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DEL GENE
llerriot és un home ingenu?, preguntava ahir en aquestes
planee En Josep Pla. No gosarem a dir que l'illustre president
del Consell de ministres de França sigui home d'una ngenuitat
molí pronunciada. En canvi, Ene sembla evident qua es primere passos que com a governart ha donat 'han ressentit de
la seva inexperiencia en aquest ofici. No es just, pera, que es
presenti aquest començament com una prova d' neptitud. Poques vegades s'haurà trobat un governant novel] davant d'una
Situdó interior i exterior tan plena da trencacolls. Un politic
de lernga experiencia ja faria prom en aquestes condicions, d'anar mantenint l'equil bri enmig del temporal.
Mes que la inexperiencia, hom retreu a Herriot él no haver
tineet prou En compte. la situació en que es trobava. Es aixe un
defute molt estés entre els qui exerce:xen per primera regada
funcons dific:ls. Ja remará setinancs enrera Lloyd George
que alguns ministres actuals d'Anglaterra tenien al principi el
corat g e presumptuós que Gema la falta cl'experlencia en lets funcio•e governamentals, i que no el p.xdrien fins que els xocs
repeles amb les dificultats quotidianes els fessin más modestos
i previsors.
Ilecordem que. després de les conversos entre MacdonaU
i Herriot, ens va alarmar una m'ea la nrofusiö declaraclons
públ ques i d'interv,us periodistics del t primer ministre francés. Sovint la publicaat prematura perjudica greument el curs
de les negociacions diplomàtiques. a desp t de Ice teories deis
qui s'exclamen contra la diplomacia secreta. Allé que té da
dolent la diplomàcia vella, no es la reserva respecte a les converses, ni la prudent sobrietat en les explicacions públiques,
sind el menyspreu pels sent ment; per l'oprnió dels pobles. Algunes de les declaracions atribuïdes per la premsa a Herriot,
iniciaren la recent serie de ma'entesos entre Parle i Londrs. Si
en política pot ésser recomanable una re'ativa abundancia de
eararnee, en diplornäcia ro h ha millor rega verbal que la que
Limita les paraules al nombre estrictament necessari.
Per aquests primero incidents no pot jutjar-se la capacitat
diplomàtica d'Herriot. Nornés un geni de la política podr.a
moure's ara desernbaraseadament i soase refrecs en els inicis de
la se-:a actuació. El senyal da les qualitat; veritables del primer
ministre francès ens el donare la vera reacc'ó personal davant
les erm)pegades. La mancança d'experiència per part d'Herriot
s'ha manifestat, no solament en les qüestions exteriors de les
relacions amb la Gran Bretanya i de les reparacions, sine) també
en el plet interior d'Alsäcia i Lorena. Quan un governant provoca un conflicte amb plena consciencia i preveient Ics corleeeiténcies eventuals, es podrä equivocar, pele) no obra com un
intxpert. La inexperiencia es fa notòria quan sobrevenen come
pleacions i conseqüeneies inesperades per a qui les provoca.
pe/e) que eren previsibles per un home clarivident.
Llegiern temes enrera en un diari frances una crònica on
e; recoilla de liaría d'Herriet la confessió que en el moment de
cereimear eis discursos parlamentaria no esta prou segur d'el]
Tr.%1EiX. Acostuma a sentir elle que els francesos en duen el
"trae", o sigui la por nerviosa de parlar en públic. Aquest detall
ens fa veure com per un forat la psicologia de l'actual cap del
Gorern franees. Herriot és un home molt
molt
'mo!t lleial. Però no posseeix un molt fort domini de si propi.
Tot alle que es simple inexperiencia de governant novell, pot
.ser räpidament corregit per la pràctica de les seres funciona.
Pero si, a mes d'aquesta Experienc'a, es demostra que hi
en la psicologia d'Herriot alguno trets poe compatibles amb
l'aplom politie i amb Prigilitat dip'ornittica, caldria reconèixer
que, tot essent Inere . xedor d'un alt Poe, no és aeuest precisament el lloc de director de la puntea francesa en leo horas
dense e que ara viu e! imán.

Poliii C
ZAMBO I LA POLIT ICA
Cansb,i, arribat a Rio
visitat ter un redactor de
xte.',
alut un fragment de la curra

•M

"El fen6meno nada tiene de particular; por el contrario. resulta característico de esta campaha de Marrueco,: los moros solo se arriesgan en
rl momento del choque, y hablar cuando éste pasa de "razias", castigos, etc.,
es perder el tiempo miserablemente. El
ernango que tenemos en Africa no
ofrece resistencia cuando las tosas van
, mal para él; con gran facilidad tras-

1

I' a usted fue alcanzado por el
':Pe • Estado?
hacia unos meses que halda
An la jolitica, dejando a EsPaha. Dallindome en tierra asiä'ica
tus tu. • cimiento del triunfo del pronuncian tato dirigido por e/ teniente
*aval Primo de Rivera.
--11ebnoclono de la nolltica por us-

.trle repre-entará una actitud proEl serme Cambó, sonriendo, contesrasdamente:
---;1,11 >Ah:ea todo es provisional!'
S ECRP. T.4 RI S IISPES
1 ,r-r surtrfOr de Girona lis setps
i • arree al secretan i dr T.liuni05 e 15
senyor Not-eis Marsse's d.41botts.
RECIDOR.S PENTORATS
governatiu di- Tarragona
' imMsnt una penyora de c:tie pesals regidorx d'aquel! .4 juntament
no "aren assistir a /a das-reto SsS 1:draide

RGENT N A
segoris 4 d'ari "Eurkadi", de
er senyar ntanzuno, recentment
ned, tiat, es propasa asar-JAI a l'A..
J

LA

LA TACTICA DELS MOROS
Ref e rini-se ab Jarrea
esd,.veni.ents del Marrar, el
corresponsal dc:
5ri0 de Bareelono" rerull la ine maciA segons la
vial en /I 'gomera
l'avene les frote supanyolet ino trocap re njtala"

tte.
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ITALIA

1 EL UN MUR A L'HORITZÚ LA RESERVA
VATICA
nn•n••••-•..

DON RIMO

El reforçament de l'esperit
batallador sie l'oposició italiana
en aquestes setmanes darreres,
fet notar tambd, naturalment, en el partit popular ita-

liä. Don Sturzo, que ja té el
temperament de cornbat, no podia deixar passar 1 ocasió proMeta que ofereixen lles actual/4
circurnstrincies de la política
italiana per als seus blasmes i
les caves aspres critiques. El
seu òrgan periodiethe "II Popolo", ha estat un dele periòdics
que mes sisan distingit en la
rampanya contra els feixistes, 1
parlieularrnent contra Mussolini.
I isa succeit, una vegada més,
que l'activitat política i peleod ...Otra de Don Sturen ha causat
disgust en les altes esferes orlesiitsliques. Fa algun temps que
va ee:urer la ven, que l'inquiet
Morgue seria l -t signat Nunci
Pontifiet ell una pele una mira
Plunyä. Aquestes reus no s'han
confita-1ìt. per ara. Pera tonsbla que des del 'Vahea s'ha test

novament pressió sobre Don
Sturzo per obligar-lo a una
minva de la seva activitat pulí-

Des.
Un diari italiä. "La Tribuna".
ha puhlitat la nova que Don
Sturzo tornä dies enrera al
eonvent de Monte Cassino, on
ja havia fet ailgunes estados.
Per precisar, Itsiludit periedie
consigna el detall que el viatge
fou f,.t en autornebil, i afegeix
quo ha estat vial Don $1 oren
passejant pels claustres de
l'abadia entremig de dos frares
benedietins.
Pre.isament " El Popote" s'ha
ernbraneat en una pode/inca amb
l'"Osservatore Romano", brgan
oficids del Vil eh, a propòsit
de l'acriminar, l'allana. La disrussid ha pres tus to molt
i no cal estranyar que hagi estar relacionada amb el viatge
n 1e Don titurto al fainós convent
benedierf.

Tenmatnix "II Popotlo"

no

arnolla All la AeVe ofensiva antifeixisla. El "Journal de Geno - e",
qssé :leo:huna a éster mea just
i exacto en les SPVPS a firmarions, presenta Yergan del parto imputar ''sm ii ié, formisIms bin nrqsador f lo lit "banda (le
Evidentroent, mol!. mis
.1°1 teilire h pre nsen de

Don eturin el mateix que

lt lt are ,U CrISSirIrs quo,
preguntar Sobre 1 . 110Sto illustre.
ha ....nlestal out, admira men

athil Ir Dün (plo
no admira ere irs ual perol ?A soya
ittlevvoneii; ro•Iftl, a,

A. RovIra I VIrg111
• n•••n•

Converses filo-

lógioues

lada su miserable ajuar lejos del lugar
"Cazase., después de cambiar las
•
habituales de cortesia, ' de la lucha y se dis p ersa sin dejar
s a la situación actual de la rastro."
española, el señor Cambó,
sus manos sobre una rodilla,
'obre tal asunto nada podia
s mientras durara la situa
•:.-•n
oal creada por el golpe de
stad5 no deseaba intervenir en la
Delitica je España, ni aun comenlän-

▪

Va a emprendre's. dirigida per un
grup d'estudiosos, la publicació deis
nostres classies en condicirolo gnu els
EL GOVERN CIVIL DE
tocaran a l'airist d'un pûiatrc molt mes
GIRON.4
nombró, que no perm2tien les edicions
h'tiallein de "La 'Veis":
fin, ara aparegudes. Nosaltres no ha"Da estat m'emular cap de la scccid
von de ponderar ací la utilitat de la
de inoklitzari,; dindlistries vinilo, uf er- taneixenca dels nostres clitssies sota
rada a IEstat Majar Central dr l'Ed'alces punts de vista: en, interessa
aerrit, cl gurernadde rho( d- Giro- E,lainnitt fr remarcar com la lectura
slauier Arrue (euro"
del, nostres autor, medieval, ha do
EL REINGTs'ES DELS Pl12V- contribuir a la difusii*, del, innombrabits guanys que I i llengua literaria
C l OS .tlaS lE (ORREUS
moderna din al seu acostament a la
Con& diguirent. el !lateral Marliner,
llengua amiga. Es sobretot el recotina visita a la ren/al de
brament tic muts, de girs i dexpresCorreus de Barcelona.
eions
de/ català medieval, que el ca,Seguns Un d:ari. el general digild
"qui» el mugroso de los irme onarios reta (l'aval deu la seva superiorita:
que qw,..,lar,,b excluidas a ram x de la inconteStable sobre el parlar encongit
provincià que era el catalä en iniciarúltima hu•dga no se ha hecho en virse la renaixença literäria. La coaeitud de una amniitia o pe• rdeni general.
t1 imané%
slnis t p, rqn,, a
del mo- xença ca•aii. aitic ens
vimiento de personal, les correspondía do retrobar una gran part del nostre
lèxic que haviem perdut durant eh
rg utegrarse en el servicio."
altre diari ho explica, atribuini- llares segles de decadencia lilenirid,
i sol•relet en* ha fornit els nitjans
ha lani'be' al sid ,-s,refuri de Goverde redreçar bu nostra sintaxi perme narh;, duquesla manera:
"Hoy que los presupuestos admiten tent-no, de reemplaçar per construcci on s catalanes les innombrah'es coasel re:ligreS0 de casi todos, lo hemos
truccirns que la nostra llengua havia
hecho."
anat manllevant a la llengua espanyo
NO PASS.4 RES
aprender ...a-la.Avui'estdópo
C0116 que nfartunudament no Nula
gramàtiques i en abres obrzs didac
/4i r/^ nou a Harielona als afores,
ligues gran part (Sets midnraments in.
rl gavernadar viril i el rae superier troduits en la !lengua literiria: per?,
dr Pareo s'excusaren de rebre alije is evident que la millor manera que
els perindistes can& de faeili lac- las cap aqueAs arribo a la coneixenca d'un
nota offeinsa.
majar nombre de Catalana és mitjançant
la lectura del. autore antics els
EL PROCESSAMENT D'EN
gramtics i els escriptors has poat
SAN.11:AN
aquells milloraments. Per itix6 pes
El ¡coge permaneitt da causes de
ha y era d r felicitar que un grup (1: perCapital:in general. En Cristafor Fertrenes cornamenta hagi empres una
nández Miles, ha eh-val a la supeedici5 popular dels rimares clissics.
eioritat el reeredanent Outnat contra
I ens en havem de feecitar flema mael rompanv de ¡venga A"Eduard Sannera especial els que ens dediquen a'
juan per si eeta compres qn el dares l'ensenyament del cuata, eh quals eres
trobem aval trab grana diticultats cada

Varsòvia,
Despres d'unes guantes setmanes de color gris, heus acf
que Por -a pareja a l'aire, El sol
reservat i avar fine ara a eixit
dele núvols on s'amagava, i
eternal damunt nostre lee sosec riqueses abundants. Duran t .
aquesta setrnana cada dia
aparegnt pur i rodo cotas una
poma daurada.
Sortim al camp. Des de In

torre dama finca observen' el
panorama. L'horitzó lImpid i
vast estenia els nostres
guards mes enllä dele solos
Som al jullob rs'Porn d'ee
(pm eslava amb-tineg.Uadm
nosaltres, d'un ermereiant qm. fina .11trant la guerra
sotlia pascar i•ls isstins a l'estranger. estengue els bracos
nus, i en -un to impregnat de

desesperarie va dir:
...._aquest e

rectes van färilmonf mAs entla
de l'horitz& 1, eogurament, passen les fronteres arub la ma-

tejan feeilitat. Serohla que nemes caldria iisseure-sehi por
arribar . , .posent per cas, a Noruega.
—tol un born fos °cene. —
sospiris un advocat obés i feianea

Aquestes dues exclama-

cions ingenuos rellecteixen fidelinent une de lee partieulareate de la N'id i a'? tul a Polenta. S0111 al rece de julinl. Es
l'i-pisea en ene, itn altea.; ternes.

feines

tisfer

suficiente per sa-

les necessitats al pa:3,
podr-ien viure rsuolt bh a Reata,

Franca o Alemanya. Això significaria, per a Polenta, l'exportarle d una gran quantitat
diner, la qual cosa podria
influir sobre la vida de la valutte polonesa, a il'illtim fehivment estabilitzada.
El Govern olones, dones,
aeordä impedir l'ernigrarie dele
estiuejants. 1 va ohtenir - Ito amb
una (-trepo/sida molt, senzilla. Va
augmentar tiren d e l paseaport. Ara. un eiassapert a Polenta. costa 10o /talare. Qui pot
pagar-las! I si hi limt alga que
pugui pagar aquesla anantilat
enorme, el tresor almenys. tindrä una eampensaeid
de 1 nn ciOhirs por la perdua que
reprosentai el dime. exportat.
Aquesta dispost - i' (Invern
Ita provocat crft iotiAs verle
nient s. Els cerotes romerriale,
ri0nlífies i artístico elevaren
una protesta t trobaren resso7,

iliversos 5 l in ni e, perei l'actual
re. (l'Hit-eruta, ser)lpre eonseqüent i bolla no eedi. Feu
cortes coaeessions sense importäneire pera l'essencial de la
dispoeitiit governamental ha
queda, intare ta. 1 els poloneses
flhiiiet

iimants (10 viatjar estenen intildnient Hurs bravos tau al
aonf . de l'horitzó. L'horitzil esta
!anca!. Ili ha un latir offinTliC

poilitiesos d i posiebi

que barra el cerní: el paseaport,
Tadeu Peiper

material melena soliera preparar-s o per a l • est 'a lee" al ' estranger. 1 ara l'estranger tionif•s
eenthla tteeossible als soll e , I
ue ee pae la guerra la que im-

Full de dictar'

fin S PIF,

deis veinse, ni
Ini frontores.

los

d°

1 ni tan ente l'enrariment de
la vida si lost 'enger, porqué,
avui es, seguraniont,
pa 73 n1 A 9 car delermen.
un dele resultats negareis
les verents refermes finamieres
del roinielre eHisenda pnInnes.
A': p otrillia so arlualmen" el
vals irles imr del rni . n. l'n bon
teortelyieler de la materia, cm
deja ahir que el 1•CI-1
do la vida a Poliinia As supe.

rior -al dele Estafe ta t ue 1 al
cl : Anglatorra. 1 01 imriOs del eas
es aire, matara! d'Assor III' país
agremie_ els p . oillietes alunentieis del retal aneven Iiiin
pren que a (111315: P1'1112a Mire
país, ara. ni Pe sano-t matoic
aspecto. Pl In rs ni o re t . ,. 1 s p.t _
e e P e ill d'importancia: nonMs ats
Es l ats Vnits i a Amr l aterra n ds
quovitiros es t ar) me u ear q quo
Paris.
ami r. I'n vislit d'india . .
cito/tiente per eent
ensta
tnent; que a 1: a este% la. A Viena.
un paren de saludes emsta
ceet per eient, menvo tIlle a Varshvia. Un ellPell ‘l e Tefe su' asevo ra emnprat e Pa rís. "edheic
després d'haver petral la Devana'', reetilla mi es ecemonic que
un eaproll vemblant t'O a quid •
sevol obrador (le Varshvia. Ile
,ent it parlar (furia dama que en
niarxar de Parlo per visitar
anuost istiu la SPVII familia re_
sirlont volt ants de Grai Ovia.

lovia eomnrat ims ce pille p arieencs. i deepree PIS va vendre
a VarsOvia al erre' que amiest
/ (1111, lame
SII
min e s avei s gairebé a tete els
tottrits Mula assol q a la ea •

milemosa. La tira frul
eAtionl. CitImaloti: los gattnneins
uno l'onginvosta dania va oldeuir
ami" la venda, sunora ron les
despese• i le' Vial ce. La doma va
ter el tiet are do franr,
liestl'il amiga do braong,
mi.. Jis ‚'tu
Irtit•ilitt amb
o:imites
tordati g in
one . seniblit %on fugar cap
.1 ro
mire.: d'Os. eated l o ner rmilitzar
els O p ile insonmis ile vialize: si

ir., ti poilor nlist iar. ii g., usas
fo'r 1110 1 y g pr A ll deinueete mella
de
El Gt.vaett polm..7es
s'(,sunisl'e'flL'll ' el torrill
onüent,
rompoolne In
allí. aetualrernt, exisfeix entre
p hi preus a
i a 1 : P3ft/tuger. Tots VIS polonesos IIPS
eiretimslantiPs els Itn nernietes_

mariterien a restranger. almenee per dos inesi.s
Sobretot, ata rtarien ele funde
naris que anda Iture soos,
sin,

mude que as,envalem als metes
alemnes l'estudi de qualsevol autor
medieval Trober en un moment donat
una vintena o una trentena d 'exemplars d'un text antic, ño aval una cosa
ben dificil si no impessible. 1 aquest
greu inconvenient vindeä a desepareiser

amli la publicació de "Els riostra'

.4.4.(;//"-

un cert esmnssament del gust,
resultat d'una rulture inferiar
que va permetre dubtar de la
realitat d'allb que en ele p ostres clässics ora ¿lit atab tan-

ta modestia. Per menea eaher-los penetrar i entendrels
tutti) p ritges paraulos. aleshores PIS nostres elässies varen
semblar freds, i s'aprecià com
un defeete Ilur qualitat mes
exquisida:. la reserva."
Aquestes paraules fo pors
elles que les llegia, i guau !a
lectura era len fresca ,mestra.
vaig veure St l'aparador d'una
Ilibreria el I . Peull de poesiee titulat "La inútil ofrena", d'En
Josep Cerner.
Lost paraures de Gide em
semblen d'una meravellesa lucidesa: si un pensil et Hacine, per exerntele, i de moment
vol dir upa cosa justa. quatre
pa:u/irles que tinguin un eeri
sentit definitiu i exacto, dublh

trabar res que oxpliqui mes Pärtima i la forma
raeiniana que aquastes palaulis de Gide. I és que Gib e ha
rohat el mol "reserva" i
aquest mot aplieat a la literail/l'a lenI disset D'anees bo dóna a entendre tot i ha defineix
que pugui

tú

pitiPix PI vialge, ni l'enemistar

AMNESIA
—Passi-ho lié, senyor Soldevila...
—Passidio be, senyor...
1 no vaig poder pronunciar cap nom.
El nom del stnyor que em saludava
rdhavia tugit del pensament cii.. polser, no hi havia vestal mis d'un segon. aleshorea de la presentació. Si
rn"Itagués deixat etrmortar per la suggestió del lisie del nieu inceignit conegar, hauria dit "Passi-ho bé, senyor 'luyes". Perú, qui CO refia de la
correspondencia dels noms amb raspeo,. del, hoines que els duen? NoMes el costurn de !ligar l'una cosa amb
l'altra ens siena la illusió que efectivarnent cada borne ti el nom . loe
escaa.
En el ces que dio, no vaig inventar
cap non, ; vaig acontentar-me de proi•ngar la viruta:2 .. serlyor" anda un
seguit de sin' indefinides, però afeeinosos. Croe que el meu anònim amic
va restar-ne bastant satisict, perquè
va desapariixrr amb las amable sotodure a flor (le Ilavi.
Si los la primera vegada (me eta
trobava davant una fesoinia coneguda
tense trobar el nom que la individualitza, potser no voldria la pena de parlar-ne. Peris és que aquest terminen
cometio a tepetir-se amis una freqüència alarmant ell la me y a histeria social. Tot sinnt, tot sovint conteAto,
pie de cortesia, el salid de senyors que
seguranueni filias estat presentats i
que no se iom es diuen.
La solueie fina de retenir-los dolçament gel larde i "Perdonen,
us conec, u, estimo; pern cl vostre
nom, 5i as play?"
Aquesta es la solu tantrateix,

jp, *bu practic.o . -la Eis homes tener:,
generalment, mole de punt a esser
coneguts sota un nom daterminat No
ronceben qu • sis isiorgis 51 ia MéS
:empana, si no duro llur n .. in gravat
d'una manera indeleble en la vostra
metniaria.
con) s'equivoquen! Almenys, en
el meu record—tal vegada castigat
per alguna mena d'amnesia—, els noms
van per isis canti; i les fesonties per
Saludo malta gent que ni si com
es daten, ni si de qui sr les llenen,
ni qui use les ha presentades, ni a sin,
ni per qué. Ell C:1110, veig cada dio
un segnit (le persones atiih IrS quals
(,f .cialnia9(1 nt, fine cap lligatn, pera: l
que era sdu conegudes pel nom, per
professiti i Vals per le% idees.
Aleshores caldra que si algas top
saludo una persona d'aquesta trie,
em faci el favor (le no estrany,sep,
Taniht caldrh que si (Itixo de saludar
alguna persona que té dret a comp.
tar-se entre les nieves coneixences, no
ea f.' cabal: es que, distretament, l'he
collocada en la st-e dels coneguts
que hein de ter veme que no ho som.

Caries Coldevila
mIlmnontimmimmompiiimilinignnommolH

AQUEST NUMERO
HA PASSAT PER LA

CENSURA MILITAR

P. l'abra

' tlet 1\ it
_

i

prou

Diu Andrd Gide sun mina
les seves "lettres a Angele":
"El classicisme — i em reteretiro ara al classirisme francés -- va de cara l'atenuanuent.
Es l'art d'expressar el mes,
dient el menys. Es un art de
pudor i de modestia. Cadascun
deis nostres elässies restä més
emocional que no deixa entreveure a primer cop d'ull. El
romäntic, per la pompa que
aperta a l'expressie, tendeix
sernpre a semblar mes emocionat que no ho estä en realitat,
de manera que en els nostres
autoras romàntics el mot s'avenea i illtrapassa removió i
el pensament. Aixet T'espiar/la a

,
ebAt4,

eK.4.an

eu

A.

La reserva és "la qualitat

rin i s exquisida". Sabor fer us
de la reserva en la vida i en

tenle, vea aqui la
grlicia mes alta de la
i de Ii sensibilitat. El
l'obra d'un

que es deixa do &iir, el qtie es

deixa de fer, allä que solament
es deixa endevinar. :die' que
que eeisteix i ans endevina Muges, el saber-se amagar de Ve-

xit del [Monina. ele l'admiració
voinlemporlinia_ ha estat el seene ' ,litem- que ha fet incorruptibles algunes ebree i
gua e 0 figures. Naturalment

alque

aquí its parla die la reserva reai,

no de la reserva llamada: avni

dia aquesta "qualitat

eXt1I1/54-

n no arosInnia a abundar
gaire entre els escriptors: ni
la reserva verbal ni la reserva
eerutimenlal. lespecialmen1 a la
noetra leerte la puesta no Ala
ravartortizal per aquestla excelsa surtid. En nexo; hent esfla

i

st/511 OttO

vortiaulte.t:

"coi a la cint - , 1- :sia de
/lagrimeo i esgarlpsi I entusiasS i¡L

mes; termes verbal. :11.11 e dele

que

d'aquesta manea

de reserva. Si volar' ésser
eerS11. tant en tant, lima de die:
"mea milpa, mea illäNinirl cul-

pa".
Iti ha, pera, entre nosaltres
11/I d'ati (11.1. redimeix Iota la 11 I evatura present,
can qui.
ell sol, prou i sobra per posar la puesta catalana al nivell
inee alt, A aquest poeta se li
poden
aplicat • en bona part,
gairebe eenee atenuante, lee
perturbes que a Gide lu sugge-

reixen els clàssics francesos.
Em :elidida que tot luan ende_
vina que en' refereixo a .10511
Carnee.
.1.11 res vegades he pileta( tql
aquestes planes i in alle, planeo del valor de l'obra d'aquest.
admirat ami... Ara la publicavis', de "La inútil estrena", fe

(Vaques,. !libre l'actualitat mes
euggestiva de lies noeires Iletres. Molt-'s i multissinies coees podrfelli dir sil marge de

"La inútil arena'" , pur') era limitat . , aquest aspecto de "la
reseteit", mt aquost excels Ilevat
que fa ineorruphble la poesia
d'En Carnet..
Eh t "La inühl refrena". (pie

pUbl n eti La E. te

S. A., En Cerner ofereix uit 'OCISIl. una teja
teta dintre de teta la se%11 letra
Lee poesies que in .
legren aquest Ni cAtun tan gol
rebut ts.mtos referenda ti j'alma,
Ee tut Piltre de 11.1":31i1
1 sentimental: lti ha en aquest
Ilihre ', an? ativ a de la vida dele
Mune. 1 es un Ilihre tete, deli •
eadissim.
reeervada.
Alguns temes enlatar-re, 1
em emite perque se intlia
mesi /lema vegaila, troben ea
lit poesia d'En Cerner aquells

putteixos detectes que, segons
elo holnantirts veten el)
l'IS 1111.11'S

frerlor,

thwi disset D'anees:
d'enlució.

atribueix aquesta falsa viste
Mes romänties a un eslat de
cultura inferior. Que em Perclonin els que traben a manear
Pernoctó en la poesia Jnsep
Cerner, si eta permeto assenyalar-tos lambe la "sera cultura
in (Prior".
Josep Carnee es un poeta que
tartera la d' y a einoold dina una

t'orina correcta. dins u p a rigida disciplina retürica. Aiab 1a

que medies vegadees Vernocie
resti amagada per al que no
te un nirvi prou fi per anar la a rayar dintre la diamantina bellekt, verbal. En Carnee es
el mestre del sonet i la caneo.
L'allegoria el salva de la crua
confessid directa. Mai arriba a
tutu deseordament, a un despullament ab.solut. De vegades
les lEsgrimes, robseesió, rape
gúnia i el dolor viu es deixeu
veure entre els fils platejats
la seva ironia. A mes á mide.
un sentit d'ordre. un esperit
relignís, tus agredollç optirnisme, aturen tota flan-errada sen

•
tot esgarip hiolügic.
qualitat exquisida de la reserva domina sempre la profundissima enlodó de la poesia de
Josep Cerner.
1 això en el que fa referencia a la sang i a l'änima
seus versos. Aquelles parauleramb que flueix ert seu poema
-La mes perfeta", quan la dona que estima es de cera a la
llar, i el poeta diu: "no Pira
cosa albiradora — de les amigues i 'le parents — si era l'amor qui la colora — o el llengoteig de lee sarments—":
aquesta reserva d'emoció de le
mes perfecta, aquesta correccie
amb el seu prole amor, es poi
aplicar cont l'anal' al dit. a Iota la poesia amorosa de Josep
Carnes..
I en el que fa referencia a la
forma. a la manera d'escriun
de Josep Carnee la virtut de la
reserva de la sera Inés peculiar
earaeteristira. Ja FlP dit abars
que Josep Carnet. es el mesh e
de la caneó i del sonet. Aqueolee formes de presta madura i
(mita, nIl les ha dutes a la perfeecie. Alguns detis seus sonels
Poden posar-se al costal del,
millors que s'han escrit en el
món.

En Carnee ee un literal d'u-

na !t'edita( extraordinaria; 1:1
seva. Metiera rolas a tí,' stre del
/10nguatgo és única. El seu poder d'artista, d'horne que fa el
que vol amb el Neri, i la paran.la , i diu el que Si dópq la gane
i cont Ii &ene

le

gana, és un

ras exvopriOtial entre el, nostres literata. Però En Carne.'

ha wat siempre d'aquella preciosa reserva. aquella exquisi -

da qualitat, dels classics. Una
mire', 11 . .11 t'S
obra ¡ses fe,-

ta: preeisarnent porque hi h.)
Jume:te reserva. perque ineo
e n1la de la canee hi ha tot un
heme i 1 ni un neón.
En Carnet. 'Emita la sena tus piraviO, limita les aoves gran.
facultats Hi ha (11:i

nomes pot eseritire una eanrO,
perfecta si veden. elle es una
vano 1 prou, el poPt
l'he
escrita es el poeta que . rwt eF
una earic n i. Airn no bo
pensaren inai si saben u pura
si sabe,' Ilege. una s'aneó en
Josep Cantor. Veureu (pie alta
de lid un n'en d'enlode i gen_
sihilitat dintre la forma
Heugera i divina d'una caneó

per un Inane excepcional mie

:t reMs mt na1 8 de lotes les gri‘•
ries i bitee les facultats té la
griteia de saber-les amagar mi/Remiten!.
dosel) Macla de

Sagarr"

A Raditx 11 es re g ada l'es-

tada a Miela
Radito tu, , I•onara mes a Viena
l'activitat polnica del esos-gut líder
republica croata ha enutjat tant al Go
vern austriac que ha decidit craprofi •
¿ir el viatge de Raditx
Moscou
prohibir-li de posar mes els peus da
mutis l territori de la Rrpúbliti. j,
dues visarles aballs de a ,era sisad •
a Rússia, Rada, havia estat advertii
pel Govern i per Lt milicia vienesa qt.E
Li aeva activitat eadevenia incompatible amb el respecte
dret d'asil.
No se sap on es refugiara l'agita
dor ernata; actualznent C troba encara .1 MO,COU, potser a punt de tornar.
A lugoslavia no l pot entrar, per tal
com hi ha dictada ordre de captura
contra sea per alta tralció; a Ingla
terra es dificil que ptusi ,nntenta
una nova agitaciti, ja que el set/ pri
fuer ',ojota] d Ltinin, no Ii devia dei'zar gane bou record.
Cada segada es vea més dar qm.
Raditx, deixant la Croacia %a exitnetr.
un error Mctic potser irremeiabie per
a la sera política.

La siluació a Europa
—
fff. disris frane•aos comen-

ten al gran kit obtingut per
M. Herrlot en el bou d'usura al
Renal, fent l'emolir que el
te!~ da m44 gran per asees
M. Polnoara vota en favor do
l'ordre del die de oonnallfish
-- A oores•eldnola do Nooldoat entro l'abad Landre
Bu« • la Reuniera franosill. el
preeldent Posl a vota414 usa
moló de »miura • l' sbad. gime
fou votada. Oom sompsneassit
bou •sbutjat el oontraprojoale
do Ilavit:4;neelpral Mis eaa
&alfa

LA
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FINANCES IteüMERC
COTITZACIONS DEL DIA IÕE JULIOL DE i924

JI

acame.

BORSA MT

BORSA MATI

Obra

- •
Word. .

Aral

Ante.

Ball

l'ene

Obra

Antr.

.

°tenses. .
F
merrop.
Pbms
.
Ch nins
.
Sucres . . .

Data

Divises estrangeres
Talle

BORSA DE PARIS

BORSA DE MADRID
Com.

eran,.
suleses.
ftelgtleS.
erres, .
; nurem
[amara .
Peso argentl
Re n . .
Pea° Uruguay

740
269
59.513

eriza.
w innan111 •

850

735

Portugal .
%I efitadl .
P «ti .
gi4ela

A .d1 sal
lirnCS
Liabea

L'ORSA DE LONDRES

TARDA

uniendo .
ternes&
ceseig

estala
totounareil

1 ;lile n'Esquine*.
ttene Esp. de creen
Raer
lamas.
:meres P
eueres O
tegl(i.

13ORSA

eeteirt
P • rinnye
mes

85'20
10695
1051
8670 ; 8990
250
29050
14350
8350
355
35675

Londres
!aova Nora

In1FTIora . . .
sinorotiattl• 415
AmorrItzable
Faterlor 4%. .

CANVI

8552

DE L'Oh

tion a nee nr atoins
"
•
• 0115.1
•
•

• Mones,

•

•

MFRCAT DF COTONS

149.55

15914

Cotitzacions

149'39
119'55

del dia 12 de juny de 1924

3756
779

colara .

3511011 Oet g . Defbrp Ganar I Itiam Meta
2419 14,4511
2565 2500 aiao
;Niel
212e
2975
2490

DO,17 . AgOn
NOVA YORK
79flea interior. . . • 3065
(tbarturn
SUCRES
-eg o!) telegrama . . •
lanea 12 510101 renca
Noca York
• 6.tut ..
t,
aetaintre
"4;1
iesetitbe.
LIVERPOOL
3
4 ttre
Tenen anterior. . . •
4alit
..
()Grill/a
-aguo telegrama • • •
unes

16101
43681
snart 5
• I. •
Nova .vora
Rcrd. .
Alteant .
18125
.ttemanya
85075
Fe anta
Orenses.
309300
VALORS NO INSCRITS EN LA COTITZACIO
t,
Austria
0637
G. Vetrop
Pelgica
A11161%31111763
GAFES
14762
Praga
10200
OFICIAL DE BARCELONA
tralla
au•ees.
Tanea rS Jitliol NOVA ORLEANS
rtiiraces
4013
Argetnin,
21015
Come. Nova York
Sulssa
coral,
...4,0611.e10
ramal
Anterior. .
• la la;
•
montevideo
42:5
32815
llames .
117 i4 Obertura
Egtanca
in1101
.
9975 Slueteur nit P .e % 5% ,
CISC
Trar4,419 799 1794.
n 10S
1110 9ezeni telegrama . . .
Setemore
12475 Hotel Roa 7%
M'.,
. .
/17
4200 7:allanan rrieeireom .
Porniral
amo
Gas P..
97 tvan .a.111 °Tetillas
Vn octubre
keti99. 0%.
ta 7n t..—
Novembree
nuen,.: Airea
4073 44.
115r,7
11‘tlarula
10050111ffin Naval tl* Llevant .
s '1 ttareotnne
12;,s
oasaraDre
04
9325 Transvelard Itletropultal .
4200 c a coman:arta
2714;3
Valuarais°
Mere
Pina mare
09 aluntament
51litaaat .
E.m• Ir ,•eja,
989.4 Mill
/305
9955
Obig. Hullere s 0%. .
32575
Noruega

GASETA BARCELONINA
S:mas dsvrr V diununge despres
de l'entacosta. Santa Aanaclat. papa i martir: Siles i Serapi, niärt'rs;
Joei i Esdrez, profetas; Tur55 i Engeni, bisbes i confessors. Sartas, Mi
rape , mártir; Sara, verge i abadeasa.

NOTA NECROLOGICA

concorre a aquests jardins, ja que
al mateix temps gaudeix d'un anib'ent agradabili,sim i tara iresca deliciosa. forma :mimadas tertúlies i
contempla una iprojecciO tan perfecta Cont al teatre de primer ordre.

iucautant-se d'una pisto'a amomatica
aH) un carregadar. una escop,a 8:11)
quinze cartutxes carreta ts p,: a vacar i uit ganivet ele graos tinnensions.
Paaai ai jutjat.

MUR GR61,fSSIM
CA;'.11
OS el-mire que la magnesia efer-

VeSeent tingui acató terape ) 1 tiea.
Delimiten la

nuara la vfmria de les seves edicions inusirais i tvivelat,,
La Junta de Protecció a la Infanc i a ha rebut cent pesset e s . d'A.
B. d'E. per a la conatrucciä de la
capella al Grup Benefic que sosté
Poble Neu per a alberg d'infants
abándonats i captaires retollits del
carrer; i un altre de mil pessetes
al Mateix fi. d'una per . ona que
l'ha , condicional amb l'Omisió del
set: nona i de la ciretansancia que
La Junta espera que ami) l'ajut
de lada podrit portar a trine rohra projectada, que tant ha de beneficiar espiritualment els petits protegtts.

Bate r7 per necesgitot
lfa g eicle de roneixements
diettOnsabl e s als inetti o s. llesti patee ele falo ÍH:t a rblats-vel e al edrhtie P. Noblota.
•ii)e venda en Ilihreries

4013g, VEFITABLE OCA510

Ira estat demasiada la nui de la senyoreta Annela F2rrer i Riera. filia
del fahricant En Joan Ferrer, per al
jove advocat En Jaume Fuella i Bra.
Rda.

,

Lían usorj; 21 urv.r,

elan;
—
—
LES C.ABRES PELS CARRERS
.ang,rj

L'alcaide. a fi de no reure's obligat a imposat correctius, fa
als interessats que des ube dimarts
vinent, dia 15 del corrent. (atada en
circulnció
absolut prohibida
cobres pels carrers de
a l ciut
at.
DE FRANC, una petaca

;.----=la'
-. -....-_
7
7:. --.
--:".'.#7..

!

A

a 13areelona en el mesos
de inny i juliol, a les oficinas de la U. A. F. (Va
Layetana. 54. 1...r), tols
els ches feiners. d lt a 1.
lg polaca,
El que vuui
pot seguir guardan( les tapes i uportuttaneitit
sarä ei canvi per auras
onsequis (rollotges, plo,,,es, Litp.a
mes esti.logräfp
aill0111i1Lieb, etzs,.). inditant-ee el in..iliuro do tapes
ri neensart per a; eativi
. • aila Obledld•
DIJES FESTES Al. TURO - PARE,
vingut anunciant. deTal cona
organitzada
dilluns, tindris
par la colònia frau cesa de Barcelona.
Festa
Nacional
de
Franca
commela
morativa de la presa de la Bastilla.
lii baurit fasta infantil a la tarda
banquet presidit per l'Ecrn. cOnsol
gencra! de Franca a Barcelona. al restaurant M:1 Taré, a les non del vespre, desprès del liatiquet ball de gala
a la pista da patinar. concert par la
banda militar. Canaa-CS :12 dimites al
"Wittching-Wancs" i foca aeris Itu!untosos a la gran placa de fastas.
Dimarts vespre. revetlla da la
Mara de Deu del Carme. debutaran
en aguces jardins els "Ni-Pon''. /ronpe japonesa malabarista, equilibrista,
nerxista, ant:prielista i ele trelialls sobre l'escala vertical, fein els seto inturessants exercicis al mig de la gran
placat de lenes del Turó. .AIW, caritater extraordinari, funcianaran en
aquesta revetlla totes les atraccions
installades al pare.

'

-

-

1418 A. :: Barcelona

ROZA I FIALLOL, canti-

1

-ar- Corree Satila Anp a. 39. Arti,les carie i espor f. Camises zèfir esport,
tres per 30 pfs. Pantalons
Manea superiora, a 20 pis.

CM AEL.1

Ferran. 14. Caes

VANOS CLAPES
CONSEI.I. DE (d'ERRA
PER A DUOUS
Miau, que ve, a les den del mit,
ti/1,H lloc a la caserna del catre!. de
Rogar da L'Aria un Cansa de Can.ca que ha de retire ifallar Ia cecas
instruida contra Falla San Martín Ar ,
cos. processat pa l suposa‘, delicte ch.;
remetió i lesions.

' micili de Josep San José i Medina,

Portaferrlses, 10

fIffi t2

•

Pastes estarnpad.s, bonms dibdxor., pròpies per a bates, a
oso pesantes metre

N' C TierdS Ell11

Carme, 8, 1 Xucla, 1 1 3
I.3/MR.•••••••••..11•1N
En la suhhasta delirada pe: a
l'arrendament del quiosc dcstinat a
Nendl de begudea instaliat a la
placa d'E,panya, sota el tunee, de
Loop maaetea mensuals, ST.a. ad
judicat provisionalment a Na Carma enètidez, par la quantitat de
4,53o pessetes mensuals.

Exposieiö
venda
de prens.
144
Ronda de Cant Poro, número 38
o
C lmado J. tioli

e.

Relacití michobjectcs trobats i
pnaitats a la Majordomia, Municipal:
Una Ilapidera, segons sembla dar-

Eilin

g1

1- ots els venedors i

CLIMISE23

dors progressastes d'aparells 113
Ira-41-= elèctrics donen red de la

Bomba Bienal

A la nena d'ii mesas Josepa Carriges Garrido li caigué al dainunt
un gri mIl d'aigua bullente Esta
molt greta

TeU2fon 5057 A.

Barallant-se ami> una reina, Pilar Martín Domínguez es trenca el
braç tlrel. Passà a l'Hospital

I Crespa estarnpat, bonica col-leeció, el metre, a Ptas. 1

M AGATZE NIS rElLEM

Carme, 8, i Xucla, 1 1 3

1111inI.......••nn•n••n•nn•n••....--fara0*
-_ ---. - - --...

.Altir un autorniiltil que anava antb
nit.lta velmitat pasta per 'dainunt

ROPA, S, A,
BARCEL.0 IN A
111111,121111sumBIABBIBBE.
CONTRA LA VENDA AMBU
LANT »
El regidor ¡orat da' dis:ricte V,
En Miguel Usaras, ha rebut una
commeicació signada per gran nomMe d'industria:, i velas del correr
l'Olm, faliaitan: la per la campanya iniciada a fi de rort-cgta
bits de la venda ambulant, l a qual
Losa dentostra el ad que tasen els
ilzel la tle la seca aus. ritat Ci CC./11I lir les ordres retni n les.

Mitges i Mitjons

toE

GOL1. USC.,

••—•••• irrompibles •-•—•-•

No tossio mes.
Preneu pastille4

AnieVILLS
20

It_e>141-1, 1

01 5.51 0 1

S.R.C.

6 cilindros
3ATI5rACCH111
Valencia, 295

F A RINGOL
h

IRES RAU CAPSt.

1

1227.10

Ç2i1(

AGENT DE CANVI1BORSA ‘dff
Carrer de Fortanella, 17 •..;
tl

2ilit.!

Complimentann d'ordres
de Borsa en valors al eotriptat 1 en monedes eslrkinge-lpf
t tn st.a
ren,: ti 86 d te ipr
rte ea sa
. Icajtet,r„ve

.obre mereaderirs o Ya;ora; subscriprions a etu..
E prestits, etc., etc.
Direcció telegráfica
"NIARGENTE"iii
Telefons: 455 A 1 499 A.
411

Les Obligacions del Sil er
Transversal s'operen a 9425.
Per aquestes eairreres obligadcrts.
després »d'explicar-nos la depresiii
soferta de la millora tan rápida/ teat
obtinguda. depressió feta per as.
sistencia de primistes a la subscritaciii. esperem ben aviat una minera.
Fa uns dies que s'anuncia per
datas passat, dilluns, una subs,anció pública a 4u,000 obligacions .apotecaries al 5 i mig per 100, de
500, pessetes nominals. Ihures d.,ar
paltos presenta. amortitzable g er 1$
anys, a comptar des & J'actual,. e l :1'7
,ses a 96 per zoo per la Societat
panyola de Construccid Naval.
Els Bancs de Díscola, Silba'
rielusiijóta. han pres en tierna la ,Uuis
Canvis de moneda estrangcra
darrera hora d'aquest mati:
f anecse.so3s41333'65.
.1 ',rican icsbcirgu
(den suissos, 137'sto.
Didars,
1.1ittres esterlinas: 32'86.
Lires italianas: 32.2t,.
R. Surinyach Senti.

Redil ti!

SENYOR

A. BORDAS
Plaea de Santa Anna, nm. 7
conserniencia d'haver-se ancacrtxe "l'apitone - 11 carr
Pat
d • Slontaner. duran t (ataranta mi.
taus queda interroniputla ins u'ircutdels trainvies de la Hiel 58.
RESTAURANT ROYAI.
Sal& de Te
(aria dia te dan4ant de 5 a das
de
citerts A. 1 dinar a rainerii.ana, de 9 a lt.

n'II:1
No )111Vell compra) ene;»‘a
N o1.111 iiiimprat una altru
Olasse i oren?

CAMISE.RIA

FI

N-oslre ves tit, o en

vondieions de

a

.Mitges seda Reina

O
•%

•

+

VEHILS MAL

2, Portal de l'Angel, 2

LA TEXTIL CATALANA Na

El quadro de f arullatau, que pres-'
ten Ilurs serveis al Consultori gramil
médico-quirúr glc instaRat a la Unió
Professional de Dependents de.Conterc
está integrat pele següents doctors es.
pecialiste91
; Director: N'F.rmengol Timó, •medi»
eina general.; En joaquim Trçai, - 4- •
rurgia; scnyors Feixat 1 Fiimereg,.:

1 81111 12

FRANCOLI, gran xampan y de cava.
TE191t4 MAL

de les canses d'ama dona, la qual desapnregue, ignorant-se el mal que se
ii i n-odui. L'aun-u:MIJO frena, per
entre si .evitava la desan racia i e. desvia, topant contra tin pal deis trant:
via,. laantamaail I luedit destrud. El
xofer soiri tut ame, i després fugi.
-

Encerats 1 Impermeables

LI

MOCO
La Comissió d'Eta:muda ha passat a inforlite de les Seccions tuttiMies. proposin ami, urgencia
el procedent, la moció del regidor
senyur Sunó deamanant que es orocialeisia la urbanització (afermat,
voreres, arlirat i illuminattiöl, als
carrers • de NapOls, Sardenya i
entre Altzies Mara i car:etera
Ritaes.

R

ofevaix una verilabl e oportunilat, n atr m'alta d'aquirir
una igraniiiltlritilltt, (Partirles de pati,erin . a meces de III
sense ntilitat
meita t del sea valor. i els posa a la
general.
client o i .1011.ithl io
a henefiei dels

81
;

?laça tia

21.1 Randa da Sol l'era, 8

10 Pte,

Cinturo;ta pell

3 Pte-.

ltliljolIS fil .

2 Ples.•

Rebalses de
Articles d'istiu

•

GERNIANS
NONELL
OAtiVt : VALORS : CUPONS

Yeades emiuslyament a la menuda re
1

3 'Ptes.

Camises camp

•

GRANS DESCOMPTES
FIX

er

Tant en el fi de mes con': en el
comptat en rendes d'Estat. durares
la setmana sha intentat una puja,
No Id ha tingut cap consistencia.En el fi de mes s s lia perciut tat
l'avançat i s'ha vingut a parar sota
els - canvis de dissabte pas.sat.
Al Bordáquest rumí es clou
ciosament de Nords a 6370. Cap
altre valor deis de ccrstunt no hz,
tingitt cot:taaci6. No poden els
cants considerar-se a 7né, de 62'25.
En el comptat, l'Interior, que has%
arribat a 71 . 711 en la reacció Mapasuda per Madrid dilluns, acaba la
settnana a 7o'31l, tipus igual que disbte passat.
Aquests canvis a mi:: ens reierim són de la serie A de 5uo pessetcs nominal,.
De l'F:stat, per contra. sostenen
la millora obtinguda les obligacions
del Tresor, especialmant les de•venciment de gener de 1925, la prórroga harpa de les quals ja es cotitza avançadament.
Ben poca cosa de nou en
i Ilancomunitats.
Als Carrils del 3 per ;In, peaadesr. ciattnnstancial en ramplones
Contràriament, bona. -ntiiionsAlacants 5 . 1 niig de la serie H, gag
de 9375 passen a 952E, i • en 'ele
del 6 per roo de la serie G. que ans.
best cotitzats a 10225, contra mi la
setmana pomada.
Els grups d'industrials ni otereixen cap particularitat de non.
Les accions Espanya
baixen a r55.
Dintre els dies xafogosos :r2ves s em. Den n'hi do del negoci que
lli ha hagut.
Aquesta setmana, si be no tara
cona la passada, ha raiat un poc
dinar.
De les darreres subscripcions
obligacions de la Hullera Espar yala es demanen ja a la par.
1.es de la Unió Naval de Lleve
es reccdn-en quelcom en . el -tgoei que olnenien..
nes operacio ..
a 9451g0u.n
Ngttenn fenta
pa
E:1s ferrocarrilsCatalans
atalas notas

Plaça de Sta. Anna, 9
Tantneria, 33

O

ii

Settnana crisma aquesta.

zectes per eminerv s artistris

M'ir a Ini tarda caigué una tartana a un dels, sots del Iletropoli:à a
la plaga de Catalunya. N/, hi llagué
desgridirs. El cavall posa multa reslstencia per sortir alel sol. La circulad.., de tramvies queda interromMula initja hora.

tres d'aigua, cinc c6n- grans cautials
g tres céntima. - Grupa
11
.-aFai
complets (motor i bona- .-_ha) des de 298 ptas. Z-A
--;.
Garantia per un remos ;_indefinit
8,coo grups venuts, mil
della dintre d'aquest any

-
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141

1378

1 3 1 C113, Seill lli

Renda de Sant Pere, 7

I
li;OBLES, J0!'773, TAMSSOS 1
LAMPARES cLeolaciei, pro-

u
e

2405

CASA ROS1CH

G aleries Lu r. tancs 1

La mis económica en
CCI15.,1111 i preu. - 1,111 Ii-

PARAii.uAb CisROU3

1380

models cspeçials
— — de la — —

-

•

1427

3

Pel per-aal del (
' os de Manescals
aiectes a la aecció.
decomissat per no
peccasa de Ilet,
reunir les degudes condicions per al
• •L !.! ..
.__ consum 52 1 litres d'aquell Intuid
Per aixecar algua: —
--- procedent dels rallas de Parets, Cara
nt L'elan:. Gualha i Liissi
Sa
',--.'
'•"- - dedeu,
----= de Mana i destiaat a diferents esta.7: bliments per a la seca venda a Barcelosa.
7---_
BOMSA
-74

•
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HIIHS Per Mi

REGUANT

Tel.

1392

CONC RS
Havent-se de procedir a la reparaeid i collocaciä del rètol eléctric
anda la nscripcidi "Alt p los antemeiviles - , al fielat de Vistarica de Sant
Cugat, per a la qual cosa Ili ha consignada la quantitat de 55847 pessetes, es fa públic. parque 5.15 els
-industrials que vulguin practicar
aquesta reparaci .., preseatia Ilurs
proposiCions per c.-a rit a la Sacció
enumera deis aatrveis tècitics mudcl "er1,:cpals, abulta del tl i :
rauf,

Carrer &loma Fabra

I
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REFRLICTAR1r, CRSS

ELOCII

de

pall extra, us serio rliurada
• rnitiancant, Pi eativi cle I ti O
paper ale Pirrt9bim
ta s
N:KCLA o de 190 (1.2 CLA'ra iloa
MO. El canvi DA

raigs X; I in Joaquim Biela. malalties
de la infancia (Puericultura): En J.,'
sep Aris. gola, nas i orelles; En Sebastià Bimba, mala:ties del, ulls;
N'OPS Moles: malalties del sistemi
narviós i malalties rnentals: En Ni,'eis Ordia. &mista: N'Emilia Roviralta de Gabarrzi, llevadora.
Ela esmentats especialistas visitan
els sods dt . la Carió i llurs iamilies
ei, hoces que s'anuncien en el
quadro collocat al, lora!, da l'entitat
o mserit al set] Ilie111,-ti.

PriNGIMO

"e la Fet . I ea• object e s usats de lotee °fal- Dr. IFONTIVIII. 0.101alties530,
inestsoet
ball. Corta Catalanas,
sea. Preu fix. 'Tallen, núm. 41.
--.-,..S SENSE
PER
USAR
ARMr
PAPC DE EA'..?.(:EI,ONft
PERM1S
La projeccib a l'aire Muloe de les
_Al carrcr de la Riera Alta la poi
tul;:f.fri .pett.:,cz;cíl :44 :u Cana Pathit
ha fiei un eneeri , reintt atob en- • :ligia va practicar tm registre al do-

telseee pel nombrós públic que

S E P?!

ZUS
frha
BOQUa, 32

ENTERRAMENTS PER AVUI
Ea'a7eils Rocamcra, de 15
anys. Reina .Elissencla, 13. al cenentiri dc Sarraä_
Emili Baga, Gera, dc 9 anys, P,i- si voleo ohfenir el honestar del
polles, al celan:al:ir; da Les Corts. vostre estdmae. ro bol]; Os purgala iitoii'rtsiu n petites dosis
A les vuit.
Ramon Corominas Serra, de 7o
lavant. antideida, anlibihiosa i
anys, Sant Joan de -Malta, 122, al ce- efif-ae en pon volum.
mentiri de Sant Andreu. A les onza.
Es ven en fiaseons patentats
Josep Cai yo Pridrd, de 5 anys, d'origen a Mes. 225 a totes les
An
f
arnt
it es.
Mata. 22. al Cementiri de Sant
drene A les onza.
Josep Alegre Llauradó, de 74
Cortinas sernifil sarrell, a 5'90
auys, Parró, 13, al cementiri de Les
pessetes
Corta. A les vuit.
Josepa Iztanier:!D Avanza, de 75
MAGUZEKS }i r TLFM
anys, Tapies, 1 2 . al cementiri Non.
I Caerna, 8, i Xucla, 1 1 3
A ira deu.
Josepa Coll Juque. de tres anys
CAMRRA MERCANTIL
i mig, Aragó, 40, ai cementiri Nota
S'Ira trames el següent telegrama:
A dos quarts el'onze.
"Excm. senvor ministre de la GaVzleriä licryint Vfpac, de SS anys,
Casp, 51. al cernentiri Non. A les vernació. — Madrid. — La Carribra
Mercantil de Bircelona prega a V. e."..
onza.
Merai Gircra Acolas, de 23 anys, que se serveixi prendre les mesures
oportunas parque sigui restablerta la
Anejes March. 132, al cementiri
normalitat en el servei telefónic, perNou. A les vuit.
Pece Andreu Ferran de 71 anys, torbada pan la deficència d'organtizació i exces de trelaalhs dels funcionaTh spital Clirac, al cett. tentiri Vell.
Jaime Itilarjr D i ego, de 33 me- ria, ocasionant 121: consegüent s molessas, ljrgell, 57, al cernentiri Non. A ties i perjudisis nl comerç i al pzi5lin
en general. — El saluda el president,
les den.
Joma AvaClar Giralt, de 15 dies, Ca(71.."
Trinxant, 16, al ceineatiri de Sant
Andreu.
Poner (i'scitire
Entpar Rigul, de 42 anys, Sant
lnim a ns aa a ortil en lotes los
Antoni, 2,4, al cementi. - i de Sans. A
e'lasses. Eeimitrrife, de Linfas:fa.
dos quarts de den.
do luxo. 1-tapers calra p grrs tht
P_nna Regina, de 95 anys . Vallesgean
inri&
pir, 136, al cententri n le Les Colas.
Llibrcria Sub t ra n a, PortaferA les erice.
rissa, número 14
Carme Monsó Garin, de 25 anys,
Sant Pata al cernaleari Non:A les
AIG'IA IMPERK V'CNY
vuit.
•
Maria Anna Jo yce, de 70 anys,
El Grup Excursionista Catalunya
Hospital de la Santa Creta al remen convida
els seto socis a la inaugurad('
rin
A le, c.cru.
de la noca tenda de campanya, que
tindrà lloc aque s t mati pels voltants
de la fon't del Llavallol.
Rebaixes extraordinarias
-MAGATZEMS BETUM
No rxisleix la vida t'aro si
,
rompreit lot nl que neeessdeti
Cartn .:t, 8, i Xucla, 1 i 3
per al vosdre crin -tun a fl'Eoos
I....,._,....:=........
!no p al do Bar-eh-uta, Rambla
ihr Catalanya.
ja Suauraai del coLan
de música lidefons
negut
fine ara a la
Ti q sorfill rRafrOona
Casa Si; Pina de Calan:aya. 18, a estat traslladada
Llitrerl+ Surd-arla. Portafcra la tontaina glaça, número 17
rissa, número 14
(Llibret• ia Catalóitin';, on conti-

1423

-gent; boe de cuino per a gos; un
clavi num,raf; un taló a nom de L.
Oiler; una caixa da fusta, contenint
trossos de cartróretallat; una chi/
una bossa moneder de pell, contenint
pell, amb memoneder
centims;
rutile : tres rataats: una causa de canIré. contenint, scgons
Palo de
medica:netas; una clan: un clamaamb dues claus: un pla
maquin5.
ria:
peaa d'aHumini por a amainóclauer
tuna ploma estilograf ira ;
ate' cinc
i dos c'avins: dos talen, a nun1
Josepa Montes: un pla
d'una finca lindan
! amb el torreta da
01 laos : Una e:Ima de Corté. contentit
un realle. segons ,ear.hla per a pianola;
una corta . ra (le cuino, conttnint 1112talf r, carons i tar)eta. ; amb el m'un de
Joan Corts: un bit:let (121 Banc d'Eopallan; un claucr anal) sis dato; un
clavi; una llibreta and, anotacions; titO
impartinents
metal: elaurat.
•
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'103efe coneornent a len Contr).
1 burlona directos e ifopostos

DE FRANÇA
•

Cacident LemireMarty sobre el projecte de llei
nistia : Vot de cengra a l'abbé Lemtra
1 t. -

En

In sessi6 de

Cumbru, en trarlar de Ileon
çar-.-e el senyor Marty eonlra
pa:•., Lemire, lii feu rtMfalit:
.1 Et rebentardI
- atines del senyor Marly
.en per impedir que s'a- •
a l'Abbe i de s:ere, de
esforos el porten al son
r....

e,•

i ;,)resident de la llanera
votar ne. una mcieioi
... • 3 al senyiar Lernire. Els

de ?l'extrema es/perra
: de l ' eSCIUOTTM PS posten
(1.• • en senyal que voten en
la =cid, mentre que els
pr
de L. :trola i els del centre ro-

sentats en senyal que
en contra de 13 dita mo-

ro

L mesa deelarh que a ,jua•.- seu la murió ha quedat
.ia.
ntinuació el senyor Recontinua el seu interd:scurs: manifesta que
' a 01' 0 1:Osada per la Co: li .•
,•- ampla i que ele 80-- • catan dlsposals infer concessions perquè
Cs it.
osn a votad '', i queda
per • 23 vote contra
contraprojeete presen-: sonyor Marty i altres
roncedint una -am-

• general.

piest contraprojeete co, dient:
. • eedeix filena i bsoln-. .1 per a tidS P;ri
n I:it 2 de
: n 21. - Hayas.
- 12. - La Cumbre dele

-

ha amos
m'Insola
;Hojudo ole Ilry an-

postos 1 eontribuedons qi.e als
eorreSpOtten.
ContestAnt una pregunta, el
presiden? del Consell de tniniA.
la revista
tres ha des elarat
serh
militar del 14 da juliol
inantinguda però
q u e 13 seva realitarteiO en la
forma aeoslumada depeadra
Ile l'esta? de la temperatura d'aquin dia.
diversos
Di s id e s iVitprovar
projeetes do no naire Impor-

tancia, el Senat ajouna les se.
›eves sessions fine al 31 del
cootent ne.. --- llanas.
TOPADA DE TRENS 3 IdORTS
1 13 l'ERITS
rari›. 12.--A tres quarts de quatre

d'alces/a matinada, per motius que en/al a na alan pogut precisar, ha topat
el tr,11 de viatgers d'Estrasbur g amb

tm tren de mercaderies. La topada ha
eingut lloc. a Vey-le- V il le, entre
(fiaban! i Vitry.les-Frane ois. Han resulta? morts dos passatgers i un tuncenad de la Companyia, i ferits 15
passatgers.-Havas.
LA RECAL'OAC IO DE JUNY
Paris. I2.-La recaudacid del mes
de juny proppassat pel cc.ncepte d'ingressos normals i permanents, ha
arribar a la quantitat de rocd.173.ono
frases o sigui amb un augment de
536.104,200 fruyes, en cornparaciú amb
d mateix mes de rany passat.
L'aierment obt:agut en el primer semestre de 1o24 en compararlo amb el
de l'any anterior ha estat de flanes

2.544.267,coo.-Havas.

ESTALVIAREU
TEMPS I DINERS
emprant

Cafè amb Ilet

.

Govern per crear
secretari genera.)
-,.deneiii del Consell de
Tambe ha estat aproierte referent a In
contractes
_: n
•

•

p_rovincials 1 municipals per a
re:set:cid de 1925.
A propostn del senyor Bel enger, Ata ajornat fine al 19 de
sol emhre vinent la dala a part ir
de qual seran cisetigats tuno un
den per cont tic recarree ele
nonti Inuenis que no hagin cumplen amb Al pagament del.; im-

4 1

-

ditinuacid s'hit recomen
dieusiö del projecte

PMES"
1'70 Ptes. pot

NAT.

AJORNAMENT

Atemptat contra el Tota la primsa
cap del Gavera Za- celebra el triomf
glui Paixä : Un es- d'Herriot al Senat
tudiant el fe re ix
Nous detalls d3I dtscurs del
un Irat
President lid Consell
Londres,

z2.-Cotnuni quen d'El

Caire a l'Agencia Reuter que ha
estat comes un atemptat contra el
cap del Govern. Zagltil paixa.
El prcsident ha resJltat leen, P e
a' , sap que e seu estat satis--l
factori.
L'agressor ha estat detingut i es
procedeix al seit interrogatori.
Manquen detallo-Hayas.
El Caire, 12.-Al moment en qui
Zaglul paixa es trobava a restacid
e neapera del tren que baria de
concluir-lo ii Alexandria, on havia
d'asoleen a les festes del Banal%
que se celebren al palau reial, Ulm
dividu situar darrera la primera fila de la multitud que acuell a arorniadar el presiden?, dispara eruitra
aquest un tret de resaMser, ferintlo Ileugerament al costas dret del
pit.
Instantaniament les aclamacions
imib qué la multitud acomiadava el
cap nacionalista s'interromperen,
la multitud ea tirà solee l'agressor
amb änim de linxar-lo. Costà gran
treball a la policia apoderar-se de
l'agressor, que a conseqüencia
questa lluita rebé diverses ferides.
L'agressor intenta binbé amarar a
les persones que acompanyaven el
president, el sots-governador i el
comandant interi de la pedida, perä
la multitud aconsegui desarmar-lo.
L'agressor és un estudiaras egipci
de 20 anys que, proctdent de herlin, arriba a El Catre fa un mes.
L'es.tudiant comete l'aten/osas
quan Zaglul palita passava a uns
tres metes:. de distancia.
El cap del Govern fou ;Inmediatament traslladat a casa seca en antombbil.
Els pan, facultatitis relatius a l'estat del ferit im.di satisfactoris.-Havas.
glIIIIIIIIIIIIIIIII111111•11•1111111111•81111

AQUEST NUMERO

rerred gue anuo; esmeros dele branquia,
per crónica i rebela sur atento. es eme,
retan ratnealMent amP
CoLaN CALJUI. Venda, al pl au de 010
>asesta, sil Centres d'Especifica 1 4

HA PASSAT PER LA

rlUlthrit

1. 11111184011

mi da

CODO

R. 4A1.11114

CENSURA MILITAR

(ouoemer)

%

,A NENA

[Mili Capo i 11110
Cel el die 10 del correat a l'sdat de

chic inesos

patata Marine- i Josepa, gel; maneta Merla Jesepa, it via pa• Grau, s'011a de Capo; UNIn rnatern n Agt1nlf 31tele 1 C1'1511110 de
bo,, ,A111 5 , d'Orino, 1 /im p onte tu le tpresente 1 tibS011W, 1 len
..st. 1 M. Cape," i "A. Monté" asentó eiden o Ilurs andes 1 roneguts
Ca pi2r..111a.
Barce lona, 1 2 de JuI1 01 do 1924.

ta:tetó en lea claudicados» relatiy eti al material de juerra de t'Estat.-Havas.
ELS SINDICATS ALEMANYS 1
ELS DRETS D'IMPORTAC10
ra. - Et senyor Grusminn.
president de la Federació de Sndicats,
actuant a nom d'aquests, ha protestas
en termes violents contra Cl projecte
del Govern del Reich referent els
drets dimportació sobre els Wats i filtres cerealm.
El partit socialista ala camal a
l'actitud de la dita Federació en aquest
asatimpte.-Havaa
ELS JOGS OLIMPICS
Pees, 12.-Jocs oUmpies.-

Partioioneid en cd cross:
Finlandia, 11; Estala Units,
14; França, .20.
Elinimaldries de .100 menee

Illeos:
Els Estats Unilts bat. el record
mundial ami) 41 segons 1-5.
Triple salt. - L'auustralie
Winter bat el record mundial,
per 16525 metros, elassifit.ántSr! darrera l'argentf Prieto, amb
• 16 . 125 metree; el fintandes
Tunlier, amb 15370 medres.Segons el tnateix despatx, la Junta
Ratas.
Revolucionaria, sota la direcció del
París, 12.-Primera prova de
general Reunión, ha quedas constipenthatlon mochan:
tuida en Govern provisionals.-HaTir. - 1, ()leen. Dinamarca,
vas.
185.-2. Jonsson, Dinamarca,
NOTICIES
1.83.-3 , Arman, S'Aria 183.-

GOVERNAMENTALS
L'ambaixada del
Londres, 12.
brasil ha conninicat a l'Ag è ncia Hayas noticies o ficials segons les quals
les tropes del Govern es mantenen
Cii Ilurs llocs, amb una moral excellent, havent hombardejat amb eficacia la caserna de Luz.
Després del migdia cessà la Iluita,
arnb l'objecte de donar un descans
a la ciutat.
Els rebels no contraatacaren.-Ha-

.i. Dureardon. Franca 582.e. Sarrnon, Estafe Units 182.-

.6. Stoffol, Holanda 180.-11a-

vas.
ELS BANDITS MENICA'NS
A85ASS1NAT D'UN SUBD1T
ANGLES
11 gaie,12. -- A l'Estat de Veracruz ella hando/ers han mort
un jove angles, nebot de l'almirall funcionari d'una Comptinyia petrolífera, qui
es negä a remetre iris bandolen la quantitat que li exigien.
-Hayas.

tre d'A fers estrangers per tal d'infor-

mar-lo detalladament de les converses
realitzades a Paris pels senyors Herriot i Macdonald. El senyor Hymans
ha rebut hindi l'ambaixador
-Hayas.

Afegeix el senyor Herriot que la
bona fe del Foreing Office Fa completa. Aixl ha le? possible Eassumpte i andar C la CullíaCCió del preso.
cal hritiutic.

1.a nota francwan gleta - segueix
&tu - posa de manifest els t'ese!.
tat, de rexamen 1MF leT'tt/restionsla
realitzades. L'acció franco-belga ha
de

r)

•..•er,er

senyor Herriot, iéu també les següents
manitestacions:
El pla proposat pel Comité Dawes
no t'g certament perfecte, però el paper del Govern que actualincnt presideixo ha d'ésser restablir la cordialitat de relacions tob Anglaterra,
ci dc la pau del ni6n.
Per aconseguir aixä, pot considerar-se que im és pc l'haver aconseguit ja una atmosfera favorable, després de sobrevenir l'incident ja coneg ut. sobre la gt141 taba no existeix ja
el duhte més petit, i ha estat sernpre
el meu desig d'aproximar, no de di-

Washington, 12.-11n despatx del
ctinsol dels Estala Units a Sao Paulo
anuncia que el Govern i els alts tuncionaris han sortit de la cisma i que
Sao Paulo es troba en poder dels rebels.-Havas.
Buenos Aires, 12.-S ' assegura que
els rebels brasilenys de Sao Paulo
sdn an103, no sols de la ciutat,
tanthé dels voltants.-Havas.
Londres, r2.-Segons un comunicas de rAgencia Reuter sembla que
els rebels brasilenys sino, apoderat
de Sao Paulo havent destituir el Go-

dirigii,e a arribar, c n an ilIc. as hat
onillor, a l'acord interaliat, indispensable per a l'execuciä del pla Dawes.

Panela° ba 0..aele, tse

'

TZurs
i Teresa
Santos.

• ••

Part, 12. En el discurs que pronunca al/ir a la tarda al Senat el

Sao Paulo i els '101tants es traben en
poder dels rebels
El Govern ha sortit
de la cinta

vidir.

-7447

F-,

Paris, 12. - Tots els diaria comenten el aran èxit obtingin pel senyor.
Herriot en el seu chocar§ d'ahir al
Senat fent ressaltar el les que l'imite
del dia de confiarlo hagi estas sigilada per seuadors pertanyents a tots
els partits. i atribuint semblant exit a
l'energia excepcional de les declaracieno fetes pel president del Govern
en el concernent a la intangibilitat del
Tractat l'ersalleS i de la Comissiti
de Reparacions.
El fet que el senyor Poincare hagi
estas també un dels votants emigrandeix encara mes l'exit d'Herrior.
"L'Echo de Paris" qualitica les declaracions d'Herriot d'importants i
significatives, 1 que porten al mateix
temps una garIntia de seguretat al
noble francés.
"Le Matin" fa constar que Herriot
mantindrä a Londres els interessos de
Franca amb tota l'autoritat desitjable.
"Le Figaro", elegía l'energia i resolució infrangible (El-Tenlos i el seta
gran patrios:eme.
"L'Oeuvre" i "L're Nouvelle" fan
constar la voltunat de Ilerriot, de reagrupar les aliances 1 les amistats.Hayas.

Jar de tic:atuvo] temptativa de tor-

BRASIL

REPARACIONS

Tos-O rma ilis-Ism

-tia, que continuara en
• de la :lit. - llevas.
DE LES SESS1ONS
12. El Senat ha
un pOrieete de Hei re-..missid d'un seleil de
• rrInertrerf Frquart
P" .da IlOnsard.
la aprovat un pro-

D'EGIPTE

-Hayas.
I.A REPRESENTACI O AMERICANA A I.A CONFERENCIA DE
LONDRES
Washington, 12. - Els encarregats
dels interessos de França i d'Ang,laterna han visitaf. el secretari d'Estat,
conferenciant-hi
ment.
Als cerdeo oficials, es diu que el
Govern nordamerici n. ot designar
el seu representant ofical a la Conferencia. sense autoritzaci6 de la CantSra, i que aquesta restricri6 era objecte precie:inicia d'una clamada especial en el Tractat germano-armería.
-Hayas.

POLONIA I LA CONFERENCIA DE LONDRES

Varsòvia, 12. - El ministre de Negocia estrangers a l'informar clavara la Comisaió del r.au del Senat
ha declaras que Polänia no ser:, invitada a la Conferencia de Londres,
per no haver [signar l'acord de Spa.
Aregi que el ministre de Polänia a
Londres havia rebut del Govern angles seguretats que se 1iniormerà
emb detall de les negociacions de
la Conferencia de Londres i denles
se* Ii facilitarà l'ocasib d'assistir-hi.
L'esmentada Comiesiä ha ratiü_
cat el coriverii germano-polac 1 elatiu als ferrociorrils d'Alta Sileoia.Hat as.

La S. de N. 1 la reducció
d'armaments
Ginebra, 12.-La Cornissió de la
Societat de Nacions per a la reduccid dels artnaments ha acabar mi
dels aria/ameras acaba dissabte
treballs. de la seca present
Despris d'haver elaboras un perjene de conveni sobre el control
internacional del trafec d'armes. la
CornisaiO ha establert cls principio
ntle

pudran servir de base per un

conveni internacional sobre el cont i ol naci,mal de la fahricació privara d'armes, municions i material de
ELS SOCIAIASTES BELGUES
guerra,
1 EL PLA DAWF.S
I.a Comiasiä creu que el dit conBrassellcs, 12. - A la sessid le ta
trol, tot i eleixant UI GrA erns el
Cambra, el diputar socialista Vanderdret absolut d'entendre's mili les
velde felicita el Govern per haver es- ernpreaes privades i
a les niantolaetat el primer en tu;ceptar les conclutures de l'E-Lat l'adquirir el matesintli alela tienice.
rial de gin rra que els es necessari,
Declarà que el partit aocialista apeo.
tindrä per objecte prion eipal: 1, ImVa plenament la política exterior d'Uypedir la tahricacio clandestina, cotos
mans-Ilaras.
pletant alai sobre el dit pum el conVISITES D'AMBAIXADORS
ven; sobre el control del trätec d'arBrussettes, 1.1.-Aquest metí, en tor- mes, municions i material de guernar de Parli l'amhaixador de França ra, i a, prevenir la práctica irregua aquesta capital, ha i sitas el mutis- sempre Ilurs relacions. - Hayas.

INCENDI DTNES FILATURES

DANESES
Copenhaguen, 12. - Un incondi ha destruït les filatures
do retó de Vejle. Les perdups
pugen a dos iiuiilufl i ring de
corones.-Havas.
L'ASSEMBLEA D'ASSOCIACIONS
DE PREMSA D'EUROPA
Londres, 12.-L'Assemblea d'Associacions de Preinsa d'Europa celebra
sessió ahir sota la presidencia del tenyor Magalhaes Lima, assistint-hi e/1
rep resentar:6 de la Premsa espanyola
els senyors Gómez Carrillo, Blanco i
Actuä de secretari el senyor Tuanay,
periodista francès i secretari del Coinue executiu.
Els ass/imbleistes es. reuniren 'd'ir al Coeil Hotel, nu se
milebrava un banquel en el seu

de Gales es va
lI rineep
hon:('r
P
dignar presidir aquest brinque!,
brindant per la prosperdat
d'Europa i mer la premsa de
tot el neón.
A la tarda Miden visitat
Womblei, ,,n
l'Ex po s ici ó
ren obsequiadiesime.-Ilavas.
-----

EL VIATGE AEISI

DE

MAC

TAREN

Toquio, 12.-L'aviador Plan
Liaren ha nortit ami) direocid
Minato.-Havas.
INDIS 1 MIII4111,11fANS
IhN t".0511IAT A DELHI
12.-Entre india i nutStelnians s'ite regi3O

tina vid_

lenta topada, resultant set, fe.
nts.-Havas.
UNA CONFERENCIA DE LA PETITA ENTESA A PRAGA
Praga. 12. - Ele ministres d'."‘ferS
estrangers de 'I %/Todo/Mula, Romania i lugoslasia Itae conferenciat stluce

aisumptes de política tutor nada-

cal, reterents a les relations entre els
paisos respectins.
En aquesta entrevista iba posat de
relleu una segada mes l'absoluta idew
titat de ibis que mol: aquests paises,
i Eharnionia que desitgen meada

•

A PERSIA

Les trepes perses
sön derrotades pels
torcomans, que els
han fet 300 morts`
a Gumbadi-Gibus
París, 13.-Crunun'quen d'Allahabad
al "Marín" que el corresponsal del
"Pionner", a Morahed, anuncia que
els turcomans han atacat les tropes
governamentals perses a la regid de
Gumbadi-Gabun. El combas tou molt
renyit; cl perses es veieren obligats
a retirar-se, deixant 3 00 morts sobre
el camp.-11avas.

La

inscripció

al

Gens Electoral
A les oficines municipal e: del
Cena electoral ens han assabontat que a hores d'ara pot
dir-se que han estat repartit
tote els butlIetins d'inscripci6.
Se !l'han rentable 281.000 1
n'han eetat recollits 215.000,
una tercera part dele clual4
correenon a futurs eleetorg.
Une 20.000 ciudadana no se•o
ran a lempa d'inecriure'e. No
vulgueu eseer daquilets.
Tots eta Vbine que no hagin
rebut encara el butllett
cripció 'tatuan de reclamar-1u
al "sereno" del neu carrer i
tot seguit d'haverlo omplert, senda eeporar qua
el passi a recollir a domicili.
g i el "enretlú" e g nega, per
qualsevol rtioliu, a faciliter ele
butlletin g d'inseyipció, cal re,
elantardas a les ofiuines del
Cene (13ruch, 112, xamtra a tialeneta).
Dee de la settnana entrant,
caldrà que ele ciuladans que
bagin rebut el butllett
dreoist direetament a lee esn'enfades Mientes.
Els Mittletitis d'inirripel6
sdn india - Mili-Os. Els cutis de

easa han d'oniolir i signar els
d e l e absent e temporaltnent.
Ele mandares de Iles faMílietI .
absente temporalment di Barcolina, amb dret iGuser clactora,. poden for g olf:citar Ilur
insertpei,l per LItt vef, el qual
ha d'adrocar-se directemeat a
les eficines del estile eleotoral.
Ett omplir el buttlett; cal tenir ben present que eis tritiqg
d'un dorument ofieial de l'Es,
la?. Es ilertiontal que de la re-

,Inee16 d'un hutileli no ha de
peder deduir-en Eepinid
1:o 15 del clutada que l'ha omplert.
Ilan d'ornolir el butiletf
d'insorinr16:
Els hurona que durant l'any
1W24 ( aPin 23 unvs O mes:
Lea dones seltenes o sidues
que (luneta l'any 1024 facha 23
anys o mes.
I les tiOnee resides que per
Hur simuló Ile gal no ealiguin
subjeoles a l'autora' del mara,
•

1111111111111111111111111111111111191111121111111111ilnila
Fábrica

de Productes Ceramic;

Ra¡elea tic N'eliinciai artl.
eles de ccsintrucclo

Casimir Vinos
Dea pistx: Taller., 72
Telefon A. SOCO
Fiarlos: Carrer Rosa «,nt
prop da la Traveseara de
Rano)
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:A
'rotes les mieses que se celebraran dillun g, dia 14 de l'actual, a l'esgiéSia de Sant Antoni de Patina (carrer de Calaf, 16), parroq tlia de Sant P e re de les Ptlel.les (altar del Santíssim
Sagrament), a la Santa Església Catedral Basílica (altar del Sant Crist de Lepant), parròquia de Nostra Dona del Rinnei (Les Corte), parròquia de Santa Maria de Cornellà. Santa
Maria de Unas (altar mejor), Reial Basílica de Nostra Dona del Montserrat, església del BOnsUeees Capella dele Dolora), Convknt de Maria Reparadora (altar de la Verga del
Perpetu Socors), Convent de Mont 8. 6 (altar de la Vente dele Do(ors), i a la capella de l'Hotel Montaaut de la Vall de Ribes, Binan aplicades en sufragi de l'anima de

.to
e,

an Milis Marsalls Peix
•

President de la "Banca Marsans B. A.", del "Sindicat de Banquera de Barcelona S. A.".
del "Mercat Lliure de Valoro", de le "Federació de Banca i Banquera" 1 Conseller de diversas Companytes
":15

que mori el die

14

de

juliol

de

1923

després de rebre els Auxilis Espirituals i la Benedicció Apostòlica

(A. C. S.)
La seva vídua, fills, pare, germans, germana politice, oncle, lamílla tota i la BANCA MARSANS S:A., en recordar als andes coneguts tan irreparable pèrdua, els preguen que el tinguin present en llurs oracions i se serveixin concórrer a qualsevol d'aquella sufragis, o realitzar un acte piadós en son favor.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT NI S'ACOMIADA EL DOL.

eAmme°29•7
1
Leimenge; fa. eee

pi: Mühlcipi
• ; •,.

EL - CARTELL 'DE LES FIRES
:/ FESTES DE VALENCIA
-A lalaeana-prineipal de l'Ajuutament, entre els cartells
avisos, que Id solem haver. a
aquella fmna, bi han posat el
'cartell de les fires i testes de
la ciutat • de Valenda. Es l'ore::
gros. Es un carled ben
tanmateix. Hl im a un paisatge
vatienciä amb la Mediterränia al
Pon & t ultra ' guantes (ames va. tencianes. /tina (te le
quais
aguanla quatre barres u-'t Feseta
de Valencia.
El cartel' té molt
LA "DESCONUESTIO"
DE LES ItAMDLES
Fa pocs dies, en donar una
nota.oficial de l'A tleaa-lia parlan!.
d'un pas "provisional" •ue s obrera a la Rambla. del Mig.
vant del (arree (le la Unid,
deiem com trobavent que %telest
pas no "desoo1s2stianara' Lier
res. les Ilainbies.
Tanmateix, sembia que eA pa,-5
"provisional." &M'i • a de
- anida. .1'un dia a l'attre. Ave;
mis 1%o fa ereure ei fel que ja
hagin iraslia.lat al inig d, la
'Rambla, tapant aquella font que
In ha davant del carrer de Ferran. les llambordes quo empedraran el pes "provisteiral".
. 3lontrestint, les pe.lees
.eades atta "provisionalment",
.acaben de complotar la hellesa
que sdu actualment les liambles.
Els centres eecursionistes
agrairan molt FA:pintanierd
que al «eta( d'aquelles puges
baies que h Companyia del
Metropolità ha ligan l'eruten (.1.t
corot trair-hi per fer Huir Calolitat deis vianants i la resistencia deis seas camines ma-

quines, s unagi enflorad aquella
x-eritable muntany1
davant del •..arrer de l'erran.
Dlbstima que In estiguin
"Iprr . visiorialment - . melare no
PS r..onstrn p iri el pan "p r ovisional - que "deseongestionarä" les

Rambles. Perque els redactors
del nostre diari fan exereiei
rada dia , en dirigir-se a la re(laxen.. rae a banda i banda del
munt de Ilainhordes hi ha (-olioca da una filera de cadires per als
nostres desvagats, i aprenen

baixar del tranivie ardh obslaeles ro-a m ' II A lat en equesIs
ierrips que tan bé eStai: les wies
del« tramvies.
LES VACANCES DELS OVARDIES MUNICIPALS
L ijen l a ni mit ha ntledif 1 n
dìe ile vaeances al emärdies
munir ipals. Seis irnposa ea. pere. . una rondieM: que tols tintare die,: havten de sortir de }ter.
celona. Si durant algun dels Mes

de veranees seis vela per liarcetina, serien deelarals cessants.
.
Sembla eme s 'ha aconseguil
deimer sense cíe 1' aquesla oidre i que durant els quinze dioo
de veranees els guardia: rnenieipals puguin anar on
g e In.
'ENC.AFIA. UNA ALTRA SESSIO
_Abir els deu tornaren a r e
sessiti fou secreta-unirse.La

del tul, i no sabem del que traetaren.
Suposem, però, que de coses
tan interessants i importants
com sempre.
D'un temps eneä els tíneniii
d .-alcalde es reun e ix e n moll. si -

Els Te atris
-

•
COMIC
Estrena de la revista "Ric-Ric"
Dijous va estrenar-se aquest entretenintent, que els seus autors, pecant de presumptuosos. , han qualificat de . "super-revue". Es excessiu,
•
tanmateix.
A la revista hi ha de tot; (medros
acceptables i altres que no ho són
ni de bon troe. El públic, el dia de
l'estrena, manifesta el ecu deagrat
per algunes xavacanades que els autors intercalaren sense necessitat.
Suposem que en successives representacions esmenat l'error sofert, procurant que no es fes
tan fatigosa. Fosen aplaudas 2Itres
quadrets, i especialment la remudar
Cameleon spectaele", que collaisteix en un M'este de 1111111 que fa variar el seatuari i el elecorat: no es
res ule l'alise món, pecó no deixa ele
causar el eett efecte.
"Ric-Ric ... alleugerida, s'aguantara llarg temps.—K.
COLISEUM
Desala vint Mes seguits ‚ha projectat en aquest salo a ,pellicula en
sellen "Plastigrama"—amb exit
gran. Avui es projecta per darrera
cegada aquesta nieravella einematograiica, que tant hä eegradat.
Tenim noticia que l'empresa del
Consenne te adquirida l'as:elusiva
d'una altra pellicula en rellene molt
mes perfeccionada que la eme avui
• treu <le programa.

Les sardanes
l'ESTA DE GERMANOR
eausDANISIA
El Fúmela de la Sasdana, de Barcelona , convida a toles les entitats
sardanistes, centre excursionistes i
denles. a la setena exsursid collectiva que celebrará. a Les Fonts, de
Terrassa el diumenge, dia
del corrent. L'esmentada festa será
organitzada arnb la cooperacio
les entitats cal/daca:Iteres del sardanisme de Terrassa i Sabadell.
prendran part les notables coles "La. Principal de Terrassa",
"La Principal <lel Valles". de Sabadell, i "Amiga Pap". ele Figueres, Inc executaran mati i tarda ad notables programes.
El Foment agraeix de tot cor les
mostres de sinmatia i les adhesions
que ha reina , amb raretiu de la represa de les excursions.
•
Avui, a dos quarts de sis de la
tarda, es hallaran sardanas al carrer de Tatuara, cantonada al rl • I'rgel!. davant del bar .11/ligó. amb la
solda "La Principal de Terrassa",
sota el segieent programa:
. vaj . "Gracienca". Soler: lt. "Ti
ca cepa". juneS: III. s ( amprodon",
Manen: 1, "IsSenbaresec". llorera;
V. "1:agredolea". ( * ervera; VI,
"Cante de maig", Bou.
• ••
Dimecres vinent es fará la Falsona bailada de sardares eme orga/titilen els veins del e'arrer d*Aribau encreuament al de Valencia, a
carrec de l'aplaudida cobla "Brirei.
no", la e mal executarà el sement
programa: "M ario n a", Monees;
"L'avalot de la Pla c - ; ", Serrat;
'Camperola - . Toldra; "la testa
major '. Morera: "Cantant l'amor'',
Estela" i "Llevantina", Bou.

vint. Hem de pensar roalamant

LA COLONIA ESCOLAR QTE
111 ANAT A PELMOSA
A l'Alealdia han facilitat la
següent nota:
"Han visitat l'alcalde, al despata de FAittaldia. el president
de la Curnised de Cultura &%nyor Castillo i el vocal de la
dita Cornissi6 senyor Casero,
per donar-li rompte del Sea
viatge al Sanatori de Pedrosa
(*entender). acce mpanyant els

ráfris de la Lulimia Escolar de
le* que orgartitza PAjuntament
que fou destinada al dit lloe.
Manifestaren al senyor Alvgrez de la Campa que a Bilbao foren rebate; per l'alcalde,
una comissió de regidors, el
Magisteri Bilbai i nombró:3 pabliet que aplandi la Colineta, es.
sent iiioit elogeal el ben
pats que anaven els nois.
El eiafge—coni ja es va dir

oportunament, ha estat realitrat pele nois en eolxes de se¡roen rtlasse, gràcies a la ge-

nerosital de la Cornreanyia dels
Ferrocarrils del Nord.
Afegiren que a Pedrosa els
pelas esfiuse sants esiatt (» sellen(lidia mera. a tesos, essenl molt
delirats i apropiats a Ilne estat
de salut eis 'monde" que se'ls
ser Veixen.
A tot a rreit ele rerPeOfilfitS
l'Ajunlaneera sle llareoldna
forme ni lt felieitals pel be/ que
ha p ,dat pros:enhiela Ila Colön in
Etsrolar de Redrosn. que As la
prittieril 4'aq/te s t ene.
L'alcalde ha quedat molt satisfet d'aquestes explieueions
dels senyors CasI II i Casero."
Durant el mes passat. a Barcelona,
ea registraren 1,.../93 del Uf/Cingle 1 tesdt

naixements.

COMUNICAT
egie babo al cs
M.o* pe 'a •

ti

• ipeiON 44
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CRONICA SOCIAL
ELS SINDICAT LLIURES
EMETRAN ACCIONS
.Sembla cosa acordada que els Sindicare Lliures emetran d'add pocs
din 300,00,) acciens per installar una
fábrica d'espardenyes a Azeuitia ffi g lpelsCua). 3 acabar amb nl sonflicte
plantejat entre el n patrons i els obres
d'aquella localitat.
110R.ARI DE LES BARBERIES
En la reunió de sena convocatAria que va celebrar el ple del Comité
peritari professional de per-raquera i
learbers d'aquests cinta/ el dia 8 del
gu „, ssai a yes,i iii ge de la Unió Gromied, sota la presidencia d'En Noel
Monis Bertran, e s va acordar, per una_
establir amb carácter general
per tots els estaleVments que- fundoneu dintre el teme municipal de Barcelona el següent horari:
Hoces d'obra. — Primer. Des de
dilluns a dissabte ambdós inclusius
cda setmana s'Abrir:in tres els estallaneras de perniqueries i le erberies
daquesta eiutat a les emit del rrati.
Segort. Divendres S ena. per cacenció, s'oleriran a les dues de la tarda.
Tercer. Dlurneele,e reemandran tan cate tot el dia, observant-se el des..iu/I11
can., IItlðllFilfi
Flores de fanear. — (Mart. Des de
elilluns a diverelres amlailes inclusiu
Ir cada m'Imana es farrearan tots els
est t l,N i n,qts
eme lunch:flete
terme munieSpal a les vuit
dintre
de la nit.
ee,
Cheque. Dissahte, per excepci6,
es tancaran a les reme ele la lea.
Sisé. Divendres erg:da de hita es
tancaran a les entre de la telt.
Sale. Tulles les altres vigilies
festa es lar/casan a les mar de la rea.
Vulte. Totes les f!SttS que sine
dó, i coquen celebrar-se a Barcelona
es Mimaran a la una de la tarda.
Nov,
e El dia primer de malle que
no s'escaigui en festa o. vigilia de fer

ta Es reconcilia a tots els obrers de

V 111 METEONOLÁjliW
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s. ESTAT DEL Talan A CATALIINYA, A
LES DEL MATI. (Observacions de la Xarsa
meteorcldgica catalana. comunicada. per telèfon):
A Catalunya continua el régina de cel completament sere i vetas molt (hitos, amb temperatures
altea; la máximä ha estat de 33 graus a Figueres,
Oliana i
.La _mínima a Puigcerdil ha estat dii gratas.

x. BITUACIO ATMOSPERICA GENERAL A.
LES 7 DEL MATL (Observacions d'Europa, Nord •
d'Africa i l'Atlàntic, rebudes per telegrafia sense fila)
El bon tenips és general a l'occident ensopen, mes
per les Illes Britàniques avança cap a la mar del
Nord una depressió barométrica qua ja déma 'loe
a. intensa nuvolositat a Irlanda. — La zona Ile cel
completament seré compren actualenciet tota la Peninsula Ibérica, Frail es-a, Bélgica i Dinamarca, aixi
C0111 lambí: les costes del nord afrincá i Ifeeliterrania occidental,

EL

LEG,TOR

RELIGIO I PATRIA
Sr. Director:
Un article publicat pel senyor Rovira i Virgili a LA PLILICITAT
del dia 2 d'aquest mes, que es titulases "Religió i Pätria", m'ha suggerit unes guantes consideracions. Es
referia l'anuda article al cas de l'Alsacia i Lorena, que ha protestar en
massa de la resolució inspirada pel
govern d'Herriot, per implantar el
laicisme a la dita regid, catòlica per
excellencia; tal com és plantejada
la q iiestió pel senyor Rovira hom
no queda ben satisiet.

•Ameslacifita.ia. ses

TARRAGOWA

_pavo rg /e Jvx-nu- eeza
a a' 4#/es

dTal;NTS g aPERIOS A BARCELONA. (S ondatges de l'atmosfera 'Hure, a les 7 del matf):
Altitud, meces:
5oo, :000, 2000 , 3000, 4000, 5000, 9000 ,
Direcció:
SSV. SW. SW. N. N. NNE. NNW.
Yeiocitat en metres per segon:
3.
3,
2,
9.
8,
8,
5,

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Mores d'observació; 7, 13 i 18
Barämetre a zero i al nivel! (le la mar: 765 • 1 , 7 643, 7629. — Termiersetre see: 230, 28 .7, 25.9.
Ternannetre humit: 19'0, 207, 20 . 0. — Humitat (e entessimes de saturació): 54, 4 3, 55. — Direcció del
vera: E., SSV., SW. — Estat (lel cel: seré.
Temperatutres extremes a ¡'ombra
Maxima: 29 . 2. — Miaima: 2 i'n. —S.l luulnil an ran ele terna: 19'7. — Oscillació termométrica: 77. —
Temperatura mitja: 25'3, — Precipitacid aguosa, de s de lee 7 hores del dia anterior a les 7 hores del
dia de la data: 86 quikernetres. — Observadores lar-tirulata', calitja.

refici el dret d'observar la festa
Trehall.
Dad. Durant la jornada del treball tots els obrero gaudiran d'un descans de Mies hores per dinar.
Onzè. Tambe cenan oleligats. segons disposa :a R. O. del dia 7 dc
febser de- 1923, publicada a la Car.•:a
el dia i4 lu'i mas i any esmentats, tuts
els establimenee de barberies dels casinos. hoteles cercles, secietats i cafés
a compilar el meseta llorad.

CRONICA DE CULTURA
—

CURS DE TAQUIGRAFIA
A l'Academia de Taquiarafia de
Barcelona, cera-arar-id professional I le
taquigrafia, sla inaugurar un cuas
d'elueet al tan shil. .classes del
qual es demen clima rin. dijou,s i dis
-titules, le %un a nou de la vedla.
Continua oberta la matricula a la
eeeretaria de l'esmerilada en t ilat (car
-nePalis4.trd)op:(be
feiners, 112 les Set a les note del vesprc.
CURS DE CONFERENCIES
L'Instilen dalumnes i ex-alela-enes
de l'Escota del Treball lue.en-greuitzat
un cure de canferencies que tindra lloc
l'Ateneu Encicloredic .Popular, de
set a non del cesare.
Programa lis la setmana. — dilluns:
"Ceseenograine des del teatre grec
fin, ala euhistes" (aH, nrdieccidns).
Cr nferenciant, N'Adria fatal.
Dineatts: "L'humanisme i la cultura moderria". Conferneiant, En joas
qvim Nirau.
Dimecres: "Democracia i fundó".
Conferencient. NA. Pi i -Stenyet
Dijnes. : "Els jarcia], zeweliessics es.
trang ers i el pare de Barcelona" (ande
projaccionsa Conferencia/el, En J.
Redel! i Vil!.
Podran assistir a aeu"st tunset teils
el, sexis de l'Institut, de l'Afeiten Ene:de/pe:die Popular i del Sindicat Ge:
seral de. Teerics.

La

"Glseta de les

Arts"
Ha sortit el número j d'aquesta interesaanüssima revista d'ininrmació
artistica, les condiciona editorials ele
la (mal la fan veritablement estimable. Aquest Manen, malgrat l'enteres que presentaven els tres anteriors, puderll dir eme els supera a
especialment per la informaeieS gràfica relativa a les pintura
reananiques de Catidunya,
fexhileiciO ele les quals ion darreraInda inaugurada al Mustie te la
iutadella.
Encamada el nninern' me artiele
sigma en-r En Joaquim Erdell 'ronles, titular "Com s'Inen arremeset i
transporiat e. ls frescos es,mit me e",
,u el qUal és detalladament explicada la dificil operaeid, aclarint-se
les explicaeions per anitja ‚ir les
magnifiques fdlógrafie's tretas, durara les operadores e quentades. El
text es completar per mea execre/ea
hile-enlació de la vida artística, i per
tmui infereasant freball, en es .1011,91
a coneixer les es/efe:dese I le la cerámica de reflette metallic uns avui
nia conegeides.
Certament, la publicacii de la
Caseta de les Alas" se a ormilir
pecessitai de temps sentida, de tetar .111 instrument d'informacia de
la nostra Vida artistica, i de les activitats de la 110141a arqueole.gia.

LA NO VA

MAN COMUNITAT
UNA NOTA OFICIOSA DE

SOCIETAT
A la secretaria del senyor Sala ha
estat facditzula la següeut nula oficiosa:
"Dimarts que ve e, reunirá el Consell Permanent (le la 'llanconninitat.
La dita reunid, que se celebrará a la
tarda es tara ei Lt finca de "Can
Amat", de alontserrat on passa una
ler-n teneporada la familia del senyor
bala."

egnenterwmmete

ELS PRESSUPOSTOS DE LA
PuTALlo DE GIRONA
Ami% motiu ele no haver estas aptocate l' el gewernador de Giroria, general Carsi, els preisupostos d'aquella Input:ció, durant cl present
ex, reir: regir.2a els anteriors.

NOVES REL1GIOSES
O/taranta llores: A l'església
1/asede/reta 1
Nostra Dona dels
.Nineels ‘ 1-ilisabets, 6).
(Fexposireó: De dos
(Ma r ta de sis del mati a dos
quarts do \lid de la larda.
lit ritt: Nostra Ihtlta
I 'mrt
he Vielferia, a Sara Eratwese.
ele Paula,
ele
Adorar-id Noelterna:
N oel l se D o na elels Deelors.
VeIllee ti sufragi (le les ani lla mes tel Pureatori: Tome
Ha Auxiliadora, a la impella
EEeforial.
EI , BISBE A ESTIUEJAR
bier inaexa aDlot. on passana Icil Eistio, el /rostro bishe.
doetor
1:aeoutpanyaven el seu germä
1 rl seit
• • •

Slan fixat als carrers prop del
temple parrequial del Carnee ems
cartells impresos en la nostra nagua .enel/ el següeeet contingut:
.11, lams xeins de !es nostres
barriades del Carme
111411gUtal feliement el campanas,
e ompletament elel temple i aelquirit
providencialment el rati 1t1C n I n ,11:Irñ
expansi o al mateix temple, cdnve
donar lea mercée a Nostra excelsa
Patrona del Carme. Cantat ja el
Te-Deuni i una Sals^ solemne, sane
lela que s'imposa la evidencie', de la
processéa que ja fa dos anys que
no ella celebrat.
' Ante ra eldnes, 'ámale veins. a celebrar aquest acre pidelec ele lenta
majos de la 1 ,anndccctia i dels seus
iale,11. ars harris: anean a cduelteir en
triomt a la santa imatge ele Lt
Ira needt aneaela l'at7sma. I.a lila
processei sera mi siete d'afirmaci6 ca,
tOliCa i (le /neta mariana, o sigui, un
acteeespleneliel cl' fe i un pnblic teatimeetri ele la tendra devoció que
sentim vers la imatra adorada Mare .1e1 Carlee.
Acudiste teas, sanee distinció d'edate, sextas ni condicieens soc i als, a
fi d'interessar al Purissim liar de
Maria Saiaissiina a favor ilustre i
mereixen la preteecid que ens vol
dispensar en la vida, en la mort i
demprés de la mort amh el sien Sant
Escapulari.
Al. pas de .1a venerable inicie
pela postres carrera, rebeu-la amb

slecoció, fent reviure la que us ensenyaren les costees mares en els
doleos anys de la costra iniante.a
en els pobles del vostre país. I mentre els /lavis resin l'Ave Maria, prometen-li que ccmplireu amb els
Manaments; que sereu honestos en
la vostra conducta; que viureu
vida cristiana; que treballareu per
legitimar le,, unions illegale; per fer
cristiane •els fills sense Baptisme:
per sagramentar els malalts: per
extirpar la blasfemia i els altres cicis: per acudir al templa els dies
de (esta; per vestir el seu beneit esCapulari.
Aguests scran els ' olesequis • que
Pela amb la costra presencia pers )
i l'ornamentació dels cosires-nal
e tributacarrers i cases, espera Inc
ren a la Perla Carrnelitana, el vosIre afectissitn rector que us saluda
i us convida a tots.
joaquim Cains , Pvre.
Cura de la procesad
La processée suertera a les cine de
la tarda d'acta, diumenge, it ia 13.
El sen curs serä el següent: plaea
Padró, carrera Hospital, Roig, Carme, Riera Alta, Lluna. Feria/Mina,
St , Vicens, Viana, Salvadors, Aulaha , Lleialtatt, Carretes, Cera, Hospital, Riera Baixa. Carnee, St. Antoni Abat, Ronda, Riera Alta i tornada. 1,a parròquia proporcionará
citas als 'majors d'echa que no en
despeses de la
poprteirm a
processd es Jara un eaptiri domicill. Els
colneetors portaran una credandal de
la parrógnia. El que 110 rereideivii
podrá Murar personalment ha seca
almoinit a qualsevol elela recetad,
sacerdots e 1re al desp eetx jianoquial.
PARROQUIA DE SANT VICENS DE S..\ILRIA
Festa que l'Apostolat de l'Oracid
d'aquesta parrdquia celebra . en honor del Sagrat Cor de jesús.
Avni, dia r3, a dos quarfs ele Vuit,
missa de comunió general amb plática pel reverend snyor rector En
joan Basany. regalsu t Ilibrets de
yropaganda a tots els que cagiti a
cornbregar. A les deu, exposat el
Santissitn, en riquissima Custädia,
obra de l'artista sarrianenc NAntoii i costejada per subscripció
.1101)111m', Se celebrara e.efici solemne,
dirigir pel reccrend NI. Angel Obiols,
mestre de capella. Quedara durant
el dia exposat el Senyor. turnant
éetlles cada maja hora els acucie de
l ' ApOstOlat i nlvOts del Sauna Cor
de Jesús. A la tarda. a les cinc, es
resará el Sant Rosari. Trisagi a la
Santissima Trinitat. eantát pel cor
de la parróquia i pohle, exercicis propis del dia i serme' ' , que iará. el
molt illustre senyor canonge magistral, doctor En .lu sep Portoles.
prevea. . Acte segun s'organiszarä
la processó, omita manea ele gegants i tinibalers ele la ciutat; hi assistiran els centres, congregado/es
ce entraries ele ha parräquia. ei penó
erincipal <ele l'Apostolat ' ha estat
edert al iON'e anjUilecte En _leste/Miel
1..loret.La Custädia, collocada en
rnacle, sera. portada pele
tabe
'ade,
n
capellane de ha parroquia, tancallt
la processó la presidencia d'autoritate. peeeedirtes (Puna rompanyia
per donar eecorta i tributar hemors
d'infahteria amb esquadra i Baada,
al Santissim Sagrament. S'aeabarit
la festa ande la solemne .henediccid,
reserva i cala de I'llinene
tic.

ESGLESIA DE L'HOSPIT4L DE
LA SANTA CREU
_L'Associació de l'enyunte& sota
l'advocatait de Marisa limmaculada

CRO/liCA JUDICik
ASSENYAMF.NTS
.Per al dilltuis no hi ha cap .a
nyalament.
D'UN FURT
. -A la ansió primera de l'Aud
el fiscal retire l'acusació contra
Avilés, acusat d'ha y:e furtat un
ro i un cavall.

• D'UNA ESTAFA
Ahir es velé la vista de la c
contra Eusebi Martí Abuses, cc
d'hacer encarregat generes a , divii
cases. cense que els haz) pagas.
fiscal .de la cecino segena r de
la pena de 4 anys. dos mcsos i
dia de presó correccional. acensar
costes i indemniizacid als perjud
D'UN FURT D'UNA -BICH,lLET
Temps cimera desaparegué •a Era
¿ése Prat Alartinm la seca bicirle
avalorada en 3 150 pessetes, que ha
deien en un portal. Després veié
.tra individu que 1-a muntava;
adanirela per 75 pessetes a Aeus
Ma.a Aleric. El fiscal Ce la ss
tercera demana per al Mata quatr
anys, dos masas i un dia de presd cor
reccional, accessig ies, costes i inde
/Mudó de 301) pessetes al .pe7jtvi

e/1~e igtáiglialiealegsliatagitalrite
M'allegara algun esquerrisza que
ho justifica el matis trionefant d'unes eleccions; llavors haig de contestar-li jo, és la forea de la majoda, no? ve't aqui la Inquisicio rime-terna, que mitjançant "autos decretes" coacciona i trepitja a tota
'una collectivitat manileatada... •
CRONICA DEIS JITMT
després: no hi ha a Eranea una
tracen', innombrable de catälics resDENUNCIES
pectabilissiina?... dones la raó és
Isidre Cervera ha denunciat que
la torea; i senyors, per saber això }tan estat robare de casa seca daga
era precie criticar vint segles
peces de roba i altres objectes.
töria del catolicisme pesqué reces—Joaquim Planas ha denunciar
imposar-se—imprescindihki
siktva
subjecte , per negar-se . a pagar-li tus
ment degut a les CirCIMIStinicies partida de sacs per välmt ele ten
d'aquell temps—inguisitorialmsra a pessetei que Ii havia cemprat
individus isolats, P ertliciose,s a "t.• DETENCIO
ta una societat que pensava i obraAbir fem detingut Josep Neto lit
va igualment"? i llavors era mitjançant Santos de fe", o sigui la pena el qual colea robar el que dula
carnal
de mort—deixant de banda
EL • JUTJAT DE GUARDIA
tats. inherents a tota generalitatperä vial dir que la "pena" aval
El jutjat de la Barceloneta, darant
dia és pajar, can la mort mata la les sesees hores de guárdia, ha 1es.
idea? no, les ncrseencions contra
trua 29 dirr2O-Icies.. Han ingrese
l'Esglesia han estar 'tulles, per-ti si en els calabasses del .Palau de ,jus
la
confusió
(me la idea es mata aneh
ticia 5 detingues.
(l'una Mera; se m'objectara que és
1n1•••n••••••••••n•
senyal que temem la consistencia ele
la idea contraria; i be, no la remesan aquests a l'oposar-se al Piare
expansionan/cut de l'altra? llavors
n43~:
viaga la solució de la (orea; no
ha altre arratijament en la forma
. '•••••=••••
tiVer..V
que es desealidellen les accions hue
rae te 1Pral"
manes. Aquí manca dones un ideal
capaç d'agermanar nui suelament ele
..•7- 5 13.
homes--com abstractament preconazca també els ideals moderassinú ultra esinortuir tot allò que en
ells hi ha de fem, ele passiú borda, i
aquesta unció i efecte meravellós només el pot dur el catolicisme. jo ; si
Virea
TT
Iree.M
..
liii fos implacablement catealic, idea implacablement anarquistalh. coniesso sinceran/a-ni—pesqué
són les dues sintesis mes raonables
de la "Meditar' humana, i perque
no puc entendre la inestabilitat con--•
tingencia, i transicid, inc bateguen
en el Iliberalisme O esquerrisme sien/dentera: //er aixie agrest ha cedesilleta les modernes ideologies de
socialisme, comunisme i anarquis- I
me, les quals a tot catòdic l'ajumen
Inés en la idea que tota venta—
•
ti cceptada com a tal—filla de la vio6722:31~1.••••••Sia•••••
la i de l'odi, s'ha (le descompondre irrernissiblement, i no diuen taxi/
mateix eje moderas dernagog' s?... mes
:si! que pronuncien la seca sentencia, ho model de veritats eternes!..,
no es pot dir el mateix del catolicisme, que s'assenta en rimes model
de Redemptors... incomparable.; l'exilen/le de Rnasia pot ésser acceptahle - per a Le Redempriú (le la Humanitat: llavors els milions de victienes immolades per. euest fi no
formarien part de la. HUr.lallitat irredentora?... Beenica i meritäria Redempciól exemplar i IluMinds humanisme pcls que volen dese:aréis
Vaixells entrats
ver tut crim—dels propis naturalVapor espanyol "Mipllorca", de
ment—ande la senzilla i cómoda exPalma, ami) . cárrega general i :33
plicació d'una "iatalitat inexorable", passatgers.' Amarras Moll de les
i no pot ésser degut a la .fatalitat
Drassanes. Consignatari, Companyia
tallibé el pensar i defensas creenTransmediterränia.
ces i ideals opesats a me altruh..
Vapor espanyol "La Guardia", de
Quines absurda:as! és precis Ilavors
Mareella, amb cárrega gene I.
acabar "radicalment" amb la idea
Amarrat mol' de Balears S.
contraria per a la implantacid de la
signatari, Gilabert.
prOpia, i després prou filosofies caI.lagut espanyol "Vicente Cer e,
tothom
a
pensar
igual
ree i barates
re", de Cunera, andi fruita.
i sino crenseqüencia: 11e76 SI a:,)¡,11
Goleta espanyola "Comercio", le
ja bo sahien fer vuitanta segles Sant Feliu, amb carrega general.
abansIll i aemest és el present de
Vapor angles "Eenchurch". ie
la famosa "toleräncia" pidolada als Marsella, amb càrrega ge:as 1.
nitres?... pobre IliberaliSnle, rot
Amarrar moll d'Espanya E. s anat a teirarl Acabern duna cegada signatari, Ramírez Germans i
I
nui tins:re intellig3meit, que. tintenizado.
eta. Herrad i els sois volen . esser
Veler„espanyol 'Adela", de Bt.r.
conseqüents 1:1 d'alld que la 'Rehriaua, arnb ita i ta.
uid i l'Estat han (le conviure sepaVele9tapanyol "4 Rosa", de 'I. . r
rats, reer,' tenue que per aquest carea
eindries.
les 1110(lefileS filosofies endegades
Vapor anglés "Pizarro", -de
/el 1M/el-aliente o eseetierrisme sineverpoql, ande arresta general
plement, ho seran itiés encara a ilion passatgers. Amarrar moll de S. ,et
del
Ilibei
profit
--es clarl—glòria
Bertran. Conaignatari, Mac Ande
ralisme?
Vaixells sOrtits
Francesc Palacios i Martell
Vapor espanyol "Tres Hert
nos", amb Ilast, cap a Sant Pe, 1
Pinatar.
Vapor espanyol "Ramón", al ,,s
.tiant Lluís Goneaga, establerta
el Seti equip, cap a la mar.
en aquesta església, eMsequiara el
Vapor angles "Lancastrian". amb
sea impela avui. segon diucarbd.. amb tránsit , cap a Posee:en'elige de julio!, semi/ els segneats ta/reino.
actes:
Veler italiá "Cardlina 11.", arde
A l es V11:1 del mati: .71iSSa ele s0liase, cap a Gigeri.
/MUdd general, :0/11> plätiCa PinaVeles italiä "Navigature", amb
Basa cap a Ajaccio.
A dos quarts de set de la tarda,
Veler itatia "Aurora", atub llast,
previ el res del Sant Rosari, cs cancap a Liorna.
tará el Trieagi pel rrr tic sell Y oTc
Volee- nana "Giuseppe Padre
-tes,ndiacobrlvtus(e
ainle llast, cap a Marina di lacre
Sant . I sermó pei reverend pare hlra.
sep de Besalú, finalitzant la fundid
Vapor espanyol "Roberto p.',
amb eirrega general, cap a Mälagi
amb el cant de la Salve i goigs de
Salir linfa
i escales.
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EL GOVERN DEL DIRECTORI MILITAR
EL REI, PARLANT AMB ELS COMISSIONATS DE BADAJOZ, HA DIT QUE
SI LES REGIONS ESPANYOLES LI DEMANESSIN PROTECCIO, QUEDARIEN SATISFETES TOTES LES ASPIRACIONS LEGITIMES, I HA AFEGIT
QUE LA VALL D'ARAN HA RESTAT INCOMUNICADA PERQUE LES SEV£S
PETICIONS NO LI ARRIBAVEN.
DILLUNS TORNARA A OBRIR-SE LA FABRICA DE TABACS I SEMBLA
QUE S'HI REPRENDRA EL TREBALL
rei parlant a una tomissió
de Badajoz
Madrid, 12.—Davant de la Lomisde Badajoz. formada per mes de
eoo persona:, que visita ahir el rei.
per sollicitar el seu ajut en favor de
diserssoa assumptes l'interès local.
don Alfons <ligue, entre altres coses:
—Veig ami) íntima satisfacció que
Exiremadura sita dirigit al Govern
a mi per sollicitat• n.illores. Jo devivament que totes les regions
,spanyoles acudin a demanar que
sei- concedeixi protecció, perquè
aquesta és rúnica manera que totes
len legitimes aspiracions quedin sa7
tisfetes. Extremadura es una de les
reg.ons que mes dret té a que se fatengui. precisament perque ha estat
de les Inés abandonades tins ara. Reanvs
cer , o que en Os
inca regnat sols he reina sis comissie ' 's extremenyes. Per això estic
jt.Hs que liagi vingut ara aquesta
ccmissió.
Acabo d'arribar de Lleyda, i allí
he pogut comprovar que una de les
sevüs regions. Vall d'Aran, de gratas
riqueses, no tenia cap comunicaciú
Vil' , el restara de la peninsma,
cisament percate llurs peticio-as no
arribaren a Madrid. El foment
carreteres i ierrocarrils — continua
el monarca—es per a mi el pla més
principal dun Govern. Pot ésser que
una cornpanyia de ferrocarrils, per
exclame, lx ucassi i sarruini, però el
ferrocarril mobilitza una quantitat
rieuesa enorme i és sempre un grandis-im benefici per al V ai s e n general.
Barrejat entre el grup .de comissionats, el rei ida a aquests nornbrz'ses
preguutes, portant la conversa a la
marca de vagons per al transport
bestiar que es pateix a Badajoz, i taus
per compre propi exposa un untja
per resoldre aquesta crisi.
—Els ramaders de la provinziadigue—nodrien constituir una sOcietat amb un determinat cap: , al, els
interessos del 'mal garantiria l'Eatat.
comprar directament els vagons de
ferrocarril: aixf, tenint ja -els ramader ' v.g.ons propis, no necesaitarien
- per
llogaria- ala a'FiS-rinpa77.yia
• al transport.
Tatn5e pregunta ia'nianera com es
combar el paludisme i els resultats
de la l'unta contra la Ilagosta i
renga.
RF,UNIO DEL DIRECTORI
12.— A dos quarts de set
slan reunit en Consell,
(:e
els vocals del Dii
• ,.•blent interi. marqués de
ira manifestat als periodistes
spres de les noticies facilita.questa matinada, res de nou
rebut del Marroc.
ronsell hi assisteix el sots-se-' de Guerra. dué . de Teman.
vrmatls del Direrfori os re• . n a la Presid;meia prop de
-et do la tartIzt. La reunió
a un quart do den .1, la
o l ;fritera! Vallespino a a. al
.4 21' anda tds periodistes.
•• !ti assistiren cris sols..
- ']j senda i de Giter.! arompanyat del cap
,- n . n d'Artille7 . ia del seu
- - s ecretar dr Guerra.
• •.•ix el Partür fa mies
- 'lava informar-se de
.
i (Engulle, des-7 . dadre en els prcssui per aix.'t acudí a la
defolia.
• .• 1t r) general Vallespinosa,
sols-seeretari dcl Tre,avia informal de les no• que tenia releen-martes
a vaga de les cigarreres.
• cut i ó no presenta cap I19:1
0 M1--ategf ei zenernl Va. nu9a--que dilluns torna.' trettall.
lote% informa el sofs-secrefpl Treba PI sobre les oralue en rebeu rrAstAries.
.unades ami) -el eonflire
rnittairrs,de 31leres.Anite5tn
s . esth eelebrant una ree ssent les impressions
ofimiefes.

El coronel Sirvent en Iiibcrtat
En rompliment n le les ralees
rire nl lados abir p e l Soprom de
n nerra i 'Marina. ha estat nosat
u n q.heetat rl enronel Sirvent,
uno es framva eornolint. a les
presons militare, un arrest de
7 bi Huesos.
EL CONFLICTE DE TES
CIGARRERES
Madrid. le. — Armes! n'Oí
ha t o nal a entrevistar-se ami,
el director general do SegUretat la cornissió de eigarreres.
L' e nlrovista ton Marga.
En sortir les obreres de da
c onferimeia el senyor Gonzitlez
ner nandez rehfi els periodistem,
lis gneis ha manifestat gato el
cornete p etava resolt i que (tintine vinent es rrprendren les
tasqueJ,
Tambe ha assegurat el

_
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nyor Gonzalez Hernandez que
les cigarreres estan Ilion contentes del resultat de Iles negoeiaeions.
Dilluns totes les obreres es
reintegraran • a llurs Ilocs, i
eom a eompenoació els seran
ahonades dues pessetes diäries
corresponents al jOilual de la
tires que- ha 'romas (aneada la
f ab ri ea.
EL MAL ESTAT DE FERNANDO POO
Madrid, 12. — La Carnbra
Agrieóle de 'Fernando POO ha
dirigit al Directori una instancia en la qual Co tracta de la
situaci6 de les possessions (le.
60If 4 10 Guinea, que essent d'una gran riquesa no remieixen
el m'oíd quo fóra de nesitjar
per la desatenció que aún objectes.
En aquella zona espanyola
no existeixen bones vies de comunicació, i l'única via
que hi ha nornes té una extensió de 15 quilinnetres.
Falten Ilatzarets i hospitals.
i les escodes printaries i elementals són deficiente, ensenyant-se rangles o Fespanyol:
no exsteixen escotes ni tan
sols rudimentàries d'agricultura, arta i oficis, ni canes
d'experimentació o assaig de
cultius tropicals.
DE LA VAGA DE CIGARRERES
L'especie que presentaren
aquest metí els voltants de- la
Fabrica de Tabacs, era el tnaleix que els dies anteriors;
grupa d'obreres que eomentaven el desenrofIlarneni dels
esdevenirnents, policies i gitardies que vetllaven per l'ordre
blie i curiosos i periodistes que
s'atansaren per saber al que
passava.
La tranquillitat era completa, i nonare es notava entre les
vaguistes un malestar interior
per l a . impar:encia que totes
elles tenien esperant la resposta que als seus requeriments
(binaria el sots-secretari de la
Governaeió al director general
de Segurelat, el qua l s'itavia
enearregat ¡Ir resoldre satisfactäriament i rapidament el
conflicto.
A -les once del matí s'Iza reunit 14. Martkissid noruenda elite
per visitar el director general
il Seguretat, traslladant-se
desprbs, a ro mpanyada del comandant senyor Salgado, a la
dita Direcció, per eonieixer el
resulta' de da gestió que es va
enearregar de portar a efecte
rl director general.
E1 senyor Gonzalez Hernio(tez no va poder rebre les obre' os c omissionades fins a les
dotze. per hacer estat temierenciant amb l'administrador de la
fabrica. senvor Iteixach. AquinSli t• eonforen n• itt fou rnott
havent-se tractat. segur:unen!,
•. Is punts essoneials per a la s'u_
hirió del . ..o:Miele. Per fi entra len al despatx niel Direel or
fi e ra I les coniissionades i aooest,
sonyor els tututifest• que hacia
fel les gestions que t'aliar, per
donar-los avui mt route,ta que
senyor eta manifesta liii ha,la
uhtingtif del sots-seerefari de la
G overtmeiú Parord 1/114 • el 4 1ilimimus tornAs ii "lad y -he la führi_
tbt do Madrid multo, poguessin
lotes tornar zil trebalt, i que iniinediatamont s'estinljarien atol'
lule r f' s 1 alllb atnmii IPS
Ji'' ele 4 /1,11 1, r4110 g al lyt'n' s u'ttla niva
a fi u precie de u esoldre-les anib
,jusf uni. Quant ah; jornals tninitests tres cites de vaga ele ha
dit que els serien pagats a lotes m'en sols en la part referent
al jornal fix que cada una t. 1 ¡
que i le <loes pesseles. L'angiment de prerni d 'alabOr a e iú, que
("s una altea de les .irinandes
de les obreees, sera també estndiat amin lot infors per4pli , la
SOILICUS sigui ra p ida. Davant
Director general. !PA rotnissio_
nades tinguoron tina (uun fertioia
amb Patintinisti • mho . de la fit_
Mira, qne famhd ols ha ex p,0
ods termes 4I p l'ac4.4 • 41 41,14,plal
per tornar a inupronul 'rl reball. De seguida les cornissi,ifin_
des enarco a la fabrica por do_
nar c,oin pt u. de re rif revista a les
seVPS fnOlUpailves de reina. Taro-be els pornadistos han parlat
amb PI laireetor general de Seguretat. Solantert els ha dit qua
la vaga de les eigarreres estaba
espiril nalment
soluriontola
que aviat quedaria laude n solucionada p eonédn'eatnetil. En ar_
ruin u' la eornissió a mil PI monandant senvor Salgad ' u a la fabriea de labaes, os ulunut eignsidp
lides los V'eallndores de la so_
Itteud acordada pel Govern.
Durant lila a farda han se_
guit estarionallPs als vollants
tb . la fabrica de tallare grops
VaglliSIPS 4p p gime'jira II''
sen(141V 4 l14 una tal it ild
se alterar gens l'orar e m'infle.
Alguns periodiste, han visita'
al seo despatx l'administrador
sensor fleixach, el qual els ha
inio.lifestat qu e lluvia I ingut 11,141
eonferrtwia amb el DiIni re''
rector g.-neta] d e S.•gliretal,
ti, que no' palia parlar deis extretris 11041:LIS Per i • eferir_se a
pnblic. litt H . roneutil el
senyor Hebrea que el procedir
114 , les eigarreres vaguistes no
havia pinol fi sser nMs reepeetwis. tia ratifieat la nolleht que
el dilltine vinent, a les vuit
t»itli. es tornara a oblir la fitbriea.

D'OLEICULTURA
Madrid, la. — Aquest matl . ha estat rebuda pel - re: una representaciú
de la Comissió organitzadora del
VII Congres Internacional d'Oleieultara que es' projecta celebrar a . 'Sevilla cl desembre vitient.
El rei sita digna; acceptar l'alt patronatge del Congrés, oferint-se a rebre els congressistes i a assistir si
permeten les seres ocupacions, a la
inauguració o clansura daquell.
L'EXTRACCIO DE SORRES
Madrid, 12. — La Gaceta publica
la següent reial ordre de la Preaulencia dient que els permisos per a l'extracció de sorres o pedres a la naba
maritimo-terrestre podran tarara; aten'
gar-se per les autoritats de Mirilla,
guara no sigui per termini superior. a
un any. amb subjecció als requisits
exigits en les prescripcions dc lartiele precedent.
LA VENDA D'ENCENEDORS
Madrid, 12. — lía recaigut resaludé definitiva sobre diverses instanejes presentades per alguns eumerciants en les quals es dernaua una ampliaciO al termini conceda per la eeid
ordre de 28 de gener nitral per a la
venda d'encenedors padres • dignició,
i també sobre el sollidtat per la so<:e.tat Manufactures del Ferra-feri
Espanyol perque es permeti convertir
en pedres d'ignició les primeres matèries que aquella cte.presi te contraetañes, així com vendre lliurement lus
seres existencie3 i verificar }expontació «aquestes.
Veu's ací la seva resolució:
Prinier. Que es prorrogui .el termita concedit per la reial ordre de 25
de maig últim fins al 31 d'agost
1924, perque els comerciaras als quals
es refereix la prevenció tercera de la
rcial ordre de 28 de gener últim puguin vendre les existències a qué 2/1
aquust a es fa referencia.
Segon. Que fins. al 31 d'agost1924 i pret. :a petició deis interessats
pugna' ésser exportades a l'estranger
Ins padres d'ignició elaborades per les
fabriques exislents a Espuma. Pan',
havent d'intervenir per l'administraciC
les quarait2as que daquelles es trubin
en les esmentades fabriques anar
acempanyades (le les respectives piles
expeses per aquest centre i justificar
la ,dc-tida iiiitjancant especificació
Entrada per la duana corresponent.
Del cas del Sr. Manzanares
EI juijntr del ( *.tigres es cori,dituí
avui novament a la preso per ampliar la declaració de Llorene Manzanares. La tasca del jutge continua
a la tarda. Als perinaisleS oue acuda-2n a la ',resé, cumplir: el seu dennr informatin. permete l'entrada. El jutgc, per la seca part,
guarda la mes impenetrable rcserva
sobre les declaracimis de M anzanares, però, per conducte extratlicial,
o'ha sabut que l'administrador de la
conitessa mIr NiChla sita ratificat en
les .seves manifestacions interessantíssimes '1 ' abrir i ha estnentat noms
de persones i ensenyat documents
que avaloren. la seiat deelaraciä. Les
,:eclaracions de 31 atteanarea seran
n'otra, segons rs creu, de not.es diligencies judicial>.
Segons tunint entes. aciba,ia la
declarad(' del senyor \lanzanares,
jutjat comunica al detingut rautt iii processament i presó 'sena,
fianca.
Se li exigeix rl dipäsit d'utt
lid de pessetes per a restwaisabilitats
civils.
ACCIDENT AUTOMOBILISTIC
Aquesta matinada, a la carrstera de
(:anillejas, han topat védentament dos
automUvils. A conseqüencia de la topada han holcat, resultant triort lacre
Sanchez Caoajn de 23 anys; el gerrna d'aquest. Josep. de 32- anys, i ionlira Ramos Ilernantlez, greus, viatjaven
en el mateix corve.
L'AEER DEL BAN(.7
DE CASTELLA
En conmina-teta del disposat per la
Sala del Sumeni. per gutrella presentada a nom de la Societat Prot,ctuca dels Nens contra el Banc db Casfr-Ha. ha cumeneat de tramitar-se la
querella.
Amb tal matra s'han Citan a ticclan am davant el jutge, els senyors
Enancare Summer, el cornac del Moral de Calatrava i el director del Baile,
Hipetlit Lozano,
DECRET IIELATIII A LA .11i-NTA
CENTRAL DE PROVEINIENIS
El decret relatan a la Junta
Central de PrOVeillIrlds !pie pllbIlie41 M'U) la Gaset a. diu
Artiele primer. Ell el sitocessiu la presidéneizt do la .ftln la Central tb . Pr'oveintent s. ret ;aun en el titular del minisieh
de la Governackt.
Article segon. A fi . d'aux•iliar el pi esultmi de la • Junta
Eenlmal de Proveiments, sotosecretari en( arregat niel despene
al Mi 11 is i ari le la tdorernucid,
es m'ea una Delenneit ., General,
que depentlrä directanient del
titular traguen departament,
't
lies
del qual esteran els
funcionaria de la secreDiria da

la Junte Central, i els que re sultin necessari s per a l'ampliavid dels eerveis.
Aquests funeionarie cernir deSignale en la forma que delere
mina el rerztlament provisional
per a l'apliceen't del retal (leven'
de 3 de novembre de 1923, i
aprovades per reial malee de l i
desembre del mitleix any.
Artic le terrer. El dit delega'.
general de Proveiments !M'Ira
all seu earrec el despatx d'a:sur/ti-des que es I ramitin a la
presidimeia de la Junta Central,
preparació i resabien', de reeur_
sos contra multes • imposaties
per les Juntes de Proveiments;
preparació trehalle i proje:tes per solmetre a la del-liberaeió de la ItintruCentral, i miente
a/tires assunintes•-o comissions
Ii eneomani or president. que
aquest ha de sula 'Slituir en ea,
trabeimeia o malallin..
Exereira lambí, ralla irlslii'l'rió i funeionament Izt lun . a
de Proveltnent s . i , I c„omplitnedt.
tl " le s disnO s ie iors nnavoclia _
VOS i a( 4 01 . 41S de lar.4 , 11nral, a lo,
sessions dr la qual ersistira
•
amh vcm i vol.
Artiele miar!. Tant la grafifirarid nor al tutti delogrd i
personal aeressori .-.01t1
affmo ions del mal erial! de Enetuaruimr qiin e, crea, i desposes
do vial ge i se soln'Oran amb , earree al a assumptes cle la Junta Central, proceden; s tIc multes. anual-letal i tliferimoia de pum de la v e n 0111 del
surre imporl al ami) dret e reduit s, que par reirti cerdee do In
do i itny proppassal foron unifi.
ea ts.
I t'anuests (farrees rahrtis es
p n rlarr, rconple sepnrn f del.: que
prored p ixin de nsrrll im, i es
guillaran por fi rrovereiri, ingressanl el rernanent a n'Usen_
da pfitil id,
110VENATGE
La Cortmya. — Els mariners del
cuirassat alemany "Brautichweig",
que e s troba en aquest port ha dipositat Corones a les tombe, dels
tripularas del vapor "'Belgrado", que
moriren ofegats quan l'esmentat
vaixell naufragó prop d'amicst port.

eionatla la N'aga que sostenien
els -ohrers nietaltürgics.,
ItIPPIAT0111 A SARADOSS
Saragossa. — Recentment
/lo» ilonat nomple que Saragossa eslava passant per un
e Sea peritale de robaloris.
La pillient lot realitzat
ses balid o s de gen l maleant,
pern el cap nie senyor
Manzanera va suposar que ;Porganilzador i principal autor
'u- ha
es trobava en
dele
Anit itt milicia ha detingut
Aillotti Gil Moros, de 20 anys,
el quid es va confessar l'autor
de valoren ruhatoris.
El t'id que agucel indivitin
operara per prunera vegada R
Saragossa i tpie, per tan:, la,
InSligneS filxat a la Jefatura,
ha relardat ha seva captura.
INCENDI
EXPLC)S10
— Als lalIPCS
IlainMsteHa de la Gompanyia
dels Verrocarrils del Nord sita
deolarat mlii violetil incendi. lement-se 4014 4 les llames es propaguin al dipòsit on es tan(pum les grasses.
El servei de bombees i el
personal ferroviart treballa nie1 ivanterd per tal de suruca'. el
•
fume.
No han Iteorregut desgracies
personals.
aft, r:da. — Al taller de pir0ti, enia afarian Leves, al noble de Bazas, traltallant l'tmeGiirnex. de 12 anys,
rari
Iban victima d'una t,xplos:b.3.
Les flan-tes li envoivereit, moabrassat.

LA Ella. OLIMPIADA
A LA SISENA JORNADA, EL RECORD MUNDIAL
DELS 400 METRES LUSOS FOU BAUT RESPECTIVAMENT PER L'AMERICA FITCH I PER VANGLES LIDDELL TAMBE AHIR CAIGUÉ PER
PARTIDA DOBLE, GRACIES ALS ANGLESOS 1 ALS
AMERICANS, EL RECORD DELS 40C N'EMES RELLEUS. :: UN NOU TRIOMF DEL FINLANDES
NURMI

Repassant la premsa francesa bona ímicament els fets sobre el terrcny
no ha trobat, encara, cni els comen- ella podrida donar la ra6 i palcsar fa
taris de les gestes atletiques, el nom t'ostra certesa.
Diguerem que de Tolosa van sorde cap peninsular.
tir atletes que feiere tertmspi l_jors que
Els espanyols—diran els periodistes francesos, si és que s'han adonat cls habituals abans de pougr-se a les
ordres de la Federaci6..Espatiyola
que a rOlanpiada hi han pres part
adetes espanyols,—sún rail poca Cosa tlAdetistne i de l'entrenador Rota.
A Colo:nbes mateix, durant la fori han ict papers tan pobres, que no
ta lluita, ha quedát ben palesat el
val la pena de parlar-ne.
que varen' NO han pas
1 no n'han parlat gens ni gota.
de manear. Palau i Miguel ens corUnicatnent, com si feto una ironia,
han parlat <lela peninsular, citant la regueren 5,000 nietres en liuda contra els mes formidables atletes del
classificació, trista classificaciA que
assenyala tntn retrocés en la marxa de m(m. Aixb vol <Iir que al costat «bornes de gran qualitat i classe, havien
l'atletisme peninsular.
Els nostres arate.; iranceaos, pereq de rendir mes. Dones no ha catan
si no fossin tant de Ir. ame: manera, ami i Miguel ieu l a . distancia abans
tampoc haurien «l'ay er parlat dels dita en 16 minuts 24 segons, i Palau
seus :dictes, perque, Cürll els d'aquí, en rfa nilbuts 28 segons. .Aquests dos
també han fet un trist papen Encara atletes, abans d'anar a 'rotosa , abatas
han fet un paper mes trist perque de posar-se a rigim, abans de deixar
de treballar, abans d'estar a les orens porten vint anys d'avantatge en
dres d'un gran entrenador (1) )així
les practiques atletiques.
l'anomena settrare la R. F. E. d'A.),
Per contrarestar aquest paper mitferen temas molt millors a Barceloja, els diaris francesos parlen dels
seus atietes d'aquella manera que ja na, a Saragossa, al festival tle preCOMUNICAT OFICf.,„L
que tingueren una selecció i als'eatapicinats ellEspanya.
Madrid, 12. — A la matinada a coneixem: dient
Aixen s6n detalls concrets; fets pemala estrella en les eliminateries;
la Presidencia han facilitat el seque bagueren de lluitar contra els siliUS.
.
güent conninicat:
corredors mes perillosos: que tal o
Zona oriental—Sense novetat.
van
~1 de
Els
atletes
anglesos
Zona occidental. — Avm, a les qua) atleta estava malament, etc., etc.
I per eniortir aquesta opimmiô, l'opinió prendre la superioritat a:lefa:a als
sorti la columna de Garcia
americans en les proves de velccitat
Lela per fer una demostració sobre i !es "raons" de sempre, els periòpura i velocitat prolongada.
ibujaren. replegant-se a les ..4•30, dics grafies no sita!' descnidat pas
En aquesta Olimpiada im han
de fotografiar el vell Andre i molts
sense novemt.
(nutres per posar-los en lloc orefe- aconseguit en part. En l'esdevenidor
La columna d'Uad Lau sortí
ja tindran cura els americana de cermig metí, avaneant sense reaisten- rent i donar-los a conèixer de la tnateixa manera que cris han jet conei- car homes nous per substituir els
2ia. neta:, lentainent, degut a la boivells.
ra, combaba comboi a totes les po- xer els millors atletes del mena.
.1 la prova deis 4 00 inetre3 llisos, •
ELS AGRICULTORS
sicions des tElloj a Tazza, que queprimer va ésser el aras Imbaela el
Ferrol. — les • societats agraries daren preveides.
Avui és el darrer dia de l'Olimpia- tme va atacar el record del nuSti de
d'aquesta comarca concorreran
Columna i comboi vivaquegen da atlética, i, per tant, dimarts que
diumenge, a una assernhhet que aquesta nit a Solano j Loma Verde , ve, en comentar les fetes d'avui. hau- 48 s. 2-10, de Raidpath, i el va barre
per 1-5. Els anglesos; perb,. no s'han
se celebrara a Betanzos, amb l'ohper tornar (lema ra tnitja tarda.
ríen/ de d ' arar per acabada la 'rastra
jecte d'estudiar la norma a seguir
A la resta del territori, sense no- missiä de crines. Perä no seré ajad. raostrat comformes i la gesta del sois
Intbacli fou superada a la final per
per al millor cnrobustintert del parvetat.
aq Tolosa primer i a París despees,
l'anglés Lindell. el qual . no solament
tir agrari i <le la Coniederaeta. reCONSELL DE GUERRA
han passat coses als nostres atletes
va batee el magnific temps de . Raidemnal d'agricultors gallees,
12.—Al quarter de Santia- de les (mal, hem de parlar; peroné
path sitió que fina vabarre el propi
SOLUCIO DF.L CONELICTE
go siei efectum un consell de guerescrivint aquestes notes per assabenrecord d'Imbacb. que feia normes hoMIXER ra contra el taima d'infanteria Antar i orientar els esportius catalans,
deixantdo esOviedo. — Des de les set de toni Yarzo- flerrera, acusat de negli- volem que sapiguen tot el que ha res que aquest tenia,
la tarda a le.s . 111.e de la rellla gencia durant vis successos de julio( passat, tant a Tolosa cona a Co- tablert en el fantástic temps de ;y
segons 3:5..
han estat • reunits auth el go- de rara; 1921.
lambes.
remador éls . patrotis niittaires.
esieln Inés Ore segurs'inic no se• Presidí
el
general
García
Aldave
i
La reunió, despres
ra aquest Veten' record - del 4.00 turtrastees
cròniques
les
En
començar
actuaren
de
vocals
els
coronels
\todiscussió per andulnes paris
nes.
rales, Cisneros i Sana i el tinent co- en aquest volgut diari ens situarem
• ••
ala arribat
en un terreny quelcom perillós.
vonjurant-se lit vaga anuncia- ronel Delia; com a ponent l'auditor
esportius catalans ens han dit
Uns
da per ti( (tilines Meto.
de brigada senyor Orbes; com a fis- [Cm CenSUrar tant (*entrenador aleLes bases ne , s importants cal el tinent coronel Jiménez Caste- rnany llolz coto la Eederació Espa- que les columnes «aquest diari han
estat, i sún, durara fOlimplads. les
aprovades sön lee següents:
llanos, i coro a defensor el coman- nyola d'Atletistne.
mes ben iniorinades de tot ei que
Ang.nimil. de n laus gneis en
dant Pita.
Durant el curs dels nostres tres
SalariS, i PI governador es va
passa a Colombes, i les mes since.E1 processat, durara els successos, primers anides, abatas de començar
e
gest M i me del Go..
res, acuse deixar de utentar la räpies trobava a la posició de Draac.
e/3 Jocs °limpies, varern deixar anar
Voril el pagament de les pritnes
desa de les infornmcions.
En acabar els informes, el tribunal
insinuacions que podrida haver senade eludió als pittrons.
De sincers ett els judicis ho hem esfilm inots nascuts de ranennies. I ,-;Ue
d'airar , itrili litt quedat solo- e ., retirit a drliben.r.
tat sentare. \lai bel/1 comentat coses
de les quals no estigues:sini segurs
del tot. Es a dir, que mvan hem pieza l'amor . propi dahgú ho hem tel
afavorita anda tota la lògica i arnb
S
nona la rae'. Irallä que no en sgbou
res, no en partem.
Usant d'aquesta mateixa sinceritat,
acta no mas posarent del tot dintre,
comentant el que succei divendres a
i
Colombes en la nursa dels 3,a:in metres per emitas de treS corredora. No
tus endinsarent perque en els naonietas que escribim aqttestes ratlles
S
no saltean, amh exactitud, la veritat
CeT1TENAR
dels jets, i, sincerament.., preferim
S callar.
Unicament tenim noticies que EsDE
ESTA A
EL PRIMER NUMERO
panya fou classificada cii tercer lloc.
Que els suecs varen protestar, i que,
S
finalment, del tercer P.:te que Espaddev
da
n
1.1•SPLItIT
ItEL.LICIe.;
Forran S
nya oCUpava ell la classificció fou
LA Eitisi DI . : L'AUDIRITAT A GAt n LIINVA 1 L'HORA
Josep Pla
trasIladada al uart, perdent, per
DE
LA
-ACTIoN
FRANÇAISE".
tara, 0,15 cls drets a prenden part
i
a la final, tal' com nosaltres, en la
Garles Rebota
I.A INVASIo FRANCESA DEL 1823 ,
I
et única de divendres, supositycin,
l'erran 'alls i Taberner
LA TRADOMO DE LA NOSTRA CULTURA,
ergSuts.elis..
i
tut :11 a4/1:1C,Sent::1i Colna
arei‘a
riabtla
ati'ertale, ta.er g
Ca eles S' oblea' lb'
l-"Elts I PRoSA.
Caries Capdevila
LES tillANS FIGURES DEL RENAIXEMENT CATALA:
per consvgiient, hi llague confusions
1
AN ill. GLIIMERA.
en la classiticacib.
A. Rovira i Virgili
i
EL GONFL/CTE ENTRE ELS ESTAT UNITS TEL JAPO.
"•
SAOITARL—NOTULES.—ELS POBL ES I ns ESTATS, per A. R. i V.—L'ALTA
Les [troves del Decathlon les coI
meta:treta una volta arzbades. DiCULTURA. per J. Forran i Mayoral.--LES LLETIIES, per Tontas Gare4.—L'ART, per
i
rein. Unicament, que les marques feJoan Sacs.—EL TEATRE, per Prtutenci De Orana.—PF.RIODICS 1 REVISTES.
t
tes fins ara no tetan res de notables,
zar els atletes inscrits per a iniuesta
especbtlitat Unicament cerquen venRedacció i Administració: Passeig de Gràcia, 34, entresol, primera
cer fatIversari, sense preocupar-se
del temps emprat.
PREU DE SUBSCR/PCIO
Rossnd CALVET MATA
Un any, 25 pessetes; un semestre, 12'50 pessetes
LES PROVES DE DIVENDEES
Número solt, 2'50 pts.
1:01.1 al tIADA 11A PROPOR
N AT ' CINC. MILlONS D'INGRE.SSOS, EINS ARA. — UNS ano MEEl senyor
TRES LLISOS AMB HISTORIA
.... . .. .....
habitant a .
París, 11.—El torneig d'atletisme, •
mesura que s'apropa st seu Lnal, cri.
can tr de
... ........... . ..
número ....... se subscriu 3 la
da mes l'atenció popular. Lea grades
anys
rl l'Estadi de Colombes es reuen jar"Revista de Catalunya', per
ca concorregudes, a despit que sota
semestres
el punt de *vista espectacular l'atletisme es una coSa ingrata. Amb tot, els
Signatura del subscriptor,
estranger, sem sempre nombrosos
anth Ilurs c:its 1 !turres animen els
seus idals sense roas.
' D'eecit del comeneame.nt dels Jocs
Olímpics, sita aconseguit a "taquilla"
una racaptació de.- 5 milions de francs.
1 quantitat força honorable.
(Els que vulguin subscripre's i no hacia donat encara llur nom, poden omplir
L'atletisme sol ha rcportat t.3oo,000
aquest butiletí i enviar-lo a L'Administració de la "Revista de Catalunya".)
traces, :cifra encoratjadora.
Tocant a la part eportiva, els reistitties han estat encara Ices falagtteri,
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M'Ir« h coutecció defectuosa del ele. Santa que no s'entengueren
programe, o tnillot dit, el pec encert , en efectuar els rellene.
en combinar les provea exigint deb
La prova de cross-country sha
atienes un seguit d'eslorces, que han
constituit un doble triond dels finles
Marques
obperjudicat visihlernent
laudesos
Nurmi i Ritola, seguits de
.
Uneares, les performances realitzades ramerica Johnson. L'espanyol Ansía
báll notables.
enträ a l'estad; en chupé lloc; però
Un dels tords més umbicionats per efecte del seu aten esforq es
i disputats a /a regada, is el dels deixa caure extenuat quan Domes li
400 metres lhsos, que co tres intenta mancaven 300 metres per arribar.
ha estat millorat cada vegada. Dijous Velasco i Pefia arribareis en dotzè i
era el sois Trabada que en la seva sé- divuitè llocs, respectivament, havent
rk el reduia a 48 s. Divendres, en la abandonat els restants.
primera semifinal, l'ameria Fith el
AVUI COMENÇARA EL TORdeixava a 47 a. 4 quints, i una hora
NEIG DE NATACIO
mis tard, en ocasió de la final, l'anales Liddell-si no menteixen les inAvui a la gran piscina de Tourelles
formacions telegràfiques, força con- començarà el torneig olimpic de nafuses, que ens arriben amb retard con- tació, que promet ésser sensacional a
siderable-el tornava a batre, reduint- ¡tajar pel nombre i la guatitas deis
lo d'un quint mis, o sigui a 47 s. 3 atletes que presenten les nacions insquints.
ultes.
Tots els records, abans d'ésser hoEn water-polo, l'equip catala (que a
mologats oficialment. són objecte d'un jutjar pelo resultats assolits en els enexamen eacrupolós per part dels tectrenaments esta ett bella forma) E
nies; amb tot, eis 400 metres de la
pellón eliminar-se dimarts amb
VIII. Olimpiada passaran a la història tunib/e adrersari; el vencedor de
com un ciels mes grans combats atie- Suecia-Italia que hom endevina pernes de l'Era moderna.
endavant, seran els suecs. Certament
4 00 MFTRES LLISOS
els nostres nedadors han estar por.
Semifinals. (L'ames-la Fisch millora sortosos per al seu primer match.
el record.)
Cal, pub, tenir confiança.
Primera semifinal: 1. Fitch (EsMUNES
tat, Units), en 47 s. 4 quinto (recerd);
LA CURSA DE LES VUIT MORES
2. Busmer (G. B.), i 3. johnson (CaD'AVUI
nach).
Una Batea ovació premiä l'esfore
Coro &ion en la nostra edició
de l'americä. puix el temps emprat és d'ahir, la gran caiguda de Miguel llorealment magnific.
ver durant els entrenaments de diSegona semifinal: Liddell (Angla. vendres II privara de prenden part en
Imbach
terra), en 48 5. I quint: 2.
aauesta important prova, que comen(sujo), i 3 Tayler (E. U.)
ori a dos quarts de cinc de la tarda.
Cap d'aquests tres féu impressió de Arnli tot, el seu equipier, Josep Cerendiment
que
permetien
els
donar el
brian i Ferré. sobreposant-se a la peseus Inician.
nosa impressió que raccident Ii pesAd. 1 donant mostees d'esportivitat, es
FINAD
posara en IMia i procurara arab tot cl
--sen entusiasme distingir-se sobre els
(Per tercera vegada s'estableix el nou altres corredors, mereixent la sena acrecord del mías!
titud un aplaudiment per part dels ens. Liddell (G. E. ea 47 s. 3 quints.
tusiastes que aquesta tarda acudiran al
(Record del món, rnillorat en 2 quinto Velòdrom de Sans.
al que harta establert el suís Imbach.)
F.15 altre; equips es presentaran
2. Fitch (E. U.); 3. Butler (Ancompietb i tal corn anunciávem en ediglaterra) 4. Johnston (Canaria); 6. Mono anteriers.
Taylor (E. U.).
METRES LLISOS PER
La XVIII Yalta Ciclista a
F.QUIPS (eliminatóries)
Primera serie: 1. Nurmi (FintanFranc
dia (, 13 47" 4 quinto; 2. Ritota (Fin; 3. Tala (Finlandia): 4. PorDESPRES DE LA DESENA
ter iG. E.); 5 , Johnston; 6. Mac DoETAPA
nald; 7 . Dovoli (Italia); 8. Gundhus
Segons ja viren/ anunciar ahir,
(Noruega); 9. Seagrave (G. B.); to.
desena etapa de la Volta a Franea,
Andersen !Noruega).
Dos equipo es classifiquen t r. Fin- disputada en el recorregut N'ea.
laada, 6 punts; a. Gran Eretanya, 15 Brianeen i comportant l'ascensió als
punts; 3. Noruega, 27 punto; 4. Ita- colls de San Michel, Ales, Vars i
Izoard, va donar lloc a una Iluita ter.,
.41 punts.
lia, 31 punto; 3. Punta,
Segona serie; I. \Vide (Suecia), 8' rible entre Bottecchia, el capdavanter
4": 2. Cox; 3. Kirby; 4. Tibbetts, de la cursa, i els seas immediats
(tots Estats Units); 5. Bontemps Frantz i Brunere.
Frantz va pujar el coll d'Alles junt
(Franca): 6. Duquesnes (Franca): 7.
Barband ; Ss Connolly; 9. Eriksson arnh Buysse. t minut lo segons de
(Suecia): ro. Burtin (França); 1/. Rav Bottecchi, i el de Vors, tot sol, amb
(Estats Units); 12. Diéguez (Espagne). 4 In. 30 s. de diferencia.
Per(, al d'Izoard, Frantz va ésser
Dos equips es elassifiquen: s. Estats Units, 9 punto; França, 18 punts; avançat per Brunere, que va clussiiicar-se el primer de l'etapa, segons ja
Suecia, 21 punto; Espanya. 30 punta
La primera cursa. Des del comen- diguérem.
El que ha caracteritzat enguany la
earneni. els noruecs prenen la davantera i els finlandeses es queden enre- desena etapa és que per seguna vega.
ra. Nurmi. sempre amatent, al seu cro- de Bottecchia deneà que va a la das-antera de la classiiicació general ha
nòmetre. prop dels 2.015t metres,
na la ven a Ritola i ambdós passen al acusas un defalliment cert. Ho presdavant; flur company Tala, que ha- ea a baatament el fet de qué el líder
via queda: quelcom distancias, en els italì hagi perdut en aquesta etapa
13 minuts sobre Brunere i to minuts
darrers cinc cents metres fa un gran
esiore i arriba en tercer lloc.
sobre Frantz.
Es a dir, els finlandesos anaren al
I cum que rany passat Bottecchia
'copo", guanyant-se una ovaei5 sorocomptar d'aquesta etapa va decaure
llosa.
bastant. és natural que es (edil supoLa segona cursa: El suec \Vide, un sicions de tota mena respecte de El
•xic molestas a ta sortida, aconsegueix aconseguiri mantenir-se en el seu Iloc
des de la tercera volta esdevenir lí- o Iré si ,'haura d'inclinar davant l'emder, bateut els americans (ele quals pento dels seu, rivals immerEats.
aconsegtMen el Te p e. tercer i quarts
Les diferincies que aquesta etapa
estableix entre Bottecchia, que contilioes) de proa de 40n metres.
Hi hague mi gros avalos per hacer nua al davant, i Frantz i Brunere ido
fet catire un america el corredor (ran- 4 1 10. 52 5. per al primer i 45 M. 37 5.
'- per
cis Duquesne.
darrer.
f.'equip representant d'Espanya es
ja veurem el que tus duran les succlas-ifica al quart lloc, que és forea cessiVeS etapes.
honorable, si bé quede descartat de
La propera. 9 5e és l'onzetia, va de
les finals de la prova
13rianeon a Gex. amb un total de 307
DEU MIL. 1f ETRFS MARXA
quiliametres, havent-hi també diverses
(Segona eliminatòria)
alune> dificil; de conquerir. Eh 5 caeT. Frigeriu I Italia), 49 07. r5 g 3-5;
re-dors devien arribar ahir a Gex a les
2. (a t50 metres) Mac easter (Afri•
quatre de la tarda.
• -71..r197,11r!lir
cit . del Sud); 3. Schwab (Suissa); 4.
Valiente (Italia); 5. Clarl<e (Gran
Bretanya); 6. Decrombecque t'Fratiça).
i Resultats mediocres cornparats al
-record mundial de risalia Frigerio,
Cll 48 rsi. 6 a. 1-5.)

PUTEO,.
c.:. la. JUPITER

()amera boro

Demä, dia s4; a dos quarts de deu
de la nit, i al seu estatge social del
carrer de Marian Aguiló, jp, celebrarä el C. I). Júpiter reunió general extraordinaria, a fi de procedir
a la renovació total de la Junta Directiva.
ELS URUGUAIS HAN EMBARCAT CAP A LLUR TERRA
Abans d'ahir embarcaren a Marsella, en el vapor "Valdivia", cap a
Montevideo, els campions olímpics
de futbol. Aquests jugadors, abans
de la tornada a llur país, havien de
fer una tournée pee diferents paisos
(l'Europa, però la Federació Uruguaia els ho priva, exigint que se'n
tornessin.
Allegant la manca de mitjans, el
Govern urnguaiä posa vint mil pesos a Ilur disposició. No veurcin
enguany els nruguais.
DIADA ESPORTIVA
A NDREUENCA
Aquest mat , a les den i a la tarda,
a les tres, tindrà lloc al camp de l'Avenç de l'Esport de Sant Andreu una
Diada esportiva, la qual consistira en
diferents demostracions esportives,
i amb ballades de sardanes com a final
de festa. Prendran part en aquest
festival les entitats Ateneu Enciclopèdic Popular, C. D. Atlantic, F. C.
Avenç de l'Esport, A. Atlètica Vida,
F. C. Catalbnia-Estadium, F. R. Sant
Andreu i Grup Ciclista Avenç.

Copes Sport
Medallas, Figures
allegóriques. Gran
assortit. Mireu els
aparadors.
SANTAMARIA FABRICANTS
Ferran, 34.
Preus económies.

VULCAN
ITZACIO
REPARACIO
CAMBRES :: NEUMAT1C8

1 Comme, 26.-BABLEI.ONA
ARTICLES PER A auTora oall,,
enrulad snadd.
J. gola Soler. *trine, 311, unt o

DE MADRID
EL VIATGE DEL GENERAL
PRIMO DE RIVERA
Tetuan.-Ha arribas el general Primo de Rivera. A l'estació ha formas
una companyia; també hi hacia toses
les altes personalitats, tant espanyoles
com musulmanes, funcionario del Protectoras, comissions dels Costos de la
guarnició, etc.
Fetes les presentacions de consuetud, el pres:dent revista les trepes que
havien fet honors. A continuació es
forma la comitiva.
Eit autos pujà per la carretera de
circunvalació, fent l'entrada pel ca r
-red'AlfonsXI,amépi
de la població.
El carrer estas-a guarnit amb gallarets que penjaven de baleó a baleó.
Des d'una de les tribunes aixecades a la plaça d'Espanya, davant per
davant de la residencia de l 'Alt Comissari, se situaren el president i el general Aizpuru, amb Ilurs acompanyaDes d'allí presenciaren el pas de
les tropes que havien cobert la carrera.
El president del Directori i halt
comissari es dirigirett al Palau del
Jalifa interi, cobrint la carrera fins
al dit Palau, la guardia personal del
representant del solda.
Al saló principal del Palau del Jalifa foren rebuts per aquest el marqués d'Estella i comissari amb
Ilurs acompanyants.
En els parlaments de salutació que
es creuaren el jalifa es mesh-a satisiet de rebre a casa seva el president del Directori militar. del (mal,
pels seus gratis encerts. tan pot esperar l'element indígena.
El ntarques d'Estella lu contesta
agraint la bona acollida (me Ii havia
Sec la poblada indigena. i la prometre desearatIlar una política, amb relució a la nostra zova de peotectcrat,
que tendei..i a la consolidació de les
aspiracions marcades pel jabfat.
Despees de la visita al jalifa el
marqués d'Estella, ami, el seu acontpanyament, se n'atta al pala° de l'alt
cotnissari, on tingué Ilr n r nna recepció oficial.

aillIalanamm e

A RAYEN
Tetuan.-E1-.President surtí aquest
mar( de Xauen.
A l'arribada ä Ren Karrik es denegué, revistant les forces que
guarneixen el carnpament, rebent
compliments dels poblase al zoco
d'.Arbaa i al fort de Mixal.
Efectua el mateix acte a l'arribada a :Canela
L'esperaven comissions a la porta de la ciutat i la colónia i residents
li donaren la benvinguda, deefilant
oesprés les trepes que havien formas.
Acabat l'acte es dir igí a la Residencia, on se celebra una recepció,
fent lliurament al batea de les condecoracions recentnint concedides.
A casa del Imixit se celebra un
dinar a rils moro.
A la tarda visita
efectuant la tornada a Tetuan.
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VARICES
Mitin lata. - Jeperuts. - Deformats.-Aparells electromagnétics per a sords
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AVIS IMPORTANT
"Les
MallorqulLn casa Praduelos Ql/i/DieS
neo., S. A. assabent a a Ist seva no t ela . ,,aa ehestp
l
ci
consu
¡tintura
tela ele
sets aeresidat•
"Erervezeeat Granulat", que disposant
Ilat p per elaborar tfläriament usols injiere de
qiilioa (101 dil tiran ola), rol saerveir siempre
al dia lo) rs els enearrees n ple se Ii confiln, per
importants que sigui ti, un)) envasos tic llauna
gratuita, absolutament nous, tal rota disposa
la Ilei.

etc.

Preductes Quimics

"Les Mallorquines"
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Sigueu pràctic

Tenia, e la tosten chsponicio un gran CSIer en fir116.1(1113 gUCtOV, flor tall da elegant, fiur contecclo
nitrada 1 neta penas Malt MilttatS.

Camises por a Camp . .
" Platja . .

la incomparable eficacia do
!Mes especialitats, a la minuciosa escrupolositat amb

preparades estrid-

lamen!, d'acord amb les ne-

3 pessetes

N oinunauemusumumuninurismanwsnumis r euz i"

La gran popularitat assolida a Espanya pels Eatahlinients SA. CILANIEBE,
de . mes-. itupor,tants del món en Ilue
65 únicament deguda

que aún
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JAUME SAURET

•
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gut a Isp Aya !len" gran
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HERNIA
Eventraoió. - Relaxació. Cicatrius

OBESITAT

cum.
FElliolpple-t ocARRILs

LAVABOS-BANYERES

D'UN NE0311

Italians, 3115 per loo.
Belgues, 33'75 per seo.
Suissos, 530 per soo.
Portugueses, o'16 pessetes.
Holandesos, 275 pessetes.
Seicia, ego ticaeetes
Noruaga, o'91 pessetes.
Dinamarca, ita pessetes.
Romania, 3'50 per leo.
Turquia. 3 . 5o pessetes.
E,tats finita 7'48 peasetes.
Canaria, 730 pessetes.
Argenthis, 238 pessetes.
Uruguais, 5 . 6ts pessetes.
Xilens, o'65 pessetes.
Brasilers, o'7o pessetes.
13olivianS, a pessetea.
Peruans, 25 pessetes.
Faraguais, o'so pessetes.
Japoneaos. 225 pessetes.
Algerins, 3770 per tot..
Egipte, 3285 pessetes.
Filipines, 330 pessetes.,
OR
Alfons, 143 per raer.
Unces, 143 per too.
4 í 2 duros. 143 per 100,
1 duro, 143 per toa
Isabel, 143 per 100.
Franco, 143 per roo.
Lliures, 36 pessetes.
Dedars, 7'35 pessetes.
Cuba, 7325 pessetes.
Mexicà nou, 14550 per roo.
Venezuela, 143 per too.
Mares, ;74 per 500.

núm. 2:

ANOTACIONS

01E3

BITLLETS

da 1: Catar Grau Norte, 8 - rentan H. 67

AGENCIA

NOU I D'ACTIJALITAT

JOAN

BARQUEES
FralleesOs, 38'20 per Icen
Anglesos, 32 . 70 pessetes.
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AGENCIA

Solot 1 Torra grumos,

recuf wats de 96/97'. Especlais
pee a Cliniques, laboratoris, fuinicies, perfinnériea

amemonaancn
ü•miemmommemommmummummmenuommmummummaimir2

nients.

vnimmummummammommammummummummummuns

LLIBRE
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cessitals de eadaseú, a la
fcnanalilat, hon rad esa

compettmeia amb quts sdn
aconsellades i a la modicitat
relativa de llurs preus.
Consulten amb tota confiança a A. CLAVERIE,
PAIIIS, en la seguretat d'ésser degudament aconsellats
o deseng,anyals, en legitima
defensa dels vostres interes.sos.
Madrid, dilluns ti, de 10 a
5, id Gran Hotel Madrid,
nuni. 1.
carrer
15, da
Saragossa,

:ç .

ll! Gran Natal de

PlIrdvers, earrer de Jaune . I,
Barcelona, dimecres 1 8 i
di ,Paia 17, de 11) a 5, al Gran
Hotel d'Crient, Rambla del
Centre, 20.
Tatleu aquest anunei, per
tal de recordar millor la
data que us interessi.
Per a callalegs tIv frane,
dudes 1 dies de visita a altres poblacions,

Etü lis sa m e nts A, CLAVERIE
234, Faubourg Saint-MartIn
PARIS (Franca)

LES PROVES
DEL DECATHLON
Per no haver arribas exactament
els resultats de les primeres cinc
proveo del Decathlon, preferim remetre la puntuad'', quan aquest CULI5111ra hagi acabat.

LES PROVES D'AHIR
LA LLUITA PER AL RECORD
DELS QUATRE CENTS METRES RELLEUS I UN NOU
TRIOMF DE FINLANDIA
EN EL CROSS

MIREU QUE ES
iORMOS!
• 44.1 •• c..-- .4 5 m'anta

Les noticies que ens arriben de les
proveo d'ahir, dissabte, acusen tantlié un seguit de resultats sensaciol'esmentada innato Atenent-nos

pr•nen 1.1 •Und•n
••e• mar crn

LECHERA

z .t..) 7' e q u idp

,
.
'

licuo ó a C r a s e a4n0zg9 1è ):ItZ s g
nyat una serie batent el record mundial, en 42 5., Ulilloraut-lo d'1-5 el
que havien deixat a Anvers els amepicaos.
Pesa:, en una altra serie dels maechaos aoo metres relleus, l'equip d'Aliderica bate el mateix record dele an-

prenent
00505445 *1

Sta

PI.

ten ~os& be 11
P uses* Cia abst, CG5.1
UNA COMA

L'nuieu que substitimix nvantatiosatnent la Ilet frasca es%
rúa domAstio 1 en l'alimentació
dele infants. Faseieles de ¡rall c
a qui en ciernan' a la SOCIETAT
NESTLE A. E. P. A., Granvis

1

Osos, limitant-lo a 4! S.

L'antie record era de 42 s. 1.5.
L'equip peninsular, integras per
gendlißbal, Ord6ftez, Larrabeitia i
lafi‘gegari, no ea classificà per hacer
ea tercer 114C de la !era s i-

MARES
Undreu
INHI LT tri LLET

e

/ /

Layelana. 41. - 11AIWELMIA
8111101111111010).011111011111110111011111101101111111111111111

Ro b -Virl a Miret
1 5 0 ei Inem tue uses teints del inc tia
plantee fleteros que pailluren Instintivant em s nuan1Pri (luan amen :Remita&
%fletar.
Duran% l'anearas: ROS-Vida odia.
combas I albuniinürla, Celara I malsanas

proms de eestat, neaearonla 1 torneo,
ei non .esser, tentnea la mate I inediapasa per a un par' teto; I Ilet aburalant.
In la lactancia: nob•vida mint a dar menta sa quantum sie net, s'ensaques: itt
rnanteira. relä le rhdLe 45 N
ru55E11,5
detialtrItIO enana per l'alleNment.
iarmaeies. Autor, 40C1et Ming.
' pea Marcial. 9. Barcelona.

LA- PTIMICITAT

Dittmenge , 132de

CAMPDEVANOL
Grau accident automobillstic
a ia carretera de Mes
. Ens comuniquen de Ripoll:
esdevingut un greu accident
d'autombbil al quilätnetre 91 (le la
carret era de Ribes o Solsona, terMe municipal de Campdevanol.
A les primeres hores de la nit del
divendr es al dissabte, l'auto Mune,o go,t. matricula de Barcelona propietat del senyor Ponsä, de la. mateixa capital; en el qual viatjaven la
seca mutter i filia d tres serventes
en directi6 a Baga', es • precipitä per
un terraple. a . cOnseqüéncia d'una
falsa maniobra, mentre el xofer reparava una avaria, caient al fons
du harranc cruns cinquanta metres
de profunditat.
A conseqüencia d'aquest accident.
ha resultat una de les serventes
mona. apareixent horriblement mutilada, el xofer i una altra serventa
onlf greus ierides al cap i a altres
par:, del cos i commoció • cerebral

altres .• iatgers slian
salvat de raccident per haver descendit abans del cotxe.
Recollides les víctimas per alguns
velas del noble de Gombrenya han
ilateSa. Eis

estat portadas a la clínica Vaqueta
de Campdevanol, oh ha estat practicada la cura d'urgencia als ierits.

GIRONA
Les colònies escolars :-: Els nous
Altres
an pressupostos municipals

noves
-Des del . 1916 fine al "1 9 23 s'hayien
organitzat en aquesta ciutat les colkies eacolarS d'istiu. Enguany no
n'hi ha. Alguns periòdics se'n plateen. remarcara que l'actual Ajun-

tament compta amb més ingressos
que els anteriors. EIS mestres contesten que ells fan el que poden,
havent ampliat l'obra de la Cantina escolar durant les vacantes. donata dinar i berenar als nens cine Iii
sern acollits i portant-lbs, convenientment dirigits i vigilats, per aquests
encontorns. Sens dubte no n'in ha
prou ami) això, tot reconeixent la
bana voluntat que suposa. i convindria que no s'estronqués aquesta
bella tradicij, de les cok:mies escolar, que tan excellents . resultats
donat cada any. Záldria, dones,
que tothom fes un . sacrifici Per organitzar-les per l'agost. Encara hi
ha temps.
- El nou pressupost municipal
ir:iqueata ciutat puja a 1.233,779 pessetes. "El Autonomista". en un editar:al, remarca que el presaepost
aGnmaat per l'anterior Ajuntament
no arribava a un mili,a -de pessetes i
que entre els dos pressupostos hi
ha una diferencia essencial: matute
la matoria Tepublicanit regionalista
solucianava gratis problemas. amb
la cia. a.rucció i reforma de rescorxadar edificació d'escotes, pavintentacia de carien i carreteres, municiparozaci6 de les aigücs, construccid d'una zarza de ciar-aguares. millora del servei d'incendis , etc., algunas de les quals obres ja estarien
en període d'execuciA, gracies a la
consignació per a -un emprèstit, Factual Ajuntament sha limitat a augmentar cada una n le les partides (le
despeses,
la tributad(' en unes
pessetes, sense donar anluo definitiva a capi de les naces-

shats més importaitt ile Giriata.
Dea del dia 15 d'aquast mes
cinailaran dos trens (le mercaderies

dirigits pel pare Arbona. de la Companyia de Jesús, ascendint el nombre d'exercitants a cinquanta, i essent presidits pel seis-oc bisbe.
- A l'església -convent de Nostra Dona de la Mercè s'han unit
cit matrimonial antilla la ai,tinicht
acnyorcta Maria Eluisa Cha. i Josa ami, el jove advocat i ande En
Josep Sol i Vallespí, Gil .1e Faxpresident d'aqucsta Diputaciú, senyor Roma.
Els apadrinaren Na Concepció
usa d'Alomar i En Marius Sol
uI estres , essent testimonis rea-diputat a Coris En Manuel Florensa,
el director del Canal arlirgull. En
Ramon Echo; En Marian Atontar,
de Palma de Mallorca, i el doctor
Raid Tracia, de Barcelona. Va bemar la unió el reverend En Celes'
ti
La familia de la nada obsequia

els acompanyants amb un esplèndid
lene a l'hotel Espanya, sortint tot
segnit els nuvis cap el seu viatge.
- Els alcaldes de Cabababona,
Cosso i Plandogan, aquests dos darrus agregats del poble d'Oliola,
han recorregut en queixa davant
l'autoritat governativa contra el
subministrador d'electr:citat, per hacer deixat sense fluid electric els
camentats pobles, causant-los els
perjudicis consegüents.
- Per la guardia civil dcl lloc
de Bellver ha estat detingut el reí
d'aquella localitat Ermengol Rehe
I udels, autor de la mort del seu
*corlee' Francesc Carbonell- andi cl
qual tingueren una torta disputa
er qüestió d'un rec. produint-li amb
una aixada la fractura del cap.
- Del carro que guiaba ion atropella Maten Ruiz, que es dirigia cap
a Llardecans, passant-li a roda per
sobre el peu dret, essent portal, immediatament a la Casa de Socors,
on se li practica la primera cura.
- Avui Ii hauran als següents
partits de futbol:
Camp de la Penya Esportiva Salvat: Atlètic del Turó, de Barcelona, contra el F. C. Llcyda.
Camps d'Esport; Terrassa F. C.
contra I.,ventut F. C.
- Durara el prescnt istiu hi !mufa audicions de sardanas per la co-

bla "Lleyila", abs segne g ts llocs:
Dilluns i divendres. a la tarda, als
Canms Elisis.
Dijous i dissabtes, a, la nit. i diun'eriges a la tarda, al Cama d'Esports.
Dimarts, dimecres, divendres i
diumenges. a la nir, al café Comerç.
- Ha pres possessió del càrrec
d'Administrador principal de Cm,
taus d'aquesta provincia En Miguel
Maza Rodríguez.
Al portal de l'església de •Sant
Joan, amb motiu de la fasta de Sant
Cristraior, In foren beneits els automòbils de la ciutat.
Després va haver-hi cas-aleada
innli música i ball públic les nits de
la vigilia i del dia de la fasta.
SABADELL

HoLa fasta de Sant Cristòfor
Expomenatge a una mestressa
sic ió al Collegi de la Divina Pastora :-: La festa major
Dijons passat la sacietat esportiva motorista rraqüesta ciutat festeja el seu Patri', Sant Cri,-Iúfor ami.
diversos artes, que resultaren PMdís‘ims: cal esmentar prindpalment
l'ofici solemne, que acons ,gui ('tu'
fle la TM...ny.
ihr

Al migdia i després dc rofici. es
ben giren els cotxes i motocicletes
davant la MiscricOrdia, a la ItamMa, i de seguida s'organitza tina
desfilada de cotxes Rallada annint.
anant molt por a poc i acompanyats
de la Batuda d'Alcántara, tocant
mames apropiarles.
A la tarda, pels voltants de les
cinc, s'organitza ha Rua anunciarla;
la qual seguí un grapat de carrers
de la nostra ciutat. 1,a Ruta la formaren una quarantella trantomúbils.
els ocupants deis quals feicn gran
gataara. obscquinat el palie que
s'arrenurlinava a Dur pas bombo n s i cara mels. Obria la cal (varia
un carniü en el qtal estaven installats els müsics de la Banda d'Alcintara • ' interpreta nt alegres colnposiciuns. Al passar per (12V:1111 ile la
Casa de la Caritat la comitiva s'aunrä i la Banda toca iluas obres, con)
a distinció envers els infams d'aquella santa casa, per als quals toa. els
ocupants dels atuses tingueren idgir-

na Ilaminadura.
La fasta de Sant Cristòfor es remata a la nit amli mi ball al Catalunya Parc, on acudí una gran sentada.

Durant el dia Snicament hom
de'larnentar uun incidest casual
entre una motociclma i un'atit9 que
a la placa de d.Angel toparen, resultant ferit el motociclista, encara
que no (runa niancra greta
- Avui, diumenge, es realit zarà a Sabadell l'acta rrhomenatge
la niestressa Joaquima Torres Oriol,
pels seus merits i per les seves generositats pel nostre pu .ble. el qual ,
per testimon iar-li el seu agraiment,
Ira acordat nornenar-la iilla adoptiva i ofienar-li 21111) tal 111( . 1ill les enborabones de totes les repreaenta-

cions cintadanes.
A l'acta de rhomenatge , que se
celebrará a les mire del mati. parlaran el president dels mestres de
Saltarla: el mestre de Ei t iollat: la
senyoreta Mercè Utesà: Na Isabel Guita, mestressa ile Sabadell;
el president dels mestres de . Barcelona: l'inspector senyor lbars, i hatcable.
- Ha estat clau s urada la deliciosa exposició de 1:J1)ot- n que el Collegi de la Divina Pastora, d'aquesta
ciuta t. tenia oberta d'anca danis
rolaras dies, havent-se vist molt

concorreguda.
- Tenini entes que sin molts
ele sabadellencs que pensen aproiitar els dies de la frata major per
alliberar-se de la calor que fa en
aquesta ciutat, organitzant a tal fi
una pila d'excursions tota mena
d'indrets de la riostra terra os passar exquisidament
festen.
apartats aix í del sen indlici natural.

VALENCIA
Unió de Viticultors de Llevant
Assemblea agrària
L'Escola de
Näutica
En assernblea celebrada a la Camina Oficial Agrícola sita constituït
la UniO de Viticultor, ;le Llevant.
Es llegirem els Estatuts pels quals
Ola de regir i es desigmit bit erina ment cl Consell Central.
Desunes el senyor fl diñe, Pa las.
elegit president; remete mlegrames
al president del Directori i al sots:secretar; de Fornent dernanant que
sigui.; atases las paticions que ha
presentat, eit iiOni (le tole cls vitio tll tors d'Espan ya, la con/ Issió

Diumenge passat tingué,Iloc
al -Gran .Teatre de Xàtiva una assemblea agraria. Intervingueren els
senyors Climeht Martorell, Cervelló,
Marti, Batallen Alamar i Valero
Tormo, algun dels , guals s'expressi
en valenciä. Presidi l'assemblca el
delegar del districte.
S'aproearen, les següents conciasions:•
Primera.-Que es posi en vigor
la Ilei que prohibeix rencapealament tic vins i licors amb alcohol
•
industrial.
Segona.-*Que es concedeixi remesentaciti al ple. a la Comissió Permaneta i a la negciciadora de tractats del Guisen de l'Econom i a Nacional, a la Unió Nacional de l'Ex-

ELS ESPECTACLES
Y
CUMICHE HIERES flaris, 43
PIANOS AUTOPIANOS ,
HARMONIUMS, ROTLLOS
PERFORATS, PIANOS DE
LLOGUER I D'OCASIO
Vendes a te.rminis. Pianos estrangers

portaciO Agricola.
Tercera.-Supressió del coeficient
tic moneda dcpreciada, prórroga del
- modus vivendi - i negociació immediata d'un tractat de comerç anth

TEATRES

Alernanya.
•
- Els director i professors rle
l'Estola de Nimtica ltnn adreaar una
lletra oberta als presidents de les
entitats va ler,cianes. t..dvocant per
qué l'Escota NautiCa de Valencia

._
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TEATRE POLIORAMA
Teatro Infanta Isabel de
Madrid
A\ ni, diumenge, dat reno,
com..
co
i p um lot de com..
filimions
nanyia.
'l'arda. a dos quitrt s
1r
di . oitte, seceiö espeeial. NO .
I
n na
••a oil quart tronzo . grai
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- 1.1 Grup Excu rsionhair Mtattanyenc estä rirgaititzant per al dia
d'agust una excursió a l'ermita
(le Sam Magi de la Brufag-anya.
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de 1913 a 1922.
- Han pres possessió del; semi

C äfl: CCS els funcionaris dr CArreus
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- Al selsinari s'estar.cedehraet
!gemida esp irltuats „per a sacerdote,

MIRLA
Elegant enterca de a intimitat
Caree. de Proemio.. 280
(entre Rambla Calalonya 1 Mieses)
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!' Suceea i la :a lia I la n ia it ' a y i na
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e O'DELLYS TRÓUPE
!ardua . popo_
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•

artista

t
TERESETA Porzs
titt Selecto i exclusiu rapador/,
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Cada dia
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: EL SALO MES FRESC DE BARCELONA : •!al
Després del grandiós èxi obtingut amb la nova
i única installació a Espanya te ventilació, amb
la qual l'espectador rep 700 litres d'aire oxigenat •

1

LLEYDA
diverses
• Per la Direcci6 d'Administració
ban estat aprovats als comutes
la - Causa Pia" instituida a Palau
de N oguera, corresponents als anys

I: L'OMOr081,11111:91, Iil JOallada:

raanual del perfecta ame; g l doreGI *set; Ar r uan:ate Universal;
Tinta : Les cadenas del malla-Mal.
NI!, L'amordossada, l y f florreeit
I Jortfaf1a. El eampament re entinas.
lutoL O1111 n 11 .5 : Una dais com una
anra oualscrol; La FOnyoreta eatravegant; Coses de gotees
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- Ha estat nornenat cap de la
Secció de Mobilitzacii, crIndústries
Impressió
Civil, afecta a l'Estat Major central
de l'Exereit el general senvor ArBLATS.-Persisteixen demanant Par PIS tenedors. i //lAS avint slan apujal, si lué no en general. eh difeteni g .prucedatur Carsi Moran, ac,ital gnverni.dor
eres.
itiIit i civil . de Girona.
El blat lb' la enmaren, o siui del Valles, s'esla vermut a la parilal d . 47-I8 pesseles els Ion quilos.
MORESC.-Creiem que anuesls darrers dies s ha arribar tel tiifliittl de preu, ear ett nl méreat ttaltir im fit haviett gatees
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Walkvria

pro.2.r;101f . La portera de la fábrica,
irtforivit Jornada. Daring
ner're, pet oeloto
a;- Bala.
Xpirtii. Alerta amb la ciorba,
idagnitimi
i 1 a murricanP,
et eat i • l.'n del> ei-Inh re s 'artistas
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cié de Periodistes d'aquesta eiutat
N'Antoni Clud y i Bou "'i ronezone,•
el p eriodista Inés ant'e de Tarragona i des ric la molts anys director riel "Diario da Tarragona". que
ha estat continuament ett desacord
amb els aSsociats i inserta tot sovint a reamentat diari injustificats
clac, contra els cotnpanys du professi6.
- El senvor inspector del Tim
bre ha efectum durant ilos dies seguits una perseverant inspecció a
les oficines de la •ecretaria de rEscola Normal de M estres 'aquesta
d
ciutat. 1123: C11i: 40 trobat tot completarnent en nein i en confort/Utat ah que ha d'ésser . una bona secretaria; -¿ixi ho ha manifestat a la
superioritat lar Puelit iurcidnari.
- Des (lel dia 15 del 1J1/1` SU1.
la carn de he es vertrirà a ,fan pessetas el quilo, en la ic de 4 a 1/11
es ven actual/nena
- L'Alcaldia celebra freqüents
reurnons amb els amos de vehicies
tracció animal i mcc'anica, de pararla fixa, per tal de colfeccionar una
tarifa reguladora que fins ara no
caísteis a la riostra ciutat.

..
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TeatTe Rareelona

LOHENGRIN

Inspecció
Excursió
Altres noves
Ha estat eNpOlsat de la Federa-

1....«......,,,,,,,,---......*****,

'1444,4-1444s4.494~4446414~444.

Companvia rite enmedies
TATAY-TOVAR
Primara atri
JULIA DELGADO C.1110

Teittre C,omilt.-1

Gran Cinema ',Mines
' , ' .. •
I
•• .
é aval, dinnien0e, se •o rd matinal d't1
S,,,.
a I. larna i ;id, nufnumental . prOeraina La diVOI1914 1 n 14 . 41/91 .1.5
(mudada de Virgini; tes 10171.841
1 i e elleial l e ", Opi 1 amor 1 La Enaste&
del davant, 1 di. ton g ada de la trato
11.0sa serle Li saben d'Arta Rata.
,A la . besan', de ta lid. (-6(1 . ..1111 Oe
la esle g sat putterna °Pedruch0". e
1 e,tecoo d.• j; e. 'S' jumada SI ..- 4,
eral, d'Alt. Roas - ,,
• ,,
I

9941144916Uerserlie•iPere-e-emeelln

Nit, a les dan. segona de

Expulsió

MERCAT DE.

n

1

RIGOLETTO

TARRAGONA

Gran

RIC-RIC

1T r s or l ant-so ol 4 nrpronent true
Cameleen apectacle, darrer eran
AX:1 ui, Pari. I Nova York; 110 ar•
ti e1; narinnals u estrab ge , s; aeculata dels remitats •seeefferers
11 0 s 1 GuleIl. Osan .tlornle., ¡tatue I
Amigó. i. •« Iells 1 Fernatulez, Roskolr, Parts, S. A. c. i Valora 1
lateara: tuxu , ss frstuaris rti MIln.
V• 101, . de 1 . 6716. musitq a uapistrós, Casa Paquila
1f . allell: • , ele 1131,10,16.
(11:10,1/,, Celer,-34; El mece() dð
Nano; El trono de Pareen; Ilteentr,e Cabaret; Cuento de ha/aa; La
repúb'ice de las varietia; El hija
de nube, pel gran Nartisln, etc.

I PII.111

El

44•4444..........,,,,,,ebeer

Atol, diemenve. tarda I llit. aranatas esa de ia S'‚ter-revn- el]
vint quadins

Gran companyia d' ò pera
- Director artistIc

no desaparegni. pee sil qual oh:mete
les corporacions runnicipals i provinerais hauries abans
del ‚ha 20 de l'actual, a la Reial ordre del dia 4, que antoeltza a les dites corporacions per sostenir cosenyances n5utiques.
Es fa constar pel claustre que
l'Escola compra anib un segle de
xistemeia i que durant el darrer derenni assoti tina matricula de 1,1.76
ileixehiheo,at,tlr 5.216 ilvcripcions de
matricula , rèsnliant uit promeili de
1 17 deixebles per atty. En el narren
tus hi IlaglIeren 1[45 deixebles per
als estudis de pilntrage i 37 n IL
nuiniNtes nasal-.
l'omitnenta nt -se en , l'antieranti i
arrelament de l'Escila. en lat importancia del nostre prrrt i cit el e;ekel er maritim (le la reoditeeir', vale ren/tu, es demaint la e, inservaciP
d'aquest centre d'en san ya ni en:.

Els //10. 1560S (Ir

n•••••••••+~..~...ere
TEATRE mime

-c. NEM

1
venets ors per Ionellatge a many: oren ntir Vassenyaltil.
Els prens direetes estan ell ponVana 11t1j3. Lar samblen eonf intitules les novas de que Nord-Arni: riea Im eslat el comprador, per una reta 1 iva. griantitat. d'aquest gra a rArgrinf ina. Essoml eort ea uqiir g fee noves. 11111 • 4 . a que la colilla ;ale Es (al,/
Units deu eslat migradi. Es per aixO que l'oferia dice( la ha pujitt eonsl'dPrablentent, t • otilnilt-se, de :07d a 28 pessetes l'emboce agnsl i setembre.
,
'fenint en eomple.aquestes dndes. ha reaccionar lambí. el noslre nieüent:Per a entregues Iltruyanes, 1, sol-metal, en els
11 ll'aquest poni,
prens del moresc Illotant .
els leeos que pot fer-se morese Ort restenen ,ns.pcens quo drirldpi*trollten -reinad sud] Os
Eneara une
eIs oostres eomereinnfs p0 pelämn (Ii8nnsiste g sereipear PlétOr ls veri l/S del dit gra, ì d'algun aels vapors que temen assenvalnnl rtià fin> posq . -11,1 al nivel' deis pre. na de l'oferta directa.
da Ilur prnxima arribada. pol pide pensem que altf .st jOitere
Algun magairemista, en previSid de la probable puf>, npetä.ja pot4Itt 4n - eliplisete ILOY,CsoildAntiia.•
L'-Aslor-Mendi" ha arriba' una.) un earregatarn! fl'unr .g 3.800 tortes...haVeptik(treneielditir tl:teetrregil.
ekesderfe
.iteers,
PlIk111.--,-.13ell 6114,0 iä, ,cesedes..1 .feyes,..:1ambe • les ..eepuelee,
•
de l'interior.

per minut, es frueix d'una temperatura de

Ket. a 114

nou graus mis baixa que al carrer.

•

es

Tionaoranneeenrimannirruennnannsaannarnena

aa Nei ii iIIII II HNDRIA RRNBI NINNE BNIINZEIIIIINNIONuaganZIES

litisiocrcs klillSW, I

PU CATMAINft•

al
a

Els predilectes de les famílies dietingides
Esoluslu programa Capitolio 1 Realar•
•
A vni, diomonge, d'onzt, a una. goorth
tle 'platee n vnil. Nil. as ibis quarls i le 111 . 11. Insuperable pilo-ek
gra roa. 1:11e:sita" : Les coces d'arpes dele Machaca (Andes).
•
Cal dominar ele ni-vis .‘. n •ffie%411;1). P1'111 , 01' n II Meto dfl n
lienla
l'elesitneia, Com oe tu un mCnIctut. 6c:ira est(octile hit
dramállea), f:ei h,r loi:nursa
.13 donen
lil3the. Mitin s, progot(Itit HOZ:, a mi) lre s
eSrilttellE,
r w i II iit Fa En u n. wadiOr
N La • veu do la sang jiratita ,
(nomádtaY, i
; Mochuelo »)
.111 eeinica, de moll,rMre.

g

aimemeeermeensamospiumuieuula.111111011111“
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911rui, dinenenge, tercera jorde *wat d'Alta Rosa,
I ea" La novatada d'En
Int, Por mili vaig amor de.

ge

TALLERS

REIG

Constituida en vine
d'haver desaparegut si
funest
-

£19TADLLATS VAIVY 1832

Teatros Triomf i Marina
1 Cinema Non

SUCURSALS:

Clam Ample, 9. TeWon 5489 A. (al costal de la parróqula de
Mea. Sra. de Mercè)
Mejor, 49 (Sarril).
Talaron 6330 G. 0.
Valle:mi, 28 (Sane).
Tetaron MO H.
Girona, 89. Toleran
878 8. P.
p

• Avui, diumenge, Sisebut dotarais, Taquito % busca pis,
L'alada l'amor, La princesa O:InIdoft, El me* d'Alta Roca,
segon episodi.
.

TALLERS 1 GARATGE;
—

DIVERSOS —

Servei permanent — Moderna emulara de desinfecció.
Aparell portatil de desinfeeció a domicili. — Trasllat
pruvIncies i a l'estranger. — Correspons g ls a provineies.

TURO-PARK
Magnifica jardins on es frueix
una deliciosa temperatura. —
Avui. a les set de la tarda:
GRAN FESTA INFANTTVOLA
Aixecament de globus que
produiran
UWA PLUJA DE DOLÇOS
ELEVACIO DE DOS ZEFELINS
GRAN TRACA FINAL
Funcionaran tarda i nit tetes
les gran, atraccions: Wittching
Wawes, plataforma de la halla.
Muntanyes mieses, Carroussel
eri gen& El gran Charlot, etc.
per la eobla Barcino
liando militar als jardlne
Nit, concert a la gran plaça
kle festes. Focs aeris Ilumino..

BLENORRAGIA

IPIURGACIOINIES)
en todasana manifestaciones. uref ril io,
eiaiiOa. gofa rnalio 01, etc., por eren Mail y rabel.
qui
des que sean, a. curan pronto y radicalmente tau /os

Cachete del Doctor Solaré

Dernft, (M'une:
1LAFESTA NACIONAL FRANCESA DEL 1.1 DE JULIOL
Llegiu l'anunci oficial.

TIBIDABO
Grandiosos panorarnes. Aire
fresa i purissim. Emocionant
atraecions.
ORIGINAL TREN DE MURTA.
IRA
per recórrer e nou pare natural en construcció que els passatgers del funicular tenen dret
r. visitar. Formostssim panorama.

evitan

Lema, dilluns, 14 de julio],
tarda i nit.
LA FUMA NACIORAL
FRANCESA
Organitzada per la colönia francesa de Barcelona.
A les cinc de da tarda,
FESTA INFANTIVOLA
pels alumnes de les Escoles
Gratuitas Franceses.
A les nou de la ni?,
GRAN BANQUET
al magnifie Restaurant del Taró. presidit per l'Excm. Sr. COnsol General de França.
A les deu.
GRAN BALL DE GALA
• la pista dels patins.
A les dotze.
FOCS AERIS LLUMINOSOS
INTERESSANTS CURSES DE
CINTES
h la pista del Wittehing-wawes,
amb valuosos premis. Jazz-band.
Banda militar als jardins..
.cionament de tetes les grane
atracclone installades en aquest
deliciosos Jardhs. Cafe-ftetaurant a carree d'En Caribe,.
Lee cartee du banquet au
prix de 15 pesetas. donan? droht
• Pentrée au Turó-Park, pourTon etre re? irles au Cansulat
Trance, a l'Asaociation Arnicale Franeaiae, rhez M. miel) .
Rambla de Cal zdunya. II, et. che/
Baró, Paaseig de Gracia, 115.
ENTRADA AL PARC: UNA Pta,

Nlt.

PATHE PARC
Ideal per a les nita
A tren guarts de des, les
prech~s jpeliteulex

OBTE TR'G r e 1LUIf A
PER LEIIST 4W eIA 1

AFINTi rs OROCESTRINA
LIEcANO
Acure* lervel de carerestaurint
CACHO
geoda 4. pomelo: 60 cantes

Aval, dimitente, ball de seefistat tarda i nit per la
"Venus sport", dirigida pel seer Poned. Estrenes: Xolis,
BimlnY, Aromes de
mi tierra, Hiervas; Tango, Del
Corralón. — Nit, entrada: una
palmeta.

1

Tala mena d'operaciou cli gana

•

: CAIXES

Als

de Cases de Novetats, Merceries
i altres articles ;.er a senyores,
sels ofereix un nitja senzill de
garanyar-se un sobresou, seuse
deixar la seva colorad() actual.
Indiquen edat i casa on treballeu.
Reserva absoluta; dirigiu-vos
per escrit a ANUNCIS MORELL,
número SO; Diutaoló, 1915, Principal, :letona.

1V, 1: 13, vaK:.

ree••••44••••••••••e.ece+e

CAPSES BE LUXE
ter a casaments 1 hateils. kalt1
ea Casa BARGUÉS, caen.
te san( ha 3 $
IdentlititemoolOOOO

14414+644,1n4444'744Pen4404-,

SACALM en=

Graidel'Espallya
de
RICIAL MARTI
Quaranta liabitaclona ex, amb aigua corrent.
Cambres de bany. Servei
acuradissim
MINA DE PRIMER ORDRE
Obere fina al 30 de setiembre
vinent
—
Per a enearrees i detalls,
al prteelari da a
la "SpIemlide Pension", carrer de Pela(, 8. Tel. 3691 A.

ele ele

mobies propis per a Torres, Jardí, Camp i Platja

;es aei,
meres parau l es i a 010 per
:: cada una d'exces

lea oc JOSEI• vubti. 1 MeAl, t ee
r.. BAr.las.

PIS

ites Jabalina§ han portal la
ena mero. Beben,
una digna mineral delirase
que esa darla pana i afearla, perque pehim be i no
CP3 molesta l'artrilisme.
Capa enanca ek o bonetes de grailld
ea • /2 bleea Ptee ‚UD

Evmaltals al roe alt cris rtahloves.
Satis plans 1 consta
arana
1
ironista, niselaLs
Guanos.,
autre Corta I beptilveds
IliARCELONA
41£...4AM 61 n71 •

%hlrlerer, Alert

bee Vidre I erl,tall ; Vidres

I

3

•
oIN

8 ii 8 II e I' 11118 il 0 1 . 71:

111
•
EL 191,
Venda. farmacia Bertran, carrer ue Junqueres, tiGiner u li, taralactes beis. assurtida3 W
/I
i cenires treapeuffies.
NO

tP....SGUAilEU LE CilliAR-YE FR VELL lilli, SIA

woommemwwwermimmmememmemonTmmmercurirms-pmrnmnrmanumumommatä
o ronnonnononhonintgarooninonanotagenknat.,,,r-zictznan.u•xconantte.'uon

I 'MAQUINARIA FRIGORIFICA
••
•
•
•

ESCHER WYSS

Y

PER A FABRIQUES DE
i CAMBRES FRIGORIFIQUES
SIAXIMUNI 01 POoDOCCIO

esmortrica
111111,"41111 os CONIMI os ranga

c A:

AUTOFRIGOR
F. VIVES PONS

II

GEL.
ZURICH

• ~TILO - atOTAIDOANTO • «RO .
•
• camomila« • commatas •
o Usase IMI5IQU63 01 XOCOLATO

•I . 4 a ...-• • ••• n •.,-4.631‘..J .• • a*

•

icHIAL
LAL-A
MAQUINA
PICTITA INDUSTRIA

t

L

, ,
e 1 1 112 i.,14

4

EARCELONA: GIRONA. 112 •
MADRID: PRIM, 2 •
62114/e61
Itat>

§112

blAtiUbitS
tnri
‘i
dtuarrioose tocan! placa

COMPRES
/erren:: de nene sull
n'erres mutarais SOcant
csraectO sorra o pedri • ra de gratill, 1 (1!slaill no mes
with.rnetre:, de Barcelona. Escritas, is t 6
hainbla de les Fines, 10. Anuncia.

COMPRARE

(
Jr10

1NXES

Casen patenta% d•altANTROI.
les e2:iermine per e eempr2 Ines.
I l'UNID:1c a toles lea Enl.,alelOna
ieconecut como -Cl [titilee antl-iimm del ruOil. De venda
a les principal§ drogueries
a
pm.. al desnate: idpstacin. 202,
entre Afilian t

Y EN El FS
li:1 10r/ n onaliseum
ARQUES 1Ntallorca.
125. Ulterior.

Crea

—

GANGA VERITAT

gis!) esarvete Casa CENTP , CA,
venido/ . al . 3' rer no net de la renda.
sepa, ,gent . pe, 1 1.000 d i irn‘
TORPE MODERNA. trams la 10 centlms.
tard.
e ' nritt
Onr /b
e P.1t
g '1 n :I"1.' O' 01/1 e 'Alti'. i r st lud:
n r
1, a s.
19 • Pr i n c1 1011 >e g tedt.

4 traa"' e"d s"/mert.
PREMSES rle
"P''•"<"
loteo
NO"

t0n, Inteel0J
FoRN PeE,,ElBAn r.c.rmok.;k211:TDAElnl.,1111.,E1 RMrEt22

linlY

es.
aneemeneuseensens

Cura segura anib el conegut Elixir Bertran. Producte sil) e a .11;-+pany“, rtreplat. e ala a
li
pel, inetges 11115 emin ents m'y comhatre epilepsia, data ric, Migra t'ya, l ' alanzo:loas, tre- 3•
• dia
112010td, riarnent, di:, Cal), ais Ofilil:S, 1:Prdtla du (nolobri,i. ter: dura, etc., rte.
•

Cta.

2 0'50 pessetes

meneleeleesmdemlbee erre, •

Co

BULBEN3 1

.'"*)

[JASIIIA13

salta a

•eä

Ventiladors
Neveres
Geladores
--e-Seient vímet "Reclam" a 10'80 ptes.

'

filil3

*A ICIJES SANT HILAR!

MOSQU1TERS forma ( grans • • . • . 15'
ombrella, a Pessetes t mil P. ns
13'50

11
u SI E 1 il il I ii il i (1) I )( il ii 1 e il ! I) il I

11

per a
L'EXTRACCIO DE LATRINES
Es reben avisos
CENTRAL
Carrer de Sepúlveda. 177,
principal. Telèfon 3618 A.
SUCURSALS
Passeig de Sant Joan, 95,
principal. Telefon 2037 G.
Passeig de Sant Joan, 30, por.
teria.
Cuello, 169. Telefon 2025 G.
Sana i Hoslafranehs: Carretera de Sana. 1:35, primer, segona. Telefon 39 H.
Sans i Hostafranes: Carrete.,
ra d'Hospitalet tdipósiDO. Te
-lefon529F.
Sarria: Plaça Pra t de la Riba,
3. Bar.
Sant Gervasi: Alfons XII, 89,
Bar.
Gritria: Franeesc Giner (Cua
Mitra, abans . .,, 7.6. unja.
Sara Andreu: Carrer de Sant

rIreti. 27 5 . leodn.
Sagrera: A rarrd. tI05, fonda,
Sant Martí: Carrer dio Pera

a Hoy 1

VEGEU ELS /SASTRES APARA DIS 1 OS COMPENCEPEU DEI. LIMITAT DELS P•eu3
OMmemeawarnimmarammumazoisur N umanotnionassmmanaudiumn am unainillaas
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BIS RUC, 11:10

CAPELLS DE PALLA ( gra n novetat ) des de 1'95
-

lIo HENAL ESPOi g i
Lar ▪
II

dependents
i depodentes

•

Gra expos!ciú d'atildes per

AGENTS:

¡I

numemmumcanumplummunamen

n •

en

di 8331

DE LLOGUER

E
"MIANS

Importa' nts desenlutes

La

U

La Mutual Agrícola
de Propietaris S. Aw

!ami.

Placa de Catalunya, 20

GRANS MAGATZEMS

•

14

Colonies

les

e Sucursal de Barcelona e

La Junta Directiva del Sindical de Mclses le Catalunya,
compliment d'un acord pres en la darrera Assemblea General de
Delegats, referent a l'adquisició d'un immohle com a estatge
social, convida tuts els senyors propietaris de finques eompreses
entre els carrers: Balmes, Valencia, Claris, Via Layetana, Ferran,
Carrne, Ronda de Sant Antoni i Pelayo. a presentar oferimema de
venda a les ofieines del S,tidieal, carral . (le Salda Anna, 28.

u
Venus Sport . Pala« Ball
Ronda de Sant Antoni, 52 1 151,
Tigre, 27

AUTOCICLES

per completo tomando

PROPIETARIS, ES NECESSITA FINCA

PARC

MITA te OCL
Tres sesstona
orle parinarge
dar ; Po
Al 'lt. ilintnenge,
Mre1a 5 Mi, ..ourert
Banda de Yergan

ä Banque pour rEtranger et

AmeriCaS.

1

1•111•1111111111111MatillaB1I••

SOCIETE GENERALE

Los sintornas precursores de estas enfermedades: do/ores de cabeza, rompa O calambres, 2LIM•
tildOS de oídos, falta de lacto, hormigueos, Lealdos (desmayos;, modorro, ganas frecuentes de
dormir, perdida de la memoria, irritabilidad de
conicter, c )ngestiones, hemorragias, varices,
dolores en la epa/da, debilidad, ctc., desaparecen con rapider usando Une. Es recomendado
por eminencias medicas de varios paises; suprime
el peligro de ser víctima de una muerte repenlina:
no perjUdiri nunca por prolongado que sea su
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a
las primeras dosis, condfluando la mejoría hasta el
total restablecitnIenio'y logrändose con el mismo
una existencia larga con una salud envidiable.
VENTA, Regalt, Rambla flores. 14 . Barcelona,
y principales farmacias de Espña. Portugal y

111n11ZIW

1

••••••••••••••11•1111111OZO•OlABINSI•111•1•••11•'

-->RUOL.

CARRIL AERI, 1111USEIJ DE

Agente •xclusivet lijo ea lest VIDAL y Riass,
5. en C.. Monead., 21.- Venta 6 pmo. frasco:
Sac g.A. Rambla de las Flores, stits•CI GaLAlet, Princesa, 7, y peincipalea farmacias de Es.
parla, Portugal y América..

o BARCELONA o

Anglas de pecho. Vejez prematura y
demas enfermedadeS originadas por la Arteri•esclerosis e iiipertemOOD
Se curan de un modo perfecto y radical y se

ATALAJA. FERRO.

TURO-PARK

Te léfon 2085 A

APOPI,EjLA Frdir
=P4RAL:1515;-.11

Al cirn del

GUERRA, etc.
Coreen per l'acreditada banda Lila
los Baroelonlna.
A l'església del Sagrat Cor,
inissa rada dia festiu a los dotze del Malí.
De nit es pot admirar l'incomparable espeetable de Barcelona (Iluminada.
Bis tramvies del Passeig de
Gracia i del carrer de Montaner faeiliten el rapid arces al
Tibidaho. Servei del funicular
rada dia firis a la una de la matinada.

21 - Enric Granados - 21

?test 1315

111, taula de
nit i dues cadires.

tsos.

GEGANTINA

la sangre y tos humores, comunican a
la orina sus propiedades anttseptiras y microbicidas:
‚UI admirables resulta doa a experimentan a las prl,
mera/. tomas, la Toions puol,rie hag a el completo
y • perfecto reatab/eciniento de todo ei aparato
nitaurinsrin, curándose el paciente por al ello, una
in y ecciones ni lanados en qUe haya de Intenemr el
medico, y.nxiie se !Mere de su enfermedad. Baya
tomar 'na caja para convencerse de ello.
5,10 depuran

-e ....

ecnnamagern

OMBIL51
AUT
O
— DI —

Bueno Planas
fons X II. 4, OLOT
Toblfon núm. 13
Auto oorrour,
ei diari
ami) Sala Joan de Leti
de s ses.
Auto ... re/3W: Combinat
allá) l'eximes id Nora que
stirl. de Bareelonn a les
17 . 50 pm. arribar a Olot a
les 22'10.
Auto - s'asola!: Per als
excureioniatea a Núria que
sute trOlut tots ele dios, a
leh 19, fina a Ripoll; lornant a sortir de /a dila vila
a les 6 del mati, cap a Olot
Oil combina amb lotee le3
Untes de Girona, Banyoles
1 Figueroa.
Autos de lloguer. — Garata° de carrera de Vila

nuvis i Panyö.
-

e.

•

OLuT

RO.

CAMBRES
BANY

I LLURS ACCESORI5

(Ulterior

a (ni ak . vol pino/. %/torea, 555

TAPISSOS

pirueta La cm me.

evr i se , d ' Eso st, s.
Lepreitnitat e n tapisset em primo*. Capo.
51(10 ptrtLaneal sie QiuMot a ited.
1 e n te c t.s , s7le s . ele VIDrIree ,4. ae Mara
WOIlluteä.-30 complete acuse visitar
ros:rala risa. F. aluiti r semu. ¡mitre. 4
Mäel Yortaterriumo.

TORNS
FUI U Cr0111

telona.

Parallels, d'Ocasid, de dtver0, mines. e. sene7. Nao:
Urugum a. Meieta. re. Bar.
trocaste, es ven.

FRESADORA 1186
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