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Jures de la nisrtds
Rall oirl 1 tren

NE FINE S'ISBA

L'Everest ha estat
venal?

Cal que comencem dient perquè parlera avui del senyor
Foroada, marques dels Trarrvies de Barcelona. En parlem per
una ricé absurda. Ahir tinguarem una sorpresa. Vam ésser tan
hàbils en tractar de l'actual qiiesti6 d'Alsacia i Lorena, que
ele nostres lectora no es van poder assabentar de les reflexiona
consideracions que félem. Coda vegada que tenim una sorpresa d'aquestes, una estranya associaci6 d'idees ens porta a
la memòria el cas dels tramvies de Barcelona i el nom del
senyor l'oronda. Ja sabem que .ao ,existeix cap relaci6 entre
ea nostres decepciona i la figura d'aquest cavaller egregi. Perol)
hi ha coses biológiques que no sé/1 lògiques. El senyor Forenda
no té cap culpa que hi hagi censura- De la censura no en té
:epa ningú, ni els censors. Tanmateix ha d'sser permès a
un periodista quotida que en tetinas de censura prescindeixi

UNA OBRA A FER

111 RIQUESA" HIDRAULICA

rala nostrim lectors sanen que Mallory i Irvine, dos dels prinoipals
membres de l'expedida que sortt a la
conquista del' mont Everest, han trobat la mart .en llar perillosa empresa,
i que els contpanys dels dos infortunato explorad ara vençuts pels elements, han hagut de recular. Un d'entre ells, el ratear Odell, ha tat al
Times declaracions importaras, sobretot aquesta: que: Mallory 1 Irvine havien ates l'estuca de la cima maceesoíble, 1 que deslieres, trobant-se en la
impossibilitat de -tornar al camp abano
de la Ida s'havien eixoplugat sota una
roca, on el f red els vence.

je la lògica i es deixi pertar per les aevea particularissimes
associacions d'idees. Tots ela psicòlegs saben que el procés
ideolä gic presenta, alraemys en apariencia, Itnisterloses analnies.
Renunciem a parlar d'Alsacia 1 Lorena per ocupar-nos
dels tramvies, que són una cosa que tenim davant mateix.
Cada dia estem més convençuts que el senyor Foronda s'arruina. Es que vol arruhar-se? Ningú no pot negar que les
ales i les entzeviea damm \t de les quals corren els seus vehicles
Es troben en un estat Ilastimós, cada dia pitjor i cada dia més
dificil d'adobar. El cas ép, que el mal estat de les vies es causa
que els cotxes del senyor Faronda s'atrotinin i s'espatllin més
räpidament del que els Correspondria. No es tot tí, per a un
tramvia, el pelliscar suau ment sobre els riells, o el saltar i botre
com una Letana per tul camí pedry6s. Aquel) mateix cotxe
que amb bons riells duraria deu anys, amb riells defectuosos
momés en dura cinc. I baldament no estiguem gaire forts en
respecte econòmic del negoci dels trarnv'es, ens sembla segur
que el cotxes eraldn molt más que els riells, i que l'estalvi de
riells a costa dels tramites és un doble disbarat tècnic i fi-

Totes les recereetes intentadas per la
resta de l'expedició force yenes, i als
alpinistes baguereu de tornar • llur
=me de base situat al 1sfone3tir de
Rongbuck.
Hom previne: Mallory 1 Irvint
han triomfa abans de llar mort, del
gegant Everest? Ningú no ho sabrà
mai.
— amt

Les 'gais' del hala('
ene

Manejen
Aixi velem que l'estgt actual de las vies i entrevies, no

sois perjudica els passatgers, sitió també la premia empresa.
Els interessos dsl pilblic 1 els del senyor l'oronda, ben entesos

Escriu e corre: podai del lowenal
de Genhn que es cosa clara que bi
ha bagut trus "gaife". Aix6 es freqüent a Arataterra.i ädhue al Foreing
Office, segura aqtrast corresponsal, i
cal reconeixar que també a Franca, i
precisament Qual d'Orsay. Hom
obléda aquest, tuom perd l'adreqa del de
mes enllä i ham demoetra una sorpresa extraorilaäria quan l'error o
l'oblit provoca ema reclamada.
Res no estranya tant un diplornätie
estranger arribara a Anglaterra per
Pri mera vagad-% :latie re segons aquest
corresponsal, que el trobarse perfectament ignorat de; Foreing Office;
arriba a l'estada) crasa, el primer vingut, túnel no en té «siete. Tantseval
un diplomätic com im tviatjant!
Sonint, àdhuc sota ele regnats de la
reina Victetria i del roa Eduard VII,
el Foreing Office sita hagut d'excusar davant de diplomätts que hem
havia tractat cavalkriarah .ement Un cop
és l'ambaixador de Turaatia, el qual,
anant de bracet .amb la 'planee dita

els uns i els altres, coincideixen perfectament. Per això voldriem resoldre el problema d'una manera harmònica. La intelligencia cordial entre. el senyor Foronda, d'una banda, i els
vetas i transeünts d'una -altra banda, seria avantatjosa per a
tate.
Si triguéssim prou confiança amb el nostre cavaller tramviari per presentar-li inicheives, en presEntariem una que podría tenir, si fos acceptada, esplèndids resultats. Aquesta inide les
ciativa cons;steix en la celebració, en distints punts a
l'enlínies traMviäri es de Bareelona, de cursets destinats
senyament de l'art de pujar al tramvia i baixar del tramvia.
Itera podria evitar les tre:; quartes parta dels accidenta tramviaris per aquest procedimant. Hi ha mas i mils de barcelonins
i de forasters que s'han fet vells vivint a Barcelona, o fent-hi
freqüents estades, i que encara no s'han adonat de la al de
infeliç que baixa
ntecanica fa rodolar per turra l'infe l iç o la
tramvia en marxa thent El cos endavant, o s'geti en
del
la mateixa direcci6

del tramvia. Per donar Més atractiu a

podria Hogar els
les lliçons en ple carrer, el eenyor Foronda
L'èxit
mes acreditats acròbates que leassen per la nostra ciutat.
d'aqucsts cursets de gimnastas practica seria formidable. Vintes i útils. L'esdrien a ésser com funcions de varietats gratll .
pectacle seria divertit, i a ?e; Case; de socors hi hauria una

ininva considerable en llur felina hablual.

V.n

a

Política

ES U.VA COSA VAGA I
CONFOSA.
Hem rebut una nota de la ". d eid ad cientifico-patrid tica La Trato",
remeWnt -nos nota d'una conferescia
erEn Romero Juneeda.
Entre estires coses interessant s, diu
Pe dique que "La Traza es encara
per c mes una rosa vaga i coafasa".
LA VERGONYA DEL WG
El diart argan del "P. U. P." a
Barcelona ha publUat un article sota

repigeaf de "La vergonya del joc".
N'extreient aquest fragment:
"El presidente del Directorio es per,bona de intachable moralidad.
Lo s miembros que integran el Coas elo de la Corona son personas grandemente honorables.
pelos fiscales y de los juecea no se.
P ue de decir sino que constituida rara
exo eción quien fuere capaz de arrojar al mar, por dinero, la espada de la
justicia.
Y de las autoridades, nos consta
que ni intervienen, ni gustan de inter

reir, ni por nada del mundo inteovererin, en esta clase de manejos.
:Por que se lotera? ¡Por qué se
autoriza?"

excuses.

carrec

Un altre dia ion un dels ajudes
camp del princep de Odies can, en im
ball, per obrir pas al princep, distribul,
excessivament pròdig, empettes per
ci per Ila, una de les qua's ressentí
la dona de l'ambaixador d'Italia, la
qual sen lamentà amb ra n s escarafalls. El lord llagué d'excusar - se primer a l'Ambaixada dTtàlia i després
l'arnbaixador davant tot el cos dial°.
matie,

L'AMNISTÍA
Diu El Noticiero, d'ahir al vespnc:
"Resulta que mientras nos sumergimos en el consabido mar de confusiones para saber a quienes debe aplicarse la amnistía, se sabe de alta manera positiva que comprende a los
expendedores de cocaína.
Y se duda si puede aplicarse a los
abogados multados."
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DF JUBILAT A REGIDOR

un

ee

Te'

m aaicipa/ permanent i que fou ogrotat. es proposava la jubilacid per 1411!
Pvsibilitat física del me/ge numiciPal
En Josep Turell Isbert, amb
pcsim anual de 3.015 pessetes.
Com padres& recordar els noslres
lars , l'esmentat senyor foti tlettignat
com

a regidor per l'autoritat goterna tiva, perd renuncid el t'arree ludan
dictamina sobre intompatibilitats el ple
de l'actual Ajuntoment, en procidir-es
a la sena constinstió.

Antb motiu d'aquesta inbi l aciti e •
havent desaporegut lo causa d'incoar
Pat ibilitat, es eleva ja per segier , quo
t erla novament hontanar regidor iii dit
setmr Taren bon 0/4/1/ hi hagat una
vacani, que bé podria existir sitial, si
Si *trituraren» a lo carera dipilesisdfectual regiior, mryor, Vi, "

porta pelo nassos. Vambaixader maree, efectivament, pérb calgué fer-li

en aquest cas hauria de renunciar al

Din el Diario de Barcelona, d'ahir:
" En dictamen de la delegació de
personal presenta: chir a la Corsirsid

seda.
roe

diplomàtic d'un gran país, 'en un ball
del palas Buckingham. Ii pianten

maderadas envers

ei; Ltats En:ts tlfA m'nlstre
tifers estrangers james
Davant del Parlament de Zapeo el
ministre d'Afers 'estrangers ha fet una
exposició completa de la situad() estranjera del Japó, dedicada llargament a la qüestió de l'era:gradó als
Estats Units_ El ministre Istmentä la
injusticia de la clàusula d'exclusió imposada al Japó contra total regla dt.
"cortesia internacional", pena don ä raó
de les justificacions que adueixen els
americans, i - de les especials condicions á axil/diales de la política dels
Estats Visito. excloent que la? hagués
intenció d'ofendre el jaita, de l'oposició a la diaaula manifestada per Coali/ge i Hoghes, i negant que la c'àusula violi el tractat de comen i navegació entre tots dos paisos. Va
acabar dient que de totes maneras el
Japó no ccnsidera la partida com a
acabada, 1 faca tot posiible esforç pet
obtenir la satisfacció deguda.
Les relations amb els Soviets i amb
la Xina dustitueixen ala altres dos
problemes ame ara domkien la poetice del Japa. Quant a Rússia bate
ran d'ésser represes les converses
tingudes recerament a Parran per resoldr les qüestions que encara divideixen tots des palee. Per la Xtra,

el ministre fa y eti per un interés absolut per totes les qüestions de pol.
rica ‚interior, a tipressant el desig d'un

èxit räpid en tI precea d'enfortiment
de l'Estat, en l'interés naix vivis-

lt i a* :(- t,...x ,(,•
riallariefflEMEM. 3 e

1 "- 1

Mire Feererefeleerer'er—r•

•

sim del Japó, que té aseb la, Xjpe els
seta aduanas pajee.

DE LA VAL" D'ARAN

Fa molt de temps que tendera
pensades aquestes quartilies.
La manca d'o p ortunitat ene
ha fet deixar d'escriure-les fins
avui. Toles les coses tenen la
seva oportunitat, i les sigties de
la Vall d Aran, també.
No cree pas que, lora de Catalunya, ningú tingui. el mes
Illeu coneixement del problema
de les torees bidrauliques d'aquesta contrada. Dins Catalunya. a excepció d'algunes persones interessades, passava el

mateix.

La visita recent del rei
; • a A a la Vall d'Aran ens darla
ocasió per parlar del problema,
ara que la premsa mes o menys
oficiosa dedicat deseobrir la Vall d'Aran, quan, esvaida la flamarada de les retejedona i de totes les cerimentes,
noma queda la veritat dins el
pou mitológica.
Abans que tot, farem una
mica d'hieteria, perquè aquesta
es neeessäria a la comprensió
de la gravetat del problema. Els
meteixos aranesos estan
de comprendre'l ben bé.
Ddern en un article publicat
el dia 8 d'aquest mes, que les
aigües dels rius de la Vall
d'Aran, afluents i estranys, pertangut sempre a la Maecomunitet deis pobles de l'esznentada
Vale
Aixf es, en electa. En la relació de eosturns de la Vall
d'Aran, confirmades a Casteel
Lied el 5 de novembre de 1298,
per Arnau de San efarsal, llootinent del rei de Malloreta—segrestador de la 'Vale durant el
plet entre Jaume II d'Aragó
Falip l'Atrevit, de França —a
notició dels hornee de la mateixa, (edema cuna a primera de
les dites costuras: "Es eonsuetud que la universitat deis' bornes de l'Aran i nadase() d'ells
Oil particular, poden I deuen
fruir 1 posseir les rtivües sense
cap mena de servitud..."
Quan Jaume II, una vegada
arranjat el Sell plet amb Felip
l'Alrevit, rebé l'Immeratge dele
bornes de la Val,' d'Aran, a
Lleyda, el dia 23 d'a gost de 1313,

aquMs Ii presentaron. al mateix temps, els cap'tels de roaturna; que ei rei reafirma', en
forma de privilegi general anomenat de la "Querimania".
També en l'esmentat privilegi, encara en ús en materia de

dret privat, trobem reproduit el
reconeixement del domini de les
aigiies en aquests termes: "Aixf

matrix conaeclim el cap/tol que
st - 1.1s araneconté; que teen
S03 — i posseeixen les aigües
Intima i franqueo... senSe cap

fntervenció de senyoriu nostea".
D'aleshores eneä fins Ferran VII d'Espanya (any 1829),
fofa eis reis, aixi d'Anee cm»
dHapanya, respectaren i ronfirmaran aquest domini :ab solut.

Natuealrnent , el aranosos
fruiren de las sevcie aigües durant molts de segles le rúnica
manera (1ue podien fer-ho, a
mes de rus domestic: per moure els merina i regar ello prats.
Les coses començaren a can_
vine Parts uns vint-i-cine anys.
Un dia caieué damunt la Vall,
por no rnoure-ee'n mai mas. un
polftle retalle de la celta escolia
de11 cacique -e me deis últims

riors (Colomes, Mareed) de
300.000 II.P.""
Els propietaria hietbries, amb
tftol juridic indiscutible d'aquestd gran riquesa„havern vist
bert clan que eren, avui, el s.
aranosas, despoeseits sense cap
: mena de compensaci
ó.
Potser pensarà algú que rels
aranesos no van defensar legalment la seva riquesa. Sobre
aquest punt hi ha molt a discutir, pere de lotes mamares
sembla que el mes indicat per
fer-ho havia d'Oser i mateix
diputat de la Vall. Ara bé:
porfia esser, a /a cegada, defensor i peticionarle...
Pensant un moment en això
que per a la Vall d Aran significaria actualment el ple domini
dels seus 300.000 H.P. de la
seca alienació el preu minim
de 100 pessetes el ILP., alzó
representarla un total de 30
milions de pessetes. Es a dir,
mes del doble de la quantitat
que es considera necessäria per
assolir la perforació del Pont de
Viella, actualmeet en estudi.
Amb el producte de la venda de
les aves aigties, sense necessita t dels nababs de l'Estat, als
aranesoe haurien pogut, dones,
realitzar el seu somni daurat
d'un túnel que travesses el Pirenau.
En aguaste qiiestid de le&
torees hidrenliques de la Vale
d'Aran—plena d'aspectes lateressants—n'hi ha un de molt
assenyalat que segurament no
bravee paesat desapercebut als
visitante. Ens referim a la, destineció de l'energia hidro-eléctriea que s'ha de produir.
Avui que tant priva a Papasaya l'exaetaci6 del patriotismo
• p ", sembla paradoxal que el
primer san mig construit del
grup hidräulic . aranests, o sigui
.60i)
el de Ciedes—t5
tigui destinat a donar forca a
Franea, si aquesta la vol, el que
es dubtds...
Precisarem: " La Sociedad
Productora de Fuerzas Motrices, empresa netamente es p añola", segons diu el (uvera fasríele de propa g anda de la dita
Societat, té demanatla i obting uda, en virtut de R. O e l'auto-

ritzacie d'exportar a França
Iota renergia eléctrica que preduda la Central de Olerles. La
mateixa que va anee a visitar el
rei Alfons. 1 si alee no los prou
ciar, el director de la Societat
demanà, recentment. l'autorazaie6 per establir una linfa de
transport de la Centrad a la
frontera franeesa.
Tenim. dones, que el problema de !OS' (orces hidrinliques
té dos factors intearants, els
miele sen dues , grosses taques:
Primera. Els aranesos han
p atat desposSeits del domini

milenari bis/aria damitat les
seves ai g iies, per constituir un

moropoili de concessions de
salte.
Segona. E monopeli "empresa netamente eenaftola".
en prejecte trametre la forra
a Franea mian en tihgui a dispneede ner al enneurn.
PAI5O111Si t': LOS a ; ff i lOS de la
Vall d'Aran no SOI'151 deis aranonos . prirä fampoc no seran
d' E a na n va .
El primer ja as ttn fet; ed
segon va cama d'ésser-ho.

HINOJO

DEL FEllit

Deia en el meu anide anterior, que hi balde en 3U motivacions del feixisme aspectes tan
iiiteressants 1 atendibles CM)
els aspectos antidernocrätics i
plutocratice que bi asseTeelen
els sena adversarise Em cal,
cienes, drexposar-los i, des del
meu punt de vista, justificar les
meves preferencies. Però, davant possibles interprétacions
entintes, explicables en l'ambient moral que respirem, em
faig una obligació d'advertir
prèviament que l'interès, la sim.
palea, la passió que jo he posat
en el coneixement del panes
feixista italiä. són similars a
Fintares i la passió amb que he
eeguit el procesa botatevista a
Rueda., 1 eme un i -altre eeen
:tomes deraeacione d'una única
ambició central, •'-'•.• amb
In luth i per la qual goso justificar -aguaste ambieid 1 aquelles preferències.
En el tito' d'aquest article,
"Motivacions italianes del idxisme", s'hi conté una explicada de l'interes que et moviment
impulsat per Mussolini desvetllä des del seu comeneament en
alguns de nosaltres. Es evident
que essent el feixisme un fenomen ttallä, bastaria anomenardo tal, sonsa necessitat de
nacionalitzar-lo. Do a corrents,
però, oposats en Ilur finalitat i
identics en Ilur concepci6 de la
(Irrita, hi obliguen: el feixisme
seria genèricament un T/ClIel que
hom pot aplicar a tota doctrina política, i, per (ante a tot
partit polftie organitzat amb A
fi d'apoderar-se del Poder per

el feixisme amb catapultes de-i
mocrätiques . al servei de l'exér..
cit de la revolució social i
munista no es cosa lloable. Els
comuniates de la Tercera Internacional, mes realistes, han hecaptad des del primer moment
la Iluita en un mateix pda.
L'adoptar aquesta simplifi-

cació en la terminologia, podria
obligar a aceeptar en bloc el
feixisme ítaliä cona a expressid
burgesa de la guerra de clas-

ses. Per?, entre les motivacions
del feixisme, en el seu origen.
alai') es, en el feixisme com

moviment, no pas com a partit.
n'hi ha que permeten de defugir aquesta simplicitat, La principal és, a parer meta l'idealis-

antidemocràtics

i antiparlamentario, això es, per la
mitjans

revolució i amb les armes, i es.
tabeir, transileriarnent. una dictadura. Aquesta concepció de la
Iluita per apoderar-se de l'Estat es idertica entre ele nacionalistes d'Estat i els interna-

me, d'origen filosòfic a Itälia,

que el valoritzä. mantingut per
una fe ardent que el justificava. Per aquells als gimes tota

impulei6 generosa endú la yo-

luntat, Vade vital que co mm ogué les joventuts Hallarles en
els raoments de fermentació
feirista, fou un ample mea/litio

espectacle. En aquells instants.
guate hom no parlava encara de

partit, el feixisme era respecta-

de restauració nacional: el
corrent nacionalista mistic i el
sindicalista, convergiren en bell
moment.
En un altre article parlaré
encara de les motivacions del
feixisme i dels seus origens immediats, i referiré cona a un
moviment especificament nacional italiä, del fet que l'Estat
italià havia nat en nom de -la

ele

democräcia mentas iel altres /vicien viscut Ilesa temps en nono
de trautoritat, de la c),:entait. italiana, guerrera. que no podía
tolerar el desordre i la dissoluci ó de la pàtria i de l'horror
d'una guerra que havent posat
Itàlia eta una alta tensió aca-

baca en el fratricidi.

J. V. Foix

cionalistes, havent eatlevingut

una doctrina comuna entre ele
nacionalistes d'Estat italiana
(feixistes), eepartaquistes i
bobrevistes. La fórmula d'Engels: "La revolució es la mes
autoritària de les coses; perque
PS tracta d'uh acte segone el
qual una part de la població
Mimosa la prepara voluntat a
mitjancant fuaells. balonetas i canons, El partit que

coman victorids ha de sostenir
la seva premia senyoria mitjan-

çant el terror, que les seves armes propagu e n entre els revolucionaria". l'han adoptada Lenin a M'asía i Mussolini a Itätia. per tal com la seca finalitat era la mateixa: apoderar-se

de PEetat dereoerätic per mitjä de la violencia i implantar-hi
una dictadura.
D'ad que si

d'una banda. el
feixisme és l'expreseid generica d'un moviment de muAsps,
armat, t. per tant, almenar i an:
lidernocrätic, ha esdevingut per
altres o la fase irenerialista
del nacionalismo d'Estat italile o la fase darrera de la gran
Huila oberta a tot el món entre possessors i desposseits. EI
feixisme, se g ons aquest erite-

ma ate Es, rorganitzac.i6 militar de les masses per a la conquesta del Poder, ha esdevinKilt un moviment especific gairobé per alzar. Els que conei-

len Forgertització espartaquista
eaben la gran semblanca que'
hi ha entro ele noma Mulles
de les divisions i sotsadivisions
d'ermesta miheda comunista i la
miliria mussoiliniana. :aria recaíd ment un teoritzador (rancia;
del cointinisme, N'atala y a el veritable feixisme, que és, segamo
eta el comunismo rus, entenent,
st s i . lar. el feixiame cona una

"orranitzaria romana" dels militante. Subtareent, un altre
enrmali g ionari traen/esa deja que
la veritable grandesa romana
era repreaentada pote "eoldats
russos del socialisme". cera

Sorel, que en eondicious
diffeils, han salvat "la liorna
del proletariat".
El ter aquesta disquisieee seJ. Nart
h i e el niot feixista, riatiiaanna
lenes sagnat ins. rls aranesos,
Antic cliptitat de la Mancomunitat. de suggestions, es anda la incurte sobretot de males intentenció de ficar clarament les
raons per les mulle linm mi t hadono, l'enlairaren fine al punt
ver estat atret pel feixisme cerril
de fer-ne el diputat gairehe inmoviment i, a la vegcida, per
discutible. Tambe confessem la La situació a Europa st
denunciar l'annmelia d'aeuells
rimara part de culpa.
que • entre la distincie del feipremsadela nota donada a xisme com a moviment espeeifiNosaltres no volear atacar laDeeprde
un cop acabada la enment itallth que a rinpfem nosperennee, sine eeposar fet s. Per
conversa
e n tre Maodonald I Oree. I la del feixisme cont
nixe direm que durant el ternes
del set, mandat parlamentad Heeriot, la p remas francesa ha moviment genericarient social
pele internaeionalistes,
aeeol( el monopoli de loto la moetrat una gran eatisfacoló, emprat
rierepten aquest doreer i comJa que sem bla qye es fan notorea bidritutien de da Vall
en
cenvt eI feerieme corn
baten
tables condicione a França, oom a antidemeerata,
d'Aran. No lii ha salt detigua
ant Iliberal i
exaldtable als tisis, ni dipesit la Intangibilitat del Traotat de terrorista. tot canela devant el
na1nral ale eetanys, que no ho- Versalles I cle fa C. de Repara- boatevieme, antiderneerata, engin estat eaptnts per una con- °lona. Pel q u fa ala deutet In- filaren' i terrorista.
ncara que no e`hs,
terallats, ei
ceoli6 administrativa.
Els que s'interessin pel des.
El que atare represente no ho arribat a cap acord defInItlu, enrotIlament de leo 'lunes podirem pes posalfres despees ea considera molt bo el que me litiquee i soeials a Europa, res
pugut arriba r a un acord por tal cal, dones. des d'un punt
d'haver-ho afirmat, amb entorile,. un terne fan ennmetent d'aplicar-hl en el posalble ele vieta noblement Intel.lectual.
Isituar.se en un dele dos campe,
rorro l'enginyer senyor Ilartarneu avantatges «pm ee poden treure en
e@ de la Dremocräda o en el
•rene ll , ans lis seca ennferiaein del pla Davees.
de la Dictadura. SI en A pri.
La gileet1 6 de la eegumtat
al Filmen( del Trehall Nacional
mer, ele cal combatro aferrisFranca ha q uedas tambi :Or- sadament noma feixista i Mies.
A tlia 27 de mere de 1e23.
creu bobeabas, la dictadura
"El renjunt de les fierros que nada, perd teeetudlari.
blaodonald ha arrlbat Ja 11 d'Estat nacional i la dictadura
es poden obfenir al Gerona 1
d'Estat de ciaste. Els cal. a la
als seus efetienle superiore. emb. L.Ond P01, I a la Oambra deis Co.
muna ha deolarat que no halda vegada, mostrar una indignaeid
sin desnieell betel emel g a/dale en
la llama italiana
abandona* de manara daflnalva identica davant
alguno iremos' fln A .000 11 1.500
com davant la breen rusos. Junt
metros Mes d'e les captarjens la aova <>pin tó quo la O. do Re. al Malteotti, assensinat amb
•up p riors fine a Pont de Rel a peraolone n o era quallfloada por tanta de vilesa a Itälia, ele cae
In frontera frenceea), repre- tracitar lea qtleatloga derivadas plorar ele Matteolti, socialistes
senta una torea contentan, re- ,de l'inform e Devoto, no previa- també 1. asaatainatt a Misia, o
ein
yretit de Veneno.. dapetsta.* la ilibäris. Combata'.
/Mg :Mil »II »Pa,
(1+ I TI1

•••n•••n•n•n••

Piada,

•

Full de dietari
LA NIT I EL CENS ELEC-

TORAL
Tots els diaris que traen l'honor
d'anomenar-se pollees, e n . oposicid als
que tenen la pretensid sobrehumana de
merèixer el dictas d'independents,recomanen vivament a tacs lectors que
curio d'inseriure's al cens electoral que
hom confecciona amb una Ilangor molt
präp:a d'aquest temas xafogós.
Invariablement en acuestes excitacions sois aconsellat Sanar a trobar
el sereno i 'de denla:id- 1i amb tata
l'energia que compacta l'exercici d'un
dret, uss buttletí d'inscripció.
Qui bausa tingut la pensada d'encomanar al sereno, a un iuncionari riceturn, l'exercici de la delicada missi6
que és el repartinaent d'aquests butlle tin s?
El meta esperit, sovint acusat de
frivolitat, no es resigna a errare que
la sena designació hagi estar &Mi
d'un simple atzar.
M'inclino decid:dament a pensar que
ti el sereno ha estat preferit al guardia urbi a lUixer o a l'agent de
seguretat. ha estat en virtut d'una tendencia filosófica que petiC7t 5 X la nit
al dia.
La n;t, efectivament, té en la ftelocièn&a de molts !tomes una torta reputació de sinceritat Hi ha qui crea
que l'engany, la hipocresia, la malnada, sin fets arnb la cooperació
sol, Inés còmodament que arnb la cooperació de la llana i dels estas. La
tenebra deslliura els esperits que la
claror ida fonedissas. La veritat mes
intima, el crit mes autentie de les
consciencies, é5 germä de les bruixes
i de les ¡'libes.
Tot això Es literatura? Naturalment Peró la infiltraci6 dc la literatura en la vida és tan corrinua i
abundosa que potser ha arribas l'hora
de renunciar a distingir-ne els limits.
Ningú no negará que els "serenos",
com els niglants coneixen la v:da.
del barri amb nombre de detalls que
escapen a la xafarder i a de les porteras i dels betiguers. No Es, dones, absolutament inversemblant que retiradtat no hagi tingut en compre per invetir-los de la Nació do ceiestors del
cens.
En aquest aspecte la designad5 estä
bé. Eis canvi, en l'aspecte de la moralitat, esti mesh malament. Si sabdssiu com encoratja el noctambulisme la
necessitat d'anar a trobar el sereno
per ingressar en el cens electoral!
—També surts aquest nit ?--li demana la muller a l'heme que en hatee
sopas s'aixeca de taula i llanca una
mirada significati va al rellotge.
—Si—respon ell—, he de dedicarme a releer el see•etto per veme si
d'una segada abisme el bralleti del
cense. No pite hadar, compren? Set.
acial o no serveixi, el mea deure
frocriure-m'h i. Ahir vaig voltee tet

el barri i al capdavall va ?millar tse

el sereno era a cercar Ti llevadora

per al número N. Asid suposo
tindré mis sort...
1 :listó tan pot data eritat coaa velle

tida, aateredeatt.

tele
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NOTA NECROLOG1CA
ENTERRAMENTS PER

AVUI

MATI
Joaquim Piaron, de 33 anya)
Hospital Militar, al cementiri Non.

Prags

Argentina
Montevideo

Mercè Ferró, de 6o anys, Corts
Catalanes, 613, al cementiri Vell. A
les onze.
Maria Cristina, de 5 mesos, Gina. 122, al ceinentiri Non. A dos
quarer de deu.
/darla Montseetat, de 67 anys,
El caporal d'artilleria de muntanya
easseig de Sant Joan, 27, al remen Arcadi Cuevas Revella, de 23 anys,
tot Non. A les onze.
Carme Figueras, de 56 anys, Zur- caigué de cavall i es trenca el femur
hano, 3, al cementiri Nou. A les dret. Passä a l'Hospital Militar.
Mire.
Joan Belda Jordi, de 57 anys,
Hospital Clínic, al cementiri Nou.
A les deu.
Extens assortit en adornaments
Josepa Alemany Domingo, de 46 alta fantasia, soutaches, Manes
'my s Hospital del Sagrat Cor, al
"chiné"; sarrells de totes clascementiri de Les Corts. A les den.
ses; plagues de darrera creació.
Amadeu Iglesias i Solé, de 16 meBanys Nous, 6. -Tel. 30311 A.
sos, Príncep de Viana, II, al cementiri Non.
La societat coral "El Pensament
Antoni Soler Mestres, de 6r anys, d'En Clavé" ha organitzat un conMéndez Núñez, z, al cementiri Non. cert per al dia 13 del que som, de 7
A les vuit.
a 9 de la vetlla, a la Casa ProvinJesús Gilabert Barceló, de tres cial de Caritat, a honor dels seus
menos, Crell Coberta, 137, al cemenasilats i la Junta Administrativa.
tiri Non. A les vuit.
Contaran escollides composicions,
Josepa Domingo López, de 66
entre elles "Juny" i "Serenata", adanys, Hospital de la Santa Creu, al
judicades amb el primer premi en el
cementiri Nou. A les deu.
concurs de caramelles celebrat a la
Juli Bonilla Garcia, de 35 any5,
placa de Sant Jaume.
Hospital de la Santa Creu, al cementiri Nou. A les deu.
TARDA
Pere Colee Mas, de go anys, Ni AL
pols, 268, al cementiri Nou. A dos
ius ajudaran a passar el temps
quarts de quatre.
entretintrut.
Un rionat femení, Provença, 179,
LLIBRERIA SUBIRANA
al cementiri Nou. A les tres.
Portat•rrissa, 14
Merce Pla López, de 22 anys,
Meridiana, 11)7, al cernentiri Nou. A
ESCANDOL PER VOLEE
lea quatre.
Joan Bachumann, de 68 anys,,
TREURE LES CEDULES
Josep Ciurana , al cementiri Nou. A
A la zona quarta de cèdules ahir
les tres.
es promogué un gros escàndol, car hi
Pau Vendrell Puigjanrr, de 76 ,. havia molta gent i tothom volia treu, anys, Pujades, 136, al cementiri de
re alhora la cèdula. El guardia urbà
Sant Andreu. .A les quatre.
que hi havia, no podent contenir la
Manuel Caiitz
' ares Calvo, de x7 gent, es velé obligat a requerir l'aumenos, Guillem Te!!. 42, al temenxili d'una parella de guardia civil.
tiri de Les Corts. A les cinc.
Miguel Motte Gonzilez, de 4 meAl carrer de Pere IV, toparen una
Sos, Bofarull, zoi, al cemeutiri de
bicicleta i un carro militar. Antoni
Sant Andreu. A les cinc.
Sigalés Berenguer, de 18 anys, que
Joaquim Carol Obiola, de 43 anys,
Profeta, 7, al cementili Nou. A les muntava la bicicleta, es produí contusiono al front i a ambdues carnes.
tres.
Maria Dominen Aduar, de 65 anys,
Hospital Maritim, al cementiri Nou.
A les tres.
A canvi de 200 tapes de IRRosa Ganó Dudó, d'II Dinos,
brets o estoigs do MININA
St. Hipòlit, 5, al cementiri de Sant
o 250 d'estoigs de 01_AS100,
Andreu. A les cinc.
us sera tliurada una plomaRoser Navarro Eridia, de 7- 1 anys,
font MONTBLANO. ResulCuyas, 14, al cementiri de Sarria.
A les cinc.
tat: que fumeu el millor
Josep Bosch Andre, de 6c anys,
paper i escriviu amb la
Sant Delnür, 14, al cernentiri Vell.
millor ploma
A les quatre.
TORIÄ11 Moral Idteallel, de 30
anys, Hospital Clínic, al cementiri
CONCERT BENEFIC
Nou. A les cinc.
PER L'OREE° GRACIENC
Frunce« Simó Caballé, de /6
anys, Curtidors, 33, al cementiri de
Veu's ací el programa del concert
Sant Andreu. A les tres.
benèfic que donan l'Orle() Gracienc
FUNERALS
al sen propi estatge social diumenge
En Ral el Tintore i Oliveras. Mo- a la nit„ el producte del qual ha d'isSi el die 7 del corrent. Avui, de sis ser repartit entre els pobres de la
a dot, misses a la Concepció, barriada en la propera festa major de
Mercè, Bonanova, Jesús, Sant Pe- Gracia; és com segueix:
Primera part. - Orfeó Gracienc:
re, Santa Mònica i Betlem i de deu
a dotze, al Carme i a Sant loan, "Voltant la Senyera", Balcells; "Sota
d'Horta.
de l'om", Morera; "Can«) del ¡laNa Gertrodia de Don l de Monee dre", Sancho Marraco; "Estiuenca",
Bizcar i Sisear, vldua d'Alba, mar- Morera; "Les campanea de Talló" i
quen& «dual de Dou. Morí el dia 5 "El rästic Villancet", Blanch; "SarSci corrent. Avui, a les den, a Sant danejant", Bux6; "La cançó nostra",
Francesc.
Morera.
• W givira Casa Rius de Richarte.
Segona part. - Merce Plantada
llori el dia 28 de maig. Avui, a les (cantatriu), Tomas Buix6 (pianista):
I dett, als Josepets.
"Si m'estimes", Pergole•; "On vas?"
Na Maria Angela Oliva Renart, Schubert; "Ma dona is mortal", LoMI» de N'Antoni Planas. Morí el zano; "Minuet d'Exaudet", Weekerdia 4 del corrent. Avui, a dos quarts lin; "Serenata", Strauss; "La lora",
Sonsa, al Bonsuccés.
Lamotc de Grignon; "Caneó de taLa Mecen /Maruga% Vilarailata vena", Buzó.
Olor( el dia sx de juay. Avui, a les
Tercera part..- Orto& Grade=

Cf151% REBERTES

EMPORTEU-VOS-EN
CAMP
LLIBRES

O" • le Çoeccileib.

(Seadd d'beeitM)¡ •L'anigrant•,

Hora York
Portugal
Sobes.
8511151.
Ari..
temen .
Orean .

521
35275

menten

161

Bulla
elan& .
Pule
Humeral

8810
815

DInatnarell

• 11?„1

1

ves; "Negra sombra", Montes; "Cancó de nois", Grieg. Per les tres seccartas ; "De bon mati", Clavé; "El
cant dels ocells", "Muntanyes
regalades", Barberi; "La /losara verema", Morera.
Per deferencia a l'Orfeó Gracienc,
la eminent cantatriu Na Mareé Plantada cantan la part de solo de "El

cant dels ocells" i "Muntanyes regalades".

Gran Café COLOR
Restaurant Binara. Tresillo
CONEENTinlINET

Ball per a banquete
Propietat HOTEL COLORE,
Societat Anònima
DirecouSt Regle

Socials de l'Ateneu Enciclopedic Popular, a fi de procedir a la renoració
reglamentaria de arrees i acordar en
(Mies generals la tasca pel curs 1p2.Sens ¿emana que recordem la circuLar-convoca:Urja fa poc tramesa als
socio de l'Ateneu convidant-los a inscriure's a la Secció, do que pot fer-se
lizos al moment de comencar la reunió
d'aquesta nit, podent així prendre part
a l'elecció i exposar les orientacions
del treball a fer.

En el Patronat Obrer de Sant Miguel del Port, l'Elenc Artístic Barcelonetí representara diumenge, vinent
a les quatre de la tarda, un escollit
programa de funciono en homenatge
al seu primer actor, En Joan Martín,
a l'enserns per a comiat de la companyia eso la present temporada.

Aquesta nit, a les deu, es reunirá el

1925.
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El Grup Excursionista Taber"
efectuara diumenge vinent una excursió a Aiguafreda, Font dels tres quarts,
Pla de la Garga i castell de Sant
Martí de Centelles, tornant pel mateix 'loc.
Els escarnio:sises es reuniran a
un quart de set a l'estació del Nord.

ple de la Secció d'Estudis Político i

Cotitzacions del dia 10 de juliol de 1924
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Austria

ESFONDRAMENT A LES OBRES
DE LA COMPANYIA DELS
FERROCARRILS CATALANS
Ahir es produi un esfondrament de
la volea que a la placa d'Espanya fa
la Companyia dels Ferrocarrils Catatests per la foradada que construeix
per la Riera de MagOria. L'esiondrament no tingué importancia. Per
evitar =jets danys, s'ha prohibit la
circulació per la plaça d'Espanya i en
alguno trossos àdhuc el trànsit a peu.
Les brigades del Metropoliti Transversal auxiliaren els obrers de la
Companyia dels Ferrocarrils Catalans.
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GASETA BARCELONINA
Santo d'avui: Sants Pina I, papa i
manir: Abunti, Janyari, Sabl i Ciprii, màrtirs; Senta Peligia, mártir.
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A les Galeries Laietanes s'hi va
inaugurar ahir una interessant exposició de cartells proctlents del Concurs celebrat darrerarnent a Madrid
per anunciar els cole:s a l'oli "Rembrandt". Les obres vremiades, que es
troten també expeadts, corresponen
als artistes senyors Alonso, Penagos,
Linage i Lara.

JOIES, VERVCABLE OCASIO
I cecee mude de totee oleosas. Presa tlx., Tallero. ye ro. 41.
La comissió ge festes del carrer de
Sardenya, tros, compres entre els de
Valencia i Misllorca, prepara per als
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dies 24 al 27 de juliol i 2 i 3 d'agost vinonts, unes testes populars que
prometen resultar molt an:mades.
Entre elles hi figura un partit de
futbol entre els clubs C. D. Victòria
i C. D. Castillejos, disputant-se una
magnífica copa i once artístiques medalles. A mes a més hi haurà una
cursa de bicicletes per a neMits, disputant-se tres premio.
1 com a complement deis balls, executats per la Banda Municipal de Sabadell, hi hura jocs infantils i la interpretació dels "Rigodons d'Africa"
amb dispars de petards i morterets.

fines I apaaslonades, lea poseed% astil Iota aenyora mes mana. aconseguIrl tenlrea aempre blanquea,'
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RESTAURANT ROYAL
5 s16 de Te
cada dia te dansant de 5 a do3
puerta de 8, i dinar • l'amencana, do 9 a 11.
Es troba a Barcelona, de tornada
del seu viatge artístic per l'estranger,
la renomenada cantatriu Na Mercè
Capsir.
Ara/ ocasió de la seva estada en terna ¡Manes, el pare de l'esmentada
sopran fou distingit amb cl títol de
Cavalliere della Corona d'Italia.
Dintre d'un mes la senyoreta Capsir sortirà Cap a Ostende.
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LES MALLORQUINES

PENYA AUZIES MARCH
Diumenge, dia t3, a les quatre de
la tarda, i amb motiu de disputar-se
una magnifica copa donada per la dita
Penya, es jugarít sea partit de imbol
entre els primers equipo de la Unió
Esportiva Avant Fortpienc i dcl F. C.
Harmonia, al camp del primer.
Un cop acabat el partit i al local
de la Penya, carrer d'Auzies March,
143, 111 hauvà un magniik co
honor dels jeadors dels esmentats
equipo.

No dejarse sorprend:r
con
poirmesos
.

'

Eferuescent granulat
do el millor refrescant, el mds
perfect / més econòmic de tots.
Aquesta casa no admet ! la devolució dels envasos, can serveix el seu Granulat en pots
Ilauna nous complelament i
gratuito, Despatx: Diagonal,
núm. 387, Barcelona.

que ve pintar Leonardo de %d. 1 poden !sur Gel, que 15 unfadt cada dle en momea. Qialaevotque
admfradea en el MuSeu del Prado, tan ariatocrätica- ala rocupacid que vostè ea dallqui. senyora o ae-.'
ment fines, tan esplritualment aeductores, tan teme- nyoreta. t per mol: que aquesta ocupacid pe:literales
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PA un mitod par, asnal barrenes nt adul• oltaernsrä. en consumir le tercera;
fondo» de cap anua. a *su Incon- que emb el lempo ha millorat en duresa
fundible pedas te mame tau mena al
tregbncla. et veredicto del pdbfic da
Ilnal cono al place, de le paellas. 31 ughnint en tsconkixer apeaos boato
eee/b eelePee una capa de tres pastilla). guaina&
VIO p, o. pastilla
tlespaaha • hs patammls t dreguarlen. -Pistonuda OaL .114mMtl

El Centre Excursionista "Rafe! Casanova" ha organitzat per al proper
diumenge els srgüents artes:
Secció Ferninal: Visita al teatre del
Liceu, reunint-se a dos (marta d'onze
del metí a la plaça de Catalunya, davant de la Banca ArMts.
Secció de Propaganda: A dos quarts
de sis i a l'estatge social, Ros d'Olano), una conferencia a arree de J.
O y era Sormani desenrotllant el tema
"Origen del llenguatge".
ELS ESCORXADORS
Sacrifici d'ahir: 9 bous, 455 vedettes, '517 moltons, 86 cabrits, 1.052
. anyells 785 ovelles, 8 cabres, 37 potes.
1

de primer ordre

„A. petició d'amics
clients, les farnilies dels
quals passen Pestiu
la de Barcelona, la Di.
recrió de l'HOTEL COP- LON estableix, amb

earicter extraordinari,
una

Tarifa especial
D'ESTAIGE
PER SETIDES
reservant una serie
d'habitacions, ami) tot
- el confort propi del

Eää

e

Gran Hotel Colbn.

Direoold: RECIAS

Eignum

LA

revendres, 11 de_juliol de 1924

EL BRASIL

Oficiehnent

s'anua-

cia que els amoti.
nats de Sao Peplo
estan assetiats

POLO
Parle, 10. — Jocs °limpies.
— Torneig de polo:
Espanya venç França per 15
a 1. — llevas.
NAC'ETING
. París, 1, — .foce °limpies.
— Vaekting: El vaixell Etaritt,
espanyol, pitotat per Pomfino.
es elassifinä en segon lloc de la
seva serie. --e lavas.
UN AGREGAT SOVIETIC POC
DIPLOMATIC

Londres, lo. — Telegrafien de Varsävia que l'agregat a la legaciä dels
Río Janeiro, to.—S'anun cia oficialSoviets, creient-se abroneat per uns
ment que els sublevats estala completranseüts, es dirigí contra ells agrcSao
Paulo,
espetament voltats e
dint-loS a cops de bast-, repelint els
ant-se que no passarà molt temps
agredits Patac i promoguent-se una
sume que es vegin obligats a renbaralla, de la que en resultä amb fedir-se.—Havas.
rides fagregat dels Soviets.—Havas.
CONTINUA LA LLUITA
MES DE DÜS CENTS FERIAS
DE FRANCA
A SAO PAULO
Buenos Aires, ro.—Les noticies de
frocedincia uruguaia relatives als LA DISCUSSIO DEL PRO.xi t , que es diu que han obtingut
JECTE D'AMNISTIA
els subleva al Brasil, semblen exaA LA CAMBRA
gerades.
La Premsa de Río Janeiro diu que
,es trepes federals, ajudades per les
Intervenen Briand i Malvy
iorces de desembarcament del cuirassat hmnas Geraes", estan Ilui%G.—Catabre del Diputant cona cls insurrectes.
tats.—Aquest metí ha eontinuat
ara
han
estat
portats
a
l'hosFi75
la discussió del rmajejcte d'a m
pital de Sao Paulo mis de dos cents
-nisa.
El comunista elarty i el radiferits.—Havas.
cal socialista Renoult han parEL BOMBARDEIG
lat en favor (lel projjecte, monDEL QUARTER DE LUZ
tee que el repulicn About,
RENDICIO IMMINENT
mutilat de la guerra. protestä
Londres, ro.— L'ambaixador del
en termes molt enérgica contra
Brasil ha comunicat a un represenla decisió de concedir una amtant de l'Agència Hayas que les menistia massa templa, principalco-. t/res preses pel Govern federal
ment en el que fa referencia
/negaren el dia 7 amb el bomba,
nils desertors i traidora a la Padeig del quarter de Luz, on slavien
tria.
fet forts els insurrectes.
La diseussió continuara aguasLes tropes abans ja havien ocupat
te' tarda.—}lavas.
l'estarle, del Nord. Les torees naParís. 10.—A la Cambra del
vals desembarcades a Santos coopeDiputats ha continua aquesta
raren a Pauló de les trepes de ternit la discussió del projecte
ra, aconseguint, després d'una enérd'amnistia.
ó, fer fugir els
gica i iztensa actuaci
En frnelar - se de l'assumpte
Malvy, el senyor Briand defensh
lasurrectes.
Arribaren nombrosos contingents,
energieernent: el senyor Malve-,
invocant el testimoni del geneaeroplans i ametralladores. L'evacuade
Luz
pels
rebels,
ral Joffre y d'altres caps milicid del quarter
tare, el s quals, al seu temps,
es irnmirnent.
van retre un enlaciaste hornee
La població, que ha aprovat del
nnt g e a la collaboracid del dit
tot les mesures presea, ajuda les auMalvy.
toritats.—Havas.
Aquest recordé despees que
COMUNICACIONS TALLADES
quan pree-nté la soy a dimissie,
Río Janeiro, ro.—Els rebels de Sao
el Consell de ministres acordé
Paulo han tallat les Viriles telegràfidonar eli les gräcies pels seas
ques i totes les comunicacions en
serveis q ue havia prestat per a
un sector de den mines.
la defensa nacional.
Les "fortes dcl Govern segueixen
Teta ele elemcnt e de l'esquer_
Luz,
a
vdtant el quarter dels rebels,
ra aplaudiren unànimement el
al
als
combats
cooperant eficaçment
.9enyer Malvy.—Havas.
galant aeroplans.
Ea diu oficialmen t que la rendici6
La qüestió de l'ambaixada
dels rebels es creu molt propera.—
francesa al Vaticà
Hartas.

•

LES REPARACIONS

LA SITUA- C10 DIPLOMÁTICA SEMBLA QUE S'ACLAREIX
AMB TOT, MACDONALD NO ABANDONA LES SE VES OPINIONS
LA NOTA OFICIOSA A LA PREMSA. :: LA QUESTIO DELS DEUTES INTER
MOLT BE. :: LA
ALIATS 1 LA SEGURETAT DE FRANCA CAL DISCUTIR-LA
PRENSA, AMB TOT, ESTA SATISFETA

—

Roma, ro.—Els cercles catòlics
francesos expressen llur confianea
ene seré mantinguda l'ambaixada de
França prop del Vana., basant-se
per a aire), er. la darrera conferincía celebrada entre Herriot, Pambaixador Jonnart i el Nunci Apostòlic, monsenyor Ceretti.
Aquest darrer acaba d'ésser rebut
pel president de la República i arribarä avia ta Roma per tractar amb
la Santa Seu referent a la situació
i traslladar les intencions del Govern francés.—Havas.
EL DIRECTE PARIS - VARSO-

ELS JOCS OLIMPICS
LLUITA LLIURE
París. ro.—Joes °limpies.
El uniones Okuliez Bozarin venc a
Vidal Parachina.
El dares Presenfeld venç també
l'espanyol Soler i Plana.—Havas.
FINAL DEL LLANÇAMENT DEL

MARTELL
París, ro.—Final del llançament del
martel!.
Tortell, Estat Units, 53'45 roetres,
z MaiGrath, Estala Units, 50840.—

SALT DE PERXA
París, ro. — loes olimpics: Salt de
perzaH Final:
Barner, Estats Units, 3.950
Filetes, apres barrage.

Geaham, Estats Units, 39 50.
(-Hayas.
ESPASA

París. 10. — Jocs Olímpica.
Torneig d'eegrima a eepasa
individual:
L'espanyol Garete Montoro
"
obtingud vult victòries, catite"
sant-se per disputar la primera
semi-final.
París, 1. — Torneig individual a espesa, segona eliminatòria:
Per a les guatee 'paules" es
trobaran frente a frente dotze
contendents, entre els guate figura el senyor Garcia Montoro.

LA PUBLIOITAT

3

El secret del penjat
per CH. DICHERO

e
-

▪

París, ro.—S'ha decidit, com a
conseqüencia d'una serie de conferencies celebrades al ministeri del
Treball, que seria restablert el tren

directe Paris-Varsòvia i Paris-Riga.
El primer d'aquests trens sortirà
de París i de Varsòvia el dia ee del
corrent.—Hans.
CONTRABAN D'ARMES ALEMANYES A CEILAN

Colòmbia, io. — A bord del vapor
alemany 'Schlesien" han estat agafades 19 cabrea d'armes i municions.

—Hayas.

AQUEST NUMERO
HA PASSAT PER LA
CENSURA MILITAR

gran pot de terra on tenia el seu
tabac, com si volgués tirar-rne'l pel
cap—. Satisfet!... Jo si que us satisfaré a vós, trapella. Aneu-vos-en,
i que no torni a veure més la costra
cara.
—Suposo que no tenia pas la intenció de tretire'm, miele; — vaig
preguntar-li, barbotejant.
—Toquen el das amb armes i bagatgesl—repeti—. Si esteu ad un

minut mes, vaig a cridar la pacta.
Ate foral—i m'assenyalava la porta.
--Penh pn he d'anar?—vai g preguntar.

Parle, 10. — Una' nota franco-britaniea facilitada a Ta
premsa, en acabar 111 conferencia deis, senyore Maetinnald
Herriot. declara que l'obleete
essencial de la propv1nent Conferenele de Londres eonsistira
en portar a la practica el pla
dele experta.
Ele aliats reiteran en la dita
Cn mtnrAncia Mur acceptaeld al

dit pla.
La Comissió de Reparaclone
haurä de filiar la data en lea
Qual hagi d'aeabar l'ocupaeiö
etconbmlea da la Ruhr quan
resti ja en execucie l'esmentat
Isla.
Cae d'algun mancarnent
grant per pare d'Alemanya en
el compliment d'aqueix pla, la
aórnissid de Reparacions prendrä acords sobre uquest; per?),
si no estiguessin d'acord els
mernbres de la Cornissid en
apreciar el convé o no constatar el dit, mancament, a la Comissió batid% d'afegir-s gii un

nmerieä, agent general de pagaments, conforme eséts previst

en l'esmentat pla.
a exeotmetran
- Els Governs
•, e•
• •ee , • or
tre zIlings la setmana. Aquest carreró formiguejava d'infants bruta i

esparracats; la mey a cambra era mis
aviat un graner, i, guau obria la finestra, no podre albirar binó una
Ilenqtteta de cel amb un caos de xemeneies furnoses, de ploms, de canals i de teulades negree, de sutge,
amb el gran campanar de maons d'una església que ho dominava tot...
On era la nau de l'església, no he he
vist mai.
"Vais escriure l'una carta (tarte-

ra l'altra ala meus ondee; a Maria,
sense rebre mai una hiela de resposta. Rodava de cap a cap del dia
—Anéu a captar—digué del meu
els meus äpats
Aquest darrer tret em revelava que oncle--, o aneu a humiliar-vos als pels carrera, fent ten§
panda d'un penic i vianda inels mesa dos oncles, un moment peus del vostre estimat oncle Mor- amb
da. Anava a retrobar el meu 'lit
bus... Aneu al <fiable.
d'acord, no trigarien a reprendre les
Parlant aixi, ()Sri la porta, em- abans de la fi del dia, i hi invocava
hostilitats. Un llampec d'eeperança
penyé amb el peu la me y a n'aleta, les tenebres; després, en haver vinsalta als meas ulls.
gut les tenebres, cridava, gemegant,
em Ilaneä per les espatlles al car
—Sortiu de casa mey a, vós i
el retorn de la Una
la maleta darrera tneu, i (luan-re,
vostra filla!—exclami el mes oncle
No concierta ninger a qui dirigirCollerer—. M'heu ajudat, i us ho he vaig voler girar-me, em taci la porme per obtenir felna. La casa que
ta als nassos.
p agat, estem en paus. Sortiu.
Vaig trobar-me al carrer a les habitava era plena de refugiara esVeig sentir encara els dos enetrangers; de saltimbanquis deis
mies barallar-se pe] corredor, vaig dotze de la nit.
"Vaig anar a dormir a un cate. euals no podia cernprendre l'argot.
sentir el, sanglots de Maria, desa
istís la porta del carrer ea talla' Tenia uns quants xilings a la but- El meu petit peculi s'exhauri poe
mear
violentament i el nieu (ancle Collerer xaca, i, l'endemà al mati, vaig anar a poc, 1, al cap de deu dies, el
per al suicidi.
torna a mi.
encabir-me al fons d'un carreró en- esperit fou madur
gradualment
—Satielett—exclame agafant el tre Gray's-Inn i Leather-Lisne, al Hom no adquireix sind,
Cal
sentir-se feobarri d'Holborn, on vaig llegar una aquesta maduresa.
piselet—vaig dir.
lat
en
una
ciutat
populosa,
cercar-hl
e•ilatero gue ett*u utiatet, ira, cambreta sea la teulada, per qua(Con:inundó)

que són belgues, franceses i alemanys, aprovaren per unanimitat el
reglament d'aq uesta Corniasib i
procediment que ha de seguir-se en
les sevse deeisions. — Havas.
ACCIDENT D'AVIACIO
TOTS ELS PÁSSATGERS
MORES
Breslau, ro.—A les immediacions
de Goerlitz ha caigut a terra, violentment, un avió que transportava
viatgers.
Tots resultaren morts i greurnent
ferit el pilot.—Havas.
A SAXONI A ES RECORDEN
DELS EX
Desde. se.—La Dieta ha fixat
dotada de l'ex-eas a regnant de Saama
xania en 300,000 marca or, mes Harenda de 31, 000 fina a 19213.—
vas.

Paris, 10. — L'acord al qual perla jurfdics lee dificultaba
arribaron els senyors Macdo- d'ineerpret.acid de l'arranjaque es concertf.
nalet i Herriot durant Dur en- ment
Experta d'ambdde cabete e strevista, sembla que ha sathsla qüestid dele ~tea
tudiaran
fet l'opinió francesa. En geneinteraliats per tal 'de cercar
ral. la prernsa reconetx que el
primer ministre angles ha do- una salude' equitativa.
Ambdós Governs hauran de
nat mnstres d'un esperit con- tractar
la qiieet16 de la segurofent notables concestat mentre seigui poseible aplisions a França.
car
el
pacte
cetudiat per la SoEl resultat de la eonferenoía ba satisfet Thaver- cietat de Nacions.—liavas.
se reconegut la intangibilitat
del Tracia/ de Versalles i les LA PREMSA ESTA CONTENTA
prerrogatiees (le la Comissi6 de
París, ro.—Els diaria es feliciten
Reparacions. Aquesta Comiese) de l'acord Herriot-Macdonald, sub.
faca augmentada per la pre- ratllant en particular els parägrafs
sencia del comissari ame.rieä
relativa
enearregal del registro de pa- de la nota franco-britänica.
garnonts. cae que Alemanya fal- al respecte al Tractat dc Venalles,
l'autoritat de la Comissió de retes al 3 seno compromisos.
Respecte a apresta qüestió, paracions i a l'examen de la qüesha triomfat el punt de vista de th5 dels deutes interaliats i ne la
Frenen, en nom de la qual M. seguretat de França.—Havas.
Poincare va defeeser constantPares, ro.—"Le Figaro", cornetament da intangibilitat del Trae- tant el resultat de la conferencia
COMi8de
la
tat de Versalles 1
franco-britenj ea, expressa el desig
si6 de Reparacions.
. que la bona voluntat demostrada
Pel que respecta als deutes
interaliats, no alta arribat a vis senyors efacdonald i Herriot
un acord preces. Amb tot, e8 aconsegueixi per fi istablir el tortaconsidera corte una gran con- meist sòlid de la pau tan fermament
questa haver aconseguit de Mr. desitjada.
Maedeneld el compromis dar"L'Oeuvre" comenta favorabletibor 'a un arranjarnent equita- ment la nota franco - británica facitiu, per al qual es tindran en litada a la Premsa, i felicita els dos
compte diversos elements. esministres per hacer aconpecialment l'efectivitat dele Ten- primerarestablir
la confiança entre
it
uemente aleman y s. condieie segu
necessària perquè Franela pu- els dos paisos, tan necessäria per
la pacificació europea.
gui pagar ele cene deutes.
"Le Petit Parisien" creu que ‚'ha
Aquest acord permet esperar
que Franca oblindra una re- donat un gran pas en el cami de la
rbl e cie( en els seas denles, en pau.
compensaei6 de les enneeseions
La ntajoria dels òrgans d'opinió
contiegudee en el pla dele ex- suposen que la conferencia de Lonperte.
dres s'obrire sota els mis favoraFranca pot anar, dones, a la
Conferenria de Londres senas bles auspicis.—Havas.
LA TORNADA A LONDRES
riscos de rap mena.
LA INUTIL PRESA DE
El Senat 'ocupara avui de
l'entrevieta Iferriat-Maedonald
MACDONALD
i prendrä nota de les roncesLondres, so —Arribé efacdonald,
sinos trancases que despees ra- no havent fet cap declaració als petificarä.
La gilemti6 de la seguretat riodietes, per trobar-se molt cat.sat
da Freno he nuedat ajornada, —Hayas.
Londres, so.—E1 "Daily Herald"
In qual Cosa ohilgarh als renoe l adors franeesos a redoblar diu que Macdonald, a la -eva arrillur vigilancia als ferrnearrils bada a aquesta capital ahir, trad.
rhenans de l'administrncid festä la seva sorpresa i contrarietat
franco-belga i sobre alllres al saber que s'havia ajornat el deqüestions anhlogues.—Havas.
bat de la Cambra des Comuna, ja
que ell havia tornat de prosa a
LA NOTA OFICIOSA
Londres amb el principal fi d'oasisDE LA CON VERSA
tir a aquesta eessi6.—Havas.
DE PARIS
en porta una al

VIA - RIGA

Hayas.

PI7TILICITAT

La interpel.lació
de M. Poincaré al Senat

-Paris, Io.— Sessió del Senat:
l'assabentar-se
en la discussió
A
de les interpellacions peesentades
sobre la política exterior, el senyor
l'oliscaré puja a la tribuna per pronunciar el sets anunciat discurs.
Comerlo elogiant i retent el mereacia tribus al patriotisme i valor
del senyor Herriot.
A l'intervenir, diu, en aquest debat no es pro pósit meu entorpir
recele del cap del Govern, Sine, tan
sois posar a plena Iluni certs fets
que no han de romandre en la semi
obscuritat.
El senyor Poincare felicita cl senyor Herriot pels esioreos que fa
per estrènyer la col1aboraci6 amb
Anglaterra," expressant el seu sentirnent per veure que el senyor Mac..2

EXPLOSIO DE CRISU QUATRE MORES
Chareer0i, 10. — Una explealó de grisú en una explotació
rarbnnifera de Martinelle, ha
causal guatee morts. Els cadävers han estat retinitis horri-.
blement inutilats.-11aeas.
teeiremiesmeopoiseemsouniessomeseneem
DE BARCELONA

La inscripció al

Gens Electoral

D'ITAUA

Els diaris feliistes
celebren el decret
de lliberlat de la
premsa feixista
Roma, sei—Efs periódica feixisten
aproven el Reial decret reglamenrant la 'libertas de la Premsa.
tils periódica de l'oposició combaten la mesura, dient que Es ud.
constitucional.—Havaa
DE BONO PROCESSA "LA
EPOCA"
Roma, eo. — "II Nuovo l'ame*
diu que el general De Bono ha entaulat procés contra el diari "La
Epoca", per determinades ineinuacions mal> el director general de Seguretat durant els dos primers dies
q ue seguiren a l'assassinat de Mate
teotti.—Havas.
UN VIOLENT CICLO A
DALMACIA
Roma, roe—Un violent dele) ha
arrasat tota La costa de Dalmàcia,
a la regir) de Zara, arrencant de
soca les oliveres i arrasant les vinyes. — Havas.

MANIFESTACION8 CONTRA EL
FEIXISME, A FRANÇA
Pares, — Les agrupacions
comunistes de Grenoble varen
organitzar una conferäucia contra el feixisme, que va presidir
l'ex-diputat Itaf fin-Dugens.
Despres de Facie va improe
visar-se una manifestació que,
precedida cr una bandera vermella, va encaminar-se cap al
domicili del vice-cònsol

A les oficines municipal; del
Gens electoral ens han assabentat
que a hores d'ara pot
donald, que el mes de gener es
mostava disposat a examinar el dir-se que han estat repartits
conjunt de la qüestió de les repa- tots els butlletins d'inseripcie.
Se relean repartits 284.000 i
racions amb els delates interaliats,
n'han estat recollits 215.000,
ha canviat d'opinió per complet.
una tercera part dele guaba
Parla després del pla deis perits, Correspon a futurs electors.
del qual "Ens es molt mes faUns 20.000 cintudans no se- ' La policía va tallar-los el
pas, i els manifestante es dirivorable que no pas el del senyor
ran a tenme d'inseriure's,
giren allavors cap al Consolat
Bonar Law, tota vegada que oiereix vulgueu e/32U d'aquests.
Tots els veíais que no hagin d'Espanya, al carrer de Feliuunes garanties que les altres'proporehuí encara el butlleti d'ul s Poulat.
sicions no les ofereixen.
clamar-lo-cripdtauneo
En pastar, perb, davant ea
Creu que abana de reunir cap conal "sereno" del eeu carece i taverna dels Dau p h.ine, s'adonaferencia aliada—com la que se celeseguit
d'haverneta de la presencia d'un agent
lliurar-Phi lot
brara a Isondreee— hauria estat prelo omplert, sense esperar que dels feixistes, damunt del qual
ferible esperar que Aleman ya comenel passi a revenir a domicili.
es Ilaneä la multitud. Ele mueces a complir els seus compromisos.
Si el "sereno" es nega, per rtos de restabliment repelliren
totes
maneres
—
afegeix—no
a
faciliiar
els
De
qualsevol motín,
els asealtants, arta) l'ajut de la
sentida que en el esperit i el propòbutlietins rEinseripcie, cal re- policia. No va practicar-se cap
elamar-los a les ofieines del detenció,
sit dels redactors del Pla Dawcs
Cens (Bruch, 112, xamfrä a Yaentres el que cap dels seus extrenis
A Dijon els obrers italiana
se sortis dels limits del Tractat
Des de la setrnana entrant, pertanyents a leessociacite de
Versalles.
caldrit que els ciutadans que Defensa Social d'Itàlia, han ceAquest, per altra part, cobreix tono ha& rebut el butlleti s'a- lebrat un miting.
tes les indicacions del Pla dels PeParlaren, entre altres oradreein directament a les esrits; la Comissió de Reparac:ons no mentades oficines.
dors, Albert Marchi, de la Unió
pot obligar Alemaitya a prendre meEls butlletins d'inscriperd Sindical Italiana. i Maniere, de
sea individuals. Els caps
la C. G. T. unitäria, votant-se
sures fiscals o a votar determinades
easa
Pan d'emplir 1 signar els una ordre del dia protestant de
Ileis, però si poden fer-ho els Godeis absenta temporalment.
l'obra del feixiente, olosa darreEls manobres de les families rament amb l'assassinat de
Drana
amb ¡mistada que no es
esa
vern
absents
temporalment
de
BarMatteotti, i reclamant ramajerenuncii mases dc pressa i impremeeelona, ami) dret esser clec- tia
toree internacional per a tots
ditadament als mitjans de coaccio
loes, poden fer soniettar
que tenim entre mans i que poden
p ei6 per un vel, el qual els (l'iras o delictes politice, o
inseri
ha d'adreenr-se directament a que tinguin per causa una liuda
tornar - se necessaris; a Inés a mesafegeix— no ha de colocar-se Ate- lee oficines del cena electoral. d'idees.
manya en una situad() privilegiada.
omplir el buIlleti, cal teNo ha d'ésser cridada per prendre nle heu preeent (ine es tracia ELS TRIBUTS D'EGIPTE A
d'un deeument oficial de l'Eepart a la Conferencia de Londres;
TURQUIA
Macdonald
tal. Es relementni que de la reen tot ras, a les acaballes d'aquesta
cita-ele d'un butlleft no ha de
El Caire, ro.—E1 Govern egiPoi
i despees que hagin realitzat llur
cap 1 una altra al sao
poder deiluir-ee
ha dipositat al Ilanc Nacional la
acord els aliats.—Havas.
lira del eititade que l'ha om- quantitat que li corresponia fer
EE.
Uli.
I
EL
TRACTAT
plert.
Londres, 10. — A la Cantbra ELS
efectiva el dia 15 del corrent pela
D'ASSISTENC IA MUTUA
Han d'emplir. el butlIell interessos dels empreetits en/esos
dels Caintirie Mr n elaerioneld ha
havia
abandonat
no
d'inseripcie:
declarat que
per assegurar el pagament dels triGinebra, in.—Els Estats Units han
Els barons que durant Pany
d'una manera definitiva la sena tramés la resposta a la Societat
buts deguts a Turquia.
1921 faein 23 rtnys o mile:
opinió que la Comissió de Re- Nacions en co que fa referència al
Minan terina l'ha fet el Govern
Les dones solteres o a idues
paraelons no era qualificada Tractat d'Assistimcia Mútua.
que durant l'any 1024 recia 23 a Mol proviricmal i CIa tant queder
per tractar qüestions derivades
Es considera que aquesta resposta
reselles completament o per acota
de l'informe Datases, no prevas- enclou una negativa a adherir-se al anys o unís.
reconeguda pet
I bis dones ensatles, que per and, una auteritat
ten) Trartat de Vereallee.
egipte, les 'qüestions relatives
dit
pred,ecte.—Havas.
llevo
lila
parigun
siluttelä
qüestió
Afegi que aquesta
eohjectes lt l'autoritat del tim- plet correspotient a les obligacionr
ELS AGRICITTORS ALEseré solineia a l'examen dele
d'aquest pais per l'esmentat concep.
MANYS CONTRA EL PLA
en.
consellers jurídica francesos i
DAwEs
Eins la etrnana paseada ha- tes—llaves.
inglesos, i que lltlr decisió serä
Berlín, 10. — La Mereció vien est et recollits els eegiietsts
comunicada a la. Conferencia
butlletins:
que den reunir-se el 16 de l'ac- d'agricultors alemanys ha apto
ESTATS UNITS
vat una lleva reseelneid &eta- Distriete primer
'5 280
tual.--Havas.
rant eue l'informe dels trienios
segelt
12.150 EL CANDIDAT DEMOCRATA 1
CONSELL DE MINISTRES
gut
en
la
conque han intervin
LA VICEPRESIDENCIA
9.553
tercer
FEANCES
fecere del pía Desees, era inmisal
la
precäria
Nene:. 10. — El M'ere
n
Ionada
areeptable
de
mito.—En
el
Consell
Nova
París,
situacie deelemanva.—Hrivas.
18.1713 nador de Nobraega, Charle,
einque
nistres celebrat aquest mati, el segermä
de l'ex-serretar
&van,
20.D78
LA C. MIXTA DELS FERROnyor Herriot ha posas als seus colsis()
Fetining Bryan
CARRILS RHENANS
17.632 d'Estat Williant
legues al cerrent del tractat en les
eete
hie estat elegit eandidal Oficia
Dusseldorf, io.—Abir es reuní per
leves recents converses amb el cap
20.806 del partit dentbcrala per a
vuite
te
dl Govern anglés, senyor Macdo- primera vegada la Comissió mixta
19.213
nave
%ea-presidenc i a dele Estat,
nald, sobre la conferencia de Lon- dels ierrocarrils rhenans.
13.800 Units.--Havae.
dese
'
Els
membres
d'aquesta
Comissió,
dres.—Havas.
el

debacles un amic, palpar la bossa gaisebe buida, despees d'haver venut
al drapaire una armilla i un gec...
aviat us coneixereu aquesta disposició d'esperit que els jutges
trucció i els jurats anomenen insinia temporal. Vaig prendre dones
la resolueiti de morir. Vaig servir-me
de la nieva darren moneda per cotnrrar läudanurn en diferents ¡emúleles, demanant - ne per valor d'un penic a casa de cada apotecari, sota
pretext d'adormir-me un mal de
queixal. Quan vaig reunit

tot en una ampolla que hi havia al
meu rediman., yak tincar la porta, vaig asseure'm damunt la maleta 1 val Provee de ruar... No vaig
poder.
"Eren cap a lee nou del veapre del
mes de juliol, i (tina la me ya camina regnava aquella mitja obseuritat
que vulgarment sen diu "'eatre gos
i llop". De sobte, cap a la banda
de la mey a finestra, teta esbalandrea, eselata un soroll confíes ande
Nmenulte de veus en una 'lengua
absolutantene Inlntalimgible per; a mi.
A aguará soroll succeeix un tret de
pistola; el unto avui tan distintamera com vaig sentir-lo fa vint anea,
després d'aquest primer tret, un
altre. Vaig mirar cap a la ilustra,
1 vaig vente dueto mane easagunta-

des que s'aferraven a la revora; al
mateix temps, una veu nuplorava
auxili per l'amor de Déu. Sabent
a penes el que ein feia, vaig estirar
cap a mi dins le cambra el cos d'un
borne la cara del qual no era Inés
que una horrible lascara roja. (Juan
vaig haver-lo ajudat a enträt, es
quedé dret, clavant-me uns elle que

semblaven la taca ardent que luan
creu veure després d'ha y« aturat
un memela la vista en el sol. Desgris començà a tintinejar i rodote per la cambra, arra p ant -se a
les cortines de la frustra, a la mita, a la paret, deixant pertot senyala de la seva sang, i jo seguintlo emb angoixa, fina que migue bocaterrós sobre el Dit
"Vaig encendre una candela com
vaig poder. Aquell Irome era mort;
tenia la cara tan masegada, que no
cra poasible de distingir una sola
laceró. Es veu que el tret Ii havia
estat engegat al mig de la cara; ell
maleta portava a la må una platola. que acabava d'ésser descartegada.
"Vaig restar una vintena de minuta vora aquell eittläver, esperant
les censeqüincies de l'alarma que
naturalment havia de provocar un
fet com aquell, .1 rellexfonant què
tarta; per6 tot resté illenclits cont

una tomba Ningú, 4 la casa, no
semblava itavcr sentit l'explosid de
la pistola; ningti. Lora, no semblava
haver-se'n adonat. Vaig mirar per
11 finestra; no vaig reparar cap ino%jineta, i la nit emboleallsva amb
la seva obra mes espesas la massa de le; xemeneies 1 de les tetiades.
Solament, la Ilurn de la nieva cundeIr: es rellecti sobre un toll de sang
als ploma de la tentada.
"Vaig comenear a ;tensar que jo

que semblaren pertänyer a un al
fabet que no era el nostre: perti
al costal, en piquet de bitltets de
tanc d'Anglaterra. Un rellotge d'o
guargia cl hutxace, del «u pantale
i un cinturo de seda centena zet
' sobirans" d'or amb uns quants Ilui
sos d'or de Franca.
"Quin dimoni s'estava al me
costas mentre vaig fer aquesta ins
peecid, ho ignoro; 'leed acial vait•
hacer format el pla que em seduje

Vais: reeoldre de substituir et mor
pel vivent; el vivent pel mort.
raen>: dc temps que no esmere.> pa
contar-vos-ho, vais despullar el ca
ayer de la uva cartera, del sei
fulla a la idea de la Lorca. Valg mi- or i del seu rellotge. Vaig prendre
Ii tatnIsi el vestit, i deixant la meso
ne tot seguit de persuadir-me que
et hit, va% da
tot alió no era sind un snrani hor- candela encesa sota
vallar räpidament l'escala; no vais
rible... Perä no, allá, solare el mea
Bit, lii havia l'home assassinat, i tot trobar ninge a la porta ni al careerd
ningú no ein persegui. 1 vaig fer cal
al voltant de la mera cambra les
de
eincremte& de les seves mana en- al gran carrer d'Holborn senileodal
ser observat. Deapris d'hay«
segnantades.
tornar
ente
val"
durant una hora,
"Vaig examinar el ces mis mi- TI, emites de saber el qué pasases
huclosament; el mort eragairebi al
bann,
exactament de la ineve alean& s del
gen
gruix.
No
podia
Neme
la
meu
.41Costiane4
edat, perh tenla uns caben; 'larga
i negres com els meus. A una de les
leves butxaques vaig tambar una
cartera que centenas uns quanta
fulls de papar cobee% de earieters

podria ¿asar acusar de la mort d'aquell desconegut: Jo, que eliala em
preparava a una mort violenta, jo
que volia donar - me - la jo endeja,
vaig posar - me a tremolar cm una

•
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bERVE1 MII EøHOLOGft. DE LATALUN
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lo

de Juliol

s. SITUACIO ATII08PERICA GENERAL A
NATL (Obeervadoes «meya. Nord
d'Afriea l'Atliotic, cebades per telegrafie sean Mi)
LES 7 DEL

A Italia 1 a la mar Atlàntica septentrional s han
establert pressions baixes, essent el temps variable
i
insegur
en aquestes regiona. — A la Península
lberica CON-i
gran part dt. França el temps ú bo. mes,
LeQUESTIO DE LES SUBSISTENCIES POT
segurament, anirà perdent estabilitat sota la • influ,enSIDERAR-SS, a« SI DIGUESSIM, UNA QUESTIO eia deis nuclis de pertorbació abans eamentata.

La Musica

d.l94

CATALUNTA,
8 DEL NATL (Observado» de la Xara'

meteorològica catalana, cono:idead« per teNlooN
A tot Catalunya persisteix estacionan el regna de
boa temps, amb cel completament seré. — Les terne
peratures són altes, car a Tortosa la màxima ha estat de 34 gratis. •••• La mínima ha estat de 7 graol .
a Puigeerdi.

dar la talla mínima d'1'70 metres.
Per coneizer les altres condicions que sea precises per
prendre part en les dites opo-

sicions, poden dirigir-se els
sol•icitants, de vuit del metí a
vuit de la vetlla, a l'oficina munieipal d'ineormaeions, situada als baixos de les Cases Consistorials, anexa a la Comandäneia de la Guàrdia Urbana.
El termini per a l'admissió
d'instàncies acabarà a la una
de la. tarda del dia 31 de l'ac-

'Es reuniren, com s'havia
.acordat, a dos quarts de sis, o
sigui a les e et tocades, i preeidits pel consuetudinari tinent
coronel Alvarez de la Campa,
continuaren, com si diguéssim,
laborant per la felicitat terrena
dele barcelonins i agregats.
Posats a acordar, acordaren
energmament donar-se per assabentats (cense perjudici del
que un dia o [Peltre, naturalment, quan pugui, resolgui el
ple de l'Ajuntament) d'una comunicació del Govern civil, assumint la direcció do tot el relatiu a subsistancies.
'Es decide després autoritzar
l'obertura d'un pou a la plus
de Berenguer el Gran per veure
si &tú traban obres del Metro-

pelitä.
Fou tarnbe acordat que es dones un vot de confiança a la
eenyera Alcaldia i al senyor tinent d'alcalde delegat d'Obres
públiques i illurninacid, que es
(bu senyor Nualart, per altre

nom, per determinar el menor
termini possible per a la conetrucei6 de renació del Metropolità del Pla de l'Os. dit per
altre nom de la Boqueria.
Es denlarä que tothom quedés molt eatisfet després d'haver vist als treballs del senyor
Sellée, que es troba Usar arquitecte municipal, treballs eneaminats al descobriment d'unes noves ordenances que torea
aprovades äl tros de sessió
(fallir en el ram d'obres par-

lieulars.
Finalment, 1 per premiar el
hen comportament del senyor
Pons. celi han concedit quinze
dies (quinze dies, ehn de vacanees perque en faci el que
vnlgui. Tothom felicità el senyor Pons ä a tres quarts i cinc
minuts de nou; i un cop complert amb aquest deure d'amistat i bona companyonia, pasearen al eald de sessions per comunicar-ho al públic, sempre
tan nombrós encara que neo aseidu, cosa que quedà feta per
complet a le snou en punt, minut mes minut menys.

NOTES INFORMATIVES
DE .L'ARBITRI SOBRE LEO,
GrERS ALS HOTELS
A l'Ajuntarnent ens facilitaren la següent nota:
"Arel) relació al publicat en
premsa sobre l'arbitri de
filoguers aplicat al hotels, l'Alealdia crida l'atenció sobre que
no es tracta d'un arbitri nou,
sinó d'una transformació, de
conformitat amb el nou Estatut
municipal i de l'Ordenanea
aprovada pel delegat d'Hisentia, de l'arbitri que venien pagant els hotels des de l'agost
de 1919.
La Comissió mixta de representante deis hotelers i de l'Ajuntament, presidida pel tinent
d'alcalde delegat de Recaptafió, constituida, segons l 'Es tatut municipal vigent i amb les
amplissimes facultats que li
<lea l'Ordenança, ba estudiat
detingudament el problema.
Han estat esooltadee i ateses
totes les raonables manifestacions. formulades pels representante dels botelers, i, d'aeord amb ella, s'han fixat les
quotes dels segells aplicables
des del primer del mes actual.
La Comissió mixta i especial-.
inent el seu ?)resident, conte-

nuaran atenent i resolent les
reclamacions justas que es for-

LA COLONIA ESCOLAR DE

L'ESCORfAL
L'alcalde ha rebut una afectuosa carta del Reial Liras
Sant L' o ren de l'Escorial,
manifestant, en nom propi i en
el dels seus conveins, llur reconeiaement per la designació
del dit lloc per a estada d'una
de les Colònies Es colar s de les
que organitza l'Ajuntament de
~calera, afegint que oferein
ineondicionalment i cense cap
reserva el niés Retal 1 decidit
eneurs perquè els atludtts patita estiuejants aprofitin b6
Ilur estada a l'Escorial i tornin
satisfets dele ciutadans que els
tinguin.
ÓPOSICIONS PER A OVAR.
DIEB CREMES
: Havent . de proveir-se per PAjuntament nou places d'indivi•
dps de la guàrdia urbana (Bocele desarmada), es convoquen

opoéiOfl5 MUTO Der cobrire
lea •
*Zaire els requisito inaispeneattlet que precisa reunir tot
--- figuren: no haver
L33 anys ,d'edat, estar

Scder i ele senyors Latiegui,

va del avenços artística de la

AMBULANT
Una nombrosa comissió d'industrials, acompenyada del regidor jurat senyor Fournier.

visitä l'alcalde per interessar-li

*que es restringeixi la venda

ambulant, especialment pel
que es refereix a generes de
merceria pel molt perjudicial
que resulta als industrials l'excessiva tolerancia de l'esmentada venda ambulant.
L'ACTUACIO DE L'AJUNTAMENT
A l'Alcaldia ens han facilitat la seguent nota:
"Ahir al mati, a les cinc, l'alcalde acompanyat del regidor
delegat dels serveis de regadiu
i neteja, doctor Navarro Perearnau, revista minuciosament
als terrenys de l'Exposició tot
el material de regadiu i neteja
pública; a les sis, a la Granvia Diagonal, examjnaren detingudament tot el material de
neteja domiciliària.
Com a resultat d'aquesta revista, aviat se celebraran entreeistes amb el personal director de la Societat Concessionària del servei de regadius
i neteja, per millorar en tot el
que sigui possible i com ho
exigeix la higiene pública.
Tumbé examinaren els forns
crematoria establerts als afores de Sana; tole els departa'
manta, quadres, Cotxeres i desinfectors que la Companyia
a les immediacions de l'estació
de Magens.
A les deu del mati, la Comissió d'Eixampla, amb l'alcalde,
'visita les obres del viaducte del
carrer d'Espronceda, a Sant
Marte i altres carrers d'aquella
barriada, examinant tambie de-

tingudament sobre el terreny
tot el que es relaciona amb l'obertura del carrer de Näpels 'en
el seu encreuament amb l'estació del ferrocarril del Nord, obra
absolutament indispensable per
descongestionar aquella zona i
iniciar l'obertura de tots ele
carrera paraHels a l'esmentat
Tots els allí presenta es manifestaren absolutament conformes i sumament confiats que
mol!. aviat serà un fet la reforma esmentada."
A les quatre d'aquesta tarda
amb ele tinents d'alcalde a la Comissió de Foment,
visitaran les obres del Morret,
sobre les quals. recentment, ha
recaigut. una R. 0. del ministeri de la Guerra acce,dint a la
petició formulada per l'alcalde
de Barcelona, per construir
dos paseeigs a la muntanya de
Montjuich, davant de la mar,
juntant-se entre si a les proximitats del Cementiri.
Aquesta reforma, que costaria una mica a l'Ajuntament,
sembla que pugui fer - se en
combinació amb el pressupost
de l'Exposició 1926, i la seva
realitzadó ha d'esser una de
les millores mes befiefieioaes
per a Barcelona i de les que
mes cridaran l'atenció, car a la
ti tindrä la noetra capital un
veritable passeig maritim.
EL SENYOR GARCIA ANNE
CONTRA ELS PLATANS
El regidor seayor Garcia Acné ha
sotmés a estilen i resolució de la Comissió d'Eixampla la meció següent:
"Tenim en compte que els plätans són
arbres mes prepis de carretera que
per iadarnament de curere d'una ciutat urbanitzada, can amb l'excessiu
desenrotllament pr:ven la visualitat de
les formoses i artistiques façanes dels
edificis i la perspectiva de les grana
vies, aixl com que a rnoltissim veles
els dificulta la vista del carrete arelbant en alguna casos a introduir utaterialment les seves branques pels
buits de les cases, a part que el polsim
que desprenen és una molestia i un
perill per a la vista i per als pulmons
dele transeünts, el subscrit regidor
proposa: que es prenguin els acorde
que siguin pertinente i s'indiqui al senyor director de Pares pública i ate
brat la conveniencia de que, a malicié de quan es tracti de passeigs de

lastima amplada, ea procedir-se a la
planució d'arbres als carnees de Barcelona. tant si és per primer establiment com per eubstituir els que hagin
estat arrencats, s'eseolleiei la varietat
de teils, que tan bon resultat han donat
a la nostra aristeerätiea Rambla di
Catailm7L o uns altres arbres anidegs
que no siguin una rima per la bellesa
arquitectónica de les façanes de l'Eixampla; a exemple del que amb tant
d'éxit es practica a les elegants
tato del Nord d'Eapanya, on mai
estat cniprat als plateas Ala carrerí
/Miles a a quells œ atd.: .ealtulta

_els

CURS DE SOLFEIG
La Schola Orpheonica, cai,rer de Sant Honorat, 7, principal, donara un cures gratuit
solfeig per a nene' i nenes.
La matricula estä oberta dimarts i dijous, de set d nou del
vespre, i els dies festius, a la
tarda.
UNA VETLLADA A LA SCHOLA ORPHEONICA
Diumenge passat fingiré al
local de la Schola Orpheonica
una bella vetllada literaria-musical, prenent-hi part diversos
elements de la mateixa. entra
ells las senyoretes Ribalta,
Potts, Tort, Bardes, Ribalta
(M.), Pi, Comas, Tele (M.),
Guasch, Ortiz, Teys, que en
.conjunt donaren una vera pro-

tual.
EL PROBLEMA DE LA VENDA

•

•. VENTS SUPERIOS A BARCELONA. (8 oadatges de ratmosfera Mute, alas 7 del asad):
Altitud, =tres:
300, 1000, rsoo.
230,
Direcci6:
WNW. WSW. W NNW,
yelocitat en metres per segon:
2.
1.
I.
2.

OBSERVATORI NETEOROLOGIC DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
i
Hores d'observada: 7,

Barinnetre a zero i al nivel! de 1 amar: 7638, 7634. 764'7. — Termòmetre sec: 23'2, .25'5, 2$ '6. —
Terinómetre humit: 16'8, ado, 21 .0. — Humitat (c entéssimes de saturació): e, sil, 64. Direcció del
vent: idNaaa, SE., SW. — Velocitat del vent en m etres per segen: 4, 6, a — Estat del cel: quasi sera,
acre. — Classe de núvols: fracto - cúmuls; cúmuls.
Temperatutres extremes a rombra
Màxima: 28'1. — Mínima: 20'5. -- Minima are an de terra: 19'3. — Oscinació termométrica: 7'6. —
Temperatura mitja: 24'3. — Precipitada, aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 nones del dia
de la data: n'o milimetres. — Recorregut del vent en igual temps: 110 quilòmetres.

Arenys de lar

El centenari del
pailebot "Verge del
Mar"
Enguany la festa major d'Atenys
ha tingut un doble atractiu als que
ja habitualment comporta el programa de festes que se celebren a
la formosa vila de la costa.
Es tractava de celebrar el canteflani del pailebot "Verga del Mar"
que, com ja saben els nostres lectora. fou construit a les desaparegudes Drassanes de "Can Caldes",
que existien fa un segle en aquella

poblaci
ó

les set del mati sortí del inell
e i, pailebot homenatjaa que remolcava el "Monturiol", i al qual donaren escorta el yape,- "Freixas I",
i dos balandres del Cercle de Regatee.
Patronejava el veler el seu capitä, Francesc Bayarri, i com sigui
que encara no havia acabat el seu
descarregainent de garrofes, la velocitat se'n va ressentir, no amihect a Arenys fins bastant despees
de l'hora anunciada.
Amb el inagniiic vapor "Jausne
I" marearen, a dos quanta de deu,
el capita general i el seu acompanyament, ultra mimbrosos invitats.
Alguns altres Id anaren per la via
ferroviària. entre elle, el general
Martínez Anido, el qual, perO, despees de saludar al senyor Barrera,
que ostentava la representacib del
Rei, marxa seguidament cap a Vicis,
per tal d'aseiatir a l'enterrament dels
agents de noticia de l'escorta reial
morts en el tragic bote d'automòbil
i del qual ja <Atan assabentats els
'lastres lectors.
L'arribada del vapor coincidí galrebé amb la del tren; el pailebut va
eseer aconseguit a raleara de Pre
mia i la sirena del "Jaume I a el va
saludar. També des del carnpanar
d'aquest noble el pas de la "Verge
del Mar" va ¿esen felicitat per telegraf de banderes i repicament de
campanee.
Era un quart de dotze quan els
expedicionaris arribaven a Arenys;
al voltant del "Jaume 1" es formä
una rua de co barques de pescar,
lluint totes l'ensenya oficial. Un escamot de soldats, aanb banda i música, reté els honore corresponents
al capita' general. A l'arribada del

pailebot, mitja hora més tard, es
dispararen cots; la música entoni
la Marxa Reial i les campanea de
resglesia foren llançades al vol. Dos
hidroavions i un dirigible evolucionaren sobre la costa i les embarca-

cions.
Després al Pont de la Riera va
celebrar-se una missa de campanya
i es procedí a la benedicció del vell
;ailebot, apadrinant l'acte la formosa senyoreta Enría Vea Ferrer.
Acte seguit, tota la comitiva pana l'envelat, co companyia dels
coristes de "La Esperanza" i un
grau nombre de curiosos arenyencs.
AM tenia lloc la meló commene-

radva al velen centenari; piçla pri-.
Per raicelde. !l'AV/,',V1, • PrnYoT
•
•

No Es Rglaios
y

a. ESTA! DEL TEMPS A

LES

PROBABLEMENT RESOLTA
• navent'tepoeat com ele c•nveaia donat el rendiment de la
eessid r'ahir, els regidors, és a
dir, np, ele conseleers permanente, es reuniren per tal de
seguir passant l'estona i veure
s e is ocorria de resoldre quelcom que tingués almenys una
eierta i si no una incerta
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- PONLICITAT-

Moll Folleda, el qual, emocionadíssim, afirmä que l'acte era en recordama dels temps gloriosos d'Arenys
i de les caves Drassanes. Acabà dogiant la marina de guerra i amb un
visca mole patriòtic.
La bellissima padrina llegi unes
quartilles que
l'auditor', sem a de per es, a jutjar
pels molts aplaudiments arnb que
fou rebut. En recompensa li fou
(dele un preciós rain de flors.
Despees un senyor Morales va dir
un seguit de coses apropiades a racte, que no varein entendre be del tot.
Un caporal di mar, el senyor Fuster,
llegí amb sentiment una poesia állusiva.
El coronel d'enginyers de la Marina senyor Vez feu un minuciós
estudi de Ics excellents qualitats de
la goleta i recalcà que els inarins
catalans que ele construiren demostraren gratis dots, mirant no e 1 cost,
binó la bona qualitat dels materials
emprats. Elogià les desaparegudes
drassanes dalrenys i acabà demanant a la Mancomunitat de crear
una escota de fusters de ribera per
a construcelons navals.
El comandant de Marista, senyor
Ibarra, Ilegi unes quartilles, que les
males condicione acústiques de l'envelat no ens permeteren sentir. Acaba amb visques.
El general Barrera clogué l'acte
emb una allocucaa patriótica.
4 El con "La Esperanza" canta un
hinme a Arenys i el "Gloria a España". Despres tots els invitate es
trasliadaren a un indret gairebé
ideal, la "Fundació Xiire" on, servil per la rebosteria Orne, de Mataró, hi bague un esplendid banquet,
Eren une 3oo els cornensals.
No cal pas subratllar que lacte
trancorregué mes que cordial, afeetitosisaim. No lii bagaren brindis,
per() al -sobre-taula" hent no podia
dubtar del patriötic entusiasme que
Lavia despertat la festa.

El 14 de juliol i la
colònia francesa de
Barcelona

Park, sota el següent programa:
A les cinc de la tarda, festa infan-

til.
A dos quarts de sis, curses de bicicletes sobre la pista del skating.
A les sis, concurs entre els exploradors del Labende.
A dos quarts de sis: curses de dates.
A dos quarts de vuit, match de basket-ball a l'explanada central. La societat "Patrie" jugará contrae, "Gimnasie Tiberghien".
A les a-uit, banquet, presidit pel eónsol general de Franca.
A les deu, Gimnàstica harmónica i
poses plástiques per • la secció fernenina de "Patrie", acornpanyada per
una orquestra militar. L'orquestra interpretara diverses composicions des
de les onze de la nit a les diles de
la matinada. A la pasta de patinatge
hi tindrä !loe un ball de jazz-band.
A mitja nit s'encendrà un gran castell de focs artificials.
.
• • •
Amb motiu de la festa nacional del
as de juliol, el Centsol general de Frauea tindrä inolt de gust a rebre els
seus compatriotes al Consolat general, Plaça de Catalunya, 2o, dilluns,
14 del que som, a dos quarts donen
del =tí.

Crónica
;A-

dels

Jutjats
L .

DENUNCIES
Gregori Bueno ha denunciat
una dona que li estafa 200
pessetes amb engany. Li digué
que venia de part del seu gerrnä
que eslava maleta la qual cosa
era falsa.
— Josep García i Joan Duran han dereinciat que els ha-

4131.1.111.311.3.

Anuari General de
.,..Correus
'

• Ha aparegut el primer y olum d'una interessant publicacid que amb el títol de "Anuari
General de Correus" ha iniciat
l'illustrat secretari de l'AdministraciO principal de Correus,
de la nostra ciutat, senyor Julia
Reizäbal.
Conté aquest "Anuari" dades
exactas i completes de tots els
serveis postals, Metes d'oficines autoritzades, tarifes, números de "Celia" per a la
Premsa, i, en general, tot el
que poden interessar al Comerç
a la Indústria i ate qui bagin
daitilitzar els serveis de CorTale.

Apana la remesa de l'exemplar que l'autor atentament mis
ofereix, i el fe/teitem per la
aova ouoytuna iniciativa,

eiasme.

LES CANÇONS DEL IIESTRE
LAMOTE DE GRIGNON CANTABES PER MERCE PLANTADA
La darrera fondo que la
eminent, raptatriu Merca Plantada ha fet pel Sud de Frenes,

per donar-hi a conèixer les
mes earacteristiques eaneons
del mestre Lamote de Grignon,
ha tingut tant d'interès entre
els areants de la bona musica,
que molts d'ells han sollicitat
de l'exquisida artista 'la repetició d'aquests reeitals en diferente indrets de Catalunya.
Tant Merca Plantada Com el
mestre Lamote estan disposats a satisfer l'anhel d'aquests
seus admiradors, i, per tant,
pedem ja avanear que la tournube catalana d'aquests eminents artistes abastara una
grasa . importäncia i un positiu
in teses,

Amb motiu de la festa nacional del
14 de julio!, la colimia francesa de
Barcelona celebrará una festa al Tuna

• .

Els expedicionaris desembarcaren
al moll de la Pau, a tres quarts de
vuit del vespre.

Schola, finalitzant la testa la
senyoreta A. Morell, la qual,
amb una bella ven, interpreta
cançons de Zamacoi.. C.
Franch, Grieg i Mestres, essent d'aquest darrer "famni de
la Font', que fon bisada a
precs de la concurrencia. Va
acompanyar-la al piano el mesIre director de la Seloala En J.
Valls.
Desitgem a la Schola Orpheonica que perduri el seu entu-

Fins ara són ja ben nombroses les riuta1A. . que es proposen prendre par/ en aquesta
tournée, que. segens tenim en-

tés, tindrà ¡loe d'aquí a poca

dies.

• ••
Cultura Musical Popular
convoca els seus seeis in la junta general que tindrà Roe ami,
divendres, a les dotze del !naif, al seu Cstatge social. Salmeren, núm. 3. Entrada per

Seneca, 2, principal, segona.

Els Teatres
ESPANYOL. — Reposició

de "Carrito de la Cruz".
Diumenge vinent, dia 13. Micha Ilem
a rafavorit Teatre Espanyol dues representacions extraordinàries per la
companyia Castafío-Cuadrenys, de la
formosa comedia de Pérez Lugín i
Linares Rivas "Carrito de la Cruz",
obra que ha constituït reodevenement
Inés gran en la temporada present. Els
'primes papers de l'obra cstan encomanats als prestigiosos artistes senyores
Illescas, Soto i Castillo i dels bornes
Cuadrcny, Samsó, Salvador, Castro.
Castellanos i Valdiriese. La ¡unció
de la tarda serà augmentada amb la
bonica cotnedia de Prada i Miguel
"Los hijos mandan". A jutjar per
l'escolie alela programes, esperem venre el Teatre Espanyol stapelt de
públic de bon gust.

ELDORADO. — Serena d oflore de Censo; Hidalgo.
La formosa canconerista, als llavis
de la qual el cuplet picarme és corn
suau i candord.s poema. la inimitable
Como! Hidalgo celebrará avui, divendres, la seca "serata d'onore" a
les taules dels seus grans ti-jorras, Eldorado.
Comed Hidalgo. en finalitzar la seva actuació davant el Atine que tant
Iba alabat, eol deixar un record
agradable de la eeva curta estada a
Barcelona.

vire' robat Hure carteres.
DETENCIONS
Francesc Pérez Pérez, rectamat pel Jutjjat de Vilanova, ha
estat detingut.
Tambe ha esat detinguda Maria Pérez, minyona de servei,
acusada d'haver eomés un furt.
PROCESSAMENT
S'ha decretat aute de precessament contra Joan de Roya,
fals periodista, el qual, valentse d'un carnet professional, ha..

Obsequi de
la

"Nestie
•

via comes diverses estafes. Roya és a la Presó Cellular.
DE L'INCENDI DE
"EL VULCANO"

Els perits enginyers industrials han 'lliurat al Jutjat el

dictamen dele danys moleta per
l'incendi dele tallers "El Vulcano". Pugen a 2.217.000 pessetes. Es creu que l'incendi fou
prodeit per curt circuit.
EL DECRET D'AMNISTIA
Ahir se suspengueren a les
Seccione de !Audiè n cia provincial les eistes de les causes assenyalades, car els delictes estan compresos en
decret
d'amniatia.

e

Societat

1

Contra remesa de 25 etiquetes blanquee de les qua
van engansadea en el pot
de la Fuina Ladeada ldea•
tle, es regalara una preciosa nina.
Les etiquetes poden prosentarse a les oficines' de
la SOCIETAT NESTLE,
Granvia Layetana, él, Barcelona.
Aquest obsequi anirà
goompanyat d'un Bugle(
del nostre Concurs per a
l'adjudicao i d d'una nina de
gran (aman)'.

Quaranta lores: A resglésia
roquial de Sant Jaume. Horca d
posició: de dos quarts de sis del
a dos quarts de vuit de la tarda.
Cort de Maria: Nostra ›Dona.
Patrocini, a la Catedral. .
Adoració nocturna: Toril--del
Salvador d'Horta a l'església pa
quial de S. hf. de Jesús de Gr
Vetlles en sufragi de les animes
Purgatori: Torn de la Purissima Sa
a la capella de l'Escorial.
NOTES DEL BISBAT
Es troba a Barcelona, de tor
del eme viatge a America( el gen
de l'Orde Mercedária, Fra
López Santamaria.
L'iHustre religiös mareara a Mal
a tomeneaments de la setmana
trant, ami) l'objecte de presidir el
pitol Provincial Mercodari que se
lebraeä a aquella ciutat els dies re
re del corrent mes.
— Al Retal Monestir de Santa a
na de Jerusalem diumenge vinent
ea' la seva professió de vota sol
nes Sor Isabel Boixader i Serra.
apadrinada per En Teodor Lanllng
N'Isabel Roca, i farà el serena e!
cuita P. Josep Prat, de la Resid'
cia de Manresa.
—En ll'Ofkei que se celebrara
Mataró el dia de la festa major da.
quella ciutat, hi oficiarà l'abat ma
trat del Monestir de Sant Miguel

Francesc Parere.
PIA UNIO DE DEVOTS DE
SANT PANCYAS
Basílica de Santa Maria de la
—Demä, a les vuit del mata missa a
l'altar del Sant advocat de salut
feina, practicant-se durant la misas
ele exercicis mensuals al Sant
Els devots que vulguin inscriurea
a la Pia Unió, durant la miela pe.
dran dirigir-se als senyors de la Jte.
ta, en la tanta petitória.
MISSA NOVA DE MOSSEN

PERE SERRA MANENT
Diumenge passat tinqué lloc a res.
gl¿sia de Sant Estere de Granolleri
lacte solemnisaim de la celebració
la Missa Nova del jove prevere rno!
sin Pere Serra i Manent, fill d'aquc.
ha ciutat.
El neu sacerdot fou apadrinat pe
En Lluis Serra i Guardia i per j'ir
Montserrat 011er de Brustenga.
Despees de l'Evaugeli. el catedratic
del Seminari de Barcelona Dr. Eduard
Roman pronuncia un eloqüentissim remó en el qual canta les exceHéncies
del sacerdoci catòlic. Tingué paraulej
de lloança i felicitació per als parea
que tenien el goig de veure eleves
ser, fill a tan alta digediat. 1 pe:" alt
padrins, que n mb tanta trrunific5cae‘2
se sabien sumar a un note de tan
traDnuscreainidt
flciaeelebració
la
del Sant
criíici l'Orfeó Granolleri exenta b
Missa de Goicoechea "In honorem
mac. Concept. B. V. M.".
El besamans dura més de mitja hora
Acabada la cerimònia religiosa, eh
invitats foren obsequiats amb un da
rar a l'hotel Europa. A l'hora del
xampany., els amics de carrera de
missacantant, els sacerdote de Grane.
llers, el senyor ecbnom, el senyor Sta
dirigiren paraules de i•
ea Dachs
iiritació i d'encoratjament, i brindar
perqué l'èxit coronés la missió
grada que comença, a les quals ca.
testà el propi moss'én Serra agraiet
tete1 aquelles manifestacions i eárimase a tots.
Pot estar satisfet el missacantant
d'haver començat la carrera sacadatal amb tan esplèndid padrinatge.
XXVII CONGRES ECCARIgTIC
INTERNACIONAL AMSTERDMI
L'Apostolat Central de rOració
ea tots els inscrits a la pelegrinació
d'Amsterdam, que la Missa que F.
cedirà a la cerimbnia de la benedicció
i imposició de la insignia tindrà Ilx
a. dos quarts ¿'once d'avui, a la parroquia! església dr Sant Jaume
questa ciutat.
El Cardenal primat presidirä a
terdam els actes de pietat que Urm
els devoto barcelonins que aosistira:
als artes del Collares.
La sentida del grup de pelegrins se
rà en el tren de les 1857. per lestacilt
de França.
PARROQUIA DE SANT VICEN.5

DE SARRIA
Com ls coAum de teas ele aTr , ele
dies lo. 11 i 12 del que som l'Ap.
telas de l'Oracib daqu..sta parr;Nm

celebrará sulenme triduum de prepa
nació a la festa con.' a final dels
dedicats al Sagrat Cor dc Jesús tiadrà !Ice diumenge, dia
A les set de la tarda, exposat d
Santissim. es resarä el sant rosa.
Trisagi a la Sena. Trinitat cantal pel
poble, exercicis propis del Te:detall
alternan amb el cant de 'detectes ea'
la capella de música i poble,
pel mestre Rand. Angel Obiols,
sertub pel molt illustre doctor Josèr
Portales, Pbre., canonge magistral de
la Sus de Barcelona, acabant-se ama
aolemne benedicaló del Santanim i "cetina.
NOVENA A NOSTRA SENYO-

RA DEL CARME
La Contraria del Carme de la Br
sílice de Santa Maria de la Mar, une
de les mis antigues de la ciutat, heina la seva celestial Reina atub un1
novena, que va començar dimarts
sal, en la qual predica el pare Sed
que cantà les excellenciea j prerrag;
ajare del Sant Escapulari Carmelita
despees es canta la Salve Carmelita.
na, veient-se tota els actes molt cea
correguts de fidels.
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EL OVERN DEL DIRECTOR! MILITAR
,
In GENERAL PRIMO DE RIVERA HA MAMUT CAP AL MARROC

.94140-111.
QUE ES DECLARAREN EN VAGA PERCIGARRERES
PER CASTIGAR LES
QUE NO S'ACCEDIA A LA PETICIO D'AUGMENT DE SOU QUE HAVIEN
FORMULAT. EL DIRECTOR! HA DISPOSAT QUE LA FABRICA DE TABACS
RESTI TANCADA DURANT TRES DIES.
EN PRIMO DE RIVERA AL
MARROC
A dos emana de vuit de la tarda
arriba a la Presidencia el general
Primo de RiVen, reunint-se tot seguís amb els vocals del Directori.
La reunió. dura uns quin« minuts. iacabat el presídela es trasiladä a l'estació del Xigdia
El general Primo de Rivera, despees de saludar a la majoria dels
c;ue estaven a l'andana, pujà al
breack d'Obres públiques, que havia
estas agregat a l'exprés d'Andalusis, que surt a les 8' 20 de la nit.
El president del Directori,
abans de sortir -manifestà que

aniria primer a Ceuta, iraní a
Tetuan i després recorrerb la
zona. traslladant-se tot seguit
a

El viatge durara uns quince
'dies.
LA REUNIO DEL DIRECTORI
Els periodistes preguntaren a la
mateixa andana, al general Magaz,
sobre l a . reunió que havia celebrat
el Directori a dos quarts de vuit de
la tarda, contestant el dit general
que hacia estas breufsnma i que sols
i mis que res, atavía estat per acosniadar-se del general Primo de Rivera.
El general Vallespinosa, amb el
qual també parlaren uns minuta els
periodistes a l'estació, coincidí amb
les maniiestacions del general Magan afegint que en aquesta breu
reunió que havia celebras el Director: es començà la lectura de les dar-eres noticies que havia remes l'Ah
Comissari d'Espanya al afarroc.
Les noticies, són totes molt satisfactòries, havent-se presentat cahiles per aoRicitar l'haman, o sigui
ter el saerifici de la vedella i subNOTA DE LA PRESIDENCIA
A última hora dc la tarda han facilitat a la. Presidencia la aegiient nota oficiosa:
Ha estat mal informat el periòdic que dona la noticia que avui es
veuria, en junta classificadora de gererals. l'ascens del general Bereuguer
i que seria presidida_ pel president del
Directori.

Na hi ha coneixement oficial d'haNer-se aplicat limnistaa al general
Berenguer (que indubtablement s'aplicarl) ni inotiu perquè el general Prime de Rivera presideixi la reunió d'asta, que ti per principal objecte donar
possessió als nous vocals, els directora
de la guardia civil carrabiners, i examinar els expedients de classificació
carrespanents.
Tampoc, quan arribi el momeas de
veure el del general Berenguer, hi concorrer el general Primo de Rivera
Les informacions erre/Mes sobre
asstueptes tan delicats, poden induir
al panas a creure en combinacions i
arranjaments que no hi ha, ja que
cada Tribunal o organisme funtiona
amb absoluta autoritat i independen.
cia."

L'amnistia
i el general Berenguer
Avui ha estat aplicada varnnistia al general Damas Berenguer.
EN GASSET AL PALAU
Aquest mati visitaren a don Alfons
arnbaixadors de França i de la
República Argentina.
Lex -ministre senyor Gasset estigue al Palau per donar les gràcies
al rei pel condol que li va trametre
amb motiu de la mort de la seva
mullera
LA VAGA DE MIERES
Oviedo, 10. — El Comitè ese-

eatiu del Sindical miner ha visitat el general Zubillaga. II/ anifestant-lj que acceptaven la
fórmula que els va propesar
respecte l'augment de do . s rals
e n el jornal, perb que no podien admetre )'augment d'una
hora de treball per .fraetar-se

d'un acord internaeivnal. e/

.mantenir'la jornada de vuit hore 5 .

El general papa:lotera una alira nova reunid de patrons i

ebrere rni na nee e'Pee eme' d'eet
lar el conPlicte.
Demà conferenciar ia el general Zubillaga amb ele obren i
patrons metallúrgies per estudiar le solucid de la vaga a
les f»riques de Mieres.
LÉS ADMINISTRACIONS
DE LOTERIES
Madrid, ro.—La 'Gaceta" publica
Una Reial ordre referent a eadjude
carie d'administracions de loteries,
que en la SCV3 part dispositiva diu
Primer.— Mensualment publican
la "Gaceta" de Madrid una relació
de les administracions vacants, indicant el nombre de les mateixes, població, barri o districte al qual pertanyee, expressant la fianza que s'e-

sigeix per aconsegujr-la i els legressos assolits durant el darrer any que
estigué oberta, fixant el terni ti allá:cien per poder soHicitar-la i assenyalant l'obligació que contras" les
Persones a les quals es nomeni o a
leo quals ¡adjudique d'atendre per-

Prou hi ha qui assegura que

el senyor Manzanares no de pas
l'ente culpable del delicte o dele
deilictes que se l'acusa. Tot podria desee, fins i tot que ell loe
l'autor de la falsificad() de la
signatura a que hem alludit, peses tocan( a la inversió dele fons
desapareguts o defraudats, cor.
ren diversos rumoree
Podria esser inolt, be que
irgue!. assumple litigues sorprenents rainificacions i resultes que en apreste afers esti.
guessin complicades nitres persones.
EL SENVOR SÁNCHEZ GUERRA

En l'exprés de les 8'15 ha marital
DETENGIO DE MANZANARES cap a Sant Sebastiä. amb els seus fills,
sonalment el despatx de l'adminisMadrid, 10.—Ma estat detin- l'ex-president del Consell senyor Joó.
traci
Guerra.
Segon.— Les administracions be- gut Llorene Mauzanares, admi- sepASanchez
acomiadar-la hi .han anat cls exsan adjudicades per la sots-secretaria n'Orador de la comtessa de la
esministres
del
partit conservador seNiebla, a la qual se euposa
del ministeri de Finances, a orfes o
nyors conste de San Luis, Dominguez
tafa una important. quantitat.
vídues de funcionaris de l'Estat, ciEn el moment d'ésser detin- Pascual, Rodríguez Viguri, Montejo,
vils o militars, tenint preferència els
gut, no portava cap diner ni. Andrade, Pailas: Espada i Sana Esque en igualtat de condicions gaucartín, l'cx-ministre lliberal Natali Ridocument d'imporlánria.
deixin de mis petita pensió i hagin
Ha romas a Sant Sebastiä des vas i els senyors Castells, Martínez
de mantenir major nombre d'orles o
del 29 de juny fins ahir que Acacio, Santacruz. Bugallal (Darius),
filia, publicant a la "Gaceta" les rePeña Ramiro, Quejana, Marfil, Ceremprengué el velera cap a Malacions 1 nomenarnents.
drid.
vantes i molts altres.
TUERO, 1-ACANAL I SIRVENT,
desestat
En saber que baria
A UN "SOMATENISTA" LI PREEN LLIBERTAT
bigot,
el
s'afaità
colserta l'estafa
NEN EL REVOLVER
Madrid. ro.—E1 Suprem de Guerra creient que d'aquesta manera
El "somatenista" Casimir Rodríi Marina ha dirigit comunicacions per- no seria reconegut.
'Posteriorment i comprenent guez, de quaranta anys d'edat, denunque siguin posats en Ilibertat, per trobar-se compresos en el decret dile- que tota fugida seria inútil, de- cia a la comissaria que merare estava
nistia, Cl general Tuero, el qual so- gut al ce/ desplegat per la noti- comprant tabac al quiosc de la Gibefreix condemna a la fortalesa de Guacia, eagä pels carrers de Sant les un pispa Ii ha pres el revólver que
dalupe, a Sant Sebastiä; coronel La- Schachs esperant d'un moment portava al cinyell, sense que se'n docanal. teclea a la fortalesa de Mont- a l'altre gire el detinguessin.
nis compte.
Secarla que no és cert que
e-ea , i el de la mateixa graduació
PER LA PROTECCIO DELS
Sirvent, pres a presons militars de hagi travessat la frontera, inMENORS
Franea.
a
ternant-se
Madrid.
Amb motín de la desaparició de
La eeva estada a Sant SebasCom es recordara, aquests torea conles tres nenes a Madrid i d'haver-se
demnats pel Consell de Guerra amb tià ha estat un sic preeäria per
la falta de diners. En eactuali- intentat comen actes sernblants en
amb motiu del cornboi a Tinca.
tat, l'aepeete de Manzanares es algunes províncies, el Consell SupeLA,DEFENSA DEL GENERAL:
miserable. Sernbla mes un va- rior de protecció a la infäncia ha diNAVARRO
rigit una circular a les juntes progahund que altea cosa.
Diversos arnics del senyor RodriEn la sosa deelaració confir- vincials, interessant-les-hi la necessitat
guez Viguri projectaven ce)ebrar un
mà que intentà suicidar-Se, i e/ dense en qué es troben aquests
banquet en honor seu, amb-matiu del
fent-se dos talile a les munye- organismes oficials en el compliment
informe
que
proatinelä
en
la
brillam
ques. per5 que en vetare que li de fes Beis vigestts, de posar /a mes
defensa del general Navarro.
sortia sang en abundància es acusada amuele, per combaten amb eneaCom que el senyor Rodríguez Virentä amb aigua oxigenada.
gla aquests greus i penables fets soguri ha deelinat l'honor, s'ha acordat
Amb el fi de destruir tot cials, requcrint a l'efecte als pares,
imprimir el discura de defensa i re- allò que pogués comprometre't tutors i a la societat, perquè compleipartir-lo profusament.
ha esquincat molla documente. xin amb Pues deures de protecció,
Diu que la pèrdua do les dhumanitat i de defensa, en be dels
ELS CENTRES D'ENSEquantilats que falten a la se- menor!.
NYAMENT
Vélez, és
Acial ordre disposant que pels nyora marquesa de
únicament i exelusivament a EL PRINCEP BEREU D'EGIPTE
sots-secretaris dels ministeris es conegocia desgraciats que portà
muniqui , a aquesta Presidència i en
El prineep hereu d'Egipte,
a cap mentid d'un altre senyor,
el tenuini de quinze dies, si misesposa i el
del qual sha negat a que amb laes:diva
nom
el
docent
o
associacentre
teix alguu
seu onele, noria a Espanya
donar.
que desemabans
d'abir
ció autoritzada per expedir titols side
des
Sembla que ha manifestat que bareä a Almeria, vindrä
a Mamilars als que capen l'Estat.
la quantitat defraudada no he
drid de rigores indigne. Per
LA VAGA DE LES CIGARRERES
ha estat recontment. Aquests de
Palau
com
tare.
al
aquesta rad,
Madrid, lo. — Com de costum, va cometre fa bastant de temps,
als centros oficiala. no se sap
aquest mati acudiren toses les operai amb l'esperanea de recuperar encara la data de la seva esla auanitat perduda, amagä la
tada en aquesta Cort.
ries a la fàbrica de Tabacs per presvernal
de la situació durant els
El princep només anirà al
tar llurs serveis.
meses que pe g ué,. retardant per Palau per fPr una visita parLes cigarreres es vau veure sorpreticular al rei„
això la formarie del balane. el
ses amb la presencia de nombroses
El princep, la sena esposa i
qual Ii demanä en mes d'una
force; de la guàrdia civil i de seguel son oncle, han vingut a Esocasió.
retat que voltaven
panya procedents d'Alexandria,
La seva vida en ele darrers
La porta central de la fábrica era
i Oran, a bord del yaeht
temps fou una inioa ostentosa, Túnis
completament tancada i hi havia fixat
"Kakarkas".
encara saue no en la mos-ura que egipci
el següent avis:
Despees
del seu pas per EssIza volgut relatar.
"En vista de l'actitud injustificada
panya, visitaran altres nacions
las
de
fortuna
li
Els
seus
Val
d'Europa.
de les operäries daquesta fabrica, les
permelien alai?) i molt zu4, puix
ELS FUTBOLISTES
quals abandonaren ahir el treball, amb
ei be en els.assurnptes nue tenia
Contestant
el vot de gràcies i
el pretext de qui no s'havia resolt
ha perdut peor) (l' un milió i mig. de desagreuges que Ii Isa cornuni
immediatament Ilur petició de l'augen neeneis degradats, aquesta rat en un document la Federainent de preu de les labors, el Direcquantitat nertanvia enieament 1
Nacional de Futbol, el comte
tos ha disposat el tancament de l'esexolusivarnent a la comtessa de ció
de 1;5 Mollera ha dirigit al nou
tabliment durant tres dies. Dilluns
Niebla. ja C/11 e la fortuna par- president
la eeeüent resposta:
s'obriran novament eis tallers, admetienlar del senyor Manzanares
"La denúncia i critica dele
tent a les que es presentas, acceptant no ha sofert cap minva.
que s'estiniessin comeles mateixes condicions que actualment
Enriara que sehre les eauseet errors
sos per 'l'anterior Comitè, no
regeixen a la Fabrica, i consideran:se com a acomiadades les que no ea
presentin.—L'administrador cap, Ubald
Reixach."
Aquest avis era molt comentat per
totes les cigarreres, les quals, formant animats grups, romanien al voltant de la fäbrica.
A les onze arribá a la fàbrica cl
director general de Seguretat, acera
panyat del cap de la primera brigada. S'entrevista atnb l'administpador
de la fabrica. i acordaren les disposicions necessàries Per muntar un servei de vigilancia dintre i fora de l'ea
diiici. Aquest servei el presten l a.
guardia civil i el cos de. Seguretat.
Parlant amb els periodistes, l'administrádor de la fábrica ha da:
Les operàries dels tallers, les quals
sumen mies 2.5 00 , ein feren dissabte
Mea petició sobre l'augment d'un so
ser loa en les labors. Com que n'hi
havia d'altres que demanaven Inés i
no estarcir d'acord amb la petició, vaig
resoldre esperar per a sotmetre e/ cas
a consulta dcl Consell d'Administra-

ció.

Així ho vaig fer veme a les obreres, pena aquestes, lluny dc canfornur-re, protnagueren dilluns un avalas
als tallers. Dimarts romangueren
actitud pacifica, pero ahir, dimecres, a
dos quarts de sis dc la tarda, s'inicia
la protesta amb caràcter mis violent,

fino al punt que deixaren parar les

màquines en mig d'un gran eseändol.
Davant d'aquesta situad() i davant
els temors de que es reproduis el conMete, vaig exposar el cas a les autoritats, que hin adoptat la mesura que
coneixen de clausurar la fabrica durant tres dies can a càstig a l'actitud
de les eigarreres.
Per Itur part, les cigarreres es mosteen apenades per la disposició adop
Cada de tancar la febrica, afirmant
que no eren mereixedores d'aquest
cistif, car es limitaren a deixar el
trebalt una hora abans del normal,
sense escandalitzar. Elles solliciten in
petit augment, sigui el que sigui, sea-

se precisar guantear.
A migdia les obreres es retiraren
dels voltants de la ferrita. Acordes
nant aquesta queden l'esterada, de seguretat i forces de la guirdia civil.
No hi llague incidents, ni s'ha practicat cap detenció.
Les olarcres de la ¡beca de

Tabacs

que es troben en vaga no pertanyen a
cap societat de resistenria.

que hauin po gut motivar el
vial ge de Manzanares a Madrid
res e 11 conrret so cap fins ara.
el mes nrebable As que la sena
deseare-lada situarle) MI portes a
la Corl. per !robar recursos al
seu dnnrieihi. i per niel( es dirigí
a casa .seva del carne de Sant
Bernal. en t'en delingut.

NOVES COMPLICACIONS
Manzanares urdirá a Madrid ahir
a les set del usad en l'exprés di:un: esmorsä a un bar del passeig
de Sant Vicens i desprees estigué
passajant per Rosales i la Moncloa.
A rnigdia allá a casa seva i allí romangué fins a les set de la tarda,
a la qual hora sortí a donar un passeig.
Al tornar, a les onze de la nit,
fou detingut pels agents, que l'esperaven al portal.
La detenció bou deguda a una confidencia, es creu caue del porter de
la casa que denuncià a la Comissaria la presencia a Madrid del senyor Manzanares.
Llore« Manzanares ha eatat
posada a disposició del jutjat
guärdia, que aquesta larda, a daraera hora, ha ordenas el sen trasllat. a la presó Model.
Toeant al deliele d'estafa que
se l'acusa, sembla que está de-

i que Manzanares es'
troica eonviote i confés; perú
això no es pas tot. sin4 que
existeix tambd

un nitre deliete
que és el de falsetat.
Segons noticies de carácter

extra-oficial, el senyor Manza_
natos ha disposat de edite fons
de la comtessa de Nisbil. valent-se, per pignorar -los, d'una
falsifiració, la de la signatura
de la seva.poderdonant, ja que
no està confirmat que per a la
inversió o maneja dels valore de
la senyora marquesa de Vélez
tingues cap poder.
El tse de la falsificacie
despeen de l'ofici o oficis del
Banc d'Espanya. dones si he
aquest centre bancari lliurà primerament un ofici on . ers detallasen les operaeions realitzades

amb els bens allà dipositats a
nom de la comtessa cle.
no es menys veritat que el jutjet instructor ha sollieitat del
Bloc una ampliació dell primer
ofici, que ha estat contestat amb
un altre on se satisfan tete els
desigs del jutge instructor.
S'ha comproval. mitjançant .el
darrer ofici, el Mide de falsee

eemblea, en caeos tan clara
com el de Galicia.
Lee Federacione regionale resulten actualment equiparades
acuse que Unguin per a res en
n'apto la importància

Gen de cadascuna.

D'aquf aquests blocs antedeporlium, que en un termini no
molt l la rg conduiran al cisma
frderatiu I a la mor/ de la Fe-

deracid espanyola de futbol."

DEL MARROC
ELS COMBATS DE ROBADARSA
Madrid, zo.—E1 corresponsal d'un
periòdic dc Madrid, testitnoni de les
operacions de Kolsa-Darsa, explica
uous episodis de l'heroisme de les
tropes.
El pas del riu fou una de les fases mes dures del combat.
Diu l'eamentat corresponsal:
Era risas gran el fue j'entre l'enemic havia adoptat l'estratagema
d'esperar que els legionaris s'acostessin
a intentar passar novament el ritt arnagats al tossal de la dreta i davant de la posició, aixi cont de les bardisses mes
capeases de l'Amago. L'enemic
obrí terrible foc des de tot arreu
quan els legionaria avançaren per
passar novament riu. Les bateríes protegiren l'avene dels legionaris.
Generalitzat el foc en llanca i
front , sortiren forces peninsulars.
La guarniel() de Charuda, el qual
lloc guarnien uns quants indigenes,
fiu causa corrió atnb l'enemic.
El capitá Quintana, interventor
general de Gomara, que baria sortit a primera hora amb cent fusells,
atacä el poblat de Bagula, a la dreta de la columna de Puerto Fontin,
arribara a l'aduar d'Afranul, aixecal lambe en armes. Els rassiä i
cremà, causant quatre morts a l'enemic.
LES RELACIONS ENTRE LAPS
GABILES
Melilla,— El director de "El

Telegrama del Rife senyor Lbneta, que araba de tornar do
zona occidental, comenta la velleitat dele moros i refereix els

segiients episodis:
-Dies enrera vigilava la costa
del Miseree un caminen. En veu.
re uns moros que des de la costa movien banderetes blanquee,
el eanoner hi al anea un bot, informa:asare que els moroa els
fderion fruitos, nos i gallines.
Eis moros i els rnariners varen
fraternitzar. tornant els primers
a bord amb abundoses provisions i oferint repetir la visita
guantes vegades yelguessin. el
cap de poco dios el mateix baleen fou hostilitzat (les de la
mateiea platja."
Afeeeix que el passat mes de
reaig una mora filla d'un prestigies cap de la cäbila de Gomera. va ¡vencer la linia te/ce:mica
estesa des (le Beni 17rriaguel
Cine al ramparnent
Reine Assabentat aquest, eionb
ordre a dos soldate de la sera
guardia quo portessin presonera la noia. Els cabilenys de Gomera van tallar el cap als soldat s d'Abd-el-Krim. Iliurant_los
al cap lis iara Aixii va donar motin a uno combate entre els gomales i els partidario trAbd-elKrim.
Peques setmanes despees. els
de Gomera, no solament oferiren asil als seus rivals. sind que
haurien pogut ésser mai motiu els ajudaren en l'intent de rende greuge per ale qui acudim a dir les possicions ele la lima del
l'assemblea, n'obstaut haver ja Lau.
dimitit inevocablement, resolts
a escoltar els carrera que es
formulessin i a contestar-los,
segone el nostre Heial saber i
enlendre.
La causa de la meva retirada
no fou tan sols eadopeiú per
DE BARCFLONA
alguns asserableistes dels mes
de.saereditals mètodes parlaBAIXANT D'UN TRAMVIA
mentaris de disciissie i eritiea,
Baixant d'un tramvia en marxa,
sine el convenciment que s'es- de la linia núinero 12. Josep Reus
lava inferint al futbol un dany Cervera. dc quaranta tres anys, es

Darrera . hora

irreparable.

Els delegats federatius, per
afermar la sena autoritat damunt el Clubs han anullat en

absolut la del Comité Nacional,

els falls del qual estan demés,

per torna, subjectes a revisió,

i polen ésser anuilate per l'ese

produí la fractura de la cama esmierra i contusions a les regions
molar i ciñan, de pronóstic greu
El iet ocorregué a les deu.
Després d'auxiliat al dispensan del
carrer de Sepúlveda, passá a l'Hospital Clinic.

tds a alela'

DE MADRID'
a

EN HONOR DEL GENERAL

CABANELLAS

A la Bombilla alza celebrat aquesta
nit l'anunciat banquet com a hornej
natge al general Cabanellas, pel seu
ascens a divisionari.
Als postres el comandant Destinas
ha fet ús de la paraula per oferir el
banquet al general Cabanellas, el qual
ha expressat ti seu as:almena per rhomenatge que se li feia.
LA VAGA DE MIERES
Oviedo.—El general governador ha
manifestat que aquest matí sala reunit la comissió mixta de peines i
obrers tninaires amb la representació
especial hullera per estudiar la soluci ó.
del conflicte.
Talaba ha dit que ha Musas als Saguistes de la fábrica de Mitres una
'fórmula que estudiaran en l'assemblea que celebraran demä.
L'alcaide ha manifestar que l'ha visitat una comissió de patrons flequers
per anunciar-li que d'aquí vuit dies
deixaran dc fabricar pa els obrers, els
quals solliciten el canvi de les hoces
de treball.

DEL MARROC
COMUNICAT OFICIAL
Zona oriental. Sense noVe-

tal.
Zona occidental. — L'opera ski sobre Xeruda i Loma
Verde, per la columna del Lau,
s'ha realitzat sense novetat, no
fent l'encinte acto de presencia.
Per ere& de fatiga deguda a
les pessimes condicione del
terreny on operaren ahir les
nostres trepes i el sufocant calor del dia, avui ha deseansat
la columna.
Demà continuarä la sena ae-

tuaeicl.

Aiiir en el servei de proteecid de l'aiguada de Coba Darse,

neroplä,
oculta entre els matolls del
bese, resuttant mere el soldat
del regiment de Ceuta Miquel
Fleta i ferit gravíssim el soldat del mateix cos Manuel Rodriguez.
Avui, sense novetat.

ese/zatá la bomba d'un

NOTES DE TETITAN
Tetuan, lo. — Va arribar a aquesta
placa el cap del grup de regulars ind'genes de Teman. Immediatamed
es dirigí al Palau de la residincia, celebrant una entrevista amb l'alt comissari.
— Aquest usad s'han elevat a l'aerOdrom de Tau diversos aparells de
les esquadretes militars, les quals han
efectuat importants vols de reconeixement. Impressionaren plagues, en
les que s'hi veu els atrinxeramenta
que l'enemic havia construit feia temps
Evolucionaren principaiment sobre :I
forti d'Hol, Iloc en qué fa pocs dies
es combati aferrissadament amb els

rebels.

. NOTES DE CEUTA
Ceuta, ro. — A bord de l'Almirante Lobo", han arribat, procedents
de Uad-Lau, les forces del regiment
del Serrallo, les quals defensaren la
posició de Kobba-Darsa.
Els Tabors primer i quart de Regulars ehe Ceuta anaven comandats
PSI tinent coronel senyor Alvarez Arenas i els comandants senyors
Tenas i Pius Echevarria, i el quart
tabor de Regulan de Larraix anava
comandat pel capia Montañés.
Aquestes forero es bateren en els
último combats, perdent la meitat de'
Ilurs efectius.
— E i comandara general de Xauen
va arribar ahir cap al tard, despees
d'haver dirigís l'operació complementarla i visitas la ciutat esmentada. P
dos quarts de dotze acabà l'operació,
quedant proveída Loma Verde i assegurades les comunicacions entre Dar
Acobba i liad-Lau, Queda, dones, la
Unía oberta i sense enemic.
UNA ORDRE
Melilla, lo. — Confidencies mores
asseguren que Abd-el Krim ha escrit
a Ibarra que combat al rat Lau, dientque es retirin a la zona oriental en
vista de la ineficacia dels combats
llamas i de no bares resistit l'última
escomesa.

la tolden

No tetes les petioions que oí den

Alfons durant 4ecursi6 per Catalunya foren sollicitant millores meterials. Per exemple, el senyor Cunea
de Manten, s'asar
alcalde

ressä perque quan el monarca torné:
a sisear aquella població ho fes anee

panyat de donya Victirsia.
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La festa de Sant

Cristòfor
Amb Motiu d'ésser alee Sant
Cristefor, parre dels xolers, se
celebrit la lipica l'esta de la be-'
nedieció dels automòbils.

guany ha ungut Inés impon/lacia que enlloc a Pompeia. El
fet d'haver-se unit totes les
entitats de 'obres a la Germendar de Sant Cristòfor, ha con-)
tribuit a que la festa a Ponle
peia prengués mes relleu, ei
be d'un temps ençà els autoe
mòbils ja tenien - tendencia a
assistir a /a benedicció en

aquel! temple.
La festa fou veritablement
lluïda i solemne, assistint- hl
una gran eoncurréncia.
A les deu se celebrà un Ofie
ei pel Pare Bernald Diehalar,
pronunciant un magnif1e serme de panegiric del Sant el
It. P. Tornäs, de Barcelona. La
Junta de la Germandat de Sant
Cristefor ocupà un lloc vetee
rent, aixi com el doctor Brugueras en representació del
bisbe, i el regidor senyor Tort
en representació de l'alcalde.
Despees se sortejaren els
presente per als socia de mimero de la Germandat. Els afavorits foren: Primer premio s.e
nyer Josep Carbono; segon, senyor Alfons Gutiérrez; tercer.

Josep Maria Coll,
quart, senyor Josep Jean.
Tot segun se celebrà la benedicció dele automebils, per
tres Pares. La solemne benedic c ió durä Ilarga estone, car
el nombre de vehicles que es

senyor

presentaren fou crescut de de-

bb. Lacte fou harmonitzat por
la banda de la Creu Roja i una
altra de particular.
La capella de Sant Cristòfor.
del carrer do Regomir, migra t
la solemnitat de la festa de

Pompeia, es seid també molt
concorreguda d'automòbils. Durant tot el dia al carrer de Regönnt' hi hagueren festes poe

pulars.

El nombre de devots del Santque assistiren a la capella del
earrer de Regomir. fou nombrosissine De tanta gent com
hi baria pel carrer, ealgué que
els

urbans obliguessin sovint

a fer circular ha gent. El carrer estora melt ben adornat.
El nombre d'autombbile beneits a aquesta espelta pasea
de 200.
A la tarda la Germandat de
Sant Cristòfor celebrà una tun.'
de al teatre Eldorado, emplee
nant - se el local de gene a goma
La funcie fou molt selecta.
A la nit, la mateixa Germane
dat eetlebrä un ball a la Boiles;
inia Modernista, que resultis
[non. animat.
Els beneficio oblinguts en

aquestes dues darreres festes,

es destinen al fons d'Invalide:
sa. i Vellesa de la Germandat.
L'aplee a la Font de Sant
Cristòfor, a la Comerra de
Montalegre, se suspengue.
A la rte. al varees de Rep.
mir, es bailaren sardanes. •

Totes les misiles que de ala a dotze so celebraran avul, divendres, a l'enhiela parroQuia, de la Purbislma Conoepoló (altar de riostra Dona dele Dolors), Retal Destilo&
de Nostra Dona de la Mine, Reial Santuari do Nostra Dona de la Bonanova, Santa Ida.
rla de Jesús (arbola), Sant Pera de les Pus Res, Santa Mónica, Nostra Dona de Betlem
(altar mejor), I de deu a datze a Nostra Dona del Carme I a Sa nt Joan d'Horta, secan
aplicadas en sufras)) de l'ànima del senyor

RATERAS
EN RAFE, TINTORE
del
que mori el dia 7

corrent

havent rebut els Sants Sagraments i la Benediccin Apostólica
(

A. C. S.)

Bis setas afligits vidu, fill, filio político, néts, germà (absent), nebots i familia tota, recorden a
llurs amics i coneguts tan irreparable Ardua i ele supliquen que encomanin a Déu ' quema del
difunt i se serveixin assistir a alruna de les. dites misses.
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Marquesa de Balanzó

/TEATRE TIVOLI

nfiples del Sr. Pere latea I hoyar
descansat en el Senyor el dla 9 de jultol de 1924

Vídua en 'Jamares
Ha

EMILI VENDRELL
Stet. Callar,i Cornmines, i
t Srs. Fuster, Sabia i Fer4 niindez: meAtre directerr,

Els que la ploren: vidu, Eles, néts, fi/1s i néts ente nats, germanas, germans polítics, nebots, cosins i familia tota, i les raons socials BALANZO GERMANS, ESTANISLAO DE BALANZO i JOAN BALANZO
PONS, preguen a llurs amics que l'encomanin a Déu i se sem'cixin assistir a la casa mortuòria, Passeig de
Sant Joan, 27, avui, divendres, dia 11, a les onze del matí, per acompanyar el cadàver a la Parròquia de
Sant Pare de les Fuelles, i d'allí a la seva darrera estada, Cementiri del S. O.

Antoni Cupdevila.

1
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— Ha estat nomenat administra irr de la Hispano-Igualadina En
Joan Sanou.
SANT FELIU DE GUIXOLS
Notes diverses
Per primera vegada, després del
Campionat provincial, diumenge
liaitaren aquí la Unió Esportiva de
Figueres i l'Ateneu Esportiu. Els
iiguerencs, val a dir-ho, estawen
frar.cament handicapats, car als seus
primera rengles rnancaven \Valter i
Colls; però, aixi i tot, creient que
d'estar presenta aquests dos notables jugadora, el resultat batirla eatat igual, i que els guixolencs els
haurien igualment vençut. Prova
d'abcò es que jugant força i be la
resta de l'equip figuerenc, fou francament ernbotellat quasi tors dos
temps, sofrint nombrosos córners
i free-kies. El joc fou dur, pecó en
general correcte, si separem alguTICS bruticies que reprovarem ara i
sempre.
La Unió Esportiva arrenglerà' Banyolas, Humbert, Albalat, Elias,
Prats, Miravitlles, Felip, Sunyer,
Forgas, Balanza, Lagresa.

MERCAT
BLATS
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ha estat elaborada pensant no OFERTES DE TREPAR
sols en que ha de suavitzar
manquen. Argüeel pel per a fer-lo tallable APRENENTS , Ile;. /Matera 403.
sense gran esforç, sitió pensant tambè en qtve euri l'epidermis de tota irritació, nNtr. fina)
tincianrr terant plaça
P 10 l',5015,va. ?a
dimos.
grans, rojors, etc.
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DESPULLES
rtarnero 3.

die
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Muero 4
Seseas.
lereerea
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da
(geles. . 1 . ..
Oe
thrus en peasetes ase de iiii cca.
mutua carro DIUL)
cortar)

tegooin
a.
besa . • . . . . . . do
&reta en ralo Waflera de 70 /are&
alla* bar. damant carro agol.),

CEREALS

Merue camd "roe.
liaren,: Plata non

..

In..resc Plata ven. . • • •
Ora, Extremadura I Nula
Cmcla Extremadura. . .
Cales roja

do

da

de

pic 0215 per a 1D car, ata', pat1 pOsle-

Pasta

AU hor. Carter 88 nueno • Aires
La
NIX Ta1 Miinard(il
, davant barada /ra yuela Ifor. iii pc,e;es
7t•1110-in, 1:11e, dones, un factor preciós moro
255, tercer, le, a a e.
per a l'operació d'afaitar-se
al mateix temps un producte
TIENDES
d'higiene per a la pell.

la Pasta NIX

rimada a qval e..511 Sres.
ANIUS MallOrra. 125, intorIcr.

s'eviten tots els perills de conGANGA Van' AT
CASA CENTRICA, de oran csdetagi, no sols per la naturalesa VE113
venid,/ al O pi 100 0 , 1 de In renda,
de la Pasta en sí, 'sin() tambe C ense grnvam,n, urgent, p,r t-1.0o0 (hu,s.
MODERNA, tramria 10 céntlms,
per que s'eliminen sabons, TORRE
:n tin) /ticas, v,i nlecIrle;10 ,.. !res (5,1015.
lorls.
Preu:
4.(100 Mire, nao; Iseum.
brotxes, vasos i tota mena 1 , ü11. 1 g . principal
segona. De 6 a 0.
d'objectes porta-microbis. p RE msre co p iar, diverses granda_
o

Avui, divendres, tarda. a des
‚'Inc. Nit, a les deu, &rata
d'onore
CONSOL HIDALGO

Companyla cemico - dramätica
ALBA-BONAFE

Colosbals prograls23
Notables petlicules

Exitäs ríelo famosos ciclis-

tas

Avui, nit, ;t un quart d'on-

LES 4 EZOBYS

ahonament grata mo. da Por fbmar m/o varietat
funr ions d'abonamen t
gran moda,
!loe dr . la l'a'1,7,

5015

1Los CHATOS

4, 5.

01

repre3e/If arái

4, en tres ael os

eles,

la Pasta NIX

1 er., interior.

DFVERSES

ABANS DE TOT, UN PRODUC-

TE PER A L'EPIDERMIS.

C N g:
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DEMAN•HO EN DROGUERIES* . PERFUME• Peeror F. 3i..intana, ueb IlospItahi da Fa.
le. Corts Catalanes. 539. accessor1.__
PIES. ETC.. AL P 1110 1 DE 250 PESSETES
TORRENT, DENTISTA ,37,7.
la, De ti a 5 1 de 3 a,.

rIsas,

e

AMO.

Callaepern
42 a 44
EapealaL
24 " 25
Selecta
22 " 22 1 ( 2 Mattsal.
20 " 21
bell-noch O.
19 " 10 1/2 'rancia. ...
1738PULLES D'ARMO
Parla"
ciPndre transluce . .
19 a /9
EacatIlat • • •
17 1/2 " 18
MOtIOSTE8
16 " 17
camella. • • ..

120 a 121
110 a 116
76 •• 77
70 • 74
14 'hi
71 • 72
41 • 4»
II

Mallorca

ral. • . • . •
PEsiranseres
Issertete

ssiranseres venuallall
. .
Urge . •
3 .1 • •
47312 •1"• 31
CORONO
1/4
31 " 3 1 1/2 tomo. • . • • • • • • .

•
de

Blanca arrugaUt altarnates 44/46 a..
29 1/2 " 80
29 " 29 1/2 Blanca amista alfartilites 48/50 de
• • .... • . , • . 81111 03 arrugada alternado» 59 1 54 de

Impressió

a SS

23 " 25
• • • •
tan a 165
130 " 132
70 p. otra/
115 a 120
90 " 100
• . • • .

Teatre Cenital

(• ;rar,

e
«2.; Avtil, calvendres, tarda 1 alt, monu- t
,

e menta/

programa. Les 2ivertí/1es

, nellicules La novatada de VirçOn1

Avui, divendres, tarda:
4' EL CELOSO EXTREME250
Nit, l'exitäs creixent:

0•2•Ereeci•ert

2 Diumenge, condal. de la
.T.companyin. Tarda i nit:

..,1 •0•>>5• 34.6e3,34+

HAY QU'E VIVIR
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00 a OS
88 " SO
Co •• se
100 • 130
41

a-04- edAr

• bionumental • Pedrö
Walkyria
.

Oh

a•

de

de
de
ase

FARRATGES

Anta primera

de
ålttis segona.
Palla Itargueta
Palla curta
00
Fulla activara
7repaecno. .
da
(Pleon en paseata' MI Mg.. danyudi
carro aduE)
Polca remolatxa, eatranfera. de
de
Pulpa /amoladas, pala
•TUIOGeCA oe
de
• (Proas per 100 kg., u* gae. a..

48 a 49
46 • 47
40 • 47
▪ •44 •••
• .. . "
89 •• 40 •

7 1/2 a 8
5•
1/2 • eo 8/2
4 1/9 •

• nit• •secona repre,cutaci4 do la
.uPer-revue en vi:a quadros

•'? p resentant-s o ci sormenent m'e
•+ Cameleen Spectacla, darrer gran

Diana - Argentina

TURO-PARK

Exce/sier

Dilluns, 1 i di julio!, tarda i
nit,
LA FESTA NACIONAL

.,• 544-o-,.---,-2-.. ev-e.-..., , cs.,,.....:

e. sol de Paris i nova Yoi • k; 110 ar-

ti-tes nailon:Os 1 estrancers, de- 1.
al3 (lelo repiltats esccnOgrata
Itcs 1 Gliell, lean 51orales, DatIle 1 •
Andsi5. Castelis l Fe/mandes, Ros- ••
kulf, de Parlo, S. A. C. 1 Valera 1
'/, abata; lutiusos vesluarts e • 5111e. •
, Le Valo15, de París: 51merla Capt3trISS. Cara Pa.1111 , a I ala.:aina
jeanetp,
7,1.10113.
wnitros • Colón, 34; El muñeco de
▪ Nana; El trono de Faraón; Excen-

l•
ç

aria Cabaret; Cuento de hadas; La
república de 1.4 varietés; El hijo
de nadie. 1 'Cl grm, N.irctsiii, ele.

2
•••1,

Teatre Barcelona

Compan y ia de comPdies
TATAY.TOVAR
i
o Primera actriu:
i, JULIA DELGADO CARO
•
divendres. Tarda, a
Z; liti (pian de sis. El drama
t:n (pudre tcles, de Vietoriä
›ardou,
FEDORA
NO. a un quart d'onza. La X
, relehraf Ja vominlia en ires 2
act o S, 110 Marti del Olmo
g
e
LA BURLADA
••••

4

Dema, dissabte, tarda,
38 a 89
29 • 34
98 • yo
17 • 38

Que, en arribar al seu moment
culminan!, sera räpidament apagat amb un
NOU APARELL “MINIMAX*
Aquest exc e pcional espectacle
ha e.4at organitzni per la Direceló del 'Curo Park, d'acord
arnh.la Casa Minimax.
Diumenge, a los set de la
tarda repetició de la
GRAN FESTA INTANTIVOLA
Aixecament de magnifics glo-,
bus que produiran una
PLUJA DE DOLÇOS
Elevacid de dos magnifics ze..
pelins.
GRAN TRACA FINAL

4:
l('
o
9
.'1
,7.• as ni, di vondres, exIts • L'amordasf riada, 1/1 jornada, La aenyoreta 1
',.1. Ac'efesi; Manual del perfecto ce- .'y
aat; Lea cadena a del matrimoni; El ,y
lt cavan sea:. Inumence, 1141 L'amor- e
, dazsada, 11' i da/Te:a jornada; El ti.
..,
:t
campar/lana de gitanee
‘i"
é.
9

. ,.:4444-sefflerreeeee•a-wsteorTEATRP: COMIC
-------r. .
Avill, divendres, a )0,
de /a %.

Avui, Oi • ontlro:;. , fora •p ra jornada (1 0 El s'ara d'Alta Flaca
,

i amor, Pe., gua vaig ésse
detectiu, Tres bons anales, Novatada d'En Vicgini.
Opi

41•MellnIne•

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Non
Astil. Slsrbut detectiu i Trlquitrao busca pis, L'ala do
¡'amor, La princesa Demidoff,
El secret d'Alta Roca.

1.04.1~40+04444.44+11444~•

COLISU

GARROFES
de
de

Magnifics jardios 11.7 PS frueix
una deliciosa temperatura. —
°halls tarda i nit, funcionant
totes les atraccions.
.Avnit. nil :
CONGE.F.T A LA GRAN PLAÇA
DE FESTES
Demä, tlis0a1, a les 12 de
la nit, a la pan plaça de, fastas i 2,3 harracoas construïts
"ad-11(Jc", es produiró intencionadairisot
13 1,1 GRAN INCENDI

Tres bona air.les; /es formoses come,nes opi i amor I La flneatra del
davant, 1 111 .jurnaia de la candiosa eürle El secret d'Alta Roca

HAY QUE VIVIR

Bit,

LA BURLADA

I1444404-044e444.44+44-041•4
EL CARDENAL

M

ehMon 353-5 A.

Aviu, do:emires:

ma; es peclionga per por° t

• die; nido la S0N:t projecció,
o a procs ud silla. Novetats
J a iversal núm.111 i El Can_
dreS de les ratea, faula. La
força d'un amor, programa
Ajoria cspecial,
G•)t•ta
; Swation i Elliott DPxtPr, i
1.1ampeoi, conavlia, por \Va- 2

FRANCESA
Olga lb i 1 zatia por la ro !Mita
cesa (.1, Barcelona.

MAMO M. 1.
• • . • • . tui de mat, 2 de farina; 1 d'ordl.
198 a 130
ESTADIO DEL NO»
126 " 127
116 • 117
6 de blat; 7 de rimel"; 1 de aleada.

Gratuitas Franceses.

..1 112S 171011

sol General do França.
A les deu,
GRAN. BALL DE GALA

pista deis patins.
A les dotas.
FOCS AERIS LLUMINOSOS
INTERESSANTS CURSES DE
CINTES
a la pista (lel Wittching-wawes,
amh valuosos (wat/lis. Jazz-band.
Banda militar als jardins. t'unsionament de totes les grano
a

general

MERCAT.' — Desanimadfs sitn en la sessió d'ahir.
MORESC. — L'arribada a genyalada i la del vaixell "Astoimendi", que si no ha arrinat ja te que arrinar m'un moment
5 l'altre per estar acabant la d esciirrega a Valencia, ha motival una forta reculada en el preu d'aquest gra. La prova és
que en la sessió d'ahir foren mimbrosos eis venodors i fou per falta de eompradors que s'arriba al .preu asscnyalat..
M'O no vol dir que pot ser ay
lila hàbil per eomparearer compradora forans (i que aquestos davant l'oportunilat del
preu comprin algunas partidas s'alarmi una mica el preu, pare ser ä passalger ja que san nombrosos els • motius Per
CO craure de moment en cap
Puja.
FAVES. — Sembla taima nt que
amb les ofertes d'elles a l'interior. Mentre els uns assenyalen el p reu de,
40 pessetes, d'altres arriben fi ns a 42 i 43 pessetes, respectivament, a procedencia,

SA CATAL

H l
Ni

sa

II

Ii

Els predilectes de les famtlies distingides
Exclusiu programa americà Foz
111 Avui, divendres.
Los noces d'argent dele Machaca
(cómica). Cal domlnar els nIrvis (comédia). Primer número
a de la "Petlícula de l'elegancia . ' COM es fa un maniquí. COD1
u estiman Ice donas, comedia drainatica per Bett)' Blylhe. Cata
▪ talunya: Cagat en les prietas teles (rionica). La nota del
• correr do la Florida (comèdia). Con es fa un maniquí. Com
estimen les dones.

▪ Dilluns, programa extraordinari Fox, amb quatre estrenes •

la

raveions in s I a Hades en aqueSt

deliciosos jaid na. Café-listaurant a, carree d'En Carb.i.

111111111111111131111E1111511111011•BBIESHISIBBIBB111111113•BERSIBBIIIIII9

i 11 l

LI !lit,

GRAN BANQUET

vl magnific Restaurant del Tupresflitit, per l'Excm. Er. Cbm:

▪ H• a liTiultliçoid'
nFle:
L'admirable
• Crlchton, 'obra rnestra de .;
Thur»as Meighan, un)) Glb- •
rin Swanson.

Arislocr lics 1 13fi 1, 1

trata-4

A les cinc de la tarda.
1.• h:STA INFANTIVOLA
vis alumnas de les Escalas

mufa carro ME)

VAGONS ARRIBATS

DIVERSOS —

TURO- PARK

e,d4•04.444454444044~,e

Peleas . . . . . • . .
do
Lleulle'
de
Guineo
(Preus en pessetes 100 kg. ama hic
g etuun g carie &tul.)
X1pre
Negra VInar00
Casle110
Estafeta . .
Hola 5 perra
SOca Elv1111a
Mallorca .
(Prats en rala 19 kg. ggg,i
tautaint carro acial.)

ducciO nacional, Pedrucho.

:-;-eed-N3-sesirecre•e•at->X•••»..-

-. Gran

t...14,144-1-»*424,,t444+erehtepi

LLOTJA

Bamba
bomba

e

Companyia dc comedias del
Teatre Infanta Isabel de *
Madrid

inult. l'ilIVP. DiUlnerlg'1, nit, es,
trona de la emarta Jornada de
La portera do la fàbrica. Aviat
l'extraordinària cinta di3 pro-

111151111123

iral2011.13[22=2•21aLlar.,

TEATRE FOLIORAMA

Local frase i cimiode. Avui,
divenclres, tot KM èxits. Graudir:,) programa. La portera cm le
fàbrica, projectant-se la tercera jornada d'apresta interessant
super - serie. Dering el negre,
gratidids film dramätie del se-.
tecle programa Ajuria, interpretat pel gran actor William
S. Hart. Alerta amb la corba,
magnifica cinta americana,
croad)) dels celebres artistas
Helena Chadwich 1 Richard Doc.
Problema resolt, grandiosa comedia de • produecjd nacional,
interpretada pelo tres grans ettors Ortas. Le,..nis i Gallero;
aquest film ha obtingut un graa
exit. al saló Caialunya. Calitre
en socletat, cinta cómica de

—

..-msoe4e-eaol-t,.-54-t-I-eeeeete›ah

1

Demà, dissabte, tarda i nit,
comiat de Canso! Hidalgo.

Z..242•4•044044.441•0•440.0•044•11•63.
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PELL, CABELL 1 SIFILIS

LLEGUMS

la comedia

La be ll a dansarina
IV:SS ALEXAiVDRA
Els célebres arrebates
O'DELLYS TROUPE
L'ovacionada troupe japonesa
. LES ANDOS
Grans ovaciono a la eminent artista
CONSOL HDALGO
6- Selecta I exclusiu repertorl.
Etirtend.da preszntaci0

.,0 salde, nit , i dMieenge, tar- ik
4. (la i nit: Los chatos.
1 Es despatxa a comptaduria. i

1olvi d'aeCrt.

Usant
‘111,.riaEC.D!UTD.1FilisixFILI,71r."1.nue.
'simplificara l'operació.d'afai- FORN
l'f • !IC a 0.:::IsevOl preu. manorca, 125
,tar-se, hi empleará tres o •irderier1.
quatre minuts, no sentirá de s 5itelAIi. 3.3 rIss sic,
• prés cap irritaciö ni molèstia 'I'APISSOS
krpeciantal en ler12,01 retarlo:es.
permanent Os quadros a roa, ves•
a la pell i, si la tenia abans 0415
,,Le, oletgrallüa, ele. Fabricar/6 oe marri
leut i lares.—No compren avaro visitar
d'afaitar-se, lt desapareixera, aguanta
cama. F. 2louL1111C01.1. bulers, 4
perque, cal no oblidar-ho, /ittiat varia/e:riega/.
LA «PASTA NIX' ES,

;
it
4'

?
GERIi0 Y FIGURA
•
f„ ,
I: "l e m a, disalate, larda, a un
,,, quart do sis, matinée pot pular: Genio y figura. Dis- e

ri

o
u
u
o
o
o

ea Layetana, número *4
Telarce 1311 A.

Callen' de varietats

t TEATRE NOVETATS

1

Frei Extrem. o AndaluMa. • de
44
,„ Blanca arrugue alfarnates 58/60 de
Pavone Exima o astiatuata • de 4.2 1/2 " 43 ••,`
de
Patona entrarme?,
do
. . . . Manes arrugats altarnates 60/65de

l2;eu; eit De3;e14:3 ;ojal; 1 ;30 la,
Cumula corre. miel

ELDORADO

:

NIX

45 a 68
Veces Navarra
de
44 • 46
da • •
•
49 • 49 1/2 Veces Seg arra
do
41 "
tu
Veces Andatuala.
Os
86 " 37
00
78 " 79
Kaanalala dar (=O »el
45..
de
•1 Veces unrardreno
140 1. - •pesseste
• • •100
• tr.
• senas sao
Veces verdes
de
85 ." iß •
lVreci
Escaima Andaluslts
de
86 " 87
auutiut 51E0 "ea)
termal" Narree
do
Lscamla Plata
da
.84 " 86 •
FARINES
N111 amantar
de
80 a 190
tiros
do
.41 ." 42
ee
rttes
ele 61 1/2 " 62
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que ha de regir la dita corporació
oficial durant el bienni de 1924-1926
els senyors: president, Joan Viladot; comptador, Francesc Mestres
Pintó; tresorer, Josep Sans Torres;
vocal primer, Josep M. Tarragó
Remen; vocal segon, Ramon Rubinat: vocal tercer, Ramon Bernet Roca; secretari, Ignasi Ramon Soler.

A PASTA PER a 0'50 pessetes n es deu priA AFAITAR meras paraules i a 0'10 per
cada una d'excés

E

mantenint la sala a una temperatura de 7 graus
.
més baixa que al carrer.
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Cinema Princesa

RIGOLETTO
' Nit, segona de
LOHENGRIN

lmo-al obra

En virtut del Reial decret publican darrerament disposant la reorganització dels scrveis minen, ea
quedan suprimit el districte de Lley
da-Tarragona, passant a juntar-se
amb el de Barcelona-Girona, constituint un sol districte les quatre
províncies catalanes.
— S'ha acordat per la Comissi6
provincial tramitar l'expedient instruit per l'Ajuman:cm de Gabarra
sollicitant el perdó de contribucions
per mandar C13 perjudicis causats
per la darrera pedregada que va
descarregar a l'esmentat tenue municipal el dia 20 de maig darrer.
— Pel Govern civil ha estat remes al ministeri de Foment, per a
la seva aprovació, el reglament reformat del Sindicat Agrícola i Caixa Rural d'Estalvis d'Almacelles,
— Ha estat inaugurada a aquesta ciutat una línia dc transport
viatgers en automähil entre Lleyda
i Puigccrdà . fent el mateix servei als
pobles de Balaguer. Artesa, Pons,
Oliana, Organyà i Seu d'Urgell.
— Diumenge hi llagué un partit
de futbol al Camp d'Esports entre

O
O

a
ci
O
a

la snpran Wi atilde Pinilla,

.n

c/s equips F. C. Andreuenc i Joventut F. C., guanyant el segon, per
quatre a dos.
— En les eleccions generals verificades reglamentàriament el dia
primer de l'actual pel Collegi Oficial de Farmacèutics de la provincia de Lleyda, resultared elegits per
formar part de la Junta de Govern

LLEYDA —
Naves diverses

Amb la ventilació d'aquest saló, cada espectador
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a ro b

•
•

2
SI

E0 professors d'orquestra,
Co coristas
DPeorat i vestilari del

• Gran TRATEN DEL LICEU
Diumengn, tarda. debut, (-1,

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

STA. COLOMA DE QUERALT
Natalici :-: Diverses
Futbol
noves
ha jugat un partit de futbol en:re els prirners equips local i de Mollerusa. havent vençut els primers,
per 5 gols a 3. Els vencedors han
jugar molt malament. Ha estat un
parit amistós, havent perdonat eis
visitants dos penals, i els d'aquí
un.
Per diumenge vinent s'anuncia un
partir amb el primer equip del Tàrrega, considerat com un onze molt
Lo. Regna expectació.
— Sima vist pares d'un infant
els jovcs esposos Juli Domingo i
Maria Segura.
— I.'Associació Coloraba prepara per a dintre de poc un nou
programa de festes. Sembla que organitzarà ballades de sardanes al
sen pati-jardi, entre setmana i cada
insta que. tenint en compte el gros
nombre de devots que hi ha aquí,
indubtabl ement obtindran un bon

ó
•-n

LOHENGRIN

BARCELONA:

UNICA INSTAL.LACIO A ESPANYA

-

(versió catalana)
per reminent tenor

(A. C. S.)

Ateneu Esportiu: Soler, Miró,
Llaviä, Girnbernat, Palahi, Palahi.
Carreró, Serra, Sanchez, BuxO, Pmja.
Els liguerencs foren vençuts per
3 gols a t.
— Ha estat nomenat agent executhi del nostre Ajuntament En
Lluis Batlle, ir spector del Treball
a la nostra ciutat.
— Ha estat nomenada mestressa interina de l'Escola graduada de
noies de La Bisbal la guixolenca senyoreta Teresa Vinyolas.
— En Miguel Carnpuzano Garcia
ha sollicitat autorització per seguir
dirigint el collegi orivat "Escuela
Horaciana'', que suara regentava la
proiessora Na Maria Duran Arpa.
— Diumenge va inaugurar-se la
temporada als banys de Sant Tchn,
assistint-hi una veritable gernació.
L'orquestra "Unió Guixedenca",
amb tal motiu, va executar-hi un selecte programa de sardanes.
També comença a animar-se la
formosa platja de Sant Pol,
— Durant el passat mes de juny
va recaptar l'Ajuntarnent, per arbitris, 21,47763 pcssetes.
— A l'Escorxador {oren sacriiicato 755 xais i cabrito. 50 vedelles i
50 parco, amb un total de 19,186 quilos de carn.

1

amb Muera

havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

— Hch rntingut el gust de poder
saludar el bon amic En Ferran Serra, el qual ha tornat del Marroc, on
complia el servei militar.
— Diumenge vinent efectuara
ons exCelialei a Artócie s i encontorns
el grup excursionista "Els Ginessecció fotográfica.
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AUTOMOBIL5
°amenes Planas
Placa d'Alfolis XII, I, OLOT
Telefon núm. 19
Auto-correu; tz ervei diari
$ ant, Juan de les Ahadesses.
Automrip lci : Combinat
azul) l'exprSs del Nord que
sud de Barcelona a lbs
t n ';i0 per arribar a Olot a
les 2210.
auto-aspes:MI: Per als
excursionistas a Núria que
surt d'Olot tots els dies, a
les 19, fins a Ripoll; tornant a sortir do la dita vila
a les 6 deI mati, Cap a Olot
lili eumbina amb totes les
linies de Girona, Banyoles
i Figueres.
Autos de foguee. -- (+amigo. als carrero de Vilanova i Panyä.
OLOT
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A partir del dia 10 de juliol corrent i fins al 15 de setembre
vinent, a mes del que es presta a les linies d'Arenes i Sant •
•
•
Antoni als Banys
•

eiee,ett
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tal com s'indica en .el croquis que s'insereix i sota la següent
tarifa de preus:
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SERVEI EXTRAORDINARI 1.1

tals i Carrer Pelayo, Piaça Un;versitat, Rondes Sant Antoni i Sant
Pan, Paral e iel, Passeig Coloná, Plaça Palau a Astiller o Orientals,

Are 5

1

n

des de Plaça Cataluoya a PAstiller i Orientals per les linies de
Circumvalació, o sia en les dues direccions Pina Catalunya,
Ronda Sznt Pere, Arc Triorní, Pare, Piaça Palau, a Astiller o Orien-

1

Sea&

Banys

'

Plaça Catánya p3r Pare o Parahel oASTIILER
RIENTAL s o viceversa 15 cts.
Beres Arls Plaça Palau Aster o Orientals o Viceversa 10
Enana
Plaça Pelan
Astiller o Orientals o viceversa 10
Els altres trajectes de la línia de circumvalació no sofreixen alteració, continuant,
mateixa forma ue fins ara.
Barcelona, de juliol de 1924.
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GRANS EXISTENC1ES
Menjadors - Dormitoris - Salons
Fabricació Esmerada

aa

compost exclusivament amb eamiarit 1 clment

1

( Plagues de 40 x 49 cut., colon gris clar 1 rol.
( Xaoes onaulades Cana1eta de 120.x 75, 185 x 114 1 250 x 114 cm.
Xapes "B" de 120 x 120, 120 x 190 i 120 x 250 ce:diantres.
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dE difetants dikelres
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ülFOSITS par a allua, carel calds3

MAnaIDeVALENCIA, SEVILLA, LLEYDA, SALAMANCA, BILBAO

BARCELONA,

Cficines centrals :. PlaU k lópai, 159 len; 1644 A i 848A :: BARCELONA
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hi ha ibrica que pugui comp etir amb aquests magatzems
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SCVETE GENERALE E

VENERI, MALALTIES
DE LA PELL, AVARIOSI, bERILITAT n ;LNiTAL, MATTIW, PROSTATA,- BUFETA I BONYON3, que la CLINICA 19/0D.TRNA DE LA MERCE es Púnica que pa:
orerir.los inimors garanttee per al guallIreht räpId 1 radical de llurs mala.
ANALISIS DE SAI IG I D'O/1/NA
CONSULTA, *11 a 1. Eecnamiaa: do II • 8. CARR1R AMPLE, 12, balaca'
(Weant a l'esglezza de la Merca)
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de Banque pour l'Etranger et les Colon/es
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Sucursal de Barcelona I
Plaça de Catalunya, 20
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Ex termina des en un
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minut amb

L'insecticida
FARMÄCI A PAR Aotu.Comte Assait.28 . BARCELONA
PARADELL

UNA PESSETA-PER coRacu,l'50 pessetes.

Aigügi mineral natural
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ANGELS, núm. 2.
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