VIII Olimpia- els atletes finlandesos augmentaran
trata htdroelectriquesaban dcl desencoratjador era. de guerra,
Gorbt.
da no és pas, de bon tros, una cosa d'una manera considerable Hui punenrottlitnust de les «inaugure lleyaignificatiu, turístic i couplea
dotze.—Ntl.
A
tres
qiiaits
de
INFORMATIV
NOTES
tuase:, A la figal deis 5,000 metros,
excepcional.
datares.
ter: "A Viole, -companys", es
mero 632: per reclamació de
Hont per altra part, s'ha fixat que als 45oo, a la cursa -steeple" i a la
Plata-nos de retener d'un centraviecidf de representar:1a ahir
Bous de l'obrer Jaume Oste con- l'horari de les provea no segueix el
dele 3,000 metro per equipa is on
UNIFORMES Di GUARDE:ES
re l'efecte que produt ale- exeureodivendres. Pera, com sigui que.
tra el patré Joan Palou. Jurate: del programa, ni en començar les precisament Finlàndia ha d'apropiare
niates laupectacle del famas salt de
els ya/alees en atruena epoca
URBANS
patrona,
Carbonen,
Suma
i
Fuespecial- de l'any •produeixen
competicions ni tampoc durant el se als americans en la puntuació.
Dios cunera circulà una ordre Camarassa:
gasea i obrera, G a ll ina'. LIOuna certa enyoranea f unes Tora entre
"L'efette que produebt—din `Las
seu cure Això prova d'una manera
funcionaris
municipals
els
?ene
1
Gallea:Me.
les ganes de quedar-s'hi, les
Noticias "aquell doll gegantf d'aitaxativa que l'assennlar les hoces i
Com a la primera i a la segona
mates, els granisats i els va- en sentit que tots els que ha - gua; veritable catarata no es per
els dimita de les provea Es una ve- jornada, a la tercera tambo tinguenos de palma no foren -pas vien rebut nomenament de descritirel; sola una fotografia pot
ritable fórmula per donar un cake ten lloc ‚coses grosea en el que fa
prou per . encoratjar els reg t- guardia urbe, encara que feseta
de competencia i seriositat als actea. referencia als resultats.
dore a enllestir la feina en un els satis serveis a °t'atraes,' ha- donar idea, encara que sigui heuCompetencia i seriositat que en el
A la prova del "Pentathlon", 1%"sol dia i, en un lloc de, l'ardre arien de vestir l'uniforme de ta gira, de la forma com es precipiten,
dels
des d'una altura de 72 metres, mulera
terreny de joc no tenen altre efecte merici Degrelle, d'una manera medel dia que 9a riostra excepcio- 4olieia urbana.
pernal discreció no, ens ha
que palesar un gros desordre.
Ahir, dones. eria' trobàrem de litres d'aigua per segon, hue al töpsiL ,,
ravellosa, electui un salt de llarJutjats
topar contra les roques inferimis aiIaléS d'esbrinar, permuta fosal- anib l'agradable espeetaele de
Quant' a l'actuació deis degats gada que li valgué el record del mina.
Eh ferits han millorat en llar estat
tres ho serena tota menys tra- veure guàrdies urbans tre.ba- xequen sativols de petites gotetes,
peninsulars a Paris, tampoc
Efettivament, aquest atleta mara
general i solanient el del senyor Carpedem decidiren de deixar-ho alant a les ficines.
DENUNCIES •
que al Ometre el pas per entre vajal ...ingspira corta inquietud.
que correspongui abs deures mte s'Un- set metres 765 e., i el record mynper a demà, que es avui, amb
aledos
enes
dels
raigs
solare,
els
projecten
Gabriel
Pi
ha
denunciat
posaren en desplaçar-se cap a la na- dial estava en 7 m. 696 a, des de
LES AUDIENCIES PUBLIQUES
Seran traalladats a Barcelona, a
pelarais sigui dit. .
manys que li compraren mercaderia ció veina, ni, per altra part, en ac- rany ¡pat. a favor de l'arnerial GourA enuea de l'aglomeració de al costat opotat, formant el colore una clínica particular.
I feta aquesta perspicaç ob0
pessetes,
donantde
l'arc
de
Sant
Marta"
per
valor
de
2,30
ceptar el cärrec.
treball
que-pesa
sobre
l'Alcaldin. Bella perfomance ha estat aquesServaciá. que ens posa al que si
tl xofer, que resulti miraculosament
Aquest espectacle inspirä a D. 'Al- lates, presa de torta excitació 'nervio- li un xec per aquest valor contra
Un atleta de tota la nostra con- ta de Degrelle.
fos a l'hivern en cltriern rebele dia, ha estat sueposa fina el difiança ens ha assahentat de certes
de suposicions; com per PXPM- marts vinent, l'audiència públi- Lona la segiient observació dellarac- sa, als primera moment tractà de 'ni- un Banc al qual ncr cenen credit.
Res de notable hi haglié a les
— Miguel atartirra ha denun- coses que, resumides, no ens permeadr meteorológic, que rectal el ma- cifir-se."
ple que no hem anat a l'Ajun- ca que concedeix l'alcalde.
eliminatòries dels no in. tanques,
MORES
DE
VISITA
A
LES.
lament, per altra par( tarta,
dat mi ittdividu que treballava a les ten entendre altra cosa que un-afany car gairebé tots els temps emprats
teix diera:
e• •
OFICINES
direm que, a dos quarts de sis,
"Don Alfonso, • al observar este
L'altre
ocorregué unes ato- seves ordres i que l'ha amenaçat torea gran d'aquests deligats d'aco- pels guanyadors de les diverser seen el lloc reservat do costum
Reiterant ordres de l'Alcaldia, efecto metilo° del salto, dirigién- res abans accident
de mort si no el toma a admetre. modar-se al seu lloc a la tribuna o ries, 15
al quilbmetre 38 de la carm 4 d., s'aparten força del
eS reuniren els consellers rnu- reglamentant des hores de visi- dose a su ayudante le dijo: "Te has
Aquest individu el' persegueix con- on sigui, i deixar els atletes desem- -record del
m'en. A les final' és pro
retera
de
Ripoll
a
Vich,
havent
xocat
nicipals, començant de diver- ta a les oficines tècniques de la fijado? aquí llueve hacia arriba, lo
tinuament.
pacata. Com es natural, l'amic co- cisament on sen possible de veure la
'automòbil contra un arbre.
tir-se amb la lectura del
Casa Consielorial. s'aviea que cual no suele suceder nunca."
Tifiena
ha
denunciat
—
municant ens recomlna reserva i es- clame dels concursante.
les de la Secció primera (Obres
El director del Ferrocarril TransDESPATX OFICIAL
De la vall d'Aran, la caravana au- pirenenc, senyor Josep Maria Fuster, que ha fet obres a una casa per va- perar l'acabament de la seva actuai construccions),
La primera eliminatbrig i dels 200
que comença, com no podía fa- partieulars
lor de 8,000 pessetes i el propie- ció per poder parlar amb mis clatoteobilistica
en
la
que
figurara
el
rei'
sois
estarse)
obertes
per
al
püMetres llisos donà Bot a l'africà
llar, per una peticid de permís laie quff estigui direetament in- Aliene anà a Girona per Llaviti Puig- presentava ferides als genolls aj una tari se l'ha venuda sense pagar, igredat.
contusió al costat dret; el seta estat
Kinsmann per igualar el record olímdel regidor senyor Janer, per teressat en assuniples que en
norant on viu.
ctrdå
I els lectors poden estar ben se- pic de la distància, que esti en 21 s.
auotius de salut, i acaba, com Ice diles oficines es tramitan,
era de pronòstic greta. L'altre oc j
A Llivia el rector trobà °portaraisA
UN
CARRO
DANYS
no podia deixar diésset, •amb als dimarts i divendres, de dos
gura que nosaltres, per poc que 'ene 6 d. No trobariem res d'estrany que
el senyor Mesa, contractista d' o -pant,
una pelleja de. Ilicencia per quarts d'una a dos guatas de san de donar a conèixer la sen eruEt.fiscal de la . MCCii5 primera de sigui possible, no ens deixarem pas a la prova fi nal d'aquesta especialiresultä amb ferides lleus, i el-bres,
part- del Tegidor senyor Useros, dijes.
dició amb motiu del viatge regi i «- xofer, teles al Das i contusione per l'Audiència ha retirat J'amuela res per dir, car ha estat sempre la tat es batés el record del món, o
aquesta per assumptes par- PRORROGA DEL DESPATX DE ella al monarca una disquisició bis efecte dei cop rebut amb el volant. contra Ramon Muoz Garin, acusat riostra manera d'ésser el parlar clar, almenys s'aconseguís empatar-lo.
ticulars.
tònica que, començant amb Meren' Tots tres !oren traslladats a Vida en d'haver causat arnb Pautont6bil que molt 'dar.
GEDULES
Res de notable es pogué presenciar
Després d'una felicitad() del
. • •
condula danys a un carro.
A proposta del linea t d'al- Livi, arriban a traten d'Abderra- form convenientment assistits.
en el llançament del pes. La marca
ls enyor Bromea, es Ilegeix, lleci- calde,
delegat de recaplaciti, man III, el red Wamba i Carks V
En
aquesta
jornada
atlética
dels
del
guanyador, que fou l'amerin
D'UN FURT
dint—se després d'una perillosa
l'Alcaldia ita acordat que du- fins a l'època contemporänia, per acaOlimpics que comentem, cele- Honzer, fon de 14 ns. 993 m., alluEl fiscal de la Secció segona ha Jocs
diseussió quedar enterats. mí rant tota aquilata settuana 1 la bar amb im Tedenm. Després de l'ar
brarla abans d'ahir, els atletes pen- nyant-se !son tros del record del món.
demanat sia mesos i yn tia de prea
vinent, eontinui (ibera el des- térval histerico-relie del senyor
ofini ..del Govern civil autoril Una de les marmita molt notables
s6 provisional contra la bugadera insulars citaren inscrits en dues procant rljuntarnent per vendre a pata de cadtales personale, con_ rector de Llívia, don Alfons fu obHOYES
RELIGIOSES
Victòria Pérez Mufioz, que furtà, ves: Miguel i Palau en els 5,000 me- fou l'obtinguda per Vangle LOWes
la S. A. Di Tibidaboa una par- cedint mb aixb una petita pró- sequiat pel senyor Emili Junoy, antic
a Pnbjecte que puguin
Jeta casa de Joan Grau, una joia tres llisos; i els sprinten Mendizä- el goal triamfä a la final deis Son na.
cella de terreny situada. natu- rroga.
treure cèdula els ciutadans senador de filiació politiza entre der
tal, Ordóñez i junqueras _pn les eli- alisos emprant r ne 52 s. 4 d., apeo-ralment, al Tibidabo. i el neme- que
valorada en a,oco pesseres.
no la tinguin encara. :anda coneguda i oblidada, amb un ipat a la
Quaranta hores: A Vesglisia . parminatóries delp 200 * nieta§ Ilisos.
pant-se al record di Meredith, que
nat 'Pavelliú de la Reina". tot aquest inotim prega a totTrom
D'UNA ESTAFA
tan histórica al- roquial de Sant hurte.
finca
finca,
'ma
sera
La classificacie, de tots ells, coni el té en 1 m..51 s. 9 d. Aquesta proper 25.200 pessetes (baratet... que nia esperin els tlitims dies
portee
Domenec
Carbonero
kl
menys con] el Sermó del rector, car al
Rones d'exposició: De dos quarta
era d'esperar, i nosaltres ja virem va ton mea sorprenent car es czeia
báratet... , per. tal que nquesta de prberoga per evitar tots els
• Societat pugui ampliar l'etstei6 in conven ient e de Pgxceesiva set: ;ardí hi va menjar el general Pri- de sis del metí a dos (marta de vuit RodrIguez, aprofitant-se de la con- prevente dir al seu degut temps, no en el triomf dels americana, i, en
mo
de
Rivera
la
vetlla
del
cop
militar
tianea
que
li
tenien,
retirà
de
la
sude
la
tarda.
aglomeraci6,
perjudicials
,
bu
tan brillant com alguna directius canvi, aquests foren derrotats pels
per a
i fer retires coses aerada1i2es.
dó de dipòsits de la sucursal del peninsulars esperaven. I no fou tan anglesos, els guate, eigüi dit de pas,
Cort de Maria: Mere ele Déu de
Un altre ofici, aquest de la Padministració i per al públic. del 13 de aetentbre.
A les comarques gironines, com . . a l'Ajuda, a la seva església, privileBanc d'Espanya titols del Deute in- brillant doM esperaven els esmentats• iban presentat a l'Olimpiada iota
L'Alt.B1TRI DE LLOGUER
senyora Alcaldía, que parla de
Havent sorgit alguna confu- les ileydataies, continuaren les de- giada, o de la Bona Nova, a Sant terior per 'valor d; 16,000 pessetes. directius per una raó molt senzilla: una bri/lantissima preparació.
la manera com han d'esser paEl fet ocorregué el dia 28, de gener perque Itur qualitat tísica esta molt
gats els salvadors .de banyistes cid respecte a l'ampliació dele mandes. A Puigcerdà fou l'alcalde qui Agustí
Finalment, en la cursa deis soco
avencos ðe la quota det. lloguer, en un eloqüent discurs aprofità la prede 1922.
Adoració 'nocturna: Toro del Sai treneeiints marítima.
per sota do les primeres figures. I metres llisos, Restas, Nurmi, Ritola.
per
haver-se
canviat
Pany
eco- sencia del monarca per demanar la
El fiscal de la Secci6 tercera' li contra la superioritat atlética, en esgrat Cor de Jesús.
I. penúltimament. un ofici del nbrnie. ha decidit l'Alcaldia que
Romig i altres notabilitats ne feces
a president de la Cambra Mercan- s'adinetin lote els a yer/mas de graduad() ale les escales Obligues puigVetlles en sufragi de les mimes demana la pena d'un any, onze me- porta no s'hi pot combatre.
res mis que reservar-se' per alíe
til comunicant l'oposicid d'a- guata que se sollicitin, fins al cutlaneses.
Ultra tot aix6 que deixem dit, no final, que tindrä lloc el dia 10.
del Purgatori: Ton: de fesús Cruci- sos i onze dies de prcsidi correcdogal, de costes i indannització al ens queixem pas de les males clasDe Puigcerdä el rei Alfons conti- ficar, a la capea de l'Escorial.
questa entitat a que e .obrt un dia 24 del corrent.
Engerem a demä per comentar les
pessetes.
perjudicar
de
tipo°
nua'
el
viatge
cap
a
Vkh
i
Manresa,
vial per al pas de earruatges 'VISITES ALS PARCS MaltICIsificacions obtingudes pela • atletes noticies que ens arribin del socceit
OEFUNCIONS
•
art el passeig central de la Ramentre les quals poblacions esdevingne
EL JUTJAT DE GUARDIA
peninsulars, car Meta seria quelcom ahir a la tarda.
PALS
Ha mort • la superiora del' Monest'aceident automobílistic del que ja
bla davant del carrer de FerEl jutjat de l'Audiencia, durant innocult, tota vegada que cap dels
A l'Alcaldia. ahir enä faci- hem donat compte als uostres lectors. tir de Benedictines de Sant Antoni
' Round CALVET MATA
ran.
.
litaren la següent
i Santa Clara, Domas Consol. Te- ies seves hores de guardia, ha ins- esportius creia, suposem, en una vicSobirà
pujà
al
tren
Manresa
el
A
Despres (despris deada ja cidiligències. • /fan iogresaat tòria definitiva a París Ens queixem
30
"El tinent
senyor
truir
tada peticien de penis dea se- Albert Blasco. deiegat d'Obres cap a Madrid, acompanyat de les per- nia 73 anys d'edat i sitia segle de als calabossos del Palau de Justi- únicament de les marques fetes per
nyor tarros) es passa a
particulars i d'Lrbanilzacid, sonalilats de la situació que anaren des vida religiosa.
ells, o, almenys, per alguna d'ells. Si LA VICTORIA FINLANDadad,
cia 8 detinguts.
•També mort la Germana Pläacompanwat dels regidors se- Me la capital d'Espanya a estudiar el
L'ORDRE DEL DIA
els temps emprats en recórrer les
nyors de Ros. Fonteuberta,
EN EL PENTATHLOSI
problema de les comunicacions de la cida Valls i Martorell, als 87 anys
distäncies en que han pres part haDe moment ja es retira un 1m). Heriz i marques de Ciutad'edat i 63 de vida religiosa, al ConL'hora excesivament avançada a
Vall
d'Aran.
guessin
estat
superiors
en
guatitas
als
dictamen de personal.
dilla. que formen la Comissió
Se n'han endut un bon "dossier" vent de l'Esperança.
que acostumaven fer abans de cauto qui acaben les reursions atlitiqtro,
Desates se n'aprova un d'hi- Coneultive, continuant la Meal poc interés que po,ea les
de
demandes.
Si
no
es
&en
a
cap
les
ta:cela
deis
serveis
encomanats
en
mans
de
l'entrenador,
no
giene ti sanitat pel qual es dehauríem afegit
agencies telegrisfiques que fan el sera la saya delegació, han comen - millones no serà per falta d'iuiciatipas dit ves, car s'hauria palesat un
cideix que airee Bareelona les rat
les visites als patas de pro- VOS.
vei de la Península en trametre
vaques no hi fan res de bo, i Pietat de l'Ajuntament. havent
Elivendres vinent, dia u, a les ¿co progrés.eque de tot cor haurtem resultats i incidents dels gran; cortaEL MAPA DE CATALUNYA
s'invita cortesament i enèrgica- recorregut els de la Font del
aplaudit
.
MONEA
JUDICIARIA
del
vespre, el Grup Sardanístic "Nosrnens atlètics que suara terna lloc a
ment a les vaqueries a traslla- hect. Cal Borni, La. Budellera
Per6, Senyor, no hi ha hagut res
Durant el viatge del rei Alfons a
tres
Ambrs".
donara
una
extraordinàParís, fa que lea escasses inforrnacions
dar-se als afores, per tal com 1 l'out Oruga, tole situats a la' la Vall d'Aran, el senYor Sala li ha
això;
de
al
contrari.
Les
marques
tot
ria bailada de sardang s a la Plaça de
de que disposem al primer moment
les vaques puguin .disteettrda inuntanya del Tibidabo. AgraASSENYALAMENTS PER A
Morat uns »tapes. El senyor Sala
han
estat
pitjors,
en
alesna
d'ells,
a
l'Angel, a canee de l'aplaudida cobla
atún basta: imperiectes.
cura a les ciutats europees, dusament han observat el seu ha expressat als periodistes la seva
les tetes abans del periode prepara-.
AVUI
Barcino, la qual executarà un notable
et,tet de neteja i conservació. satisfacció perquè aquests mapes
Cal subratllar, de les provee que
veten( pasear els Trans.
tiu.
I
és
precisament
del
que
necessitat
de la
programa.
AUDIENCIA TERRITORIAL
tingueren lloc dilluns paasat al Pel•
Per tal que això sigui un fet, Convenetils
• •
ens queixern. Creient que ho fern
fomentar el seu coneixement, havien estat fets en dos dies pels
lubina, la noca cimbria ri21 fintanes dúna un termini de tres me- bao acordat publicar un fasci- funcionaria de la Mancomunitat. De
No hi ha cap assenyalament.
•
la Comissió del Carnet Sardanistic amb tota la rae,
din Lethonen, ja vencedor Pany pasrma per les yac/viles que hagin ele que ho divulgui. con) tata() veritables mestresmi artistes
AUDIENCIA PROVINCIAL.
En
l'eliminatória'dels
5,000
metres
de Barcelona celebrará avui, dijous, a
sat.
rebut la distingida qualificació han djepúsat fo t el que calgui Hct el president de la ManconeniS2te.iö primera.—Drassanes:
!lisos,
Miguel
arriba
al
*non
Roe
i
La classificació general (vencedors
de dolentes; sis mesus per a les parque siguin collocats 'artells tat noca els dillgepts autors d'aques- • Un oral per atemptat a la salut les deu de la vetlla, una selecta audi- Palau al dese. Això bu a la rimen
mes
visibles
que
indicaran
l'ecid de sardanes al carrer de Floridapel nombre inferior de punta) fou 11
anitjanes i nou mesos per a les
canes geogràfiques.
Ilufl Miran, un
tes
públiea
contra
eliminatòria.
El
guanyador
d'aquesta
condició
d'aquests
xistència
i
sie
càrrec'
bonee. advertint que annesla
següent:
altre per deaobediencia contra blanca sumirá Borrell, a
Sense que atnb une, volguem reprova va essen el finlandès Rastas,
toleräncia no vol pos dir feblesa pares niunicipals lian canviat
1, Lethonen
16 pun:5;
impressions respecte a gatejar el ilustres elogis .als es- Domènec Roselló i un tercer per l'aplaudida cobla Principal Barceloni- en 15 m. 22 S. O d. Hom ignora el
.de lee autoritats per la vaqueria lambe
2,
Soni iay (Hongria), 18 gants:
ua.
la conveniencia d'aconseguir
mentats funcionaris, hem de remar- incident de fahredat.
temps emprat exactament pela dos Legendre (Esteta Units); 20 pires'.
ciutadana, 'tincara que aquesta per tots el initjans possibles, car
.•
Vich: Un oral per desobedienque la confecció dels mapes de
Acres peninsulars, per" a jutjar per 4, Unger (Suecia), zt patas; Leiidatin gues als exemens matrícu- es reservin alguna espata
Els veas sich carrcr de Manso. entre
cia contra J. Pdrez:
les Valls d'Aran i d'Andorra, que
la marca del guanyador i tenint en
la d'honor.
- res en llocs mes centries i a han estat lliurats al rei Alfons, no
Secció sezona. — Oest: Un Viladmhat i Borrell celebraran diver compte el Iloc ocupat per ells, creiem ne (Finlàndia), 25 punts; 6, Caer (!sles noves urbanitzacions que
Un dictamen d'obres públitats Units), 35 punta; 7, Lalttinot
12 i 13 del que som.
-setl
Vicens
orad
per
furt
contra
de'
dos
dies.
Calen
és
obra
molts
als 16 minuts... si és
es
projecten,
.que
serviran
de
- ques declara en suspens (deEn el programa figura 'una audi- que saproparien
(Finlandia), 20 punts.
Barrachina.
ja
Infante,
molts
meso,
dc
trebalf
de
als
i
dies
refugi
caber»
que
no
varen
passar
d'aquest
ternos.
vien eisser Males estddiantes)
Hom pot veure que constituí una
amb els pares exteriore camp i multes setmanes de labor
Terrassa: Un oral per ús de ci6 de sardanes a citrrec de La Princi- I el rnateix Miguel que Palau abatís
les obres de construcció de la que
eras queden assegurats aquests
contra Assumpció pal del Valles, sota el sogüent pro- d'anar a Tolosa per posar-se a les vkteria decisiva de Finländi g, la ben
ielaveguera del carrer de Nàpols, espais per. a la Barcelona de de delineants per ter les artes data nom suposat
grama: "Mara", Bau; "La pubilla
dera de la gual torna a «tejar trionr
.
nes comarques tan accidentades.
Holz, ens varen fart.
' fine que es puguin utilitzar ol• l'esdevenidor."
Vilanova: Un oral" per densas empordanesa", Sera; "El salsitaó de ordres de l'alemany
Ara ' que parla molt a favor de l'acferrenVs oue cedeix la Compa4! s. Com nosaltres, el
fer
ts
m.
la cardiAa",. Bou; "Girona aislada",
contra Gustan G. Guasch.
tivitat de les °Edites geogräfiques
LBS PROVES DE DIMARTS
nyia del Nord.
fer-se els comentaris, 1 esTarea sea .—Un (ta l per. furt Bou; "Rosa Blanca",, Rossell; "An- lector pot
dea Mancontunitat—que ningú
tem segurs que les conseqñencies sePaelant de preseupostos, ea
METRES (Series eliminatóries)
Contra Josep Arenas.
gelina",
Bou.
dubta
que
catan
ben.
montades—el
4ecideix retirar 1111 llarg dicta,- DE LA VALL D'ARAN A
rin .favorables a la nostra manera
Primera sine: i, Guthrie George
Concepció: Un eral per lemen t i se n'aprova un altre MANRESA 1 MADRID, fet 'que en dos dies hagin pogut sions contra Lado Aralles:
de pensar.
(E.
11.),
te s. 4 - $; 4 Jandera (TxeSer tina adaptad() adequadra ä les
perquè passi a informe de la
Quant als sprintere, tant bilendizä- coaloviquiA.. •
Secció tercera. — Hospital: IIIIIMINN•NRRIABlmamp)
.junta de caps la qüestió del re- PASSANT PER CASA actuals circumständes, dels mapes
gq bal com el preferit Ord6fiez (prefeSegona
1, Petterssonn (S
yurs contra el fall del Tribuque fa temas manä confeceionar la Dos 'erais per eslafa i danys
DEL SENYOR JUNOY
rit pels directius peninsulars), fono' tia).
contra Josep rilintent i CrIspul
Herniasen
(Angla
ß 41 - 4;
2,
nal Provincial Contencitie, no
Mancouilmitat de Catalunya.
elimines a la primera cursa. En can- terra2.
'donant lloc a la demanda intern•••••••••111 ,Vellanneva, eespeetivament.
II
Seget6 quarta,—No té ame-.
vi. el català Junqueras, menys preposada per laajuntainent con- L'OBRA DE L'ANTIGA MANTercera serie: 1, GabY
tra una resolució del Guvern
ferir, es classifica segon de la set- ca), ts s. 4-5; 2, Van Rappard (H
nyalaments.
a.
.
COMUNITAT
AL
civil revocant acorde muniei zena serie amb un temps poc mag- lande).
.
.5
TRiällINWL '11)18T11111.:
.
Hom comença • coniixer detalls
pele.
•
Quarta serie: r, Thorsen (Dinama
Antejudiois et les deu.:-'-Ntl- el resuareuern•n • nític puix que el guanyador de la
Ea decidí támbe que per lee de l'excursió regia a Lleyda i la ARRIBADA D'UN DESTROYER
mero 869: per tiocident dt1 tre- •
• prova fou eh van, en 2.1 a. cal, 13 s. 4-3; 2, Memer (Suiam)
olieines de Finances es propo- Vall d'Arao. prediga en manifestaJunqueras, a la segona eliminataria,
AAISRICA
Cinquena serie: i, Kinsey (E. Vball de l'obre,. Vicens Espi conel a la Comissid perinanent per dota fervoroses a favor de la cons. TRINABA
FARINA DEI
lambe bou poset fora de Iluita.
Ahir, a les nou del mata va
15 s. c-5; 2, Sem pe (França).
tra el .natrd Adela Pla. —Númeveure si a aquesta li agrade. trucció de canals, ponte, túnela,,ferin
el
que
han
attel
els
Tot aixi)
quina secvels de l'Estat nie rocarrils, carreteres i camina. Pres. encovar al port el destroyor ro 863: per reelainació de Bous
Siena serie: 1, Cbristiernsson (S
:
IIIITLI1DA
enterita 'Convers", que ereee- -de lehrer Joan Gnrgallat cantee •
eviti 'die té al sen eärrec l'A• letes peninsulars en aquesta segona cia), 15 s. 3-5; 3, Allart (França).
juntarnent i que han de des- cisamem, com irradiad() de la pro- tela de Nova York, Açores 1 Gi- 'el patea Ramon Bezet.- allúmeactuació.
•
Setenta serie: 1, Johnson (E. U
gente acidada de II« ni auaparixer en compliment d'u- pagandg en aquest aentit ha arribat braltar.
treball
Fins ara, de totes matteres, els te e 3 - 5.
. ro 864: per aceite- mit
cre :-: Producto dietetic
a 12 nostra Redacei6 un faacicle que
eta circular de la Direcció geprimate [tensare dc l'obrer Manuel Pérez neutra •
han tet han estas eta • Vuitena
Pilotat
pc4
millor
ho
que
Atkinson (Afr
conté la "petició que els aranesos,
neral d'Administraciú.
Martin va amarrar de pupa al
el petral Pan Aufor.—NtImerb • en tes afeccione gastro-in.
catalans... malgrat que entre els tret- del Sud!. 13 s. se: 2. Anderset
.
1 senalda que An arribar per ribagoreans i Ileydatans Iluiraren a moll de Barcelona, pan Nord. . . 865: per real: guachi de anua de, • testeseh Recomanat per
'
ze peninsulars lii liavia non bascos, lats
aquests andurrials i trobar-se S. M. el Rei amb motiu de la uva
'
•
l'obrer Joan Fila contra el , pa- ales mame» Impliques • corn n' ice remarcar el secretan
Al eap de poca estona estigui¡
eren
visita a la Vall d'Aran."
SEMIFINALS
LES
a bord rajudant d'aquesta Ce- tra Antena ensile.
a "L'Auto",
e,
. gicir 81:1 eti rxea8;11uoa Tptge r. dea n3e.
de tot 21.m6a
Ca/ dif que després del viatge
• la Federad() Espanyola
si no plovia, i aliar a veu- han restat deetzts suene asemeje mandänela, eenyde Ramon. Se- ' Judicis a dos (marta; d'iriese.— a
do Paria
Primera semifinal: ti Kineel (
•
•
•
per
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a
fi
i
NtImero
6:51:
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pf al illeM de ilusiona bi ha-.
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dura dei de tres quanta sar que la
111"
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goo METRES LUSOS
(Series eliminatòries)

seric.-1, Kinsrnanu (Africa del
Sud), 21' 3 quints (record °limpie
igualat); 2, Andre Mourlon (France): 3, Pastorino (Itälia); a, Hall
(India).
2 serie.-r, Norton (Estats Units),
4 quints; 2, Coaffec (Canada.):
Garces (aféale); 4, Mendizabal
taspanya).
3
Liddell (G. B.), 22"
2 quintS; 2, Rauch (Austria).
4 ›érie.-2, Porritt (Nova Zelanda). 22" 2 quints; z, Armstrong (Cayada).
Broos (Holanda), 22"
lints; 2, Dustan (Africa del
2,

Scholz (E. U.), 22" 2
Ehster (Cenada).

c. -c.

Carr (Australia), 22"
2, Lore (Irlanda).
--1, Van 5fack Chenneay
23 " 1 quint; 2, Norman

Nicholl (G. B.), 22" 3
Gern (Hongria).
aaae.-1. Abrahams (G. B.),
1 quint: 2. Paddock (E. aa )
Eorta irnpressió del Ilebrer anglès.
u serie.--1, Brochard (Bèlgica),
22" 2 $151115; 2, Pandemidis (Grecia).
12 serie-1, Kurunczy (Hongria),
22 " 3 quints; 2. Tani (Japó).
13 serie.-t, Hill (E. U.), 22";
2. Matthea-man (G. B.).
serie.--1, Jackson (Frangá),
22 - 4; 2, Escobar (Argentina).
Degrelle (França),.
22" 3. 2, Van der Berghe (Holanda).
16 sine.-!, Lavan (Irlanda), 23"
2. banqueras Baguna (Eapanya).
1.7 serie.-1, Thard (Haití), 23"
3 quints; 2, Aja (Letenia).
Quarts de final:
1 serie.-1, Norton (E. U.), 22"
quint; 2, Nichol (G. 13.); 3, Mistan (Africa del Sud).
2 sitie.-1, Can' (AuSträlia), 21"
4 quitas: 2. Liddell (G. B.): 3, Jackson (Franca).
3 serie.--1, Scholz (U. S. A.), 21"
a quinto; 2, Coaffee (Canada); 3,
ram (J4)6)4 serie.-1, Abrahams (G. B .). 22"
Taadock (E. U.): 3. Giro (Don4. Degrelle (França).
Porrit (Nova Zclana). 22 " ; 2, André Mourlon (Eran-a); 3. Kurunczy.
Hill (E. U.), 21" 4
, ;r.irts: 2, Kinsman (Africa del
Sud): 3. Brochard (Belgica).
Els dos primero arribats queden
ar a la semifinal.
La quarta serie havia despertat
expectació, per trobar-se no,azient oposats l'america Paddock i
h revelació anglesa d'enguany:
rahams.
Novament sortí victoriós aquest
aataa. si be els dos bornes semblaTen reservar-se.
it,• remarcar que a la primen tarac eliminatòria el sudairica
iguala el record °limpie
LLARGADA (amb empenta)
?e les series eliminatbries:
ra serie:
. ilebbard (Estats Units), 6 me, 1 2. Sadstrom (Finlandia);
- ,atisträlia); 4. Singh (India).
a serie:
atusen (Noruega), 7 mares 26;
2. Turnios (Finlandia); 3. Meckintosh
(G B.).
Enal:
t. Hubbard (Estats Units), 7 m.‘44
1 1 2; 2. Courdin (Estats Units); 3. Han. (Noruega); 4 Tun/os (Finlandia);
5. Vi ¿h (França); 6. Mackintosh
alaglat, rra).
Aqueaa marca del vencedor també
Oh a'aunyada de l'obtinguda el dia
alano ja r Legendre amb 7
inetre 765.
LL ANÇAMENT DE PES (Final)
t. liaazer (Estats Units), 14 metres
rf,3: 2. l iartrant (Estats Units ) ; 3.
abaa
(Estats Units); 4. Torbo
e. Hills (Estats Units);
ader (Finlandia).
- , resultats són ben mediocres;
-,! mundial és de 15 metres 554
' 1 01hp:e de 15 metres 340.
ir METRES LLISOS (Final)
Con;:ariament al que hom esperava
Orn erament, la victòria somrigué a
Ana • et. el temps obtingut és inferior al record °limpie i també nata-

' LA

dial, que pertany a liereeth (Marica), amb
5I 3. 9-to.

Resultats;
t. Lowe (Anglaterra), •t na. 52 a.,
2 quints; 2. Martin (Suissa); 3. Enck
(Estats Units); 4. Stallard (Anglaterra); 5. Richardson (Estats Units);
6. Dodge (Estats Units); 7. Walters
(Estats Units); 8. Hoff (Noruega);
9. Houghton (Anglaterra).
5,000 METRES LLISOS (Series eliminatóries)
Constituí el plat fort de la jornada,
tant per la "reentre" del finlandés
Nurmi. que era esperada amb capeenació, com per la Iluita Wide-Ritola,
que hom esperava aferrissada pero que
ho bou doblement per la inesperada
intervenció de l'ancha Romig.
Primera serie:
1. Rastas (Finlàndia, 15 . 2.2" t
quint; 2. Okazadi (Japó); 3. Ericksson (Suecia).
Lluita netarnent a favor del finlandes. En Miguel arribà novè i Palau
desea• quedant eliminats.
Segona serie:
r. Nurmi (Finländaa), 15' 28" 3
quints: 2. Dolques (França); 3. Septla
(F)nlandia).
Nurmi anä a pas reposat i embalà
en els darrers 300 metres, emportantsen facilment la vktaria.
Tercera serie:
t. Romig (Estats Units). 15' 1 4" 3
quints: 2. Wide (Suecia); 3. Radia
(Finlandia).
El suec pren la davantera i en els
primero 3. 000 metres no passa res de
nota Ritola aviva el pas, igual que
Wide; quan la victaria semblava ésser
per a un d'aquests, Romig surt brunzent i pren 30 futres d'avantatge sobre els seus contrincants. els quals, per& es reservaren visiblement. per no
creure necessari un desgast d'energies
LA PL'NTUACIO AL FINAL DE
LA TERCERA JORNADA
Estats Units, 98 punts; Finlàndia,
54; Anglaterra, 28 1 mig; Suecia, ra
i mig; França. 9 i mig; Hongria, 7
i mig; Suissa, 5; Noruega i Nova
Zelanda, ex aequo.
Espanya, o.
LA PRIMERA VICTORIA ES
EN... LLUITA
París g. - El catalä Soler Planas
ha venent el noruec Nicolson en el
torneig de Iluita greco-romana.

La XVIII Yalta M'Isla a
Frale
(Novena etapa: 280 Km.)
THYS ARRIBA PRIMER :: BOTTECHIA CONTINUA EN EL
SEU LLOC DE LIDER DE LA
CURSA :: JANER FINEIX 30
1 OTERO 51 :: HA COMENÇAT
LA PRIMERA ETAPA ALPINA
Abans d'entrar en materia donarem
la classificació gclivral dels corredors
abano de començar la novena etapa:
Bottechia ocupava el primer lloc,
en un temps total de 126 h. 37 s.
Pratesi és el primer del "touristes
routiers" (tercera categoria), en 130
hores, 34 m. ri s.
Jaume Janer es el 2 1 dels "touristes routiers", en ato h. 52 m. 33 5.
Otero és el 25 de la maciza categoda, en 142 h. 7 na 9 S.
Comparant el, temps i l'ordre de la
classificació, el lector es fa ra. arrea
de les possibilitats de Janer i Otero
i de l ' extraordinari esiore que haurien de fer per classificar-se entre els
capo de brot, sense que aixó signifiqui
que no consideren' meritissima la tasa
ca que estar' portan: a cap i, per tant,
digna de toto els encuratjaments.
La novena etapa va de Toló a laiea,
passant per Hyères i Calmes. En arribar a Nica els corredors donen una
gran volta, passant par Sospel i tornant a Nica, havent rccorregut en
total 23 quilómetres.
L'etapa aro oteftix cap particularitat que no sigui el magnífic paisatge
de la Cote d'Azur. Després de Hyere
(33 quilatnetres), la carretera voreja
gairebé sempre la mar, travessant
pobles balneario de la costa.
La sortida de Toló va efectuai-se
dimarts, a les sis del mata emprenent
tl corredor; un tren bastant viu, la
qual cosa molla que per primera vegada arribessin a un control seg,ns
l'horari previst.
El grup deis davanters comporta
unes seixanta manis que mena Alavoine. En arribar a Saint Raphael,
primer control de revituallament, amb
prou feines s'hi havia una dotzena

tfe . tereera
.
cateforia remasaffafa.
•
Afertonadarnent, els camine ,estan
en perfeete.estat Egal més qui menys
esta satisfet..
'
L'únic poc set& en aquesta etapa
ha estat Bottecchia, que si lié ha estat aclamat continuatnent durant tota
la cursa, ha soiert diverses rebentades
que en arribar a Nica sumaren un
retard considerable. Però en els cent
..q uilämetres darrers s'ha rescabalat del
tot, arribant al final de l'etapa entre
l'escamot davanter.
Cal convenir que Bottecchia és un

eso el esnifo. fabneat
MA4*
amb farina. de blat.
El senyor Matettanz eo.111011e
Ira partidari de la taxa mlnima, dte•
cal,

crepant de les conclusions fondadae
des a Guadalajara i a Medina "dei
Campo per caracteritzata dementa
teunits am,
'

EL GENERAL PRIMO DE RIVERA HA DIT QUE LES NOTICIES DEL MARROC.EREN FAVORABLES I QUE AVUI MARXARIA CAP A L'AFRiCA.

1)

AVUI ES REUNIRÁ LA JUNTA CLASSIFICADORA PER ASCENSOS AL GENERALAT, PER DECIDIR SI EL GENERAL BERENGUER ESTA EN CONDICIONS PER ASCENDIR A TINENT GENERAL

DEPORTIVR
ILUSTRADA ICII3PORTS

1 Antat Banús; Sant Joan (Balears):
Ventura Barrel ói Olivar.
. Anuncia, a més a me; les següents
vacants:
Tres a Madrid.
Una a: Múrcia, Las Palmas, Loja,
Ponferrada, Igualada, Gejin, Lopera, San Llorenzo de la Parrilla, Encinasola, Casraya, Gerrnoselle, Guaclalcanal, Cebolla, Becerrea, Monzón,
Villarrubia, Rianjo, Santa María, Pla
de Cabra, Puebla de Trives, Paradaluengo, Belchite, Bóveda, Bimiazo,
Soucello, Sedano, Granadilla, Belmonte, Corcubión, Murta, San Lorenzo, Jergal, Cogolludo, Cortczano,
Poncastillo, Benirnamel, Blanco, Nayerres i Alinagro.
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Més dels darrers combate
Ceuta.-Asseturada poticI6 de
Coba Darsa i les de Taus i Solano,

restaren les posicions intermedi•ries
la líala del Lau, que Pian d'ésser
proveides i rellevades Braca guarnicions.
de

La part mis abrupta de la costa Es
Hoj i els Unes que seguetaten fins a
Solano. Aquestes posicions s'anothenen
ultra Hoj, Varela, Pie Hendafe l. ama
serie de blocaos i avangadetes.
Les comunicacions entre els diver- •
sos llocs estan restablertes i la situacié pot considerar-se fora 'te tría.
Els rifenys, sense oposar resistencia,
deixaren lliure el pas a la columna de
SOCOrS.
'•
Portan;: a l'avantguarda el Terci
regulars, la columna de Uad Lao. entri en el congost, guanyant Coba 'Darsa, i riu amunt arriba fins a ,Ifoi,
els llocs del qua; citan formats per
Responsabilitats taurines
una pasició atincipa' i tres d'aecessitaries.
El director de Seguritat ha
La princival consta de 40 ggálula211
ordenar que s'obri expedient per
de Ceuta, mandaS prl
depurar a qui pot, cabre la res- cedo, i les becundiiries pertinent Car.
ro soldatlt
ponsahilitat per la mala quali- badigmei.
.
lat del bestiar que es torejà
Les g..a r e.. ,'ons hau resitit
diumenge a tcj Plaça ele braue, eint durint el setge.
(matee mqrts
de Madrid.
ranc feri.s.
EL TEMPS
Durant el setge els soldats anaves.
Nota de l'Observatori. - El vestits amb chilava; sortien a la nit
bun temps s'estan per tota Es- a buscar aigua. D'aquesta manera la
panya i la temperatura conti- situació no era tan greu com a roba.
nua augmentant.
La temperatura máxima da- Darsa. Es considera, dones, restablerhin fou de -II graus a Sevilla, ta la comunicació en la liana del, La:1.i la ni In ima d'avui ha estat de i així ho comunicó el general en .cast
1 O gratis a Santiago. A Madrid al Directora
..
Anit passada, a l'Hospital -central,
da maxima datviii a la sombra
hm de 3 4'8 grama i al sol la ori s'havia instaHat la capella: ardent,
mínima d'avui ha estat de 177. foren vetllats els cadàvers dels següents oficials morts en els última
DEMANDA DE RESPONSA1111LITATS CIVILS A EX-REGIcombats:
DORS MADRILENYS
Tinents Francesc Agustí Valls iuMa.,
Al Tribunal Suprem s'està nuel Carrasco Grajera; segon tineat
tramitara una demanda tierna- de regulars de Larraix senyor Ortiz
nant • la responsabilitat civil de Tudela i el del batalló de Biacaia
atub indemnització de 600.000 senyor Bermúdez. Avui s'ha efeetuat
p('ssetes, contra els ex-regi- l'enterrament
dors senyors Alvaoez Arranz,
Segons els informes, totes les .posiAlvarez Rodríguez Villamil
de la canea del ,Lau han estat
(Sergi), Cubero (Manuel), Díaz cions
socorregudes.
Agro (Prudenci), Fernández
El
comandant
general, senyor Ber(Tomás i Valenti). Flores Vaidús Gómez (Caries), Inelän, múdez de Castro, ha manifestat que
Martín (Eustaqui),No- eslava molt satisfet del resultat de les
operacions. Hi hagué-ha continnatg rufn,
Pra Pi(iE
t
I i ) R' o raf g.! auneez°' (PMeilte-- tui moment critic. pero sita resolt, i
nuel), Itomani (Hereders d'Hl- les tropes van triomfants obtenint els
lari Fulge, tots els membres objectius i castigant els rifenys. En el
de l'actual Gomissid municipal
Permanent i tots els que per- successin sla d'evitar actituds dubto.
leneixen a la Comissió de GO- ses de les cabiles sotmeses.
vernaciú.
EL GENERAL MONTERO NAVARRO ES TRASLLADA A
EL REI A SANT SEBASTIA
MADRID
Madrid, 9. - El rei romandrä uns
Ha fixat la seva residencia a Maquants dies a Madrid, proposant-se
sortir cap a Sant Sebastià pels drid, amb carácter de disponible, el
general de divisió Manuel Montero
voltants del dia 29.
Navarro.
LA CLASSE AGRICULTORA
La Carnbra Agrícola Provincial
de Madrid Ita dirigit una exposicia
al president de la Junta Provincial
de Proveiments. 1,a sotaescriu el sen y or Matesanz, com president de la
DEL MARROC
(am
COMUNICAT OFICIAL
l:sinafa. constar el malestar dels
Aquesta matinada han facilitat el
agriculturs per la desproporcia ruisegaent part oficial:
nosa entre cost dels elements de
Zona oriental.-Sense novetat.
produccia i el baix preu del blat.
Zona oc cidental.-Segons comuS'afirma que aquesta depreciaciú
nica el general Serrano, al pla del
subsisteix per la taxa del pa fixada
Lau, en trinxeres i coves situades
els dies que el blat sofria una haixa
al peu d Coba Dama s'han trobat
notable a la seva cotitzacia. Sense nombrosos cadavrs enemics, receposar de manifest l'extorsió oneIlint-se municions i fusells destrorosa que per als agricnItors significata cierre de bombardejos seria :7
cat ia la interveneia i Me:almea'm pard'artiller i a .
cial dels blats per proveir a Madrid,
Ha s t a t proveída la posició .de
fabastiment estigué en penad pel
Loma Verde.
Rae retraiment acts productors daSalan trobat els taaciávers 4d11
mit tina" cessió de blat en flagrant
aviadors tinent Benita i sots-oficial pardua. Es fa notar com es p erju- Perla, que muniren prop
de Coba
dica la classe ,tgricola per sostenteDansa. Tropes de Tifugurin els han
se fictíciament l'excessiu nombre
tributat honors i han estat tramasde taules d'escassa . venda que exis- portals a Ceuta en un vaixell
. de
teixen a la capital. Es crida
guerra per ésser inhumats a aque2
Cié sobre el fet que no tot el pa
Ita plaça.
que es consum a Madrid té en rearegistrant-5c
litat el seu pes i preu, car hi ha molt
casos de les picades mortals de rarapa que es ven cutre o'8o, 1'33 i nya negra.

üarrera

1.'4 :'
r#e

N'asa

vy

hayan' reina ole Santa Sagrantents
; la nonsdlcolei Apostólica
(A. C. S.)
Els seus afligits pares Marcelf 1 Maria, germa no Dolors, Segimon i
María,
avis
Josep i Dolors, oncles labsents), cosins, parerds tots i la raó social 00E8T RI.100101.8
NIECANICIUES VILARASAU, 8. A., en recordar als seus anules i coneguts tan dolorosa pèrdua, els preguen el licguin present en llurs o racions i
se
serveixin assistir ala funerals que por retiran deseaus de la sera änima, se
celebraran demà, divend res, dia II del corrent, a les deu, a l'església parroquia!
de
Purfssima Concepeiö, poi qual favor els quedaran eternament aguaite.
U8 111188E8 DE8PRE8 DE L'ORE» I lec
tiOUIT LA DEL PENDO
EL DOL • 18 DONA PER
IT
•
•
no- ooloneva leftirlOOLIMEINIter
veme,. Sr. quid,,mq ibigq.bieu. g. yuengena
Musteteeime
visa.

OBVIEN DEL DIRECTORI MILITAR

LFI JORNAbli

Mari el dli 21 de juny proppassat al M'e
d'A in ó, aas 18 anys d'edat

Nula

'

gran "as".
Les reunions del Directori reheldia que es prestan, anant-se'n
Enumero, un dels millors ciclistes
de la fabrica sense avis previ, i
italiano. va inscriureas al "Tour de
mateix carni seguircm en aquello conFrance" creient poder batre'l fäcilAL. MATE
Dictes que puguin presentar-se en
ment, però el que és per ara. sense
Madrid, 9. - A les 9'35 del igual
forma.
que alzó signifiqui una mimva en la
tnalf ha arribat el rei a Madrid,
essent rebut a d'estació per MANIFESTAGIONS D'EN PRIMO
välua de Bruncro. Ora d'acontentar
l'in fant don Ferran. ritt q ii essa•
DE RIVERA
amb el tercer !loc. Per abra banda, no
de Talavera, general Primo de
sabem si Girardegifo, el gran "as"
Madrid, 9.-El general Primo.
Rivera anib eis vueals del Dl- de Rivera arriba a la Presidenitaliä, "il campionissimo", mantindria
rectori, autorilats i el sots-se- cia prop de les set de la larda.
el repte que l'any passat va Hangar
cretari de Guerra.
Conversant anih els periodisa Bottecchia amb roo mil lires d'apos• El rei ha conversat breuta.
rnenl amb el general Primo de tes, repetí que en el C.:plisen
eelohrat aquest mati al Palau
Pel demés, la classificació de la noHirora i immrillortament. slha
lluvia informal el rei de toles
vena etapa és la següeut;
traslladat al •Palau.
les
A
I.-Thys.
noticies que es tenien del
les l/P1.1 del malt començaren d'arribar al Padan els voMarror, de la situar iú de les
2.-Aymo,
g a4 del Direelori. quedant re- foecea i dels projectes d'opera3.-Alavoine.
unit rl Consell a un quart d'on- e tons.
4. - Bottecchia,
ce •
Afegi el president que tenia
5.-Brunero.
La rouni(i las durat fino a en preparació tina erial ordre
Tots amb el temps din atores, 5S
les. (lotee.
dielant regles per a la concessid
minuts. no segons.
A la surtida, conversara amb d'Administracions de Loleries a
Segueixen amb poca diferencia
els periodistes el general Pri- les
vfclues i orfes dels funeiomo de Rivera digna Tm el geFrantz. Valazza, Beeckman. Buysse,
Cuveher, Alancourt, Tiberghien, aria
neral Jordana havia informat naris de l'Estat. Per a la conal truma • e• m'Ir , les nnljejes ea- cessió es guardarä un loen, doIler.
nant-se preferencia a les més
mit vegada mes favorables, .que
Jatter s'ha classificat en 30 'loe i
neressitades.
es tenten del Marroc.
Otero en el .5t.
-Per la nieva part - afe- L'ARRENDATARIA RENOVA EL
La desena etapa va de Niea a 13riangí - he anunciat fl S. M. fi CONTRACTE AMD ELS TABAVan i és la primera etapa dels Alps.
1/1P11 propios) d'emprendre
deOVERS CANARIS
Els corredors han de travessar els colls
mit el rnen viatge al Marrar.
Madrid, 9.--Infornws oficiod'Altos (2.000 metres; de Vans, 2,215,
-El rei ha &mal eninple als
i el d'Izoard). Com totes les chapes
generals del Directori del seu sos desmonten la !Mirla trame_
recent viatge , mostrant-se sa- Stode Callarles que el setembre
de muntanya, promet ésser pi-Miga en
rinent será rescinda el con1 sfet de los manifestacions
incidents. La sortida de Niea tindrà
simpatia
rebudes, de la rehuida trate entre la Companyia Arlloc aquest mata. a les quatre.
de qua fau olajerte al poldr de rendahária Tabars i el fabriLifvia i a fofa In comarca
A FAVOR D'EN JANER
rants de Canarios, versiú que
Manresa.
El total recaptat per la Unió Esporproduí gran alarma.
Afead
el
President
que
no
tira de Sana U. V. E. i Esport CiEs tracia, no de la reseissió,
ha n ia d p spalxat ainh el rri por
clista Catala és de 3.793'13 pessetes.
trobar-se el m a naren una ¡ili- sind (le la renovacid per temps
indefinit d'aqu p ix contraete, atta
Desmentint unes manife , tacions feon -fatigad, riet' tasaer c'13 0501101p
toritzat per reiral ordne de 18 de
tes pel periadic bilbai "Excelsior",
pendents de pur trämit.
marc
darror, i une s'ha portal
se'ns prega. fem constar que En JaProbablement f rametra al
Palma aan a sta tarda, a darre- a efecto' arnh data 30 del propner, a cala final d'etapa li lii estat
ra . la,rra Pis deerets perquè els paasat juny. mes Pll que s'ha
remesa- tma quantitat i el total que
Signi el rel.
contrartat arnh vis fahrirants
fins avui se li ha enviat as dr 1,85595
- acaba . dient el d • aquell arxipálag, per valor de
pessetes
g eneral Primo de Rivera-0am
tsids d'un mili'', ele pessetes, nols
BOXA ja els he anirneiat abano, mar- per a l'actual trimestre.
a l'Africa.
VALLESPIN-CUENCA
L'ascens
A LA TARDA
Es objecte de grano comentario
El Dir p etort ha romàs
el combat que se celebrara. al Parc
del general Berenguer
r . ninit a 1:1 PrPsidáncia des de
entre Vallespín, campia del pes gall
Ira a-el de la larda
fins a tres
i vencedor de Gironès contra el ImanMadrid, 9.-Dema rs reunirla
quarts de den de la venta.
tan/ Pere Cuenca.
al ministeri de la Guerra la
A
la
sortida.
el
general
VaPer la seva part, En Cuenca ha
11o3pinosa ha manifestat als Junta classificadora per ascenentrat en un fort entrenament, per
periodistes que en la reunió sos al generalat per decidir si
tal de poder llançar-se a fons i ob- s'havia fractat n iels problemes es troha en condicions d'ascentenir i victòria que no sapigue sogüents:
dir a tinent general el divisioaconseguir Girones.
Primer. - L 'aprovació pel nari Damas Berenguer.
Composen la Junta: Weyler,
Govern de tots els detalls soMOTORISME bre el rág.im
com a nresident; votals; genoferroviari.
LA VOLTA A ESPANYA
Segon. - Es comença per estudiar rals Carranza, Arraiz. Zuhia,
En la darrera reunía celearada uit aroj ecte de decret modificant i Olaguer i Ardanaz; aquest cona
ampliant
les facultats (le l'alt remis- a secretari.
per la Directiva del Moto Club de
Ami al Marroc en ralea') amb el GoLa reunid pot presidir-da,
Catalunya, quedä acordada en ferm
C0111 a cap del Gnvern, amb veu
la celebració de la Prova Volta a Vera.
Tercer. - El sots-secretari dill- i vol, el general Primo de RiEspanya, en la qual podran prendre
Ve ra.
part motocieletes, sitie-cara, autoci- senda informa el Directori d'alguns
GENERALS BANQUETE JATS
assumptes de trama del seu Departacles i automòbils.
Amb tal motiu ha estat nomena- mena. Madrid, 9.-llem9. se celebrará el
Quart. - Foren Ilegides les darre- banquet amb qua obsequiaran els
da una Comissió, integrada Pels
senyors Lloreras, Antonietti i Dial- res noticies, cada vegada . més satisseta; companys i ainics al genera/
fastäries, dakfrica. Les tropes copatau, per tal de portar a tenue els
Cabanellas, pel sen recent ascens a
treballs d'organització d'aquesta im- nyoles han trobat nombrosos cadavers general de divisió.
portant prova, que se celebrara din- rtenemies amb armament. i les colum.Avui sha celebrat el banquet a
tre el; primer trimestre de rally nes no troben l'enemic, porqué han honor del general García Moreno,
fugit.
Molts cabilenys slan presen1925.
al qual han concorregut alguna eomtat a les nostres torees, fent protestes
panys del Suprem de Guerra i Ma(le submissió i amistad.
rina.
El general Primo de Rivera, desEl. VIATGE DEL GENERAL
prés de coincidir amb les anteriors
PRIMO DE RIVERA
manifestacions
del
general
Va
i
lespiDINTRE POCS DIES
Madrid, .9.-Deniä, a la tarda, en
nosa. digné que a dos quarts de sis
el rápid daancialusia, marxara el prede la tarda, i atuse avis previ, s'haREAPAREDIERA COMPLEvien declarat en vaga les cigarreras. sident per fer el seu viatge al Marroe.
TAMENT REORGANITZADA
El Govern, (lavara com a sanL'acompanyaran el seu ajudant, tició a tal rabeldia, ha decida que la
nent coronel Ibáñez, i el coniandant
fábrica quedi tancada dijous, divendres i dissabte. Dilluns tornará a d'Estat Major, N'Enric Tudela.
NO (ARIES VACANTS
obrir-se. i le: operàries que no es
prcsentin a traballar podran consideLa "Gaceta" publica, entre altres,
rar-se can' a acomiadades. Demés, ya
cls segiients nomenaments de notari.
s'e..tudiaran durant tres TrieSOS les pe"Cornea: Juan Costa lluvia; Baticians que tenien formulades.
dalona: _losen Cisquer Eoraster: PaAquest es el cami que seguirem - lamós; Antnni Uheda Zarachaga:
.11- MILLun n
alega ol president-en el primer cas
Pobla de Segur: Enric d'Aguilar

En Marcoli Vilarasau

1**da teta * tnelat~He de Ileeeidaue, Si.
has eeneeillt 200 1 110 dlee elnderldendia

10 gusetiqui en sufre de Millas de1 Met.

PUBLIMITAT

corredora

• evita "eehateda que

e Moníerra1 Eud2r

1

Ferrer

Marquesa de Balanzó
litem en primeres nüptles del Sr. Pera Artlga 1 Sunyer
Ha denansat en el Snyor el dla 9 de julio! de 1924

have r.it rebut els Sants Sepan* i la Benedicció Apostalica

(A. C. S.)
Els que la ploren: vidu, nets, filies i néts ente nats, g
ermanes, germano política, nebots, cosins i familia tota, i les raons socials BALANZO GRMANS i ESTANISLAO
DE BALANZO, preguen a Hura mies Pencómanin a Déu i se serveixin assistir a la casa mortuäria, Passeig de Sant Joan, 27, dama divendres, dia 11,
a les onze del metí, per acompanyar el cadàver a la Par riamia de Sant Pere de les Puelles,
i
a la semi darrera estadn,'Cimentiri del S. -0.

NO ES CONVIDA PARTIC

e

▪

▪

NOTIMENT
"afma entram
Vapor es p an yol

de
Malta, amb cirrega general 45
passatgers. Arnarrat moll de Muralla. Consignatari, Companya Transmediterrània.
Vapor espanyol "Abatido'', de
Sant Estcve de Pravia, amb carbá.
Amarrat mol' de Ponent N. Consignatari, Argimon.
Vapor espanyol "Rey Jaime II",
de Tarragona, amb Ilast. Amarrat
znoll de Muralla. Consignatari, Com.panyia Transmediterränia. -Vapor holandés "Iris", de Melilla, amb càrrega general. Amarrat
moll de Barcelona S. Consignatari,
Talavera.
Vapor italià "Tiziano", de Palme i escales, amb carrega general I
3 passatgers. Amarrat rnoll de Barcelona S. Consignatari, Ramos.
Pailebot espanyol "Mercurio",
d'Almeria, amb sal.
Pailebot espanyol "Elisa La Roda", de Tarragona, amb hast,
Vaixells sortees
Vapor espanyol "Betis", amb
«¡traga general, cap a Castelle.
Vapor espanyol "Mallorca", amb
eirrega general, cap a Palma.
Vapor espanyol "Enriqueta R.",
amb chrega general, cap a Cartagena.
Vapor espanyol "Paulina"". amb
cirrega general. cap a Bilbao.
Vapor espanyol - S'apunto". amb
eirrega general, cap a Cartagena.
Vapor espanyl -Manuel ClIvo",
e mb carrega general, cap a Va/patniso i escales.
Goleta espanyola "Comercio",
amb càrrega general, cap a Sant
.Feliu.
Vapor espanycl "María Dolores",
amb el seu equip , cap a la mar.
Vapor angles "Usklaveu", amb
fast, cap a Les Ealeises.
Vapor espanyol "Serafín Ballesteros". amb llast, cap a Almería.
Vetee :taba "Cado Andrea", amb
Hast, cap a Bona.
Veler Italia
amb Ilast,
cap a Palau.

al

Gens Electoral
Va exhaurint-se el termini assenyalat per a lc confecció del Cens
electoral nou. Cal temer que un
nombre considerable de ciutadans
no será a temps d'inscriure's. No
vulgueu isser d'aquests.
Tots els veíais que a horas d'ara
no hagin rabia el butlleti d'inscripció han de reclamar-lo al "sereno"
del seu carrer i tot seguit
d'haver-lo omplert, sense esperar
que el passi a recollir a domicili.
Si el "sereno" es nega, per qualsevol motiu, a facilitar els butlletins
d'inscripció, cal reclamar - los a les
oficiares del Cens (Bruch, ala, xam!t'a a Valencia),
Els ',tallad= d'inscripció sán individuais. Eit caps de casa han
•
i signar els dels absents temporalment.
En omplir el butlletí, cal tenir ben
present que es tracta d'un document
oficial de l'Estat. Es elemental que
de la redacció d'un butlletí no ha de
poder deduir-se l'opinió política del
cimadi que l'ha omplert.
Han d'omplir el butlletí d'inscripció:
Eis barDris que durant l'any 1924
facial 23 anys o MES;
Les dones solteres o vídues que
durant l'any 1924 facin 23 anys
més,
les dones casades que per llur
situació legal no estiguin subjectes
a l'autoritat del marit.
• IIMIOnMMININ.IMMIccal.nn••nn•••n

COMUNICAT
VEGETARIANS

jasa Suri-ibas, pirmarän

i'

Ltúlla, 62

ELS ESPECTACLES

*Bellver" .

La inscripció

A"mente
per a

▪

LA Ibiletntin •
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CAPSES DE LUXE
ter a casaments (batee. 4511ga Casa B A aGu ÉS, cure
se San, Pau, 33
1

6.4411444•44464466b4-M,a,M144-a
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cAmeEs
BANY

I LLURS ACCESORIS

Preu

5ANIEPIS
1./WAROS!,
WATERS -

SIDETS
OtiTXES
AIXETES
Et(
4

ENRIC / CARDONA

ara

Veru
.r
Comte ,Usit,K3344

ARCELONA

– TEATRES -

elieffloelle.elitfeeslieelet

magnifica cinta americana,
«Pació deis celebres artistas
Heleno Chadwlah 1 Hichard Dix.
Problema resolt, grinnii0S5
MAd
di, produe C- iiú nacional,
Interpretada pela tres grane oc'.
toro Orles, Leonis i elallego;
aquest film ha obtingui un gran
extt al ende Catalunya. Centre
en sooletat, cinta cómica de
molt riure. Diumenge, nit, estrena de la muerta jornada de
La portara do la fabrica. Aviat
l'axtraordinieria cinta de producció naenmett, Pedruoho.

Teatre Barcelona
Contasteis de comedias

e44,444464.***444.04-114-tteee.."

TATAY.TOVAR
Primera aotrlu:
JULIA DELGADO CARO

1 TEATRE TIVOLI
Oran oompanyla d'ileon ita•
liana. — Director artIstlo
EUtiENI PIERI

Avut, dijous. Tarda, a un
quart de sis. La celebrada
comedia en quatre actos, de
A Capüs,
LA CASTELLANA
Nit, a un quiso. d'unza. El
drama an quatre actas, de
Victorià ,sardou,

Dissabte, nit, a les deu,
DEBUT
aria) Pbpera
LOHENEIRIN
(versió catalana)
per Eeniinent. tenor
EMILI 'S'ENMIELE
Stas. Callao i Corominas,
Srs. Fuster, S'abat i Fernändoz; n'estri' director,
An) un i C.apdevila.
SO professors d'orquestra,
40 coristas

Slasbut deteotlu i Triqultrao busca pie, L'ala de
l'amor, La princesa Demidoff,
El leerst d'Alta Roca.

FEDORA
.M.....•n•n•nn•nnnn••n•••••

Dandi, divendres, tarda: Fedora. Ni), La burlada.

Decora? i vestuari del
Gran 'r ATRE DEL LICEU
Diumenge. larda. debut de
la sopean Matilde Pinillo,

zero a
rescruerra

Un

Teatres Triomf 1 Marin,.
1 Cinema Non

aquel! QUi en

RESTAURANTS

els nostres

temps

mil

RIGOLETTO
Nit, segona li c

TEATRE NOVETATS
Companyla obmioo dramltioa
ALBA-BONAFE
X

elncius, tarda 1 nit, monuI Avul,
mental programa.

I

medies OPI I amor I La fineetra del
davant, 1 III Jornada de la g randiosa serle II aeorat d'Alta Reo.

—

444**114444••••••••••••••

it Monumental - Pedró
Walkyria

Triumf indiscutible de la notable ccimpanyia Alba-Bonafe, ovacions clamoroses al
I notable cantaire de flamene

5144144.94441,4441.0.11441145
-6444-4.6+4444444 144.....44+
e

Diana - Argentina
Excelsior

TEATRE POLIORAMA

cret d'Alta Rosa, Opi i amor,

Avui, tercer episodi de El se-

Per qué vaig 6sser deteotiu,
Tres bons coas, Virgini operador de olnamer.
r34111144,411.0444+414444444.

1COLISEU.M

Avui, dijous, tarda, matinée

de moda:
HAY QUE VIVIR
Nit, muda selecta:
EL CELOSO EXTREMEÑO
Ca dia:
HAY QUE VIVIR

Talaron 3535 A.

?, Avui, dijous: Boja de tan.
'';., car, Corni-dia per Dorothy
4 Gsh, j La foros d'u n amor,

44444444~4~~“.044.
TEATRE COMIC
a ks L'ea de la filt. y
DetImilvanient estrena a Espanya
de la super-Tm/e en vInt quadros

ASOi. n 111011,

R I C–R I C 74

ser l riip:dument apagat amb un

NoU APAIIELL "3IINIMAN"
Aquest exceprional espectacle
ha estat organitzat per la Direcció del Time, Park, d'acord
amb la Casa Minimax.
Diumenge, a les set de la
tarda repeticiú de la
GRAN FESTA INFANT1VOLA
Aixeetiment de magnifica gtobus qua produiran una
PLUJA DE DOIMS
Elevació de dos magnífica ze»patina.
GRAN TRACA FINAL
41•11.1n11n13P
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• MAQUINAWA

•

ESCHER WYSS Y C.': ZUR iCH
PER A FABRIQUES DE CI

•
•

CAMBRES FRIGORIFIQUES
MAXIMUM DE FRODUCCID
•
•
FRIGOPIFiCA
DE
MUDAS
DE
FORÇA
MIN i.- UNI
•

1

•• AUTOFRIGOR

•
•
•
•
▪
•

dat de Sant Cristòfor, de xolere de Barcelona. Projec.
cid de la petlicula teta al
inati de la benedireiñ dels
atilmiu*Mil-. Geaiks and Geaiks, Les 4 Robys, Margar.
ea Díaz, O'Dellys troupe
, ilelc.' .
Miss Alexandra,
Les Ancios.
CONSOL HIDALGO
•
a les deu,
Colossa I s programes
Notables peilloules
Exit dels exeéntrics parodista,
GEAIKS AND GEAIKS
Exitaa dels famoso' ciclista,
LES 4 BORYS
La bella denearina
MISS ALEXANDRA
/
Eis celabrea acróbatas
O'DELLYS TROUPE
L'ovacionada troupe japo.
neka
LES ANDO,
Graos ovadons a la amirient artista
CO NSOL, HIDALGO
/
Salaste I exeiuslu reportorl.
Esplèndida pretentaold

•

▪

•
If

IEDE-AL. PEZ
LA PETITA

11,01.0.1dReedi.1.1-7.7.11711.7-,-,-,....Kaarscsue,,mcmccaor

112:111;14-:
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CABES LAC

Els cabells blancs, generaiment,
oto predisposen lavorablement. Devegades. el ienir cabells blancs imposibilite de trobar una col-locaci6. Encara es pii,or la simaci6 que aquest mal

crea a la dona, que la fa apareixer
com a valla 1 que pot dependre Id
acta felicitat coriiugal de l'aparicid
precoç de caballa blancs.
No Id ha mes remei que tenyir-se,
I si 's tenyeix amb Aigua d'Hediese
ningú ho coneixerä. ni 'la de la seca
familia.
L'Ataca d'Horllae és una tintura científica 1 propiessiva
que li donarà el seu antic MatiQ de cabells. Vostè mateix podra
splicär-se-la. en alguns minuta. Es absoluiament inofensiva i
no s'exposa al perill (nitres tintures. No li (aura la roba ni
cutis. ni fa cap mala olor. LI farä desapareim la caspa, asrplitzara 'I seu cabell, el fortiticarä, evitar llar caiguda, esti•
mularä Ilur creixença 1'1 suavitzar i riçarä.

AGENTS:
ei
2

•

ISRUC, lea
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De venda • tal erren. e

Iristodlics KUOShib 1 Shli0 CATihri‘h

Avui, dijous, tarda, a les
tIlle. fumitá extramdinätta
ora anit zada per ir Germa n-

LA
A

W

COIRCIL ESPANTM
▪

BARs •
NO7ELS - RESTAURANTS
CARRII5bi.P:E8 - Tocimzenes - „LE -.
TERIES
FABRIQUZS DE XOCOLATS

dd•deddadreel••n0•

Fi
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Els predilectes de les fanales distingides
Exclusiu programa amadas Fox•
Avui, dijous, colosal programa, guiare magnifiques estrenes. a
Kursaal; Les aoves d'argent dels Chocha« ( có m i ca). Cal •
dominar els nirvis, comedia. Primer episodi de la patina].
la de l'elegäneia, Com se fa un manihui. Com estimen lee •
dones, per la formosa artista Bethy Blyte, Catalunya: Caçat •
en les pròpies teles, cómica. La nota del Garrar Fiorlt,
comedia. CGT so fa un maniqui. morn estimen les dones.
Demit, ilijous, gran moda, escollit programa

CAingiV

Ict Salunnas han per1.1( la
salm a Cala meya. Eben
una aiçnta mineral delira»
Que ena chino gana p ie- ocia, perque painen be 1 no
ens Molesta 1" artritlarne.
Cede. me-tel.. de Id bevetc.

per • L1 litro

0 pies. te Calza

IPILL DE pese 5:0,

•

ffl A

a

A

▪ LA DARRERA PARAULA DE LA TECNICA
UNICA INSTALLACIO A ESPANYA

Olpiall
OL1VERE3 1 3.
famas de la Industria, 114.•DARCLLONA

g ota g ilmeoto DALNAU

A.

••

Amb la ventilació d'aquest saló, cada espectador
rep per minut 700 litres d'aire pur, sense pols,

Dandi, divendrea, Bar ats d'o' note de Cioneot Hidalgo.

•n oxigenat, i a una temperatura de 7 graus mis

,

eauoldal DL DOMA
I Onivani de latee Cl en me-

'fresca que al carrer
n

li saininnitinnannunnwallumannennennausneril

...ganaba

110

1 515 51,

a .

es

uc ParalielS, d'OClis10, de alear

PRODUCT33 HORLINE:

•

Alaba eflORUNE (Untura prearesalea per ala csaml/e D'anee 5. • DEP1.
1.51051 (ella 1 Inotene l ult 6.- POLVOS „Ion adherents 250. • CREMA (e,tta
lea arrugu(s): 250.. 41011,1 DENTIFRICA (en comprimas afervescenta): 5.
OALHOL MONTRY (sale refinarais Per al, ban-s de peus): 350. • SAfPBEL`
bey•reum per a regenerar el cetn;11): 350.
feereprImIle

ToR 33•J ae, tulle., es vennu. Fugo
F111 d Exude Bruguera.

SS. BU

Celad.

E
es

FRESADORA l'Ir.711%, e'd.F.711
uguer. hietels, SS , learceicna,

per a teta mena de liquide.
amistes/ce/5 francesa llar.
don. Itopresentant ekeluallt, FM (l'EM/11
Muere:ida. Mema, ad. BArcolura.

BOMBES

PROPIETARIS,

ES NECESSITA F I N C A

La Junta Directiva del Sindicat de Metges de Cairtil.lnya,
compliment d'un acord prez; en la dat rera Assemblea General de
Delegats, referent a l'adquisició d'un immoble com ft estatge
social, convida Bits els senyors propietaria de finques conipreses
entre els carrers: Balines, Valencia, Cdaris, Vis Layetana, l'erran,
Carme. Ronda de Sant Antoni 1 Pelayo,.0 presentar oferiment de
'anda a las ofieines del Sindical, carrer de Santa Anna, tif.
Maalaaln

• -

:Pes

d'AIGUA dlIORLINE
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F. VIVES PONS
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°olisca de varletate

INTRA -

10111+:4.

AUTOCICLES

•

Local fresc 1 cómoda. Avui,
dijous, tot són estrenes. Grandids programa. La portera de la
fabrica, projectunt-se la tercera jornada d'agua.- ta interessant
super-serie. Dering el negro,
grandiós film dramätic del selecta programa Ajuria, interpretat pel gran actor William
S. Bart. Alerta amb la sorba,

-; •

S. A.

I 3311113011 ME

Tia Layetana, número til
l'elafon 1371 A.

4•414444.4+44-6-4.~44444.orELDORADO

PESSETES: DUES EL PAQUET
Important : Per als nou primers banys empreu
el paquet sanear i després només la meitat.

a

Cinema Princesa

prcarntald-ae el sorprenent teile
Cairel e6n Speetacla, .tarrer gran
11511
l y a York; 110 sr.
all de Parir; I Yn
liste5 talcinnati 1 'strnllgers; ae.
o orats del; roputats e...naba- res
ROS I Miel/. Juan Morales, Ball/o 1 k
Ce.elPilS 1 U nenandez, it(14 , e
Valen I
Surf, de Parla. S. A. C.
allle.
Zabala, iI1/0306 VfbIlIlnite
Valots, le l'aris Manuela la. 7
pistrn., Case Paulina I Mutante r
Jeanette, Barorlotia. PrInetpals
quarlros: Colón, 34; El muñeco de ¿
Nana; El trono de Pareen; limen- t.
trIc Cabaret; CUanto de hades; La
•epúblita de las varletee; El h;Jo
de nadie, pci gran N'ami:die, etc.

CONCERT A LA ORAN PLAÇA
DE FESTES
Dissabte, a les dotze de la
nit, a la gran plaea de testes
i ala barracons conslruits "adboa", es produirä intencionadament
UN GRAN INCENDI
que. en arribar a! s et monient

,k

programa Ajarla especial,
per Biblia Ssvanson i Elliott .7
3 Dexter. represes. Darreres ,,,
fi projeccions del gran èxit '
4 Plastlgrama, la pelEcula en
4 rallan, El Congres de les ra1 tes, faula. i Novetats universal núm. 111.
.1
04444.1144•94+444411441144114e

-~3 414-.•reeePPPPIMPO.041›e'r•

De venda: A lea principals Farmàcies, Drogueries i Perfumeries.

Nil:

04.444144,9114444.11114.0.1111~1

Companyla de comèdies del
Teatro Infanta Isabel de
Madrid

PARK

Magnífies jardins un es trucha

X MATINEE :NFANTIVOLA
2111-l lt prearents per als nena.

(1/jOtle. estrenes: L'amordaL.
sede. 111 tornada, La eensoreta
ij Adefeen; Manual del perfecta ca..
sal; Lee cadena del matrimoni; LI
naval, eavl. Iatimenge, MI: L'amor7( domada, /V 1 darrera jornada; El
eampament de gitanos

MANUEL CENTENO

TURO-

una deliciosa temparatura. —
Oberts tarda i nit., funrionant
totas les atraccions.
Avui, tarda,

6 Aval,

Divendres, Mi. 16 gran tilo+ da: Genio y figura. Dissabte, nit, i iimmenge, tarda i
nit: Los chatos.
Es despaIxa a comptaduria.

TERMA

DIVERSOS —

(sals radioacfives per a banys)

44••••••••••••••••1••••••••

,,ILOS CHATOS!

Es ti Enäreu üanysnilos sempre amb

.~444444444444.44~04

partículas La novatada do Ifirolnl I
Tres bona mica; lea formases ro

LOS CACIQUES
Nit , a un quart d'onza. L'e
! :sil de im, lo. temporada,

CASAMENTS
SATEIOS
MARI, DE CASA

Les alterne/ea

Avui. tal da, a un quart de
sis. matinée popular.

tilla 1 fustes. 'tundes$ en ele ea/arrea Gama Catalinloo. 1140 1.e.
IN llenen I Lletal. el, Sil U. r.

Can CULLERETES

veseffloo~poe.44~+^
Gran Teatro Comtal 1
Gran Cinema Bohèmia

4444444444444444+44444494444444444444444444~4.

els nirvis ;orts

no té

—CINEMES

LOHENGRIN

folils 1111111CiS
a 0'50 pessetes :es deu pri•
meres paraules 1 a 0'10 per
:: cada una d'excés

OFERTES DE

TREBALL

" . """'
APRENEN11 , »liqunümero
4011.

LLOGUERS
pls ain.11)1,511 00r:751, jilounntuauneers . mema ria,a,
per a 1iadr, a la iolönts de

TORRE vanenssna ;teme tIn Most•

cada), situarte pros, del bo, anal Opus,
Peleo. 62, lote-in.
l'une garätst.

r‘l

A QU IN

rutt,`,;

"2:0

Pruguora, 1110Tela, S i, BarcelúUs.
-

MAQUINES
/PHI I

construeriú franceses. Producen)
uns 1;00 705 lutona per 1,,rs. Oe•
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