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JOCS 1110NICS DE Li LLUM
r!ianYem aqueses que no porten dins la remeta de 1"dealisrse. cälida i clara. Per() planyem també els idealistes que miren
la realitat del món amb ulls enlluernats i no saben veure-la tal
corn és- Un bon idealista no ha de desconèixer la realitat, ni ha
de veure-la fantàsticament transformada. Els ideal ates que no
tene n en compte la realitat, són els menys aptes per servir llur
ideal.
Estimar les idees i iluitar pels ideals, no vial dir que hagi de
prescindir-se del món que ens volta, amb les seves tr)steses,
arnb les seves miserias, amb els seus contrastas desconcertante.
Precisament la feina prin.cipal de l'idealisme està en sotmetre
e sec domini la realitat humana. I mai podran real tzar aquest
dornini sobre la realitat els qui la menypreen i desconeixen.
ridealisme veritable no consisteix en la contemp l ació dele númis, ni en l'amor a les tremoloses estre l les de la nit.
La posició de l'idealista que està girat d'esquena a la realitat és molt semblant a la d'aquells adoradora del cinematbgraf
que es fan la illus . ó que les comèdies i els drames de la pantalla
representen efectivament /a vela soceal. Seguint àvidament la
raeldissima successió d'escenes sentimentals, angunioses o truculentes, s'allunyen espiritualment de la vida que els volta, s'obliden d'ells mateixos 1 dele éssJrs de carn i OSSO3 que tenen al
costat i amb els quals tracten cada dia. Per aquestes victimes de
la suggestió, no hi ha més món que el que passa pel raig de llum
del projector emes enneig de la sala fosca.
Els qui no patelxen d'aquestes suggest r ons ma'altisses,
traben en la comparança de les concepcions ideals i de la realitat viscuda una bona norma per a un idealisme profundament
humà. En el mateix cas que hem poset com exemple, el de la
suggestid c f nematozräfica, la Bum fa joeis irònics, eue són una
ll j çó excellent per als qui saben comprendre'ls. No us heu
fixat en el contrast colpidor que es produeix gran, per la divisió d'escenes o de parte en els films, el descabdel l ament d'una
acció dramàtica és interromput pele Ilums de la sala eue s'eneenEll de sobte? Aleshores es Dassa de la visió deis personetges
here l cs i de l'emoció dele arguments dra-màtics, a la visió vule:ir del públic que hi ha a /a sala. Quina diferencia entre els
searnorats de la pantalla i aquella nitres que seuen davant
y etre en les fi l eres de Lutraoics! Des de l'expressió de les fe(cedes al to de les converse.. tot sis assenna l a qus, si en el món
le ha una mica de barreja dels drames de la pantalla, el corleen do la vida humana, en els temes; 1 en els homes normals,
eses molt iluny de la intensitat cinernatogrZifica.
L'idealisme ver no solament és bo, sinó que és necessari a
Fine:tan humana. El nociu i condermiable és l'idea l isme que poda:mi anomenar daematogräf e. Els qui pateixen d'aquest
haurien d'ésser envinases molt sov i nt als jocs iejmics
ifealsme
l
ü la Pum, a la viee5 realista de' món d&S, bornes. No perdrien
'seis idealisme, però el ferien mes humä i fecund.
-

La Política

2

e -a

EL RESPECTE ALS

WailreieeeTtalgeeiLati,Tijr&

LDIOMES.

o P.

eeleen:Te
1, •

ism•

C. •

,•

•

)

Segons les nformacions arribades
Telf.711, al capdarall del banquet ende
qu, , lii fou obsequiai el president
Directori CS Pronunciares diversos
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ELS ADVOCATS U LTATS I L'AMNISTIA,

Hora din que de l'estudi fa per una
ponencia de magistrals i futgcs
resta Audiencia sobre l'apticaciú
decret d'anznistia, resulta que no han
Ce cotnprendre's ea els beadicis del
drene els adrocats del Calicgi de Barcelona que no han pagel les mo:tes
imposades pet ;joyeras:dar.
Consegüentinent, han seguit les dihg/tejes d'embargan:mi.
L'APLICACIO DE L'AM-
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Dia Las Provincias, de Valncia:
"Els presos governatius que es troben a les priscos d'aquesta ciutat han
publicat un escrit, manifestant la seca
estranyesa per no haver estat Melosos
en el decret d'amnistía.
En l'esmentat document alleguen
que ells solament són detinguts per
haver mantingut idees e per haver-se
traduit aiena pels escrits a la premsa
diaria en simples delictes d'impremta.
De manera—dines els presos — que
ells no han C0111i23 cap delicte deis que
mereixen sanció severa i exemplar.
Entre els que signen el document de
referencia figuren: Limes Brida, Josep
Jalón, Lluís Argente, Lluis Herrera i
Marian tiren."
EL TOT O RES DELS
TRACISTES.
El ¡ese por Espiar de Gorronal jo ha
parlat de "Los intereses creador i
La Traza".
S'estivas la nota oficiosa que io
teixa "Traca" cas trama, din que,

teohryl-4-1-4-i-4-;"
jitigateada

.

"Es interessant la intervenció del
general frasees Mitteihauser, que és
de l'Estat Major de Txecoslovàquia,
a la Confelencia de la Petita Entena
de la qual, ja tenen noticia els nostres
lectors. Mittelhauser, que portava en
entrar a le Conferencia una cartera,
produi amb la seca intervenció molla
impressió sobre les peques persones que
se'n varen adosar, perque va semblar
que el general francés portava als tres
ministres una carta destinada a Esser
firmada conjuutament per tots tres. El
fet que el general sortis molt aviat,
va augmentar l'interés.
Eren acords contenint obligacions
milita:s comunes que el cap de l'Estat Major sotsposava a la firma dels
aliats? Era potser un acord a tres
amb Frasea sobre quelcom politic o
militare Segons les informacions del
senyor Attilio Tamaro, la posició que
té el general Mittelhauser fa possible
a Pranea molt mis que una collabonació o una aliança amb Txeccislovaquia. La presencia d'aquell general en
un dels llocs suprems txecoslovacs fa
penetrar França a foses en la v:da
tnatersca del país. A més, mitjançant
robra del seu general, Frasea te un
control entine i constant sobre qualsevol moviment de la Peti:a Entena. D'aci que hom tingui poques noticies sobre les discussions dels dies passats. A
això que ja saben els nostres lectors
es pot alega: que els tres Estats de
la Petita Entena han acordat una linia de conducta cementa per al cas que
C:5 SellyOTS Herriut i Macdonald plantegessin la Miestió de les minories naelonals a la próxima reunió de la
Lliga de les Nacions.
Merare discutien la penosa qüestió
de la Bessarabiz, els aliats sembla que
van intentar de convencer Romania de
tloportunitat dobris tractes directes
ande Rússia i ele cercar alguna acord
encera que fos al preu dalgun sacrifica
Ideen diu si es va parlar i tot d'alguna cess.6 eventual trsleana zona
étiicatnent russa. Preseintlint, peró,
del in t que la Bes.sarabia iCs
en si mateixa i és per a slaomanla
la noticia mereix conf:rmació.
Ultra l'eventual mediació oferta per
Benes, tots dos Estats eslaus sembla
que han ofert nomès a Roman-a un
platónic ajut moral, Cosa que per a
Romania no és pas gaire reconfortant.

entre (Ores toses importants, va dir:
"La Traza" no acceptarà mai eärrees fina que sigui ella la que els proveeixi en totalitat, unic utitje de res-

.
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Resum te!egráfic
Els diaris alemanys es mospcss;mistes respecte al
resultat de la Conferencia de
Londres, I dluen que Alemanya
tara tot el,que pugui per aplitren

car íntegrament l'informe Dawes 4 obtenlr la retirada de les
tropes a la conca de la Ruhr.
tresoreia americana ha
elaborat un Pla per amortitzar
tot el deute deis aliats comptant-hi el de França i
en un termini de trenta anys.
A Franca ha fet bona Im pressió que Macdonald en el
son discurs declares que el trac
tot de Versalles es mantIndela
Intangible. En general la premsa angloss francesa celebren
l'amblent de calma 1 de confianra amb qué ha comoncat la
Conferencia interailaas,
La situació a Sao Paulo ás
greu. Els rebela, que actualment eón rrn'es de vuit mil,
avancen cada ti la i cuan a punt

d'apoderar-so de Santos.
Les darreres noticies dluen
que ha esc l atat una altra re-

voluolá a l'Estat de Sergipe.

pondre de tota obra per ella realitrada."
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L'ALCALDE DE REUS
Corre el rumor quc„ descara /a dificultat de cobrar les nones cerregues
creades per r.4juntament de Reas i da
general disgust que han produit, l'al-

talde d'aquel! Ajtadament /gavia premio la dintissió.
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BARCELONA, DIV.EXDRES, 18 DE JULIOL DE 1924.
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SO O DOLENT, L'ESMEREN'.
SOR ES DE LES DACIO».
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LLIBERLISIE I FE(IISME
—
Els Illberale no es poden adherir
mes que a una politice de no t"Patti oblar',
malita/1 01d
amicd oarl", dlu el "Glornale
d'Italia"
Un deis episodis sortints de
fa diacussiú política actual a
en ts la precisió

que el

"Giornale d'Italia" ha fet en
nom dels lliberals que ara participen en el Govern. En una

edició recent, titulava e31 ecu
editorial: "Pactes clars, mutes
caro", i din:
"Els 'liberal; italians no seo tropes

de color: si es comprometen colontäriamene per un fi polític, ha fan
per un màxim desinterés i amb
sentit profund d'abnegaciú que és en
ello tradicional. Pecó precisament perque no són trepes de color, els lliberals no són "corviablcs à merci", coxis
equivocadament deixen entendre certs
òrgans feixistes i com sembla en alguns moments creu i fa mal fet de
creure el mateix (aoven/.

El mateix diari pregunta:
"Sera possible que la collaboració
dels Ilibesals amb el Govern del senyor Mussolini eaminui? Cal tenir en
compte que per Coser aliats cal ésser
dos, segons frase matera:a del senyor
Mussolini. No n'hi ha prea amb la bona
voluntat dels llibsrals. Cal també la
del feixisme i la de qui el representa. Aquesta bona voluntat, tanniateix
isible. El libracada din és M'UN
recee:dn al senyor Mussebirne
Uni els compromsos presos solemnement. Els fets fine ara han estat contrario a aquests compromisos. Encara
hi e'm a temps: cal, peda l'quidar,
com mis avías eis decrets sobre la Premsa, eenstitucionalitzar la
milicia. En un mot, cal normalitzarse. Es possible aix.a? Es el que cal
veure. De toses maneres tingui hom
Cii ertsp:e qu•: els lliberals són aliste,
pese, no casalls."
Le "Tribuna", diu sobre el

mateix tema:
`El partít feigista, que tenia ja «entra seu tres hOCh dopesicid formidables, n'está creant un quart mis perillas que tots. Dels tres nuclis deposida. el democratic no pes 155er aliat
dels populars i dels soc alistes notnés
que en una acció brial i contingent.
Ni es podrà conquistar mai, pesó es
pest separar del bloc. Aquest filofeixisme tan menyspreat per la Premsa oficiosa, és avui el mes desinteressat i el mis próxim al país; en representa la garantla mis segura. No
ataca res del programa i de l'obra
feixista s vol que el senyor Mussolini
i el feixisme restin en el Govern, perque tenen molta tasca a realitzar encara, pesó vol que hora governi amb
les lleis. A aquest filo-feixisme, que
Es un estat d'opinió pública Illti 3 comparen, que Es un estat desperie
que un grup, no se Fina de respondre
amb una llei excepcional com el decret
sobre la Premsa ni amb frases despectives com les de l'òrgan mussoliflia."

En canse, 1-Impere", (lian!
que interpreta els eorrents extremistes del feixisme, respon
a aquesta ofensiva iliberal dienta
que el seu llenguatge ès
s Quan liont diu la
Ileialtat Iliberal.—Desgraciada_
ment Mussolini i el feixisme
per als 'liberales, no han fet
encara halaran : ola". Roferint-se
als ilipulats lubeca lo i a l'amen:o:a de sueessid, (tic que no
creu els diptitats capaion (le pinsar ami) un acto I an
pese
i a (hurera hora
mes petillAs per al Hiberalisme
fPiXiSfYIP.
que per el
MUSSOLINI

/ L'AMBAr': ' ') q DELS
SOVIETS

L'assistimeia del fienhaixador
sovietista, senyor Jureniev, a
l'imat que li oferí el senyor
Mussolini, ha produït un rehombori exl raotalinati enl e-e els
conninistea italiano que ataquen

l'ambaixader rus. Soheaiai
gan comunista 11' " Unitä " ha
rop ro y a 1 en è rgi ea m ene: a q u est
tiene Lides Naeionale", brgan del nacionalismo extremis' 1 a, re›pon a aquesl O ataca amb
aquests termes:
"Els comunistes estan en un error.
No es tracta ja del company Jureniev, sinó del senyor Jureniev, amhais
xador de
prop de S. M. el Rei
d'ltàlia . Es el Govern sovietista que
tracia directament amb el Govern dl Cilla seguint la mateixa !filia de conducta del senyor `Txixerin a la Confes
reacia de Génova, el qual va assistir
a l'äpat que li oferí el Rei al entrassal "Juli César. L'ambaixada russa
no Es la representació de la Tercera
Internacional: la primera expressa la
politica responsable dv. l'Estat societista.a través dels seus brgans reconeguts; faran bi de sortir - se de llurs

eússia

modestes 4 subordinades funcions."
qe

La bandera blanca 1 la bandera
verda

El Sudan i l'Egipte

ELS JUEUS CATALANS A
BESALU 1 A BANYOLES

D'acata l'actual plet angloegipci a propòsit del Sudan, cal
Seguint les petjades dels hepreguntar: quin es ll'estat d'es- breus
catalans, eta trobem lamperit dels sudaneses? Els habi- be
a la comtal vila de Besalú,
tants del Sudan sdin partidaris
Oil pot veure's encara l'anoee la uniú de Ilur pafs a Egipte, menada "bauma dels jueus",
de la continuació do l'actual rerestes de S'aljama, que esteva
gim anglès, o de la instauració
situada a les vores del Fluvià.
d u rigirn propi?
Les cases que hi ha a rentorn
Cada una d'aquestes tendén- conserven encara, a través dele
segles, el carecter (l'un barri
des té avui al Sudan un cert
Jueu, i una de les pläces porta
nombro de partidaris. Però la
fenancia predominant i més el nom "dele ¡vous".
Els hebreas de Besalú varen
sbilida es la d'unir-se a Egipto.
gaudir de la protecció dels reis
Creiem que aquesta saludó és
catalana, assenyaladament
la que prevaldrit, una mica mes Jaume I. com ho palesen nomtard o nula mira Inés aviat.
broaos documenta publicats per
-Probable/n(2'M, abans d'arri- Francesa de Botaran en la sebar-se a la unió del Sudan i va obra "Los judíos en el tel'Egipte en un comí' cos d'Estat,
rritorio de Bardelona (siglos
tel haurà Iluites internes i ex:V al XIII"). El primer d'odaternes, xocs de traces, periodes bre de 126.1 el gran rei ele dana un salvoconducte per tal
persecutoris i episodis sagnants. En les darreres setmanes que durant el mereat puguin
s'han produit ja alguna inei- retenir a llurs deutors, asisant
dents simptomàtics. En certa per endavant al baffle de la
mateixa cita, i disposa que no
manera, la qüestió d Egipte es atenguin
a cap ban que els
desplace cap al sud i es con- prohorns de Girona facin converteix en la iaiiestid del Su- tra elf ls. El die. 3 del mateix
dan.
mes els concedeix guiatge per
Un grup de notables sudanealiar a vendre al mercat de Gises va expressar, temps enrera, rona, facultant-los per embarconformitat amb el sistema gar e empenyorar els bens
Iturs deutors. El 19 d'abril de
administratiu eaiatent al Sudan.
Za g lul Paixà ha comeneat en 1269 els eximeix, junt amb els
de Girona, del pagament del
despectiva
rectitud
forma molt
tribut des de la festa de Pesd'aquests notables. comparables
que
fine als tres anys, per la
als "moros amics" del Marroc. quantital
de 10.000 sous barL'actitud deis sudanesos anglb- , celonins que
varen ?Durar al rei
fils ha provocat rnanifestaeions pea al e.eu eiatge
a Terra Sanhostils a Eartum i a Ondurman.
ta , El 25 ilel dit mes els autoL'associació denominada " La
ritza perque ingle» entere
Bandera Blanca" sembla baver- pa necessari a llurs famílies,
les organif zades.
en Unes cases, des de dos dies
Els membres de la dita aseo- abans d Pesque fina al mate
ciació eón patriotes que treba- crequest dia, malgrat l'estatut
que ato prohibeix. El 15 de
llen per la unió de llar pafs a
maig del 1212 el rei rep 2.000
l'Egipte, considerat com a pàtria
eous barcelonins dele- jueus
comuna. El seu nom ve de la
Girona i Besalú, i, en canvi,
pintoresca bandera que li serels conceden que, en cas d'esveix de eenbol. Es una bandera
ser dernandats, na vinguin enblanca. amb un mapa veranea
gata a fer dret al querellan!.
C/I 3 representada tota les vall
La protecció l'efel als jueus
del Nil i anda la bandera verda
de Catalunya no es pas desinegipcia volriant pel damunt.
teressada: com que elle sein
rica i els reis es trobeh eovint
cap d'aquesta associació Ps Alf
neees.sitats de cabals per a
Albis' Latir, que fose ompresonat
llurs empreses, tota concessi6
amb oc-asió dels alludits desores compensada. Aquest sistedres. El corresponsal de "The
ma darla ele millors resultats
Times", que en aquesta qtiestid
les aliamos eón presfa una feina anàloga a la del mentre
peses; pere en temes de decacorresponsal de l'"A B C" a 0.ncia tot seef queixes i proBarcelona, presenta els mem- testes. Els reis eón, dones. els
traes ,le "La Bandera Blan- primers interessats en que les
ca" en la següent forma: "Sein- jueries prosperin, i per anb les
bin que la . societat esta sostindefensen contra els ataca de
guda per un nombre de sudane- que sún objecte per part del
sos que han estat separats
P0b l e. Un dia, a Girona, Pero
el Gran, tot sol, bramiaid enIlurs anules eiirrecs de funcionaras o rjofieials. Al g uns d'ells laire la seva massa des guerra,
sen ex-deixebles del "Gordon cus lliura de l'escomesa deis
almogetvers, als quals posa a
College", i durant els anys que
serviren el Govern s'avesaren a rallta.
Els jueus a Besalú deseen
cesta mena (le vida que avui els
ésser nombrosos, sur a l'arxiu
es impossible de ter. Aquest és
notarial hi lea alguns prot oel molen de lisie disgust, i com
cols dsstinats exclusivament
que tots es troben a la capital, als contractes amb ells. Segons
formen un petit nucli de des- una lletra deis jurats de Girocon I mil s... La societat, que na al rei, l'any 1335, aquella
«enfila ami, ahundants cabals jueria, el mateix que /a gironieta, era mon pobre. La decaprocedents del Caire, té addietes
dencia anä en augment fina a
delire els serveis postals i tel'expulsiö. L'any 1527 encara
legräfies. i hom pot sospitar
existia el call, eran es pot viraque alguns d'aquests han utire
per una eseriptura (le venlitzat les tintes oficials per coda d'una casa situada en el
municar subrept'ciament amb el
inaleix, feta davant el notari
Cairo. per trametre missatges de la dita villa.
sense registrar, burleta aixi la
Use poe mes ençà de Besalú,
AnS(111/ local".
a Banyoles, es troba tambe el
Confessa el corresponsal al- rastro dala jueus catalans.
L'historiador senyor Alsius diu
ludit que etls joves intellectuals
sudaneses eón decidits part ida- que a les darreries del segle
XIV es varen cometre ces aqueslis d'entendre's amb el Govern,
ta tila, contra els liebreus, ala l'objecte que des de la capital
guno exeessos
en inal hoegipcia sigui ajudat el movi- ra vingueren a"que
taear les
ment que té per lema "Nisca Ilants planes de la histeria brieal'Egipte musulmä i a habe
italana". Els culpables torete
m'aterra infidel". A continuació, reordonats per Joan 1, l'any
aquest periodista àgil interpreta
1393, exeeptuant els instiga(loes i els mds culpables, que
al SKI mode l'actitud de la
infelleetualitat sudanesa, afir- foren l'abat i els jurats. Com
man' que aquesta no desfila a fonament d'aquesta gracia,
el rei esmentava els gratis serverament substituir el regim
britänie per regipci, i que no veis dels banyolins, els quals
contrihuit a la redemppartidäria d'una acció ponis- havien
cié de lea jurisdiccions del
tamice, sinó que es proposa socomtat
tl Besalú i del vescoml:emen! acons p erair que Angla- tat de Das , i els nuils sol'erle
tenia derliqui mes atenció a les
per la població quan l'entrada
demandes que li sdn fetes de do les tropes del cortito d'Asconformitat atnb el principi "El manyac. Sembla, perb, que el
Sudan per als sudanesos", i II que mes NO decidir el rei al
perdd va ésser el llittrament
final intermite/S en l'adminis400 florins d'or d'Anegó, les
trad() de/ pais. Amb la mateixa
finalitat, el corresponsal de duce terceres parts dels qtrals
corresponien a la reina Vio"Tlie Tintes" pretén otee els halant.
bit ant s del 'Sudan es diferencien
S'ha dit que era fill de Dedels d'Egipte per Ja mea, per rrotes
el gran poeta i filòsof
l'idioma, per la religió i per la Lievf ben
Gerson (1288-13""),
cul 1 ura.
anomenat en Hall "Leo HeL'extensió del moviment nabracas", el qua), Segens Recional egipei all Sudan ve demostrada pel fet que les mes
altos auteritats religinses de
Harlurn hi intervenen. fins al 1 la conelzenca do l'actual sipunt que sestenen l'activitat de tuació permeten de fer el se"T.a 'tendera Manea". Un d'a2 gaent pronòstic: en un esdevequests .jerarques reli g iosos, que nidor no molt llunyà, la bandera
té un cacrec oficial, tau empre- blanca delsludaneses t la bansonat recentment per hacer dera yarda das egipcia s'aletaprtmun g iat UIt araran) que les taran en ) ' IMO, drap d'una
autnritats : consideraren sedi- bandera dnlea, eimbol de la pfttria comuna.
cids.
A. Rovira 1 »gin
L'estudl del problema audanaa

nan, va ésser, després de Mata
mon, "el mes celebre dels filòsofs i exegetes jueus de l'Edat Mitja". Bartolocci creu que
Lied Ilebreu va néixer a Catalunya i era net del famas jueu
giren( Nahman, "Bonastruc de
Porta", por part de mara.
Furt diu que era fin de Banyoles, "prop le Girona, i no
de Banvuls, cona algú ha supesa!, segurament per la semblan,:a entre els noms (raquestes dues se/es. i que va morir
a Pee-pins-ä. A!sius esmenta lía
codex en el anal hi ha aquesta
nota: "ex Si.fone de Balneolia„
hebreo qui fleruit anno Christi MCCCXXI.N, excerpta er II:
bei s de aninia".
Ve't acf un punt ben interes-,
sant d'esbrinar i que oferim
ale que es dediquen a l'estudi
d'aquestes qüestions: -Leo Hebraeus". era fin de Banyoles?
Quina veritahle importäncia té
dices la cultura jueu general i
corn l ä jueu catalä?
Sla remarca', amb red que
el p e nsament i la cultura dele
hebreas eatalans fenen un caràcter a ;niel en la 'si:atar l a del
nostre noble; perä, encara que
sigui així. no liem de negligir
llur estudi. Aquest poble convisque durant alguns segles
amb el nestre poble i parla la
nostra llenaras, conegud ola
nostres costuras i ff l u 115 del
nostre dret. t'odi en pos éssernos complotarnent estrany?
Sens dubte fres influit pei noble candil i l'in riei a son tiran.
Becordem ço que amb /a seca
autoritat va dir el doctor Ruhid i Lime), ja fa ans-s: "A
l'enseres quo reconstriiiM 13
"histbria de la literatura catalana", hem d bastir l'edifiel
encara mes grandiós de la "història literaria de Catalunya",
en la qual hi caben lotee
parles. toles les civilitzacions,
que han arre'sat fondament en
Ire nostra torra, o han estat patrimoni espiritual de nobles
que han conc i scut algun temps
amb nosaltres; tal sein. Y.- gr.,
les dues literatures
eia.erta e tica i rabínica caetianes. Les dues ser/ avui literatuses purament històriques per
d^saparegut lit raga que
les ereä o la Ilengurt en 'que
es manifestaren: mes lee dues
han deixat petjades imborrables del sera pas per la nostra
cultura nacional, i el desatendre-les seria deixar incemple.
fa la seva integral histeria."
Ni oblideni aquestes sevie, pite
ralees.
Joan de Palau

Converses tiloió2iaues
Davant l'antraci d'una edició popular dela a-stres classics, hi }Laura
molts que dubtaran del sea L'Xit
C reelija que tue text medieval ha desser ininteligible per a iota ei., qui na
han iet U11 CsIi1d1 especial del escale
'aittie, que són la gran majaría de:a
lectora actuals. Aixó fóra, co efecte,
si les diferencies que separen el C11.11:1
antic del catalä d'ara fossin comparables, per exemple, á lcs que Id ha
entre el íraaces inediecal i el irances
tnedern. Aquestes són tan grosses,
que el francés medieval es per als
irancesos duela caen una 'lengua estrangera, trastean que cap isancaa uo
15 capaç dentendre un text medievat
sense hacer ice un casual senda
francés antic. Pesó en català, les diferencies que .separen la llengua amiga
de la moderna són incomparablement
menys nembroses i menys irrtes; i
basta que hom aprengui utica guantes
formes verbal; i moto grama:lea% caiguts en desuetud pesque. amb l'auxili
dun curt vocabulari, pugui entendre
fàcilment qualsevol text medieval.
Qui per primera cegada agafa
text antie, potser, en trabar una grafia medieval com hoyt per ott, hans
per he'ns. nos, per ¡es 'ti, o una forma
verbal estranya al cata/a modem, com
poch per hagra per llaguen,, o
un mal o exaressió desapareguts de la.
'lengua, COM aontar, han:, entró, hueles'
ops, cl deixara, descoratjat, creient
que es incapaç d'entendre'l. Pede, ti
el text Es ortografiat a la moderna,
con' leo serien ele de la collecciú "Els
nostre; cleessica", 1, abans d'empresa
dre'n la lectura, Etom pst consultar, sa
una fulla que acompanyarà cada volutn, la llista de les principals tornees
verbals i mots gramaticals propis de
la llengua mitiga, el text se li tara tot
seguit entenedor, puix que la sola dificultat amb qué toparà, molt de tant
en Sane, serà la presencia dalgun mot
desconegut. I per surtir al pas d'aquesta dificultat, cada roben de "Ets
nostres clàssics' portara adjunt nu
glossari dels mats difícils que figurio

en el text.
P. Pebre::

▪
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..
SS
6355
6360 Nova York

Interiors . . .

BORSA E PARIS
Londres
Nova Y or
Belgien
Espatlya
Itä ba
SuiSsti .
Dtnamarc
Holanda
Noruega
Suecia .
Praga
Rumania
Viena
Portugal
Argentina
licasIl

90'70
2160
31500
3875
3287

8513
1947
8550
25554
8170
35125
215
37650
26175
41775
5700
565

CANVI DE L'OR
8506 Momees or Airosa
140.34

1952
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5
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BARCELONINA

•uroCoaturusir
DEUTES DE L'ESTA!'
DE CATALUN&
Empreallt 1911
raerlo? 4% A.
71'15
5
73,0
•
MIL
"• B.
71'05
7075
C. C. Comunal.
"• C.
7160
• D.
70'so
DIP UTACio DE IsAnce , "** •e
e&
7ie5o
Eme,. •.Octoos• . 77'75
•
"
y.
70'•15
1000,000 . 77'75
*
DEL FET DE BORREDA
11 ;5•7,‘,
Santa d'avui: Sant Frederic, bisbe
Antänia Teix i Puigredon, de 13
" 11.850,509
•6'15
4% A.
' 13.600,000 c. 7525 e"./terlor
Per tal d'assabentar-se del succeit
• a.
•
i mártir. Santa Marina.
anys, fou tirada a terra per un gos.
65'75
• G.
•
IARINTAIRENT
86614
Borredá i instruir diligencies arnb moEs trenca anima- esquerre.
DE BARCELONA
55'70
•
D.
tiu d'haver ferit un mosso d'esquad:a
55075
Eralaa10 1903
•
• /1.
NOTA NECROLOGICA
70110
85'65
11191 .
a una dona, altir marxi cap a aquella
Diumenge vinent. dio 20 del que som,
0 ti 87'50
7864
1901
•
localitat el comandant deis mocos d'estindrà lloc a res.
87'50
79'25 Ime rntrabta 4%
4904
A.
ENTERRAMENTS PER A Ayor a les deu del mati,
• 2 90'00
70'25
11106
B.
tatge de l'entitat Unió Industrial (cara quadra. L'agressor quedà a disposici6
• c. 59'75
me C.
511.75•
MATI
•
'89'75
de
l'autoritat
militar.
78,5n •
1 7 th
19rer Alt de Sant Pere, 24) els exàmens
•••/6;
•
75'50
1910 u.
Magdalena Rusiriol Gabriel, de 7
deis alumne que durant el curs 09238
,eA 95'85
MI a.
714'75
meses, Are de Sant Ramon del
95'80
JOIES, VERITABLE. OCASO
0924 han assissit a les classes de tea1915 B.
"2.51)
• C 95'75
7260
1919
F.
Cali, 5 bis, al cementiri Nou. A les ria de teixits que aoste Fez-sentada
obJectes usats de totes olas.
• D 9550
sets p ,
2 5 00
once.
ses.
Preu
fix.
Tallara,
núm.
41.
•
6 55911)
1916
1
7875
entitat.
1917 B.
P 05'10
75'75
Emili Cansen Vicente, de 6 'eneActe seguit, el senyor Artur Puig
101@
12.
75'75
1617 A 65'60
,sos, Hospital, 68, al cementiri Nota donará una conferencia, deseneotIlant
CONSELL DE GUERRA
• II P5'00
1910
B.
7875
•• D1. 95'50
1909
B.
7875
A les vuit.
Ahir es ve j e a la caserna del cor9560
els remes scgüents:
1921
05'65
Mercè Balet Craus, de 2S anys,
1904 Elp 0054
Primer: Trabar el pes teòric d'un rer de Roger de Llúria na Consell
9660
111
5452pla
t899.
0..
'5o
Claris, 27, al eernentiri Nota A les géneee, s:igui dc la materia que es
guerra contra el paisii Feliu San Mar_
Crea. A. (994 A 101'so•
ISIS.
ir(n 75
▪
21
101'70•
onze.
aso?.
uni Arcos, acusat deis suposats de8850
ti.
)
•
A 1,5'15
80 1 14 Reforma .
82'25 •
.
Francesc Sana, de 67 anys, Melactes de coacció i lesione a josep So" b ine*ta
Segon: Trabar el gruix dels coros.
PORTO
• »
e,101'75
néndez Pelayea 222, al cementiri posesas d'un genere en un retall per
lario Quisquilla. El fiscal demana per
Pool de Barcelona 1 8650 I 5 v 1924
•
101'50
"
Ne1/114.
Nota A les vuit.
petit que sigui i en tom classe de ma- al processat dos anys de mesó correc•
• bovina.
52'00'
Francesc Puigeu , de 74 anys, Gi- redes.
" (111.-hlUßt, 05.00.
cional i 330 pessetes d'indemnització
rona. an, al cementiri Vell. A les
a l'agredir. La hentencla no es coTercer: Fórmules practiques per fer
des.
neixera
fins
a
ésser
apestada
pel
cala valoració d'un genere i per deter' Josepa Botet, de 7o anys. Eescu- minar el :tu cost total i valor per a
pita general.
ALITOPIÓVIIIS
dillers Blancs, S. al cementiri de Les
la venda.
Corts. A dos quarts d'onze.
als
calabossos
dcl
PaHa
ingressat
Queden invitats al dit acte tots cls
lau de Justicia, rigorosament incomuTARDA
socis de l'esmentada entitat.
nicar, Joan Greset, a qui s'acusa d'has
6 cilindros
tin no nat baró, Ordre„ 37, Sant
11144GuNO O* MAYOR 34571sracción
.plsosrotratint ins- ver intervingut en una causa que ins-'
Andreu.
trueix el jutjat de l'Oest per expendi:
S.R.C.
Valencia. 295
Casa
Beberlas
Felip Alemany Batlle, de 57 anys,
ció de moneda falsa.
adornaments per a vestits; buHospital Clinic, al cernentiri Nou.
lc'ns, colla novetat i eintea.
A les quatre.
Al noi de 05 anys Antoni Balara
PREUS REBAIXATS.
Rosa Ares Abella, de 85 anys,
Banys Nous, 6.--Tel. 3938 A. mentre comalia un encierre, li varen
Arc Sant Onofre, 5, al cementiri
sostrcure la bicicleta, que Itatia deiNon. A les quatre. •
scat al portal d'una escala del carrer de
Alfons Ribó Ros, de 66 anys,
Ahir al mati hom s'adoni que la
la Diputació, núm. 139.
Munturiol, 19, al cementiri Vell. A porta (fati magatzem del carrer de
Méndez Núñez eslava oberta, sense
les cinc.
Josep Armengol Fulleda, de 78 cap factura. Fet un registre al ma- LA MATANÇA
A L'ESCORXADOR
anys, Portal Nou, 22, al cementiri gatzem, es trobaren a faltar peces de
Al Goteen civil facilitaren la seroba per valor de 16.000 pessetes.
Nou. A dos quarts de quatre.
güent nota del bestiar bacriiieat abano
FUNERALS
d'ehir per al proveiment de la ciutat:
ATROPELL
En Ramon Llovet, vidu de Na
11 bous; 63 vaques. 416 vedelles,
a
la
tarda,
al
carrer
de
MunAhir
Maria de la Salut Borrell i Soler.
482 moltons, 38 bocs 65 cabiiits, 87
Mallorca,
Pera
de
taner,
xamfra.
al
hfori el dia 30 de juny. a les
xais. 804 m'elles, 9 cabres. 306 porcs.
Contra remesa de 25 etiCasas i Barbera, de 34 anys, íos atrodeu. al Pi.
Total de caps de bestiar, 3.413.
quetes blanques de les qu3
Na Maria Roca i Segura. Mori el pellat per un automäbil, que fugí.
van enganxades en el pot
El piden: fou auxiliat al dispensadia 8 del corrent. Arui a les des,
de la Ferina Lacteada Nesd de l'Hospital Clinic, on se li
a Sant Just.
No dejarse sOrprender
i
116", es regalara una preCon pomposos
Ci à la fractura del moleodus intern esciosa nina.
querre, de proebstic gres.
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Obsequi de
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Mpltes
vegades pocs

Tapioques i Purés 1

MUERAS
Ielon ele rn11101.1 del m6n

ELS ESPECTACLES DEL TURO
PARK
' Cada nit és més . nombrós el palie
que acut al Turó per admirar els
meravellosos treballs de la troupe japonesa "Ni-Pon". Els seus equilibris,
la seta descensió per la corda en tensió, els seus jocs malabars i icaria san
justament admirats i celebrats. No obstant l'èxit assolit, la direcció del Turä no pot retenir-los mes temps i
anuncia per a passat demi, diurnenge. tarda i nit, le dues darreres exhibicions, ja que dilluns a la nit debutara
el famós Abbins, l'executor del més
ernocionant "loopng the loop", el vulgarment conegut amb el nom de "Looping de la mort", fet sobre un aparell
de grans dimensions que s'està trua.
tant ja al Turó.
Aquesta nit se celebrará, a la terrassa del Cercle Artistic el divendres
de moda.
Original, fanals i profusió de hunos
artísticament distribuits faran agradable l'estada, durant la vetilada, a la
qual promet assistir-hi el més escollit
de la societat barcelonina.
A secretaria es faciliten les notes
contrasenyes, que poden ésser retirade a canvi de les antigues, les quals
Saat estat anuilades per la Junta.

Ahir es declara un incendi en una
fábrica de serrar situada a l'estació
de M. S. A , de Sant Andreu. propagant-se co un magatzem de llenya
en el qual moriren dos cavalls. L'incendi fou de consideració. Es tridues bares per apagar-lo.
RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
rada die te dansant de 5 a dos
(tuerta de 8, i dinar a l'americana, de 9 a 11.

PER TINENC:A ILLICITA
D'ARMES
Fou detingut Albert Martí, al drimicili del eit/31 Ch trobà una tercerola,
tense tenir-se llicencia.
El Martí allega que aspirava a reingressar al Someten, i per aixà /atedava l'arma.
- Ah carece Arc del Teatre bou
detingut Rigebert Ortiz Morena, ai
qual Ii fiaren ocupats dos revòlvers
carregats, dient que ds tenia per revendre.
En l'exp:és d'abir moral cap a Ma.
drid el senyor Eduard Navarro, president de la Federació Regional de
Caçadors de Catalunya, per assistir a
l'Assemblea de caçadors que s'ha de
celebrar a Madrid per protestar de la
noca reforma dels articles de la Lid
de Caça, aprovada per reial decret
13 de juny passat.

Aigua mineral natural

Les etiquetes poden presentar-se a les ofieines de
la SOCIETAT NESTLE,
Grenvia Layetana, 41, Barcelona.
Aquest ob,, equi anirä
acompanyat d'un Butliet1
del nostre Concurs per a
l'adjudicació d'una nina de
gran tamany.

EXTRANJEROS
para sólo
Cobrar mas coro.
Loa Weier-closete de
más d itruCio u e Ligio ole.

de ge ra n He e 6,501 ete.
a u e no se c un rtee n. 5 00
Cie Yabricacom Española

1

lleva „di, 194 nombres .,•-• "hattivAs•
o "LEDA" y se be¡len ose Venia en

todas les prieCipe•
lee casas del reino
..,,-:. en Ve pero,.

l ree l ena
F ugrá
'
p, !ayo, 11

Fabricara& •

es•re44~....~444.444
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amb la cabellera mes esplendidá quan
no es té la precauctó d'acudir al Petrolt Gal
Per a combatre la calguda del cabell. és
necessari mantenir c culto cabellui en
acab e n

"HULES" - PLOMERS

estat de netedat Perfecta i substituir amb un
tubrificant el gretx natura f que Ii manca al
caben quan comença a perdre vigor. Per
a aquesta. doble fi la millor preparació és el

JOGUINES
En la darrera sessió celebrada per
la Junta de Goteen de la Quinta de
Salut "La Manea" es va aurora:l'ingees de les següents entitats: Gira
mandat de senyores "Mater Nostra
Dolorosa", Germandat Sant Gaieti i
Nostra Senyora del Remei, Centre
Auxiliar, La Creu Andreuenca, de Barcelona.
Germandat "Verge deis Dolors", de
Torva, Germandat le Socors d'Areoys
de Mar, i Germandats Sant Mermenegad i Sant Isidre Llaurador,
Granollers.
S'aprova també l'admissió de lequO de futbol de l'Ateneu Tortosi,
de Tortosa, mitjaseant la celebrada
d'un partit anual a profit ole la Quinta de Salut "L'Aliança".
Finalment queda ultimada bordee del
clai de la IV Coi:ha-inda de comités
locals, que tindra Pise diumenge vinent,
al Palau de la Mutualitat.

Digestiva

AGUSTI CASTELLS
Portaferrlssa, 18. T. 1933 A
4114444~4+0444.14444911+6+1
ESTALVIAREU

ETROLI GAL

TEMPS I DINERS
emprant

Café

amb

oondensuda

"El IIRS" z
1'70 Ptes. pot

ca una bocio annseptica de tocador.
Netela perfectament el cap de caspa 1
conté la ceiguda del cabe)), proporclonant-II vigor i flexibilitai. El Laboratorl Municipal de Madrid va certificar la seva inocuitat l'any 1899.

FLASCÓ :

Excerlent per a taula

:

el Congrés de Sanitat CIA, cele
brat a Madrid l'any 1919, el va premiar
per con.5 1derar-lo el millar prepare
entre els de la seva
anys de p o p ularliat son la millo'
garantia de la seva eficacia.

2'50 PESSETES A TOTA ESPANYA

De venda a tot arreu

LA PCTRVGITAT

EL GOVERN DEL DIRECTORI MILITAR
EL GENERAL PRIMO DE RIVERA CADA DIA ES

MOSTRA MES OPTIMIS-

TA RESPECTE AL PROBLEMA DEL MARROC.
AHIR MARXA CAP A PARIS EL GENERAL BERENGUER, AL QUAL ACOMIADAREN A L'ESTACIO MOLTS GENERALS I AMICS.

DEL

MARROC

iatge del cap del Directori

El

• :la. 16-Han comenzar d'arriel:genes notables. cutre ells el
o.narussen i el xerif Abd el tia:- rebre el general Primo de
Corporació municipal ha acordar
7er en ple al mcli i merar -Ir
nor i pagar una funció teat.al
aal es reprüsentará "Ntarianela".
'au es comtituirä un grup es ue
Primo de Ri-

•

! demanara que resolgui el paude la portada d'aigues : que
.1fiqui el reglament de la urbaperque puguie entrar-hi voreta i musulmans.
:ar a el comerç que tanqui les
dia de Ear:ibada.
. ( ;RAMA DEL GENERAL
PRIMO DE RIVERA
17id, 1 7.-A la Presidencia han
.: el telegrama adreçat pel pre• del Directori militar al presierf.
aixi:
narraix.-He visitar l'Alcazar, cm
ha acudit un nombre extraordinari
-"Os a retre pleitesia; a mes a
• han visitar el general Desuns i cl coronel Clombat amb
oficial; del seu Estat Mejor,
quals he celebrar una jalen conferencia, plena de cordiaa.
cap a Tetuan i Cen- d'on embarcaré, a mitja nit,
Melilla. Arribaré en l'exprés
lusia el dia
-ego feu present a S. M. la
dels tretze caps que hi ha

•, que ha tingut Iloc a Archa,
E ara torno, ha catar d'una
mcia extraordinaria, car,
concorregut mes de vuit
:enys amb Ilurs armes. nEha.
• el fin del Raisuni, el qual
apanyarà fins a Teman. i desen esplèndid ápai al palau delre seguira amb mi fins a Ceu- acomiadar-me a la nit per a
Aquesta deferencia i conabsoluta sobre l'actitud de les
d'influencia del Raisuni en
es,leveniments palesa una
-JI Islaghzen i a Espanya proque permet de veure arnb
anquillitat el problema a la
-cidental.
naraules amb que el xerifnn m:x impossibilitat degut
. que pateix-em ea con.
demostren un bon
conaboraci6 en l'obra
rat que serà regida de la
• 77 .els convingui a Espanya.
a. teds en sortir cap a Ceu.:11a."
AMB UN GENERAL FRANCES
-7aix.-Aquest metí, a les
sortit de la Comandangeneral Primo de Rivera
aancat dele penarais AizCor rea i Fernnraiez, i dele
ajudanta. També aína- 'a elle ele representante
asa. En tren esponja'
eat cap a Alcazar. El
- a aturat a Atimara,
eaps de tribu d'aquella
río han acudir a eamplie el general. reprenent el
, seca m'eraa cap a AlHa arriban t a aquesta cita_
e a dotze dci mati.
esperaven el cap
ri el rónsol espanyall.
;its i gran nombre de
les Confraries moresmb els penons.
moras de eavalieria han
la pólvora. Aquests a
.,-ria cobru'en la ter- a la poblacad.
aeneral franri' s Chebnin
•- •neiä extensament amb el
: l president del Direetori
av-d. E3 concedeix gran ir/1- anda a aquesta entrevista.
l-sprés. rel Crinsolat d'Esparelebrh una rrerpein,
'aa rd. 70 l palan del Baixä, un
n • a restil nioresc.
lea eine de la tarda, el mar- n I'Estella i el een seguid
aren es Larrax.
' itaren l'Hospital de la Creu
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non de !a nit ne relehrä
anntiet popular. i a lee
' n in !loe una funcid de,
.! Trailer Espanya.

igl

A ARCILA
- Aquesut coatí, prop
de l misrdia han a rribat .a agries_
la plana PI S general Primo de
¡Uv era i el eell seguid.
ehrmen el president del Diectori Militar, entre all ten perc,nes mores. el fill del Raimuni
verbos moros notables d'Arella.
vant ell de s filaren els reP esentante (IP deu enhiles
qursla zona.
També tnt pre eneint l'arrib ada
tot el vrInat.
E l c ap del Govern ha visitat
ele
aments i ha revistat
tea tropel!.
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Ha vingnt e un senzill csp
fíe vGnt
"El Liberal", de Bilbao, publica una crónica del Marroe,
signada per "El Tebib Arrumi",
que com se sep. amaga la signatura d'un millar espanyol
especialitzat en la critica, i
que conté la sintesi següent
dele combals 'Murets per alii/feriar IPn poeicions de la linia
de. Uad-Lan, assetjades durant
onze
pele moros:
"Hem travesea( per una si? nació cent vegades mes gin-ni
i mes critica que la creada i
trägacament rescata al jrtlrol i
l'agost ele tan y al. La serenitat i decisid d'bn general expert. la pericia i valor dele
cape de Regulare i del Terç,
l'inaudit i inesperat comportament e:trepen-mal d'un batald
(a ert n la Disnoia, el veritable
heroierne deis sitiats i el no
menys gran de l'aviació. la pericia providencial de l'ajust
tota aquesta suma de
taotors determinants
de Koba Darsa, obeïren a una
base essencial. dependiren d'una circumstancia fortuita. d'alguna cosa que cau fora de la
pericia, la vo+luntat i el dornini deis hornee:
"D'un eop de vent".
Eneara que sembli exagerat,
es cera rigorosament cert. que
ei que avui As motiu d'orgull
per a l'Exareit 1 d'alegria per
a la nació tota. pogué convertir-se en una incalculehle
trae...i d a, sois arria aun un airet
de Llevan! (el que avui regna.
per eaemple. i que apenes són
lleno brodats d'esgurna sobre
la verdor de la mar'. , haguessin
a g itad les aigües de la ¡dalia
Id l l'ad Lau. Si això hae.M-s
orerreent. la Ilnia (Eanuest riu
guarnida per une 1.500 bornes,
an gran par t indigenes, acierta, rada per tina prestad eonslant
i intensa d'una nombrosa harca Pilen-de a . afavorida extrumdinäriament pel terreny, armes'
ta Wat, serise reforeos. sanee
posimons, ni elements, ru en_
Paros preseiblos per torrat,
s'haurM quedat enfonsada i amb
això Xanten i Tetuhn i lot Yebala helarla quertat on preeäele eitnacid. no eols per la in- vasó de la harca rifenva, sinr; por Prelnamen! del "lr f" remolt treballat i preparat
pots caos hostils a Espatilya i
nl maghzen.
Amh aquest Llevan? Menean',
e le barcos que a Io ta Presa
des de M e lilla. Tifo Martín. CPU.
la i lambe Esnanya, conduïren
a Serrano, a Franco. a Pareja,
ata tahors, lee caixes de municions i queviures no haurien
pogut alarmar-ce a la P at ales ponues barcasses amb cniä
cornntävern, abans d'atracar a
aquesta, haurien sofert l'intens foc enemic, ja que domi•
nava le; alturas que cenen sobre la mar.
onc. at Llevant. sale
i hauriern avui de lamentar el saerifici de molts milers d'hornee, 1 d'heurn'ns-les
atta una rebeldia de Yebala, tan general rom la del Rif
en 1921."
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LA REUNID DEL DIRECTORI
A la retniM del Drectori assioliaaai per tal de, donar compte d . :lesna/Vea corrents, els
ots-:secretaris de Guerra. Martha. Itistrueció pública i Gräc.a i Justicia.
El general Vallespinosa ha
manifestat als periodistes que
en la reunió s'havia aprovat
en principi un projecte de dearel modificant la inspecció
general de tribunals. En el nota
projecte es donaran a la Junta
inspectora mes . tunantas i autonomia amb rubjecte que llore
r solucions puguin ésser mes
rapides i eficaces.
Ategi el general Vallespinnsa que tunb aquestes reformes
no es gravara en res el pres-

s

e

supost.

Aquest va dir tambe que en
la reunió del Directori s'havien
n !.anviat impressions subre les
amortitzaeions del personal.
El a naieral Vallespinosa, en
la seva conversa amb ele peIta exposat deeprds
In ereenea que el president del
Directori, en turnar del Merme. roniandrb nornea unes
res a 3Iadrid, traslladant-„0
desprAs a Sant Sebastia. El
dia 25 anirà, com se sap, a
Sa nt lago.
HA :MARNAT EL GENERAL
BERENGUER
Madrid, 17. - En el rapta
d'Irún ha sortit ovni, a les 925
del metí, el general Berenguer.
A l'estació ha 'sial acOm;apel gen gerMä, senyor Fre¡ferie; els generals Saco i Zur fina un centenar d'amieß
companys.
El general Berenguer, entre
tilines, ha eatat acomiadat pel
vice-almirall Aznar, generale
Vives, Daban, Piquer. marquesos d'Almanzor, Encinares,
comtes del Valle de Suchil,
Llobregat i Mondes; ex-clipulats Codorniu i Cierva lltiearti), Josep Llufs Torres, Calderón. Ozores 1 Santa Cruz.
També es tronaren a restació lea-cap del 'l'ere estranger,
tinent coronel Minan Astral,.

Hi han assistit el cap supecomrior de pulida 1
panys i comissaris.
UNAMI'NO I S O RIANO CAP A
MARSELLA
Tenerife, - Avui o denla els senyors Vi/ami/no 1 Sreruano. als guate.. vorn es sabut.
arriben els benefiets Pamnistia, prendran passatge on
un transatlàntic cap a Marsella.
El senyor Unamuno va acompanyat de la seva muller 1 del
seu liii l'erran.
El viatge des de Fuenventura a Tenerfie, durant el qua]
sofrieren un fort temporal. el
terma en un velen franef . s que
es trobav a al port de Cabra dos
dios aliene da conéixer's
nistia.
El senyor Unamuno i la sena familia s'allotarn Pll un hote l , i el s nvor Soriano el-intimara a 1rd
velcr.
SUBDELEGAT DE FARMACIA
PROCESSAT
Gijon. - La justicia ha aconseguit
esbrinar que el subdelegat de farmacia
Alfred Vinyes expenia en la seva
farmacia. ciandestinament, diverses
drogues pel qual delicte bou detingut.
Facilizä la detenció una jove que
patia una greu intaxicaci6 de morfina.
Aquesta jcwe manifestä als agents que
lhavia adquirida a la farmacia del senyor Vinyes.
Aquest ha estat processat i posat en
lEbertat amb fianza.
El governador l'ha destituit del carece de subdelegat.
RECURS DF:NEGAT
T..ta7,C , 16.-El TrIanal Supretn ha
tornat a aquesta Aucnéncia la causa
'fteguirla pel jutjat de Fuensaerada
emtra Manuela Arias, la qual fati
condeinnada a l'Ultima pena per haver etrerrezinat el seu marit.
L'Ah T• ibunal ha resnit el recurs
denegaran la modificació de la sentencia.
S'espera que l'Audiència informi favera hlement 'indu Ir.
CLAUSURA DE L'ASSEMBLEA
DE DIPUTACIONS CASTELLANES
Burgos, t7. - Sha celebrat la sessió de clausura de EAssemblea de Dipinacions de Castella i Lle6.
S'aun-da reunir-se perindicament,
que la primera sessió se celebri a Santander.
A la dita sessió seran convocades
Diputacions de les diles Castelles.
Sicordá un vot de gräcies al preni
dent de la corporaci6 de Burgos. per
Eencert amb que ha dirigir els debats.
Les conclusons acordades són:
SoWcitar la prórroga per sis MCSOS
del termita! concedit a les Diputacions
per liquidar els cridits que tenen contra l'Esta!.
Incautati.5 per aquest de les carreteres provincials.
Nfodificació dels Consells de Fo-

•

e

,

•

Ime7essar l'estudi per a un aprofitarneut integral de les agiles de la
g
coäri:Icica. del Duero, a tenor d'un pla orConstrucció rápida per l'Estat de
tots els pantans.
Creada d'Escales professionals.
Concessió a les Diputacions de Castella i Lleó , amb caräcter d'urgencia,
del reina de concerts económics que
gaudeixen les Bascongades i Navarra.
Pregar al Directori que suspengui
Eaplicació del Decret de 4 del corrent
sobre la reglamentac'ó dels serveis
pabEcs anrb motors mecanics, fins a
escamar les Diputacions i Cambres de
Comerç i Indústria.
EL DUC D'DitION RENUNCIA A
L'ALCALDÍA
El dile d'Oriol) II:1 eablografiat des de Londres dient qtte
per correu Miura -la vendimia del
Garrea d'alcalde do Madrid, per
al (Pie Lo deesignitt.
LES DEEUNCD)NS A MADRID
Durant Pelltim mes de juny,
5egnns e sidisHra que nubliea
l'ajuntarnent, el nombre de de_
funcions a Madrid ha estat de
fins ea guatee anys,
hi }tagua un total de hei metete.
DE LA MORT DE L'ALCALDE
DE TAJUSA
Madrid. 17.-Referent al trampas
de l'alcalde de Valfermosa de Tajafia, anit passada es va rebre al Jutjat de guardia una detallada comunicaciä signada pel director de l'Hospital Provmcial, donant compte de
que ande munir de la dita defunció,
aquella Direcció comunica per escrit,
cl dia 6 d'aquest mes, al Jutjat de
guardia, que ho era el del districte
de Bonavista, l'acta de defunei6 del
senyor Mutan García i García, signada pel doctor senyor Gregori Maraitón
LA TEMPERATURA
Madrid, 17.-Durant les darreres
vint-i-quatre horca la temperatura no
ha estat tan elevada corn els dies
passats.
Ea temperatura màxima d'ahir ha
estat de 38 gratis, a Córdova, i la
mininia d'avui ha estat de to a Santiago i León.
A Madrid, la máxima d'ahir ha este de 34 grato, i la mínima d'aval
de 18'1.

EL BRASIL

REPARACIONS

LES

AL JAN!,

Ha esclatat una al- La premsa francesa es mostra opt m sta
respecte a l'èxit de la Coliferencia
tre rebellié a l'Estat de Sergipe : Els Els Estats Units tindrian un representant a la Comissió de Reparacions
reb3ls augmenten
rä Iliurat denlh a les diferents
PrirfS, 17. - El "Petit Part1 avancen cap a en-Ir
delegar:Mate i es refereia a les
creta que no /letra d'esser
etapes successives per a l'evatill bon auguri el il/ P la onfeSantos
guacha económica ale In Ruhr
reneirt a hn a i posat immedintai a
Buenos Aires, 17. -- Segons
noticies de la frontera bras ira.
eselatat un altre tan ata
revoluei n mari a l'•stat
8.1gip e (Brasil)
Soldblil que el Govern ha enigut i que els revolucionaria
apoderat d'Arecajit. -navas,
ELS REBELS AUGMENTEN
31ontecideo, 17. _ Fts pes_
sntners al sine vapor at ,nlia i proce.
dent del Brasil, chuela que la situad,...) a San! Pau ifa greii.
Una personalitnt dc mault re_
neo ha deolarat que els rebela,
no solament no es retiren. smö
que cada dia aveneen e.tusiderablement. Es calcula que ei
nombre dels rebels no batea de
vint mil, a tegint - Se que campten amb molts voten_
inris etvils.
Els revolucionarle son abins
complelament de Semi No, p itatat la quid governa un trbuhvirat. Afegetx que els reholds
prendran quan vulatiin la emitía
de Santos, torea mal defensada,
i a la qual els rebels tenen
nombrosos pa rt id-ir is. - Hayas.
NOTA DE L'AMBAIXADA
Parte, 17 -les noticies referente a la situació de Sant Pau
rebudes a Pamba inda del Brasil d'aquesa acapital, segueixen
essent favorables al Gomero.
D'elles es dedueix que les autoritats confien (me. el moviment resti definitivament re.
primit molt aviat.
Altrament, reernentada ambaixada no té confirmado O., la
noticia referent a la stmopada
eleposició del Govern federal a
Sergipe. - Hayas.
-- HAN ESTAT PRORROGATS
ELS ACURDS DE LA "MICUM"
Dusseldorf. 17.-Els acords de la
"Itf icuni" relatius a les indastries
mecàniques, que expiraren el dia 15
del corrent, han estat prorroiats per
un mes. - Havas.
Irrt

ment a trnhmrllar, prenent. per
hace de la seca asea la nota
traneo-brit än
Els enrresp nsals de diverso.;
alnamis pnrisenrs es romplauen
de fer ressallnr que en e l disertes., d'alija el ernyor Mandonatal declara quo el Trar,tat
Verealles seguträ eesent

o

t

Per la cera para el diari anales "Dailv Express" diu que
mai. des de que aeribli la guerra,
s han manitestat desitios tan
gratis cona ara de resoldre els
pu-Mientes mundials pendent

REPRESENT.ANT AMERICA A
LA C.OMISSIO
Londres. i7 -L'enviat especial del "Petit Parision". diti
que durant la reunid relehrada
altir por lat prill1Pra CA11115.5,1(5
de la ConterAncia, el representan' ofirtós dele Estnts Units,
coronel Llagan. (bollen que el
set] GOVPJ'Il no tindria n'ap inennvenient ene un eintadh nordarneriva s.r>ient a la Comiesid de reparacions. per a la
eomprovacid de les faltes Arentuals d'Alemanya al compliment
dele setas compromisos.
Lan Comissió. en vista d'alzó,
neordh rimo nritieSt rintarlä ordamerieä tos desi g nat pPI president del Tribunal Permanent
do .Tustfcia internacional de La
Haya.
L'aesumple earli examinat
resolt avui matrix, per la Canfertmcia.
TarnbA estudia ä la dita Conearanaia el proferir' presenta/
per Frenen, eoneernent a les
sancione mre halaran d'aplicarse re Alemanya, en ras de falta.
Els diaris franeesas i anrzleene eStnn linanim m nt a posar de reinen Eambent de calma
i de confirmen que re nä en la
eutd d'ah etura de In C.enferimeia irteraliada.--Ilavas.
ELS TREBA1 LS r)F.
CONVENI ITALO-AUSTRIAC
M. HERRIOT
Roma, t7.-El president
ni i el ministre d'Austria a Roma,
Herriat ha pasLondres,
signaren ahir, al Ministeri de Nesat part del demati treballant amb
gocis Estrangers, Eacord econòmic' la seva delegacid.
italo-austriar. regalara les qüestions
Desprds ha visitat a Mr. 'MacDopendents entre els dos paltos per a
nahl, amb el gura. despees de conl'apticaci.; del tracto. de Sant Gerferenciar extensament, ha esmorzat.
main. - Havzts.
-Rasas,
L'ACTITUT D'ALUMANYA
Bernia, 17.-Els diaris alemanys
GUARDIA CIVIL MORT
expressen Ilur pessimisme referent
Mälaga, 17. - A la linia lerda de
al resultar tle la Conferencia interBobadilla a Alcäzar ion trobat greualiada, afirmant que Alemanya fati
ment ferit el guardia civil Rafe! Ti
as dels seus darrers recursos finanrius, de 59 anys. Portar immedataciera ami com ierrnviaris, industrials
ment al noble de Caninos, amb lelai en divises estrangeres per a aconjede disser curan. la morir. S'igseguir l'aplicació integra d e'informe
nora si fou atropellat pel tren, car per
Dawes i la retirada de les tronca
la seca gravetat i Ira manca de temes
de la conca del Rhur.-Ilavas.
no pegué declarar.
ELS DEUTES INTERALIATS
ATRACADORS DETINGUTS
Washington, 17. - Circu:a el ruIlnecia, 17. - Francesc Bailen San mor que el Gavera irances, i probaNicolás, conegut per "El Tuerto Feblement tambe' el Govern ruinE apeolipe", de 33 amo s, i Salvador Sa:es
fitaran viatge a Europa deis seBafios, "El Errante", se situaren a
nyors Hughes i Mellon per eructar
la carretera de Cartagena. al lloc codels deutes de guerra irancesos i itanegut pel Port de la Cadena, dopolians als Estats Units. Les negodasatt a atracar tots els viatgers que ' cintas versaran . no sobre una reducpassessin.
ció d'aquests delires, sin6 sobre un
Primerament deturaren un carro acord que faciliti el pagament d'anuamenat per Francesc de Paula Pérez, 'Jr
litats, a (mal cosa, practicament, seria
zo anys d'etlat, al qual prengueren
equivalent a una considerable reducel rentge i la cadena de pi ama que
ció d'aquests dentes.
portava. i després el deixaren anar.
La tresoreria americana ha elahoDespees dcturaren rmnr auto que conrat rio pla que tendeix a amortitzar
duia llar propietari, al qual Ii exigiel total deis dtutes interaliats. inren també cl que pertava.
clós els francesas i iralaaos, malgrat
Aquest, su cop fora de l'abast dels
que l'acord anth Arg aterra concedeix
atracadars, denuncia el fet a la guar- un termini dt 60'anys.-Havas.
dia civil, la qual dona una batuda,
LA DIETA A SAXONIA
acunsegMnt detenir-los.
Weimar, 17. - La Dieta ha aproCONSELL DE GUERRA
vat mr a meció, invitant al Reich a
Madrid, 17. - Denla, a les den 3C• negociar arnh els aliats amb les segorra l'ordre de la plaea, se celebrara
girmts condicions:
a la Sali de justicia de Presons Mi.
Discussió referent a les responsalitars un Con:ell de guerra d'oficials
bilitars de la guarra; evaquació imgeneral, per veure i fallar la causa mediata del; territoris ocupara; resinstruida contra un capita de nexerct
tabliment de la sobirania económica
pela supnsats delictes de desacatamtnt I
i administrativa d'Alemanya; amnisatemptat a Eautaritat.
tia per als condemnats pels Consells
de guerra de la Ruhr; participació
EL PItINCEP D'EGIPTE A
SEVILLA
d'Alemanya en les negociacions amb
Sevilla. - S'esté. a Sevilla el iguals drets que les altres potencies.
prince i, liereli d'Egipte, acom_ -Hayas.
panyat de la seca senyora i alPROTESTA
guate serventa.
Paris, 17.-Segons el corresponsal
finvisital, l'Alcazar, el Palau
de l'Exposició i alt tea riman-de l'"F:cho de Paiis" a Londres, els
menta notables, mostrant-se ad. represeutants de higollävia i Remítela
mirat (le les seres vellesea.
en la Conferencia interaliada, han
protestat contra l'escassa representad") que ha estat concedida als seus
respectius paises ea les treS COTI/i3-

NoVF3 RELIG1OSES

(Marmita llores: A /a C5peVa
de la Santa Creta (carrer
Magdalenes, 4).
110CPM d'expusiciót De dos
quarts de sis del mati a dos
quarts dcvil: t lt le. tarda.
Cort de Maria: Nostra Dona
de l'Esperança, a la cera cogióala.
Adoran:id Nocturna 'rinn de
Sera Ignasi de Loyala (a l'església wirraquia' del Chad).
vetjjes er, ifettgi de les :animes del Purga:ora: 'Inc
n do
Santa O' -& t rulla • S treta Brigtda,
a la eapel nt dc ;Teicorial.
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ELS TREBALLS DE LES CONII8SI0N3 :: LA SEGONA JORNADA DE LA CONFERENCIA
LOIld1'03, 17. - Ultra la con-

versa general que els capa de
les delegacions
les cine
de
gratis poteneies han litiga
aquest migrlia, la segona jornada de la Conferäncia ha 'as.
hit consagrada exelusivamcnt
als traballs d ls peritas.
Unicarnent la segona CemisNió que enten en la canea:lió de
lea garanties, s'In% reunit, per
peretntre els técnica franeesos
i geb5ues cikie mena l redaeeid d un projecte cornil que aee

,

les mesures que posen en
acedó el pla deis perita,
Les diermasid de la dita nata
començarà demh, a la tarda.
El primer Comité que estudia el que es refereix a faltes
i sancione, ha catad round des
de dos quarta de (lustre fina
a les set i es reunira de 110U
la farda,
Una nota completa comunirada ahir a la tarda a totes les
del anairme, ha servil de basas
per a In diseneió.
Els perits anglesos han presentat
Urs contra-prajecte maneenint
la majar part de les proposicions tranceses, fent-hi, perla, algunes variacions.
Per tenir en compre, fris allá on
se pot, les intencions angleses, els
perits francesas procediran a una redacció nora, des d'ara, per tal de donat garanties als portadors dels tres
cents matan, de marca i als portadors d'obligacions.
Sha decidir que la Comisan; de
Reparacions admetra en el seu si un
representant ainerica dat cas que es
tingues de comprovar alguna falta
per part d'Alernanya, però aquest delegar americà será ancnienat per la
mateixa Comissió de Reparacions;
rinicament en els cas que els <marre
delegats francés, anglés, belga i italià, de la Cornissió de Reparacions,
no es posin d'acord per a l'elecció
de la dita personalitat americana,
allavors será quan aquesta designació unirá a cae:Te del Tribunal Internacional Permanent de Justicia,
de La Haya.
Quant a les sancions eventuals
que es prendran si Alemanva no
compleix, es pot assegurar que es
tracta en aixn d'un extrem sobre el
qual Franea d'acord ands el Pailatnent, no comprometrà la se a Ilibertat d'acció.
La tercera Comissió estudia ço
que es refereix a transferències,
també sira reunit-}lavas,
CONSTITUID DE COMISSIONS
Londres, 17. - En la Conferencia interaliaria s'han constihin tres comissions, no dos,
con] va dir-se en un princtpi.
Una d'aquestes comisaMns, la
primera, de la conaptovaciO de
faltes d'Alemanya 1 aplicad/5 de
sancions eventuals; la segona,
del mescal de les garanties, i la
tercera estudiarh la qiiestiO de
les transferencies.
A les tres Comissions hi participan els amerienns i les tres
tu neiona ea n s rn u ti aneament
El sen or Ilerriot va conferenciar atan amb els senyors
Theunis, Hyrnans. general ?' ollet i diversos ticaties trancesos.
Havae.
DINAR E NHONOR DELS CAPS
DE LES DELEGACIONS
Londres, t7.-Al d'un ofert aquest
mati pcl senyor MaccInnald a l'Atheneum Club en 'tenor dels caps de les
dclegacions de les guatee gran; potencies, hi ass:stiren, du represemació de
França, el senyor Herriet; el senyor
Theunis, per Bélgica; el comte Hayashi, pel Japó, i el senyor de Stefan , per Italia.-Havas,
NOVES REUNIONS
Londres, 17.-Demä, a dos quarts de
nou, els caps de les delegacions de les
quatre potencies es reuniran a la reaitähicia del primer min -ente arias
per reprendre les converses.
Es possible que el senyor !traed°,
naif' sorti a la nit cap a Chequees.
Segueix Cum esturli qUestió de la
participació dels Dominis en la Conferencia.-Havas.
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COLISSIO A LA FRONTERA
iugoslava -búlgara
Belgrat, 17. - En una eoliSSib haDala a la frontera ingo-hülgara entre guárdies iugoslaus i comitadjis,

l'origen del qual s'ignora, han resultat motas catorze carrabiners i ceni
vint comitadjis.-Havaa.
CONVOCATORIA DEL
REICHSTtl G
Berlín, 17. - El Reichetag
ha estal convocat per al dia 22.
-11aNae.
ELS JOCS OLIIM PIC8
IIONA I IIENI
Parte, 17. - Als enitubats
minatoris del pes pesal,Clislon,
anales, venç Rugen, dele Estats
earripió ()limpie de 1 italO.
A -la segona volta del turneig
dels peS05 inoisea, Mao t.treauta
del Carrada, venç Bar-bula, espan
nyol. i Bersbes-Bvette, francés,
cene Mat: Dorar gil irlandés. flacas.
París, 17. - Doxa. Pea semi-oesAat. El nord-americä
Iloggp rIly venç el goleta Erl.
risa n e kv,
Einals reto, Skiff. Beresfard,
cingWS, 7 ininuts. 19 segons
1-5. Arriben (le g ues Giltnore,
nord-antericit i ci sufs Skhneider.-,-Havas.
Par s, 17. - Water-polo. - Eranea venç Bélgica, per 3 a o, quedant,
per tant, vencedora en aqueas torneig
En terminar el dimite dia dels jocs,
la classificaci6 general per nacious es
com segueix
1, Estats Unas. amis 5 6 punto
mig; 2, Austria amb
3, nana,
amb t 2; 4, Angläterra. amb tt; .s,
Suecia, amb 8. - Hayas.

Han resultat infructuosos les recerques deis va xells
de guerra en busca
de l'aviador Mac
Laren
Toqui0, 17.-Els contratorpediners
j a ponesas que serr a ren en cerca de
l'aviador bri anic Mac Laren, que dóna la valta al miar, no han trobat per
ara cap rastre de l'aparell.
Malg7at això, encara no s han perdut tones les esperances. puix e3 possible que Mac Laren aterrisses en algun indret interm diari entre Ye osofu. d'en sarti atrases d'ahir al mati, i
Paramushiru.-Elavas.
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ELS FERITS DE LA GUERRA
Viena, 17.-Els ferits de la guerra
es possessionaren del ministeri de
Finances, declarant que hi romandran fins que siguin preses en consideració llurs reivindicacions. liaras.
EL RECORD DEL VOL. DE
DURADA
Chames. 17.-Els aviador, Cospel
Drouninque sortiren altar d'aquest
aeròdrom, per barre el reco d mundial
de durada de vol cense escala I art.
tuallant-se en ple vol.
Han tornat aquesta tarda, desprifit
de 37 Iteres, 59 minuta i lo segons.

e

MORT DEL GENERAL
GARIBALDI
Roma, t7,-El general Riceio Garibaldi ha mort a les quatre i mitja
d'aquesta tarda.
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DE BARCELONA
L'estat d'En Gulmera
Les troves de darrera hora sobre
l'estat de salut de l'illustre poeta

N'Angel Guirnerá són que continua
dintre de la mateixa gravetat, cense
haver-hi hagut cap variació en sentit
de minora.
Con ja deuen saber els nostres
lectors, car la nova va córrer ahir
per tota Ii duran el glori6s dramaturg, la salut del qual inspirava cert
neguit d'un tetillas ençà, va agreujar-se la marinada passada, havent-hi
d'acudir ràpidament el doctor Soler
i Pla, que ami) els auxilis oportuna
aconsegui, de mornent, conjurar Eimrnittent perill d'un desetillae.
En Guirnerä va passar el dia d'ahir
en el n'arete estat de postraci6, que
a entrada de fose encara continuava.
A tres quarts de tres de la matinada, si be l'estar de lillustre malalt
no era desesperar, les impressions
són més aviat pesimistes.
No cal dir cont desitgem que no
es compleixin els tristos presagia que
dissortadarnent la naturalesa de
l'illustre malalt inspira.
EL BRIGADA LUNA, MORT
A tres quarts de dues de la Me
ens assahantern que acaba de morir
a la Quinta de Salut "L'Alianea"
el brigada municipal senyof Sadural
Luna.
Echa temps que patia una ma/altia del fetge, que tela thner per
la sera vida. Aquests darrers dies
shavia agreujat considerablement
Abans d'ahir ion traslladat, per haver -Iran demanat ell maleta, a la,
Quinta de Salar "L'Alianea".
Des de ida molla anys, el brls
goda Luna era el cap de la Guardia municipal armada que feia el
servei a la nir. Ell fou el que installa el servei nocturn de comunicar a la Premsa tares les noticies
de darrera hora.
Excel-lernt arnic, honre actiu i lleial,
havia donar provea evidente de la
seca bondat i honradesa, que el teten estimar de la Guardia municipal i de tothoni que el coneixia.
L'hora avaneada u., ens permet
donar mis detall,, del senyor Luna.
Res limitent a resenyar la pirdua
d'aquest hoe ama: del qual poden%
dir que pertanyia a la redacció de
tots els (natas de Barcelona, pel
gros l'iteres que sempre demostrà
pel periodisme.
Rebi el nostre condal la sesa

DE MADRID
UNAMUNO A PORTUGAL
Salamanca.-El diari local "El Adeque el sena.« Unantunes
lanta"
sorna cap a París, on romandrà diversos dies i després sortir a cap a
Coimbra, fixant la seca residència
la cap,tal portuguesa.
Aixtä no vol dir-aiegeix l'esmentat
diari-que Unamuno desisteixi del sea
viatge a l'Argentina i abres repúbliques sudarnericanes que des de fa moft
de temps l'han invitar perqué bi dord
conferencies, encara que no es pot prenisar la data d'actuest viatat.

ifflesgerefe ' '
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itaillanaliikaMMEMMilhel~a
: : INCIDENT.
i 1"i f .
-Ali je a la tarda se celebró, cona
aitundivena la sessiö pública del Ple
de rAjontament. Els regidors es reuniren ar Salú Nou del Consistori, a
les sis menys deu minuts. Presidia
el tinent coronel Alvarez de la Campa. Malgrat la calor insuportable. irresistible, assistiren a la sessió gairebe tots els regidors. que es ventaren tota Festona. Seis notava que
no estaven gaire acostumats a celebrar sessions, car escoltaren sempre
la lectura de l'acta de la sessié anterior i els oficis i dictamens. i els no
gaire fins d'oida demanaven tot sovint al .senyor que actuava de secretad que crides mes; el senyor Alvarez de la Campa i el tinent d'alcalde,
més habituats a aquestes coses, es
veien negres per poder parlar amb
els seas cents.
Oberta la sessió, es llegeix l'acta
de la sessió anterior. Ens agrada
molt: fon Ileurida atub calma i amb
teta mena de detalls. Dura, minut
mes, minut menys, mitja hora. Mentre - es llegia l'acta. entrà el senyor
Marimon, el qual saluda el senyor
Baleells. ient-li un sentit peten no
nahm si aquest pesó és degut a hacer estas el senyor Balcells el regir que ha demanat amb mes insistencia que l'acta es Ilegis amb veu
forta (cal esmentar, de. totes maneres, que quan el senyor Balcells veie
realitzat el seu desig, vertí del saló).
Despres. el senyor Marimon s'impacienta diverses vegades: &mana
un aje Inés d'educad& car no entén
el que diuen.
Aprovada l'acta de la sessió anterior, es passä. al
DESPATX OFICIAL
, Entre altres oficis i comunicacions,
hi ha els següents:
Comunicació del Govern civil, nornenant els senyors: Desideri Canals,
:losen Bailará i Antoni Jover, per
cobrir les tres vacants de regidor
que hi hada.
Dirnissió del regidor i tinent cralcalde suplent, senyor Valentí Via
Ventalle!). S'accepta.
Comunicad/5 de l'Alcaldia a la
Compan5ja del Metropolità recordant-li el dret de l'Ajuntament /le
nomenar la tercera part dels
dus del Consell d'Administració de la
Societat, presidint cl Consell l'al-

calde.

f

L'ORDRE DEL DIA
Llevat d'un dictamen, resta tot
aprovat.
Entre altres coses aprovades, esmenten):
Ratificant algunes cessanties.
Comissió de Finances. Negociat de
Pressupostos. — 1:11 proposant: Que
s'aprovi el projecte de transferincia
de eredits elaboras de confonnitat
amb la Comissió d'Hisenda pel sotascrit, i en virtut d'alai) sigui sotmes a l'Ajuntament en ple cl dictamen proposant transferir del Cap. X
Art. 3 Part. sconstruecia d'un passeis maritim segons nrojecte aprovat
Per R. I). de 25 de setembre de mata),
al Cap. IX. Art. 6, Part. única, la
guatana( de 43940503 pessetes. i
abonar en virtut d'aitó i amb caraeter de crèdits reconeguts, les quantitats que figuren en la segiient relactó. (Document Mur]. 1).
Un altre proposant: Primer. Que
s'elevi dictamen a l'Aitintament en
ple pesque sigui aprovat el dictamen
de censura deis rearmes municipals
de l'interior i eixarnpla corresponents
a l'exercici ecornimic 7022-23, emes
el 22 de mar,: darrer per la Comissió
mixta de senyors regidors i vocals
associats, lliurant despees l'expedient
a l'aprovació del Tribunal de Comp-

tes.
Segon. Que la Comissió d'Hisenda,
per tots els mitjans i elements al seu
abass. procedeixi a la censura i tramisació dels confptes d'anteriors caercicis, qualsevulga que sia l'estat en
qué es trobin, de conformitat amb
els preceptes de I.Atr. 575 de l'Estatut Municipal i R. O. del Ministeri
de la Governació de 28 de mare darrer.
Negociat d'Ingressos. — Acord de
l'Excma. Comissió nmnicipal permaHect de 3 de jume i 0 de ittliol
1924. aprovatori dels següents extrems:
Primer. Que sohn nut concurs per
adjudicar l'explotació durant deu
anys de l'ascensor installat al Monument a Colomb, pel tipus mínim
de 3.000 peSsetes rally i arnb subjeccid a les altres condicions contingudes en el plec a que es reiereix l'eatrem segon.
Segon. Que s'aprovi l'adjunt plec
de condicions que boira de regir el
Cita

CO/ICIII-S.

panyia del Metropolità, demana que
per sorteig s'elegeisi una comissió electora que nomeni els designats per formar part al Consell. Amb una finura que l'honora, el senyor Nualart
ama a entendre que li plauria formar

que el senyor Pages nomes hi
ha ässislit dos cope, a la reunió de eonstitueül j a una altra
en la qual dimití. lie obrat malament? (Mostees arreo' del sa16 d'estar £onformes amb el se-

part del Consell d'Administració del
Metropolità.
Un senyor regidor està conforme
amb el senyor Nualart, i alai abres
donen a entendre amb la mirada que
també els plauria entrar al Con.sell.
Els lectors recordaran que el arree
és retribuit.)
Se suspen la sessió per deu minuts
per tal de notnenar la Comissió electiva. Els regidors, amistosament, es
posen a parlar a crits; el Salé es
una olla de grills.
S'elegeix la Comissió electiva. lis
posen en una urna tots els notns deis
senyors regidors i es treuen paperetes
a l'atzar. 3 , a ft s , , , e`.
'01 o."
•'•
•
•
Surten atavorits per a la Comissió electiva els senyors N'adoren, Xereavins,
marqués de Zambrann, Castillo i J ancadena. Aquests senyors designaran els
regidors que hattran de formar part
fent un gros sacrifici, del Consell
d'Admittistració del Metronolit.i.
Al cap de tres quarts ea reprin la
sessió.
Es passa a elecció secreta del susplent del primer tinent d'alcalde, arree que ostentava el senyor Via. Sult
elegit, tal corn pensivem, el senyor
Manuel Seres, etl qual té la vota

nyor Nutelart.)
Plau-nos felicitar el senyoe
Nualart pel to patètic i sentimental que sap agafar. N'és un
mestre,
El senyor PAGES dita que tot
'el que ha dit el senyor Nualart
no ha fet res més que donar-li
Ila rad.
Es un (mart. d'onze. L'alcalde
aivera la sessid, la qual es reprendrii aquesla tarda.

en contra.

Es passà a la ve-nació de la
inseripeiö deis senvors regidora
darrerament nomenats ii lea C omissions municipals.
Vett's aci el resulta t de relee-

d() secreta:

Comis.sió de Beneficimcia i
Cementiris, Antoni Jover; ComissiA d'Obres particulars i
han itiaviel.
Comissió
Cultura, Ganals.
Es fan encara altres votacions per n lesignar els delogats
ile Eljuntament a entitats dependen!s. part. d'ell. Les elecCioMa PS fan om bloc.
Resultat: Institut d • Orientaió Desideri Canals i Antoni Jover: Escoja de
Cornere, Eraneese X. Garriga;
Patrona( de la Mentora Alsina.
Ardoni Ballabriga: Patronal de
l'Escota Catalana d'Art. Dramittic. Caries Gare a Atiné.
El senyor Castillo e la comissió
nomenadora dels senyors regidora
que han de formar part del Consell
d'Administració del Metropolità, declara que la dita comissió proposa
els senyors NUALART. TALLADA. DANILANS, NIAPOREL.L i
GARCIA FARIA. El senyor Zarnbrano din cate corre una altra candidatura. Es passa. dones, a votacié. I,a candidatura de l'oposieió,
que podría ésser que patrocines el
senyor Balcells, té força èxit; tant
que gairebé derrota l'altea i un /le!,
que anava en aquesta candidatura ha
estas elegit.
Resultat do l'elecció : Tallada.- 29 vots: Nualart. 25; Madoren, 25; (jarcia F aria, 25:
el senyor Darnians ha eslat
derrotat pel senyor del Rio.
qual I ja ebmitugul 26 vols. Els
altres elegits han tingut eis

Tercer. Que s'anuncii el concurs
en el "Boletín Oficial de la Provincia - , pel termini de 20 dies. d'acord
amb les prescrincions de l'Art. 162
de l'Estatut Municipal, facilitant-se a
la premsa local gacetilles referents a
la celebració del coneurs.
Diversos regidors. capitanejats pel
senyors jUVE, BALLARA i JUNCADELLA. es queixen del poc
temps que els donen per estudiar
l'ordre del dia: alguns no l'han rebuda fins al/ir mateix. Els homes
més dos o tres vota sobre ola
tenen gane; n le discutir , i els sap
>Pus contrincants. Duranl l'espeen això. L'ALCALDE els din que
erutini el senyor Nualart miran'Id ha prou qué ito conegui la
va bé que els que prenien els
Cotnissi6 Permanent. ja els ho &tnorns no s'oquivoquessin.
i/a tot preparas, gairebe fet. Amb
INCIDENT
tal mona s'enlacia una diseu,sió.
El senyor PACES (llegeixi
Es a propésit del nietarnen de la
ifflaffirewm~guswircempraine
Pajes, ami, j castellana', es
Comissié d'Obres Particular; i
mostea absolutament diSCO/IfOl'Ine
d'Urbanitzaci ó i Eixampla, que
tut amb el pobre seÎV
nyor Nualart, en el que fa
din: -Que s'aprovi el projecte d'Orj1
referiq ula a les pes( ions de la
denances Municipal,: de la ciutat
Ctunissid de riameml. e s peeialiota/nihil previa informació pública
t!,
mena en el problema de la illnacedada en Consistori del 3 de
m-!-•-ter.47,1,7:-.-!-.1-1.--z---tminació
t o ldelrica a. Barcelona.
e in,
'liare de Fans que som, anunciada
Diu que luis fa tot i‘11 tot sol,
al lauttleti Oficial de la provincia
Cense que
ningn, tI i redel 12 del mateix mes."
unir per a l`PS la Coinissió. No15"-(44-116rkwetwe.,:.;1-,-..4;t7
Els regidora descontents. que sén
nio: S s'lla rennit tres cegada.,
la majoria. demanen que el dictaquan es conslilui, mit e0p que
"
ell era fora i un all re en la
men quedi damunt la aula a ii de
quah es retirit. El senyor Si ta
ein
pugUer - 10 estudiar: parlen.
no
lart va noutenar p ll tot sol.
-brets!,dlacponbit.
z
sense dir-ho a la Comissió, una
L'ALCALDE insisteix en que
ponencia
do ferrita:s.
SEGUEIX EL DESPATX
s'aprovi, car n'In ha prou amb que
L'AL :: LES COLONIES ESEl senyor NUALART l'interla
Comissié
Permanent.
ho
conegui
romp, i el senyor Pagés, ;mili
COLARS
Segueix la discussi& quan. natulo que, eerlament, ens espanta,
— T'elegranies de conmine:Ido', ralment, els descontenta anaven
de J'aeribada que han tingut les deixar-se convencer. el senyor NUA- el fa callar. El senyor Pagóparla del servei d'incendis. i ti
(ille han
Colinurs
que no 6s ele la
¡mal. a Pedrosa i El Escorial. LART els déna pebtet. Diu que és comuniquen
ComissiO. Repeteix que tot el
"El senyor CASTILLO fa 1111 cert que tema] p0C ternps per es- que din es efod.
tudiar-se els dietämens i que cal
bonic discurs sobre les colantra
E) senyor Nr.u..uur
iesrOlarit irinterranvi, pel f o- que es doni a tots els regidnrs l'orell
tut uhu. i el SellyOr
are .1e1 cha de les sessions de la
inent de ramistat regional. i
ti dentaria que ho faci en
Cotnissió Permancin abans de les
eé . guantes coses mes.
easloollii.
s e nyor NEALAIIT din que
• L'ALCALDE glossa el diseura dites sessions i me després seis
'del senyor Castillo. j lemarm cotnuniqui el que ha estat aprovat setnure ha estat a ¡oda' deis SO(assentiment general); tot seguit, cl
nvors Tallada. Prim i Sandoya.
que els regidors apadrinin rada
senyor NUALART té una iniciaDiu que eoneix /non, perb moll,
Un a un dels infanfs de les cofe t ti-I t o reniarear, t • Is probleformidable, que consiste"( en
lònies de Madrid que vénen a
rnes Baretolona i sap (mo l es
convertir en revista les lardees del
isareelona.
rolen ahans les coses, Si lii ha dia, a fi que el públic ho pugui co(Els regidors s'entusiasmen;
Viril
municipals era
«asilan disnosats a ésser parimos nèixer. i la podrien vendre els pur- per lafracassos
manea de titellea.
dies urbans, Aixi.0 agrada mdt a
de colonials.)
aix6 cal f a r les coses ami ) pis
L'ALCALDE tributa !III>, g en- tothont. Lee paraules del senyor h e ut a de plotn.
Nualart exciten mas els regidora i
tils mots d'elogi a /a memòria
El mes greu és el pr n bletna de !a
de Giner de los Ríos, per ésser sostenen el anua criteri que quedi illuminacib eléctrica, porque
se les hm'
l'iniciador de les eolbnies esco- damunt de la mula aquest dictamen; d'haver amb companyie; forte,.
Din
l'alcalde 110, té mes remei que acrediu.
que cnneix aquest assumpte perquè
Diversos regidors, etil re ells din
l'ha toral de prop. Senyor PAGES:
un. seu parent, elogien la meHi ha una cosa que els té molt premòria de Giner de los /Vos. Al- ocupats. Ha de quedar damunt la I;F:a tocat ?) Si Migues cap iracas
en el problema de Tilluminat de les
guns dernanen que ronsti en
taula per a una altra sessió o bé per
dependéncies — continua el senyor
arfa l'homenalge, i el .seu
al final d'aquesta, que pot durar diNUALART — no unhastiria el de la
senyor DEL 1110. elernana
versos dies? Costa molt pensar-se d'aque, aprofitant l'arribada de les cord. Per fi s'entenen. Queda danitoot inurninacin' púbNca. Dia que a/ coatat nie la conalsorsci6 de regidor;
polbnies de Madrid. un Apunala taula fina al final de la present anomenaren una ponnela de téraica,
n-wat coro aquest. absolutilment
sessió, sia denia. denlà passat, d'aquí
a la qual es dona tota mena de !libesanonarquie (el senyor SALAS a vuit dies, quinze.
tats. D'ala?) se'n din que jo mono•sa15TON fa moviments d'aprovaEs
continua
normalment
l'ordre
politzo el volee resoldre el problema
It4i. , tribult un homenatge a un
del dia. S'aproven sense discussió els
de la illuminaci6. senyors regidora?
republieä.
dos
dictamens
que
segueixen
a
Si precisametn vaig fer tot això era
• S'acorda tributar aquest hoMenatge a l'home que funda la aquest; cap dels dos té importancia. pefed sabia el dificil que és el proLES
VOTACIONS
blema. aquesta gdett dificulto ho deIloabhe i magnfljea Eseo/a de
Es passa a les votacions assenyalades mostra el gran augment experimentat
Hosb, no de les Colònies Eseooficial.
pel pressupost, to (per
larg que són idea de rEcond- al despatx
El senyor NLIALART, parlant de
47700 d' in ic e del Pate.
Explica con) ha convocat dide
l'alcaldia
ela
comunicaci6
•
a la Com- verses ve gades la CurnisSió, .1
Ee
Comunicació de la Societat Materials i Edificació, &mamad que siguin designats els quatre regidor:
que han de formar t • art del Consell
d'Adm:nistració de la dita Societat.
Es producto un debut per la qüestió de la votaci
ó. L'alcalde proposa
que les votacions es facin al final
de tot. i ami s'acorda.
Comunicació del presiden: de la
yancomunitat, senyor Sala. /lemasrant que es designin els dos regidor,
que han de formar part de la Junta
de Govern de l'Institut d'Orientaciö
Prof essional.
Ofici del senyor Batirme preventant la dimissió de delegat de l'Ajuntament a l'Estola Catalana trArt
Dratnatie. S'accepta la ditnissi6.

NOTES

,1-tV1.1 hita ILUKULUtill...
Ola 17 Cita
a. SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL A
LES 7 DEL MATI. (Obaervacions d'Europa, Nord
d'Aldea i l'Adintie, rebude• per telegrafie serme fila)
La depressió barométrica de les Illes Britóniques
s'ha estés per tot el nord d'Europa amb lo qua l el
temps ha empitjorat a la major part de l'occident
europeu.—A la Península Ibérica no hi ha hagut
modificació important, dones persisteix la zona de
nuvolositat i algunes plovisques al Cantàbric i cel
relativament me al reate.

i

Dr.

Juliol

AL

IJ

•

1924
2. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA. A
LES 8 DEL MATI. (Observacioas de la Xarza
meteorclOgica catalana, comunicades oei telèfon):
de

El tetnps a Catalunya bo, mes existeixen almadanta inicuas i bolees altes a sota le regió costera,
arribant aquestes Mis la plana de Vich.—La temperatura maxima a Flix ha estat de 35 graos; la

INFORMATIVES

LA COLONIA ESCOLAR DE
CALDETES
A l'Alcaldia ahir etis focal/ p oi la següent nula:
Diumenge, en el tren que
sur t de l'estació dut Flança a
les den del matt. es I ra:in:n/:tren a Caldo:tes les einquatila
tildes que integren la Colionia

escolar que passarä aquest estun allí.
Aquesta Colònia escolar ha
rslat instal.lada a /a pineda si_
tuada al terme de Sant Vicens
de Llavaneres, propietat de la
senyora vidua de Campruht, que
l'ha cedida generosament per
aquest any amb el i tut fi.
La instatlacid d'acinesia pokmia s.'ha fet aprofttant pa y ellons de la Fira /le 3lostres disposats de Manera peti-

tes o-elimines trobessin en agitestaC,ulfsnia lotos les depentieneles ne r essüries per realitzar
en bones condicions la vida de
repeos i la labor escolar c o mpatible amb ella que 51,0 finalitat,
primordial d'aquest tipus d'unalit ucions.
..1questa installacid es conapon de 'los gratis pavellons per
dormitoris, un anee que serà
sala (IP testes , meniador en dies
de mal temps. biblioteca, proiercions c in e rnafogrhfiques, eI,('ui er;i E n uItrs dos pavellons
ostä insfallada la i la
in f ermer i tu.
o ff -e" e cht Prl
pavelló
tipo 0, disposant_se oluna euina
portatil de l'exilen posada a la
disposicM do r.i.funItiment pel
capita general .
Fha
I'VOÍS de U'. C. i lava_.
bus estan tieuradantent
bits anexos als pavellons destinats a dortnitnris.
A lii (dalia s'Itan entloent dos
grans etibo o rds. i les III n jOS roen,iaran cri tantos que e s tan tbsposades a la pineda de la Colónia.
la r te de la inau guras:hl d'aquesta Colimin que. cona toon
tuldra
diumenge ti litati. hi as s islirit SPIIVi'd
Forran Alvari • z do la l''.1i11(1)a.. PI
tiro-mi d'alcalde delegar tl e Cul
-tura.son CtiloeInm/abres do les Cranis s ions Muniei_
palla de Cultora u di .
Fa
reclOr de Sala V i eons de Llavarieres 1-Penetra els pavelloas tinp
l'Orinen la Col:inia.
A agotes( nete han esta t invilatiPS los 111111Miints i sPinui dp
Sun1 N'ieens de Llavaneueo i
Caldetes, i especialment la eillönin estimulo:a d'aquesta última poblaciO.
L'ESZ TACIO DELS .10SEPE1'S
DEL 1ift.1N METROPOLII'l
El tint o ,t, d'alcalde debirrat
d'Obr : es pUbliques sot medró a
ralo: ovario',
la Comissió 11111p e rnement, en la sessió
vinent ilia 22, un dictamen
proposant: -oue ron ) a resolti_
abd a la 41,0h:ola dcl dirretorgerent (hl Oran M e tropolith tte
maro:elote,
.t.. i ulp entitorni
tui amb Pinfnetnat ner la DiroreiA general dels Serveiv bloc.
lob o s. es modifiqui en tot el que
eal g to l'aeord adoptat per la
Colni•-, n O !lo Cie)Vel'll en jUllha
II U) do novembre darrer.
s'aeordi: Ninfos; Desistir dtee,_
pinten : l'etlieula de l'estació del
Gran M e tropolifit de la Plaea de
Lesseps, utilitzant rota casa
pa rt Mula r. Segon: 0ite s'em_
piad ! 'hl la forma proposada por
la Direceiti general deis S p rveis térnics en el seu informe
dol 1 7 d'octubre t le 1923. As a
dir. en el lto i. que en et sen dia
haorh d'ocupar el bnilatlor de
direeciO träfee a la fle',1,11111141'allllla d P l'Avingiula del Prineep d'.tstürit o u. a la Plaea Les_
Sep-. pon:, nil neupant d'aqinost
1-mt : tadnr inAs que la part ti'ell
per a peatons eixamplat per la
t'ad de ea ti immediala a
la casa, l'iris a deixar reduida
aquesta a tres inetr o. S d'anillada en la SeVa par! final. •-Tereer. Que 1, desenrolllin
planols presentals a la taanpanyia .1a1 tiran
Barcelona petipie els
en forma que lcela no de-t o mbotqui I oran! la vot • era t lt
l'at o lle,' andana de peaton.. si_
no dammit
r,)erna
si
guarir_
se allí abans d 3 1.e2vesson;•
ealeades icinoodialcos.
Otoo en pi . ..sentar notarturit dele
plhnols aeompanyi el proieete
tomplet i VII gonrcal el ole
tots eh: eleinitint,s nl 1 operfi_
eie peilti; o puguln esser exam
nata i aprovals ci reiormals
convonientruent, en Mellen) a
l'orna!
— Cinq116, QUP
Pu no Asser he roinlitzatuii
mediata, s'e/91Pu 1111 1
01
present acola' res es proinlja
respeeti o a los sorlides inilieades
per?) no projortades. davant de
l'esglesin i ell ha projectada aunpinten:, die la Plaea de Lesseps."

2.. !1'.d.NTS 2iUPERIOS A BARCELONA. (S ondatees de latmostera Rime, a
Altitud, =tres:
2 5 0,
500.
Direce16:
Yelocitat en metrea per segun:

SE

7 del mati);

SE.

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE L A UNIVERSIDAD DE RARCELÓNA
Mores d'observa ció: 7, 13 i 18
Barinnetre a zero i al nivel' de la mar: 762'9 7619, 7bo'9. — TermOmetre sec: 23 . 9, 27.7, 250. —
Termórnetre humit: 218 22'0, 22 . 3. — Htuni/at (c entessimes de saturació): 83, 70, 78. — Direccié del
reimt: ESE., S.. SSW.— Velocitat del vent er. m. per s.: 4, 7, 2. — Estat del cel: C. Cub. nuboso. —
Mena de mivels: Cu-Nb., Cu-Nb., Cu-Nb.
Temperautres catre mes a rombra
Máxima: 27'2. — Mínima: 21 . 4. — Minima prop del sol: 20 ' 9. — Oscilació termométrica: 5'8. —
Temperatura mitja: 243. — Precipitacié ;lignosa, des de les 7 horca del dia anterior a les 7 hores
del dia de la data: do min. — Recorregut del vent en el mateix període: 194 quiten-nena:s. — Observacions particulars: Calima.

Les sardanes

a la nil. a ehrrec de la cobla
Barcelona, que interpretara el
segnent programa;
"3Iuntanyes de Montg6", ViCena: Lluuwella ", (jarreta;
uSe rca amunt", Morera: "Llevar-atila", Bou; "Sol ixent",
( t ril: "Tul jogant", Sans.

DELS JUTJA I

S

ROBATORI
A L'ENTORN D'UN DECALEG
Durant la matinada d'ahir entraL'entusiasta i discretissim sardanisren Iladres a um magatzein del carta senyor Aureli Cortieila i Ilartet
rer ile Méndez Nhñez. Se»dugueren
des d'aquestes pagines esposa en un
mercaderies per valor de 1,600 pesdecaleg ço que en podriern dir la doesetes.
trina del sardanista. El senyor AnFURT
toni Garcia li discutí un deis punts
Una quinzena d'homes es preséndel decides amb notable ericen, atta)
TIAOLI
taren a casa de Laura Zatnano Garun extraordinari encere Contesta. / I
Per a dona, dissable, a la nit, viga, queixant-se i increpant-la persenyor Cortiell i la cosa queda zu
s'anitimia la interpretaciA
qué els seus bits els havien apedreun punt exeellent. llom liaría disen".tida" , cantada per Cuita Raga, gat. La dona demani auxili i els
tit sobre el movitnent dels braços en
Ci1111;epPid Callao, Ende Alvarez.
homes Ingiren. Havien desaparegut
dansar: els lectora recordaran tut el
Dedo ltadi, Canut Sabt, .1osep
luo pessctes que la dona tenia en
que es digné.
Fernändez i Alarins Sarretti.
/111 calaix.
1 ara deixeu-me que us sigui franc;
Diumenge, a la tarda, represa
jo amb la dectrina del sardanista exEN LLIBERTAT PROVISIOde "Loliengrin". en ealttl, canposada alai cutis una mena de reglaNAL
tada per Emili Vendrell, Earincnt, com una mena de gramática, no
Ilitjaneant la fiança de 1,000 peslista Utvoril, del p ostre roiblie.
lii cree gaire. Alai, de bailar sardas
A la 1111 es posara en escena setes, donar llibertat provisio110 es pas una eina, no és pas un
nal a Josep alartinez Sotornayor,
"La 'Eravinta", cantada pel reofici; és una cosa natural, esporitätila,
lobte u popular tenue Jame el qual hada ferit la seca esposa.
i el que balla be no és pesque hagi
Phi nas, el qual, enlusiasla e,,nt
DENUNCIA
llegit enlloc quina es la manera de
ningü de la i conciteMagi Roca ha denunciat que la
con
hallar. sitió que baila perquè
dor le Coreunilzatool d'aquesta
serie de, gratis obres muslo:11s, seva 1.1111CS1 es llega de tornar-li
diu que és d'aquella faisä com sha
ha ofert a l'empresa la seva 1i73 pessetes i roba que li hada deide bailar, pesque ell es el que balla
collaberaeid mes clesinteressa- aat.
la sardana amb sentiment.
EL juTJAT DE GUARDIA
da. A1111) en Planas alternaran
I cl ame malanient no en fará
en -La Traviata" la eminent arcap cas del que Ii digui un Illbre, perlii jutjat de la Concepeies duran:
tista Filomena Sotailaeli i
oné ell balla malament perqué és la
les ...ves llores de guardia, instruí
notable bariton Maro Rodondo.
manera que mes li plan, pesque cll és
diligéncies, lngressaren als caTRADICIONAL
comiAGTE
EL
labossos sis detinguts.
un estfipid.
DE TOTS ELS ItSTICS
Eroposavett, senyor Cortiella, que cl
El substituí el de l'Hospital, al
vostre dectileg fos promulgat a les
qual rellevará asta a 1, ellZe el
Diu un diari d'ahir:
ballades en forma de parlament; no
"Ja estit armat un piel. teaféll n as semb!ant cosa; les ballades a tral. con( s'al: toa quasi lots tils
..M1.1111,1n11nIM
islius a conseqüeneia dels teciutat. que no poden fer-se sota d'un
teil o una olivera, ni en uni prat verd stan:de de la campanya anterior
i amb vistes sil que POI. sueceir
o arran de la ruar blava. sinä en una
ett la propera.
placa amb un bar, o en un catnp en
Ara el eavall cle batalla l i s la
el qual. si bé ii ha turons i fondaladcs,
qüestiö
de les "exclusives" que
en !loe de teils i olivercs In ha palconcedeixen els autors d'obres
meres i tanals, i en lloc de bailar de
ADMINISTRACIO
llores a empreses o companyies.
cara a la mar ea fa de cara a una tanca
L'espuma que ha enci.)s el foil
Ila estat preaentada una pronos'.
de les obres dc1 .11eirsopolita. ja surha estat t racord adoplat fa ¡mes cié a la D ' india:16 de Tarragona deten un lion tros desnaturalitzades. Si
dies pel Sindicat iE.Irlisfes Lí- n/al/ala dictes per als diputats d'aa tot aix6 Iii aiegiu parlaments ten;
rica i Drainaties de Galalutiya, quella corporacio.
des de n Ialt de l'entarimar, parlaments
ilils seus mi /iinevitablement tnal pronunciats. pesque referent a que cap
l'N AurRE A.P.tT
bais es contraen a menys
toda.= no és orador: inevitablement
A la Mancomunitat, aldr, com dc
100 u 200 pesseles diarios amb
mal escoltats, perque els catalans ritnit
empreses que tinguin exclusiva. costuna no hi havia noticies. Hom
per sota el nas, la desmoralitzaciO pusabia, limé', qUe rl SenyOr Sala had'obres.
jará de to i acabaran tenint raO el;
El plet no s'ha prodult entre tia estat convidat a dinar pel proemp, .rda nesos anti-ba rce Ion istes, emempresaris i eötnies d'atiní. La piciad del /liad madrileny - A B C",
pordanitzants i empipadors.
protesta contra el i hit aeord ha desitjos le correspondrc a 1112 obseEl cesto: decáleg és una cosa ben
sor . git a Madrid per part de 1.1
qui similar del ;cuyos Jala.
raonada: en ell combaten totes ks turSooletat d'Autor:, d'un
pituts de les ballades artnils. 1-li lis
del Sindical d'Aelors per rolun puna per& que nn el puc aceep:ar
lre.
é.5 quan parlen del tracte degut arnh
UNA CIRCULAR DEL GOVERN
a 31adrid es ven que faeorit
les noies. A poc a por su tot
els lo lt'' g ut de dolió.
CIVIL
qtte dieu ho compleix al peu i le la Iletr.1
L.A COMEDIA CATALANA
algar) d'aquells sardanistes que en
Do % 'i'u t ta tdr esdeven i n'en lpot
acabar de hallar s'apunten en una lliqualiticar-se el nütnero que de
leeta quants punts Ma ya la sardana.
Cornéclia Catalana" apat : eiles nnstres ballades patrio) esdeveuir
xeria demit, dissabte.
una cosa tan cursi i earrinclona com
La direcriA traquesta puhlil'el governintor civil lis estas pucoció selmanal, fent un non esun hall de tardes d'un Club de tennis
de Sant Gervasi, i a la veritat hi troforç per correspondro a renta- blicada una circular disposant que
bariem a faltar el s,gmn rrngle
siastne (lela sella lectora, ha ott- per a la formacié d'una estadistica
"mamas" que critiquen vestits i pen- litigia del vigorós poeta Josep especial, comprensiva de lotes les da31. de Sagarra (l'autorització per des dcinoçtratives de l'actual destinats. a pesen titanes.
publicar les seves dilos obres cabdeilament de la vida econòmica
I la nieva disennformitat arriba al
"Lit careta" i "Caned d'una nit dels Municipis mas importants, i ea
seu grau mítxim quan dieu que sha de'
el termini maxim de quinze dies.
parlar amb la noia de la dreta i /lo dial tu".
Cona ja es recordara, la pri- siguin Ihuratles a la Secció de
ami) la de reamterra; si, si, potser teriin
AVIS
mera tle les diles obres, catre- Comptes inunicipals de l'emelga',
metal ra q , per?) jo de vegades voldria
Per l'Alcalina Se
el e-et • nla a l'intima do les sessions
parlar atnh una que no é5 a la dreta'
Govern, els pressupostos integres
nyor Mata( Vilaseon Sangtas,
Tcalre Intini, itrganit'zades d'ingressos i despeses, per conceptes
domicili ignorat, peque en iba ni a l'esquerra, sisé un a j e mes aval!,
ti
per Adriä ita 1. és considera- i articles, i amb l'exacta determinai hora rentera compategui al
i encara si, per atzar, la (inc a la
Negoriat d'Estadistica.
da la t'ahíla] iudre la produc- cié de totes les inversions i partides
dreta, de tantes coses corn voldria
idi leí gran poeta. La segona,
SIGN.1MENT D'ESCItIP'rUltA
ti no n'hi die cap; se'm posa un nus
aixi del Municipi de la capital cona
"Caneó d'una MI cristiu",
Al despatx d l'Alttaldia ha
perda el comete de punts, perdo
dels que en aquesta provincia caceestat signada l'eseriptura r e la- el ritme i tot se'n va en orris.
estrenada amb exit definitiu
tiva a Parrendittment pel teritüTeatro Rotnea en l'anterior tem- deixin de 20,0uu habitants; a aquest
ti han d'imprimir-se ràpidament els
J. NI. O.
ni de deu auys del quiosc de be.
porada lle lea
ea la
• ••
gudes instada/. al Passeig de
El noto d'En J'osen M. de Sa- seus respectius pressupostos, i si ab:O
davant la casa nüteero
Els vente del carrer del Clie- garra, unil. a l'aeurainent ans- no els fos possible fer-ho amb
1 0 1, a favor Id sonyee Josrp
promptitud que reclama la urgencia
Giran, per la quandLet de pes- nte. xamfria als de les Rieres turnst en "La Cm-ni-tila Cata- d'aquest servei, !tatuan de 'Mirar una
setes 317'95 znensuals. Fou ao- Alt a 1 Ba j as, han urganitzal, una lana", fa esperar que el vodels esnientats press 'upeoNtos
fueitzada pel notar' senyor escollltda audició de sardapes lum r.ino . te d'aquestn publreacid
dintre del termini fixat en la circular
Poal. •
per a dituipenge vinent, dia 20, constituirte un èxit e:'•clatant.

Liz) R'ciireb

LA NOVA
MANCOMUNITAT

Els pressupostos
dels Muntvpis

s

Divendre , 18 de julial de 1924

LA PUBLICITAT
La senyoreta Baron (Holanda), arribada primera, fou desqualificada per
haver fct el viratge amb una sola må.
Segona serie. - i, Monos (Anglaterra), 3 m. 20 s. 4-10; 2, Koster (Luxemburg ) , 3 111., 35 s.; 3, Colman (Estats Units); 4, Molina' (Hongrja);
5, Stoffel (Franca).
Tercera serie. - 1, Carson (An&aterra). 3 III. 39 s.; 2, Tapel (Suecia), 3 /11. 39 s.; 3, Schierich (Estats
Units); 4, Drazkova (1"teecoslovequia);
5, Kiffer (França).
Les dures primeres de cada serie es
classiiiquen per a la final.

rESPORTS

.

El torneig °limpie
de natació i rem
L'EQUIP DE FRANÇA HA
SORTIT VENCEDOR EN

WATER-POLO
100 METRES (Eliminatöries)
classiiicaren els dos primero de
rie i el millor tercer per a la
qual es disputara avui.
•••,:ra serie. - 1, Kealoha (E. U.)
3 s. 3-10; 2, Geblitz (Bélgica),
H s. 6- ; 3. Worthington (An), 1 m. 23 S. 2-10; 4, Due.Ds
,,1.•
série. -1, Dacha (Hon1 m. 1 Ss. 4-10; 2, Mac DoAnglaterra , 1 m. 21 s. 8-10;
.)Vilgenburg, (Holanda); 2,
(Japó); 5. Paulas (Franca).
,,g, arribat primer, fou desquaper mala sortida.
,ra serie. - 1, Wyatt (E. U.),
n s. 4-10; 2, Zeibig (França).
.5. 2-10; 3. Morris (Luxemrn. 41 s 4-10.
-a serie. - 1, Rawlinson (An-:a), 1 In. 18 s. 8-In; 2, Saita
1 m. 20 S. 2-10; 3, Vansena
,.:1) 1 ni. 24 s. 5-in.
., ,•na serie. - t. Thaulow (No1 m. 24 s.: 2. Sloclund (Suèni. 27 s. 4-1o; 23. Legat (T50• tiia), 1 M. 27 S. 8-10; 4, KuLuxemburg).
METRES BRACA (dones)
ora serie. - I. Gerar:In. (EsUnits). 3 m. 2 s. 6-10; 2, G111-virt
:tt rra). 3 n/. 32 s. 2-10; 3: Pel•
3 tn. 37 0.1 4, Mor!.
•F:anca).
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- SALTS AMB TRAMPOLI Es classificaren els tres peimers Ce
cada serie per a la final:
Primera série:
i. Pinkston (Estats Units). 5 punts;
2. Eve (Austràlia), 13 punts; 3. Sjnbert (SuCcia), 15 punto; 4. Viel (franca). 18 punts; 5. Lotjering (Hollanda), 25 punts; 6. .111acdona1d (Anglaterra), 29 Pues.
Segona serie:
I. White (Estats Units), 5 pUMS;
2. Hildir t 13; 3. 1 - {em5n0C
(Holla:ida), 14; 4. Mocveieii (Ang'aterra), 21; 5. Jacob (Franca), 23; 6.
Bischoff (Suissa), 29.
Tercera serie:
i. Desjardin (Estats Units). p punts;
2. LInfrriark (Suecia): 10 puntS; 3.
Balosz (Txecoslovàquia). i6 punts ; 4.
Roath (Franca). IQ ponis; 5. Linquist (Finlandia), 25 punts.

A

400 METRES ESTIL LLIURE
(Elitninatöries)
Primera serie:
i. Breyer E. U.), 5' 22” 4-10;
2. Hatiield (G. B.); 3. Ventur:ni (Iugoslàvia); 4. Christie (Austrna).
Segotta serie:
t. Ake Borg (Suècia), 5' 28" 2 animes: a. Actos (Txecoslovàquia); 3.
Sendjerdji (Iu oslàvia); Miyahata (tar5).

g

Tercera sirle:
a. Weismuller (E. U.), 5' 22" 2 dècimes: 2. Charlton (Austràlia); 3
ter (G. B.); 4. Pellegry (França).
Els dos primers no buscaren mes
que classificar-se
Quarta seric:
i. Arne Borg (Suecia). 5' 3
4
quints; 2. de Beaurepaire (Austrälial;
3. Onoda (tapó); 4. Zorrilla (Argentina).
Cinquena série:
t. Smith (E. U.). 5' 32" 4 declines;2. Annison ((. 13.); 3. Ve:-'tot
(Callada); 4. Danzeveren (Franca); 5.
Méndez (Espany•a).
200 MLTI1 ES ESE'ATLLA
(Eliminatòries)
(S'estableix el record elimpie)
1. lim'oha

.

1"

en 1' 13" 4-10.

.2. G. nuPz (nglgica),
19" 6-10.

3. Wz.,etraIngtla ',Gran Bretanya), l' 23" :2-10.
4. fue so (Frarara).
Ke31,1113 bal el romird
que era di' 11" 8-10.
Segona särle
1. .13ur ha (
),
18" 4-10.
2 . M 1 25 Dowaan ( Cn
a). 1' 21"
-tan
31 Van Wilgenharg, (11c.an-

y

BLATS

g

.

.

Ir

2-20.

3. Morts (Luxembourg'i,
14" 4-10.
Quarta sèrie
1. Rawitson (Gran Brela18" 3-10.
nya,

rece

((al:
et-, local
de
Cursrs !Oral
Ca
"IVAI1,11 extra Ce- elle .
ele
t irzets cerrent Centena
de
•
•
.
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te
3
3
*ti
e
le
e;etie
de;
1
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i
;Pite; e .1 srre
str.f.)
ea,․),an c,
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DESPULLES

Firu• ra 3
esmero
bef &Uf]

•

.

26 0 27
co 1/2 " 25
22 " 22 1/2
1 0 1:2 ' 20 1/2
18 1/2 " 19 1/2

Especie
Selecta
Mattest
Itell-licerti O.
Treileill • • .

•

Primera semifinal
1. Skallim (Estats Unils).
2, Kirliaiiin (Estats (Jable).
3. \\TiSte
dafritt' el 011111011 elas_
sif icat tercer.
Segona semifinal
1. De l'AO111)e (Beigica).
2. Lindero (Suimia).
I)OS CENTS METRES BIZAÇA (HOMES)
Primera semi-final
t. Skelton (Estats ('nits), en 3
m mas 2-10; 2. KirSChballin (EStatS
1. 1143), en 3 ni. 2 S. 6-10; 3. Wisse
(Suissa), co 3 111. 4 S. 2-10; 4. Hollosy (Iiongria); 5. Flint (Angratorra); 6. Pielvaty (Txecoslovàqu(a).
Neta victòria del guanyador.
El segeln lloc ha cstat, amb poc
avantatge, per a Kirschbaum. Skelton ha batut el record °limpie, que
des •le 1912 pertanyia a l'alemany
Bathe.
9e,gona semi-final
t. Decombe 1 13cMgico). en 3 minuts 2-10; 2. Lin•lers (Suecia),
3
in. 1 s. 4 . 101 3. Hemitnts (Suécia),
en 3 in. 3 s.; 4. Maw (Anglaterra);
5. Bistley (3-longria).
Decombé s'assegurá de la victórM en els elarrers so rnetres.

-
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ARTICLES PER A AUTOMOBIL
frotis reduits
J. Boix Soler. Carme, 36, ent.°

Oe
de

de

. le
(16

de

110 a 111
110 ti 113
70 " 77
75 ^ 76
74 • 71
71 • 711
4I" 43

t

•

GARROFES

Zipne
Sopeo V1011r0e
•elegra Casulla
Maulera

de

e

Ce
u.

huta 1 negra
03
de
eitti/Orea . .
Ce
rala
42
Kg.
en
senas
reus
ate
I
Ccuunt carro me.)
Negra EivItes

g

FARRATGES

Alee!a primera
de
airets segona.
Ce
Falta 'largueza
le
natas CUTIS .
Ce
tuna tronyera
de
Trepiden&
(Preus en pessetes 40 kg., gignut
carr0 KI111.)

gy

100

g

00 a 01
Pe • ea

80 " 85

(minan carro sea)

g le pee g

40 o 40
46 • 47
48 0 47
. . . .
44 • 41
. . . •

89 • 49

g

7 1/6 a 5

6 1/1
9 1/) • e
4 1/0 • 6

30 a 30
99 " 91

28 ^ 30
$ 7 58

aifarnatee

•
7i1ERC \T.--F1 d'abir fon bastant desanima!, i. per tant, reduides les transaceions.
MOBE: •':,--Malgrat sostenir-s el preu d'aguo:4 gra en plana, i les ofertes direcles cada vogada nu'is termes, als compra:
110' nbs1ant. poc deciiiils a adquirir-ne; potser es perquä obtenir millors condi(lons amh les properes art ibades,
('
Sr'IS
porour• no bi ha ei eonsum Eabans.
,;()LLITA NOVA.-Eaves i favons segueixen curo d'enlairament, i ahir le's poques ofertes que Si Savia ho eren a i 1 ¡
respertivameril. n lainunt vagd origen. Els ordis i eivades igualment segueixen anant arnunt, i sembla que 110 vulguin
..far-se. Les existents estan a 27 1 23 50 pessetes, respeetivamenl. Qui sap Si mes tan' canvil la decoració, si algú
intenta adquirir-ne de fora:lera.
antb poca variariö: no ohslant, anirem parlant-ne.
Els nutro:
Fern a inen1. pel hort 0011MX m nt deis lertors interessats, que la vincnt setmana tant sols hi Saur b mercat el dimarts,
Yo 22, i el dirnKros. din 23, re statil tontada Llotia els altres dies, o sigui el dilluns, el dijous, el divendres i ed dissahte,
explieant el motiu d'aitals festes.
Ii bloc de costum ja shi ha posat

e

.

,

y

La XVII( Yalta Ciclista a
Franc
(La 13.' etapa: 30 0 quilömetres)

CITAIANYA

La tretzena etapa do la Volta
França es entre totes la tc&s fácil. Ei
GELIDA
seo recorregut d'Estrasburg a Metz,
atril) tul total de . 3oo quilitm tres, cora.
Jocs Flcrals organitzats pel "Centre
port4 uns camino i cal-Meres en adRecreen' i Cultural"
mirable estat do conservació i om ejades sovint per arbres imiters, que
CARTELL
liii aquest temps presenten un aspec•e
t•splendId.
Premia
ordinaria
La cursa oferi peques novetats, I de
FuTlent.
la Iluita per al primer Iloc de la clasFLOR NA ¡'URAL, ofrena de la
LA 7.17mtI,TuosA ASSE11sificació general entre Bottecchia
entitat organitzadora, "Centre Ite11LEA: ENTIIA0111)1NARIA
Erantz no va haver-hi cap incide.ncia
1..1 1•'EDERAGIO
digne d'assenyalar. En canvi, Mude,' creatiu i Cultural". de Gelida, a !taAban:
a la /lid se re- va fer tot el possib:e per'prenclre ia ller poesia amorosa.
.al Teal re Eseula Eassem- revenja de l'etapa anterior, en la qual
ENGLANTINA, nfrena del MagIdea eviroordinitria de la Fede.II ific Ajuntayncnt de la vilo. a la mitaeiö,i per tal de discutir els li ion arrahassat el primer lloc que,
llar poesia de caräcter histöric o
rums esfaluls presentats per la ron' l'any pasar, hom creia que obtradicional.
tindria, i diverses vegades intenta
ponOuria ('II rat regada de la seVIOLA, oferta per un amant
avançar cls companys, el que len oe
va odust Une:C.
la cultura, al millor poema religiös
'isl el resultat de 'l'entrevis- ja en el cornenearnent de l'etapa íoso mcral.
ta eciebrada diniuris cutre, rc- sin assenya'ades velocitats notables.
Premie extraordinaris
presdniiirds (1015 Clubs de priDe totes maneres VeScaillut davanmen, Iliga, rompiens de sego- ter comprengue gairebé sempre molPremi de 'Illustre senyor Joan
un. 1 residents dolo Cornites
Colomer, alcalde de la poblaciö. Teen travessar
Provincials i nal ars, i que le- tes unitats, i únicament
ma (Hure.
qm ohjecte eeroar una so- les COSteS de Bache s'allargassà quelPrenii d'En Josep Farrés, primer
lueioi (que ni. anime D'oblar- Coto, cense arribar, però, a desgratinent d'alcalde. Tema Iliure.
se
ja era de preveure que nar-se.
Premi d'En Josep Cassan, segon
Entre. Frantz, guanyador de l'etapa
aqueista assornblea, non' l'antetinent d'alcalde. Tema Iliure,
rior. que pel mal eix
anterior, i Muller s'entatilä un "duer
toa pessetes ofertes per l'ex-dicelebrat. l'any passnt,
que anima a estones la cursa, perü cap putat N'Antoni Mirarle. Tenia lliure.
lranseorreria tranquitias
pogué
c:assiiicar-se
primer
deis d
Premi cedit per N'Antoni Jansament.
final de l'etapa.
Nie eompronem
na, ex.diputat. Tema lijare.
d'ohs- al E/
primer
arribat
loa
Alancourt,
en
4111.9:21d d'alguns delegats que
roo pessetes ofertes per En Lluís
.S011
iluguessin el ferm 11 h. 36 ni. 27 S., i el segon, Cuvelier,
Guarro. Tema lijare.
p 1'0
110 quie l'aSSemblea no
en 3 m. Inés.
loo pessetes ofertes per En Magi
pos
Mig minut més tard arriba un pele' Artigas. Tema lliure.
etidavant. Termal aquest
pun , lrobärern melt eticerta- tö integrst per Frautz Goetahals,
roo pessetes ofertes per N'Adrià
des les manifestaeions fel es Buysse. Bekmann, Degy, Muller i
Presas, Tema lliure.
per . representunts du Clubs foEnglebert.
roo pessetes per "La Gelidense,
rail; de que a n'011a) deixaI alxi :marea arribant tots amb poS. A.". Tema lijare.
ri ':3 d'assistir a aqu ts ardes,
temps clwsificantde
ca
diferencia
Ion pessetes ofertes per En Fron.
v:sla la pelea f t malitat d'algu,;;s dclog,als que no ¿lobeen se Janer co el 41 lloc i ()ter ) en el
cese Canals , Tenia Iliur,e.
general
després
de
La classificaci
fer obra pe sitiva amb Put iroo pessetes ofertes per En Pere
l'etapa Estrasburg- Ifetz és la seX011 II obstrueció.
Dagä. Terna Iliure.
(eunetiçit Eass eniblea un xie güent:
so pessetes ofertes pel rererend
tard de l'hora anunciada,
1, Botetell'a, tOt II. 14 m. IS U.
Jatune Via. Terna religiös o moral.
1 luint-se bel antuvi
2' Frantz, 191 h. 26 m. 44 s.
5o pessetes ofertes per En Pere
ei primer eseänd,i1 en anar-se
3, Brucero. 1 92 h. 5 in. 3 s.
Monistrol. Tema lijare.
a tiprovar les delegacions, arS.
33
ni.
h.
46
Aymo,
192
4,
loa pessetes ofertes per En Joan
riballt a amenaçar de suspren5. Buysse, 192 lt. 47 rn. 23 s.
dn't Pacte el lieleg,a1 governaTorras. 'Tema Rime.
s.
23
m.
30
h.
Bekmann,
1113
f iu"
6,
50 pessetes ofertes per En Joan
7, Tuy. 193 11. 47 tn. 5 S.
..)1 la fi. i •Iesprés d'una sö_
Garda Bo es. Tema lijare.
rie 'de discursos sense Ort,
8, Malee, 193 11. 50 tu. .43 s.
50 pessetes oferte: per Na Joana
linth p• nes i ireballs a 'vo9, Alancourt, 193 h. 56 In. 41 s.
Boate.11, vidas de Pascual. Terna
1 a r st s ' Ir r rplava I:t discussi,i
lo, Tiberghien, 191 h. 8 tn.
lijare.
de restaftit presentid
Ara limes falta Metz-Dunkerque,
leo pessetes ofertes per un amant
P01 la anuencia i retirant los
que
sera
recorregut
avai,
i
Dunkerque0 ,: 1/11, 11('S presentu•les pel
‚le la poesia. Tema lijare.
C. D. Paris. que es ¡ara diumenge
JUTiter. 17. E. tl. Sano i
511 pessetes ofertes pel doetorRaSernbla que el guanyador de la curviittt Catalunya. e si Eass miA Galés, 'neme de la vila. Tema
Iderl e s ilooantav., per donar U11 sa serà aquest any Bottecchia, al qual
lijare.
011-0 njornamen't a la seva Frantz, el luxembureues que ocupa el
50 pessetes ofertes per En Eral-'(Parid.
segon lloc. continurä fent una gUereg
volneiö ro féu n s'in/cm_ tema er guanyar el primer lloc. He cese Bertrand. Tema ure.
50 pessetes ofertes per En Pere
tö for d'una manera quelc,•,m aconsteira? Ti, Mibtem, per6, amb
orfusa. i • 11 haver v,•dat ape,
Sorolla. Tema llinre.
segons noticies fidedignes l'itzliä
tot,
21irtinAtarneni una vintena de dePretni °len per algunes senyoretes
es troba ba,tant esgobtt pels esiorços
lelok es
d'acinesia població a la ruillor poesia
- r preduf l'eseändol
elan arahä la paci uein )Ie1 de- que féu en pujar , els Pirrneus, i per
que canti les excelléneies de la dornaf
suspenent aquam causa fa scva victOria és inna gelidenca.
segura.
Prenü ofert per En Joan Bordas.
bui9111111110Bia91,11.12191131M141:41i9iii,clElMakii,TIANZNIIIN 19311 Tema Entre.
Premi •)fert per En Jaume Czzra dits.
ti
Tema lliure.
Premi ofert per En Francesc Pasii
cual. Terna Mitre.
lee;
Premi cien' per En Erancesc Rossell. Terna filme.
Premi d'En Joan Juncosas. Tema
( 12 322:1 L'AUTOMOBIL MUNDIAL 11 32 M la liare.
11
Una cava de generes de pum,
al 3 2nel-extra. oferta pel fabricant En
el fan
Narris Mumal, a la !trailer poesia
hemoristica de bona Ilei, que canti
del
u les utilitats i inconvettients ele les
samarretes a l'e›tin.
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Impressió general

••

París, ,17.-En el, partit final de
water-ptto rumie francés bat el belga per ares gols a zero.
LES: REGATES DE REM
Paris, r7.-Eil les proveo finals celebrades acinesia tarda, els resultats
han e,tc.t els següents:
Skiff: 1. Beresford (Anglaterra).
1) 05 ten punta: 1. Holanda; 2.
Franea.
Qualle amb tirnoner: 1. Stdssa; 2,
Fraut;a.,

,

g

..•

EL MATCH FINAL DE
1 WATER-POLO

.
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ELS FVANCESOS GUANYEN

,4

¡Mines arrugats alferneles 58/150 de
,ntenes arrugats alfarnates 60/o5 de
!Peklni
. . „ . .
„ . da
•1.1c cies
de •
Quilos
, . . „ . . . Ce
(kte.44 en Desveles loe kg. enib ese

:

AMOS
Bemba Callaspasra.
'Bomba

2. Sltoglund (Suiecia), t' 27"
4-10.
3. Legat (Txreoslovitquia),
1 21" 010.
4 , Eraborn (Luxemburg)•
SEMIFINAL 200 METRES BnA_
GA (110111EB)

LLOTJA

}oree ErtreM. O Anden/Pile • de 44 1/2 a 45
12 " 43
de
Fotens Extrem. o Ancialusla.
5 acorto cm-aneare
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•
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40 • • 4 4 ".
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1. Wumt ;Esials ijn!i.s.
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2. Zaibig ( . ra-.1ca),
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2. Suittic (Japó), I' 20"
2-10.
:3. Vansenus (Holanda),
24" 8-10.
(M'Atiene :Arte
f. Thaulow (Noruega),
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Condicions
Les composicions hauran d'ésser
traniese ., per tot el present mes de
jubel, a En Josep Eantanals, "CenGel''-

une

.
Recreatiu 1

Cultural-, de

"LIII.T.V.1{~10:91•1•111•111=••••••••7817.42Frailinli136•11571111,.
_

`Ase,
maememaommausInamr

ENYORA

Ni Mil HE Lit el°

Vídua d'En Josep Ant. E3arraquer

rinA

morí el dia 14 del corrent

havent rebut els Sants

Sagraments 1 la Benedicció Apostòlica
e (A. C. S.)

El seu nebot i Rdm. senyor Cardenal Artfuebis lae de Tarragona, fill lgnasi, Rita i Josepa, fills
politics, nets, germanes, germans polítics, nebots, nebots polítics, cosins i parents tots, participen a llurs amics i
coneguts tan sensible pèrdua, suplicant-los que la tinguin present eri llurs oracions i se 'serveixin assistir als funerals que per l'etern descans de la seva ánima se celebraran dernä, dissabte, dia 19 del corrent, a dos Quarts
d'onze, a la església parroquial de Santa Anna, pel qual favor els quedaran agraïts.
Les misses després de l'ofici i de seguida la del perdó.
EL DOL ES DONA PER A r.:0MIADAT

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

•

--mefeinffligmrezr

-1111Mtrrv'
PUBLICITAT

acempanyades d'en plec dos
manten'« el nom i adreça de l'atitor.
Els premis oferta pela senyors
Roma i junomaa queden reservats
ala autbrs geliddnes.

No es partiran prernis ni s'adjudicaran accèssit..
Els premis que en aquest cartell
no es detalla en que consisteixen,
secan quasi tots ells en metàllic, no
havent encara fixat Ilur vàlua els
donants. A mis a mis, s'estan recaptant encara altres premis importanta, que seran anunciats en cartel!
suplementari o adjudicats a treballs
de tema lijare.

La festa serà celebrada a l'er.vclat del "Centre", bastit a l'esmentat
afecte. el dia 17 del vinent agost,
a les quatre de la tarda.
Serà indispensable, per a S'arar
ek premia als guanyadors, que
aquesta assisteixin personalment a
la fasta a recollir-los, o que en cas
de força major hi trametin un delegat especial, que no podrá esser
cap membre del Jurat ni altre preniiat, i que sols podrá portar una
sola delegació. Altrament, bol» considerará renunciat el prensa

La Comissió organitzadora: Josep Rossell, presideal; jainne Vila,
Cantil Sàbat, Leonci Guilera, vocals. i Josep Fontanals, secretara
El Jurat qualificador: N'Artur J.
Palau Ximenes, president; J. Roure
i Torrent, Jaurne Roaquellas, Do manee Juncadella, Adrià Presas, Octavi S%Itor, vocals; Josep Maria
Roig, secretari.
Gelida, 14 de juliol de 1944
TERRASsfr
Revetlla Accident- :: Ine-end:
Nomenaments
Donatiu
Els jardins del "Carate Egarenc"
es velaren, diumenge a la nia
concorregudissir.-..s amb motiu de celebrar-se la primera de les tradicio-

nals revetlles d'estiu. Consisti aguasta er. la projecció d'escollides
cales alternadas amb sis cardanes
executades per la cobla "La Principal", les quals foren puntejades
per gran nombre de pareiles.
El nombras públic que concorregua a aquesta vetllada en sorti raolt
satisfet, constituint tot plegat un
veritable èxit.
En un descans, tingué lloc el sorteig deis premis de /a Festa dinjacto.

— Dissabte, a la ida un heme
anomenat Rotnä Ulldemolins i Rovira, de 56 anys, va catire a un pou
de casa say a, carrer Non, 5a, cense
que, sortosament, s'ocasiones cap farida d'iMportancia, gràcies a rimarvenció del jove Rarnon Canalla Querol, que, arr.b. perill de la seva pròpia vida, pegue extreure la víctima.
El valeras jora fou molt ielicitat
pe i san fet humanitari.
— Durant la =tinada de diomanga va calar-se foc a un bosc de

MOVIMENT MARITIM
Vaixells entrats
Vapor suer "Bailares". de
i escales, amb ritt''- Singapoore
rega general i 2 passalgoas.
Amarrat moll d'Espanya E.
Gonsi gnalari, Enberg.
Vapor espanyol "Cabo Huertas", de Gènova, amb cärrega
general. Amarra!. molí; dc Barcelona S. Consignatari, Ibarra
i Companyia.
Vapor espanyol "Rey Jaime
I". de Palma, amb eärrega general i 150 paffligera. Amarrat moll de les Drassanes. Conaigualari. Companyia Transinedit e rränia.
Llagut aspanyol "V:rgen del
Castillo", de Ttatrao,talla, amb
efndries.
Valer llalla "Duo Fratalli",
tla Marina di Carara, amb mabre.
Pailabol espanyol "Vicente
Ferrer". do Garrucha, amb
raga general. Vapor acamar "Variar Juni",
d'Ora:ora. zur.b eärroga gene.
rol. Amarra' moll Sant Bartran, Consignatari, CondamiDas.

Vapor espanyol "Muda R.".
da Palartits,. amb cita:toga general. Amarrat invhl d'Espanya
\V. Consignatari, Ramos.
ripm. espanyol "Jorge Juan".
de Valeraia, amb eärrega gan a ra!: Amarrljt . mor! d'F,spanya NE. Consignatari, Companyia Tran.smeditarräMa.
Vapor flanbs "Dagmar". de
Sundsvall. ami, fusta. Amarrat
moll de Muralla. Gonsigrialari,
Enberg.
Va p or aspanyol "Montavidao"
de Cädiz, amb cärraga general.
.Amarrat ti oil d'Espanya E.
Consignatari, Ripol.
Vapor esaanyol "Mar Adriatico", de Galeeston, ami) eärregia g eneral. Amarra! mol] de
la Barealionela. Consignatari,
Recalo i Fontbona.
Vaixe:Is sortits
Vapor ilaliä "Rossini", amb
arraga general- i taansit. cap
ia
a ("lancea i
Vapor espanyol "Maditerränao", amb bidons cap a
Palma.
Vapor espanyol "Re y Jaime
I/". amb eärrega general, cap
a Malló.
a- 14 , 2r 1/0/1.1PC "Einar Jan1",
amb eärrega general i 17ànsi:,
cap a Tarragona.
Valer espanyol "Adela", en

sobre la Torre de ¡Angel, terma
de Sant Lloren; del Munt, propietat
del baró de Quadres, agafant una
extensió de 25 hectáreas.
Van acudir-hi molas seins de Matadepera, guardia civil i bombera de
Terrassa, ela qua l s. aconseguiren dominar el foc.
— her haver complert el temps
assenyalat en els Sagrats Canons, ha
G1315117313
cessat en el seu càrrec de Superiora
a 0'50 pessetes tes deu
de l'Hospital Casa de Caritat de
Sant Llatzer, carnee que ha vingut
meres p are.uies i
per
exercint amb gran encera, la reve:: cada una d'excés
renda M. Presentació Esturé, essent
nombrada per substituir-la la res-e
renda :d. Lourdes Segurafies.
— Pel senyor bisbe de la Die,ce5i, doctor Guillamet, ha estat
nomenat director de la Congregació
ARQUES
de la !inmaculada i de Sant Lluís
Goinaga, el Prior doctor Molara, el
qual ha delegas a mossèn Pradera PREMSE S "lar'di""e5
ele s. / Otee d'aren. Mallorca, 12u, Intericr.
parqué el representi com a director en tots els assurnptes.
TAPISSOS
ed'rstauvr'sa
— El cònsol general d'Haití a
krpte1all g t en taple,54 reriftosus. Expa•
--..t
perrnaLen: 00 d'antros a ron, ara
Barcelona, En Lluis Maria Soler, arno on
%canee. tic. l'Ab:le/tetó de mares
ha ofert la major part deis llibres
wetnureg..._oo ren.prea eedie virder
eta case. F. , saataaaicca. basar*,
de la seva biblioteca al "Museu BifeEe . ii •oiteere late) .
blioteca Soler i Pakt", d'aquesta
Kns
ABFnxe,e9rs.
ciutat, per a quan estigui inaugu- VEN," numero
11, quart, seguna.
rada oficial:siena que sernbla será

a 010

VENDES

L'2:22: 2'7)=7'

Len aviat.
— Dimecres, a ja tarda va regist r ar-se un important incendi.
Sembla que nigua imprudent encengué unes bardisses que Id havia
al Torrent de Vallparadis, la llamarada de les quals arriba al utagatzem de fusta cie "Pals de Josep
Capella", situat al carrer de Salcuerna, ce
en el qual, i sota un cobert
d'uralita, lii baria una gran quantitat de fusta.
A rarribar-hi els bombers, tant
el cobert com la fusta estaven colo-

pletarnent destruits.

ELS ESPECTACLES

neeranneemme
- ,. TEATRESn-

LLOGUERS
rala
raolt
TRASP
» s. AS S O crutri.•, naant
:e:A) bletrePes t la g es, Loes e finote.one. itau-

C.4.114,0441+01141Meerentlenee'.
y TEATRE TIVOLE
Gran companyla d'bperaltaHana. — Director artistio
EUGENI PIERI

TEATRE NOVETATS*

TORREKT,
DENTISTA
rleva 14
/Fe 12 ' S / 1 de 5 $7.

Produc es del Camp de Tarragona, 5. A.
Garrar de Glrona, 87
Amb l'objecte de donar a conèixer e/er nostres

Telefon 98 S. P.
VINS, dama passat, de r o
a !a REOALAREM a tothom que es presenti z litre de la qualitat de

0 5 0 ptes. litre.

Nota. — Aquesta casa no ti cap sucursaL

e

TITATRI COMIC f.
n:t. a
d n ,7,
cit de la
trece e:. vint Ola iros
4

C—R C

12'.
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exd
l'Lrlä I No- 1:
uartonalg 1 A
ers; Ititosa prev.enterM
y

set9,7a
l tarh,cd
ritg, : I e

a seas eis que paterno:, de BLENORRAGIA,
VENE111, MALALTIES
DZ LA PELL, AVARI051, DEBILITAT GENITAL, MATRIT, PROSTATA, 131.k.E•
TA 1 RONYONS, que la CUEVA MODERNA DE LA MENEE ele Vünlca f
d POI
°ter/Y-loe Minore garantias per ID g uerlment repld 1 radical de 11Ureiamala.
ANALISIB DE SANG I D'ORINA
CONSULTA: del • 1. EoonOmleas de a a E. CARRER AR1PLE, 12,
balada
MEMO a Feeeleels de Le Ideree/

INTERESSA Sé SER

Aval. tlieandres. Senyoret larn.

pista, Tomaset cobrador de Boa

aneas, Caçadora d'hornea, Pe.
cruel», q ua:ea jore.ada de El
secret d'Alta Roca.

es444+»•••••••••~4.4-,

COLISFUNI
TeliNfon 3535 A.

Avui, divendres. Tarda, a 1
1 las cine.. NM a les deu.
grans .S,'i,n-ls.
I
TERESETA PONS
Colossai-a programes
flotables rellioules
Exit deis fazil,,-)a elelisles t
tcs

airiMaRYSZIMMICOMMICIIIIRMAVANIVIIMML-111~1.
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NIX

graffla
por
!)alt,-ji,, QUE FA EL. e
• SEU MARIT', couldia per e

Laan i Dória

o SAL Núm. 113, i EL pamP10 DE afma, cómica, per „
Paul Parrott, — Dissabte:

TURO- PARK
Magalfies jardins on es frueix
unit deliciosa t(' mperatura. Avui,
a les dotze da Pm Ii!, Ele treballa maravillosos de la
TROUPE JAPONESA NI-PON

sense gran esforç, sinó pensant també en que curi l'epidermis de teta irritació,
grans, rojors, etc.

equilibristas, antipodistes, per-

xistes, malabaristas, treballs en
l'escala vertical.
DESCENS EMOCIONANT PER
LA CORDA EN TENSIO
La troupe NI-PON fa els seus
Schalls al centre de la gran
plaaa de festes del Timó.
Cada nd eoncert a la gran
pina parla Banda Militar. larda i ni; funcionan lotes les
grans atracciona: WiltchingWawea. Auto-round, La casa
taicantada. El laberinte, !V unialiVes 151-lies, etc., ele.
Dabais:
"ABBliii:i" EL. LOOPING THE

4

Cinema Princesa
:TU tornan», nomero 14
reletoa t371 A.

mes emocionan? de tots els
que aya) figuren en els prograns patee (l'ab acmes tick
eions. Espectitele efectuat
apare)) especial que s'insta/larai
a la gran piara de festes del
Tintó.
"ARBINS", EL LOOPING THE
LOOP DE LA MORT
de sensariö.

memeneweamor
PARC
Ir

Oran centre
1,14 d'etreceione

En

aquest local es frueix una
agradusa.
a temperatura
per havari gran renovació
Avui. divendras, -its
Prog r ma ,juniu. La portera de
la Utbrica, einfluana i darrera
Jo)'?'Pedre cho, grandiosa
pral-break-e naaiöttat. M'aoje; de
la celebro artista Pauleta Landals i el va !cut Tratador de
braus Pecina:11c. Percalina barata, g rimrlio.;a i't.1,'eWa. per
E
- nid Lami a !. Ajurta. La fines-

Ira del clavara, gra adirís drama
par Lebs
La fira dei poble, cinta cómica molt ataire.
Ialluns, dita , gyfiratieses es) te.
nfts: Enteresa de earäoter, pa!
catabre Willinm l'amura. El
trIcauf de l'amor, pas erninents

91 o

•S' )1M9f:?qins If(Alt/
.tit

NIX

és, doncs, un factor precies
per a l'operació d'afaitar-se i
al mateix temps un producte
d'higiene per a la pell.

Usant la Pasta

NIX

s'eviten tots els perills de contagi, no sols per la naturalesa
de la Pasta en si, sine també
per que s'eliminen sabons,
brotxes, vasos i Iota mena
d'objectes porta-microbis.
Usant

la Pasta NIX

simplificara l'operació. d'afai-

tar-se , hi empleara tres o
quatre minuts, no sentirà desprs cap irritació ni molestia
a la pell i, si - la tenia abans
d'afanar-se, lt desapareixerà,
perque, cal no oblidar-ho,
LA «PASTA NIX. ES ,
ABANS DE TOT, UN PRODUCTE PER A L'EPIDERMIS.
DEMAN1-HO gut DPOGUERSES. , PERFUME.

El Boa mrg agradable 1
I frese de Barcelona
A V1/..
te,. aütl:
EL REDEMPTOR FLOR1A;
Erl CONTRA DE TOT14071;
SEPdDerZS OPOSATS,
erPecla de le
artista
Arma
Cafè-restaurant CARDO
Per a agrrnlab/es vetGarle.,

iromeoliffleser000eweemeoe

e

-CAPSES UE LUXE
tie bant i1 ata. Gt1

leinnwrere
on.Lac.L.L.:., a.c. lattnue
i
i or-inrete de tot,., clames ea roe- 1
/elle I Diloes. FU:pldese CO ei; n.11.
eirreer Luna Cine:anea. eta (an.
5 ,-e In-1.^11 1 1111Hr. n . lata lit B. P. 1
...,n,...................
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ee~reirteentsi-,
IIMIRIMBEZEMNIKE=91.9
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Els prerlileetes de les familias distingides

E

Exclusiu programa aniericä Fox
•
.
A Avui. !in-Pudres, gran n'aria. Seguint la mort, de gran emoció
S par Catarles Jones. La mar i ola pelaos, de molt riure,
11 sorollds de la super-produccid Fox. SI arriba Phivern, mera- •
al.
,
•
lii y eita utaartuOiaa pe¡S attunents artistas Pere Marmons, i aterla •
5. Forrest. Dilluns, estrena dr la grandiosa pellícula
E

IIIIICIEEDINNEURNSINEENS11111lituRanaumezzzazzawat.
I/

3,e00 quilos de

glaç diaris es consumeixen al Saló art

X-KX.7j1E4'1' .4%.11.1.4 •

Les Saluilneu han parte la
salad a casa mema Beben,
cena nigua mineral delitosa
que ens dóna gaza
arlo, perque paJnm be I no
en. molesta l'arerllisme.
Cazad

meta. de U bordo de...as

Per • o Uta : Seo ese
muden...S
du De »tu nos.. 1 taus. s. 4. t.

El

o per ebienir la temperatura dels Pireneus. Unica
instaLlació de ventilació a Espanya
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Teatre Curda/ e
einema

7 Avui, dIvendres, tarda 1 nit, reo- ."

n,eere-et. Une 1 -a l ts: t
Le '111,M/e pol , frfile Les nace.
f
e de le Virtuddes; 1,, IGrnoses r0ruelie:- El cuprem traaor; Entereaa.
de errante/. 1 El brillant robat; V
I 10111ada de B. Hitere,-11 palitcula
El lucre d'Alla Roca

GRANS EXISTENCIES

'01116,i:el

...444.114fre3eue1,e.r1.,r,

-1444,4448044444ssses444.W

I RIenoment.21 - Pedró 7
.ir
Wzrkvria
.I.

P
Avi, divendres . 1 . xit g : L'època 0••
Daniel Come, 1 1 il enknOls; El
triomf de l'amor; El terr:ble covard, pe r witul," l'i',,.cIl
Lo se.. i.
nyorete del cabell curt; Le veinste
4 d'En Pamplinas. Giumenge, MI, es- A
. trenes, L'època de D.unel !done. :.
4
111 I IV eB/20!Bs
j

2

Menjadors • Dormitoris - Salons
Fabricació Esmerada

PREUS RARATISSIMS
No hi ha fàbrica que pugui competir amb aquests magatzems
111111111111111111111111

'f.'IBA,OKLOSG
t.norne nt.. e mi or
erpecittc per & tre,c4re

per aejr ueziur.

te-.4 ida4lefetroguerie,
?O
A.
e.

1

• •

rer a cPsairents I D2teig3. .ntlt ea Casa BA RGt7tS, Garrar

Pathi Parc

arliatas Caoira Windorf, Dassie
Lowe Italairt &a-ay.'"
Ill&INIEUNN11101111AVAIISSILIU_NiltillASSIENIA3.22161i1LEEISAtEliin
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La Pasta

Vlecco Registrado.

Path Parc PlEs, ETC.. Al PPEL/ DE 250 PESSETES TUB

S"

DRE.TON S1NGH
$y S:u(2.1.1e
Bi bella tiatasaaina a.
Z IRANIA MANZANARES 2
Els celebres acróbatas
O'DELLY3 TROUPE
.
Exitäs dels coutl:hristes •
MARGELOS
Grans ovaciona a la popu..a
lar artista
;
TEE.E3ETA pords
9.
Selecta i er.cluiiiu r:.ineitori. t
Esplendtaa proseo:aoje e
—
' Cada dia
PONS
Diumenge, (Mueras fun_
nious de la temporada.
(;aandiös festival a pretil,:
, de l'Aosociació tPagents ar- .
e listas d'espectacles d'ispall a.
X
Z
sra-l-yeet-Oneenneeel$44441->t ,'.

A AFAITAR

ha estat elaborada pensant no
sols en que ha de suavitzar
el pèl per a fer-lo tallable

LOOP

tlivendr

p s: El. 't'OMSy TRE DE LA GELoskei,
s»)..

9

n-xit le la s.nIn'r-reVue..
R1C..RIC

a
le+04440VitrilemertrimeKe›Pl,
;4-11-aanaeateaeaaaa.a.aaacett-e4.0'-'
;
ELDORADO
Coliseo de earletata

e. 0

VIES URINARIO?.

Teatres Triomf ì Mahni.
i Cinema Non

41~.144.14444
4

¡Aval, (Leandras. nit, a un
d'drize,
LOS CHATOS
Dissalde. tarda, a les cinc,
malinee especial: Los chatos. Nit: Los chatos. Diu.1
menge, tarda 1 nit l'obra
del dia
LOS CHATOS
Es despatxa a comptaduria.
Z.;.,»K+04444-e-'54.1‹.24444444«
e-AK1,11.M . 11.341 4.11,, ,r.v>50.0-4

DIVERSES
de Peaeres,cri.

Avui, diverulres: El scoret
d'Alta Roca, einquena jornada.

▪ FATTI NOU RIC.
Companyia cOmico - dramkOca
ALBA-BONAFE

eßte80121.71.14.4.11eäußMaren/~inOlaVitL2,

se ,.ortg

Excelsior

j mav. NOVETATE UNIVER-

M44444.11.41-tieb044.
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DIVERSOS —

Diana - Argentina

Daugiaa

. reí'. 97".. A PASTA PER

'

Enteresa dia caràcter. Suprem
Tresor. Charlot tramoista. Les
naces de la Virtudztes.

n Dissabte, nit,
AIDA
, per les senyores llaga i (]ala' i els senyors Alvar,.
Radi i Sabat.
Diumenga, tarda, dances
rapreaentariat de
LOHENG,RIN
versió catalana, per retaltrora tenor
EMILI VENDRELL
Diunlenge, nit,
LA TRAV1ATA
Filomena Suti
4) la er la div anac i ele calebraa artnaale !
' &turne Nanas i Maro Re- 3
ciando.
l

ric, 15, prop Ferrar.. V1E:U:e Ce 7 a 11 /da.

PELL, CABELL 1 smus
IleFpnam

•

nassishim

HaS: , cap a Valancia.

Velar espanyol -Bautista",
en Pasa, cap a Vt.encia.
Lla ga( espanaol "Fernando
Gasset", amb cärrega general,
cap a Vinaroa.
Pailebot espanyol
Freixas", amb cärrega general,
cap a Ciutadella.
Ila gut es p anyol "Maria Dolores", en llast, cap a Torrevalla.
Vapor espanyol "Ana.
amb el san equipa ca p a la ora
Vapor holandès "Johanna",
arnb bidons buits, cap a Malta,
"V o tar itattä "Sauro". en /last,
cap a Isolella.

Divendres, 18 de julio. de

c.A.Rwrm
ANGELS.

núm.
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