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ANGEL QUIMERA HA MORT

Catalunya perd el seu poeta
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Ahir, a les dotze hores vuit minuts, lliurà Fänima el patriarca de les lletres
catalanes :-: El dol de la ciutat
de Catalunya
En Guirnerä és mora Els t ris_

tos presagis d'aquests darrers
dies s han completa. Ahir. a les
dotze llores i volt minuts, el
gloriös poeta traspassa.
ELS DARRERS DIES
DEL POETA
Slavia donat poca publicitat
a la malaltia que de feia uns
quinze dies el retarda a casa, a
es que de molt temps ença les
torees falques del poeta minvaren considerablernent, i ell
s'havia fet a un regim de vida
retret. deixant, àsiiitac, d'acudir
o limitant extraordinàriament
Cassistencia als !loes que li
eren Inés habitualls.
Encara diumenge, en dir-li
que una cobla ha y al de locar
aquall mati la sardana da la
Santa Espina, per la qual tenla
una allende; especial. va prraar
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el illevessin per sentir-la
interpretar en el piano per la
senyorela Adriana Ab-tasa-art.
Aban. d'abir, el mala» snfrt
un greu afile d'urètnia que Un
témer la imminimeia de la mort.
El doetor Solé i Pla vetlla constantment par a g ain t ar - li la vida
i atanuar - li els sofrinnints. Tots
els ve-forros no (oren proa per
evitar el dasenllaa, quo araihä al
cap de poes moments d'havarse - li • nalministrat els auxilis espirituals.
que
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CARNET DE
LES LLETRES
ANGEL GUIMERA
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I-ull de dietari
GUIMERA, TAL CO.!! EL
VER;

Guimera. Quanta de gent repeteix el
. catalana ha titigut en
mestre que acaba de seu nona a llores d'ara! I remarqueu
que. en aquest cas, coto en el de tot
la tigura Inés alta i
•4 La seca Ilum iIlumina home de teatro la repetició nu te cap
cosa de inecanica o de banal. Tothom
da la nostra
a Catalunya sap qui era l'Angel Gua
de rally 1875 en qua Gua
r_bte als Joca Florals el seu mera ; tothom a Barcelona l'havia vist
accésit, fina a 1923, data amb el seu capell bomba le; seves ullcres. el seu bigoti harizzontal, la seca
•
segoa llibre de paesies",
barba partida, el gep incipleat de la
"Lany mil" projecta el
damunt totee les pronta- seva esquelas, carninant Rambla avall
ateräries que es succeeixen. o Rambla arruma amb un pas una mi.ace; i tempestalatit, totes les ca indecis. ale ntiop.
.s han cantat en el seu vers.
Per a molo, per a mi mateix , aques-. tea guimeraniana ée teta de ta figura ha esta la primera que ha
acta Hl creixen, tamba, pe- i representat en el meu pensarnent d'inI
r.a
• rases blanquee de la anclan- ¡ fant a imatge de la gloria literaria.
anta la inspiracia que ama els Verdaguer va morir quan jo tot just
escenans es re-clon entre les cut-u:Nasa a adonar-rae que els llibres
rs parets fumadas de la llar han estat escrits per alga. Maragall,
, le; cançons dolces da la la mart lii qual Na coincidir sola, els
, nrieu que un plor silencias, naeus pr:mers assaigs, no tenia una
g - -aria apaga la remor apassio- popularaat tan extensa com la de l'autor de "Terna Baixa", que sorna soaabra d'Angel Guimerä podeu vint a saludar el Públic dalt estant
re
:1 Fidillic, l'heroic, l'elegiac
deis escenaris i vivia al carrer
'asa • de la tendresa de "l'escala Pe:ritxol.
pernera" conviuen amb el,
En sal cop vàrem parlar arnb don
ferrenys de "La mor sial Angel, no fa gaires anys. portant amb
r sa
ie V
"L'any mil" i "Poblet", altres senyors un 'álbum d'homenatge
la
eguejants,
de pasaje., pre- dels catalans de Cuba. El seu rostre,
u les estraiee emocionadas que ele pèls feien ferotge, vist d'ael poeta "A una morta". rrop tenia una %acaben, in fantivala.
La lírica d'Angel Guimerä és tot Els uits se li encantaven, no veient apeea
xiulen ele venta de la nes l'interlocutor, i la boca /i somnaa
hi gernega la boletas dels amb una sensació d'allunyament
•
hi canta sovint Focal( dalt
Ara el seu soniriure encara ens apad e '.,:bre.
reja :Tul; laanyä, La seva obra ramänAre, en el moment doloras i
ticai, feta de blacs tot just desbastats,
traspàs, quala amb tot el edificada sobre un sol rengle da connaase poble, plorem la mort del flides, ro escau a la sensibilliat da. casta danar-se aturant a cada vas, enamorada dels anälisis i dels mare voizada de la seva obra i gustar-bi tisos. Pena això qua In fa! Tampoc
le.‘„ e rr amagades sentors ,
l'obra dels bornes d'aviii escaurä a la
na a p,re,, ea un caire de la poesia sen .s.:billtat ele llurs péts. Vulgui's no
d'Ar, ael Guimera: Guimerá, poeta vifiguas, Guimerà es una gran figura
Cje ji
del nostra renaacement. Alguna de les
Els records, les enganies, les vo- seres escenas, alguns dels seas versos,
lences de Catalunya, han brollat, entraran en les antologías, i la seca
c lars i bellas, en els versos de Gua
vida de patriota restará eani un exemmera. Si Maragall, que era, a mas
pie inoblidable.
a tués de poeta, inteHectual, "sentía
Carlos Soldevila
p ensava pel seu poble", Guimeri
h a sentit i ha pensat amb el seu
Doble. Cap passió na ha cremat una
mentor tan viva en ele seus versos
l'entona de la seca figura. Ara senacom la passió collectiva.
lela com si un arc molt bell slagués
C atalunya atora avui, profunda- rompo. Pera, alai cona el poeta veia
ment tr asbalaada, la mata del poeta l'Arc de liara, fet are de Sant Martí
glorias. El nona d'Angel Guimerä és el dia de la fi del mata aixi avui
com un pont entre les dues remaxenles desvanes mortals del poeta san
ces li teràries: cim altissint de la del
ja claror d'eternitat
salde passat, no era absent a la
d'ara, joves j vells s'aplegaven a
T. GARCES

DOL A LA CIUTAT
A quarta d'una dol migdia
d'abir ens fmt eornunieada per
telafan la D'isla nova.
A la noatra redacria i a la
crallres rol-lagnas es entlocaren
pissarres pe'r informar-ne eal

pUblic.
Al cap de poca estona, un
gran nambra d'adnairador . del
final antilla a 1:1 sa nuartiparia
par daianr-Iii rl factimani de
randol. Ilazta t da t ssar 1-astrin g ida l'anta:ida a In rasa. limitítnasa al palita . a signar en le: fuon e es pri-mroil ti lentrada.
En t re la raultilial mar ,'oi'_
ra ya per signar amaina:in/a y a la
gent liumil. entra la anal En

Guimerit era especia balen? venerat.
LA CAPELLA APDrelT
La ea mbra habitual dol
fou ronverlida en camilla ardent,

radavae. '
'
rA-Nrwr"="4-1-33-r.,-,,
.-•
ré;
El;
't
‚ ' 1'.
rortajaran
seus intims

NIT DE NADAL
Jo vial la taula parada
com el temps en qué era tan,
prop de la llar funiasa,
baja el sostre revella.
Sols vos i jo, la serventa,
tornen al casal aran;
tots els alares se Manaren
i mai ms han de natur.
Guarniu la taula ben llarga,
que hi caplguen gratas a xic;;
que ha nascut el Fill de l'alome
i ale lit dat goigs eixa nit.
Treieu la vaixella fina,
Ice- estovalles del bri,
canalla els pitxers de rosas
cuna en terrps que era ieliç.
Poses en un cap' de taula
la cadira del padri.
en l'altre cap la del pare
i -la de la mate al mig.
A vara d'ella la trona
de mon germanet petit;
ja nea;seura. ti !altea banda
cona en temps que van fuga-.
Enceneu la llar dels avis,
une; cremant i ha an n'une de Pi:
l'altar/ dia que es va encendre
qu.n la triare va morir.

I anea -seit Huna, la ser venta,
que m'eta:guata els sospirs,
i vull que s'abeuri
anta els vacar& d'aquí dins.
Jo el rostre damunt la taula
posare beta abscondit
entre els braços que no trobea
ningú que estranyar aca
Anta mos pernees danyounça
la tallas faré estrernir;

millor que dringuto les copes
con/ si m'estés entre els vius.
La rentada en les escletxes
l'ara laido; del masti
amb qui en l'asea an'adorrnia
abraçat; cona dos anales.
sobre de ma testa
la remor haig de sentir
de la gavia trista i sola
que mol, el vent deixa nit

17,
I

I en la paret, els filferros
reunan mos ulls enrogits
com els barrets d'unes neixes
que pasen sens mai inir.

flors.
EL DUC.
DE LA FAA'111-111 ALWIIIRRT
Do llartf.S anys P11 , :i. En Out-

tnerit lenta com a familia adoptiva la de l'escriptor Aldavert.
car Pis parants mir a praxims
aran dos rosina germana.
La familia Mili/val-1 i-stimava
i venerava el poeta. El SPil do'
ha e-dat profund. De o d ' ara un
gran buit rimplira armella llar.
M'A fou la lila,' familiar dad na-

tiva rr a do Ca fa hinca.

L'ATENEU PAMCFLONES
la al rnan r.nreP1,11-IPS

a primer presi_
de p t 1 • Anzel Guim p rit. Friu al
san (Letal:e priasnlaneitl el que
ma n'A l'entrada a una noca vida
con-ion t ira
Ahir, a primeras hoces de la
tarda. la Junta de l'Afama',
eresidida senyor Pomneu
Fabril. visita la capella ardent.
La porta resta ruig clnsa dae

En tant, sentiré per tara
com tresca la gent ((dic.
sonata fereets i guitarras,
que el goig per tot sobreix.
I als vidres de la 'finestra
escc'Iaanaí dolc brugit,
igual que si Íos ha mare
trucant ate el cap deis das.

I. ai, que la triare no ha d'ésser
sine, el palmó que hi de-ixi:
tan air6s quan jo Cl portava
i ara trencat i ennegrit

raualment coto

ea, l'han quo flanromunienala
Ita dotnrnsa noca.

LA VOLUNTAT DEL PATRIOTA
Ep ea, alarrer- lempo. solar.,'ad, En Giiimaiat hacia manafastat railaradamenl Seit (10sig q ue el Sell enterriment
Il t nnfinP a p ll rtbsoltil do pompa

ofi cial.

• ...1

1

y

"

Era tanda- tIPSig del final que
Pll lacta' da l l'artarramant feas
inforprettida la amisten Popular

do la Santa Espina,

ES PEllalleT AL PUBLIC
VISITAR EL CADAVER
Cap a mitja tarda ha estat per-mas l'accés del pablic a la cure-tira
mortuaria.
Centenars de persones han desfilat reverents per davant del cadáver
del patriet. El; ere:tenla s'attiraven
aun moment a rasar. Motu veia adolorida la faa deis visitants, algun
daals no podent contenir les (lagrimes.
La visita patalea al poeta finat
sala fet amb un ordre i una contencia exemplars. Una !larga litera eSlacra d a pacient l'hora de veure per
darrera vegada cl rostre, ara mas
estilaimat que mira del poeta i de
l'home tilPa estimat avui a CataEIs plecs huta hagut d'ésser mira

tiplicats per tal de _facilitar la re-

collida de signaturas, distribuint-los
per diversos indrets de la placeta

del Pi i a l'entrada del carrer de
Pctritxol.
A quarts de vuit del vespre hem
comptat vint- i -tres Oy es que s'un -lidien raindainent de signaturas.
L'ENTERRAMENT
L'enterrament está anunciat per a
avui, a les quatre de la tarda. Tenint en compte la voluntat de
tre difunt, reiteradament manifestada als seas familiars, l'acta no revestirá cap pompa oficial, Fit concorreran, naturalment, representacions d'entitats particulars i tots els
ciutadans que vulguin retre aquest
darrer homenatge al gran poeta;

doncs, si la voluntat del difria as respectada per tothona tindrä
carácter purament privat.
"
L'Associació Catalana d'Estua
Malas recomana tots els seus socis i a Iota eis estudiants en general,
l'asea:tanda a l'acta de l'enterrament
de N' À ngel Guintera.
El 'lloc da a ieuaiä, el'astatge social (Sane Hemorat, 7), a tres quarts
de sis de la tarda.
L'OREE° CATALA
I.a Junta Directiva i els Mestres
titat que vulguin sumar-se a aguasta tarda, a dos quarts de quatre, en
el local social, per a acudir collectivament a l'enterrament de N'Angel Gua/ter:a acampaayats alele can: taires i socia protectora de la entitat que vulguin sumar-se a n'aquesta darrera maniiestació envers l'eximi poeta.
• • •

El C. E. "Rafel Casanova" a la
memória del mestre. El C. D.
d'aquest' Centre, junt amb la seva
beectia els Grua, Infantils "Angel Guanera" i "C. A. Torras", atará denla a fer ofrena al
malaurat cantor N'Angel Guanera
d'una Corona 1 una butaca de llorar
i roure.
El Centre espera de tots els seus
sud, procurar assistir a aquest pòstum humenatge al qui tara deuen les
nostres llene- es, Reunió: A tres quarta
de tres al Passeig de Gracia (Encreuament amb la Diagonal) o bi
a les tres, davant de l'Hotel Bristol.
•

• •

d'anar J se n• a- una finaste del
milite de n a'all Iflor,' Dos- que reolablert a la normalitat pogué
tornar .a' Barcelona.
Datlestiores enea, la !antilla

del poeta compartí l'estada a
Barcelona anal) iimsn gs sojorns a
la casa -del Vendrell, tant per
l ea a xi gi` a e nts- del aegoei
per agermanar els ', gustos del
pare, que preferia Testada Vendrellonea. ami) les 'preferències
que-la mara d'En Guimerà - senal.
tia per la
E pa Guimerit, danca, paasä la
seva adolescancia en farras (tal.
Vendrell, i allf pol dir-se que

s'operiv ala reintegració total
definitiva del poeta' a la- seva
patria- natural. L'esperit del
poeta .es desvetlla al contacte
d'a q uells ramo i d'aquelles'
plalges: allí nasqu! i a la vida.
sentimental. El tresor ernotiu
que . reeoll' ttleshores, Cha anat'
desgranan cap a e-ap de l a

L'Oriea Pirenenc, del Cercle Barceloní d'Obrera de Sant Josep, proseva obra. D'allí naix aquella
fundament apenat per la pèrdua del •tencira • ingentittat, aquella clara'
gran poeta N'Angel Guimerà, fa dolcesa que de tant en tant reconstar el seu condol i el del Cerda
fresca ala saya- obra roenta i
en general; a la regada prega tumultuosa.
als seus inscrito que assisteixin a
Als catorze aus. el Poeta
l'acta de l'enterrament, aisci com
entra. al Eol-legi daJs Esccarapi,'
tumba que no dejan/ de signar a. de Barcelona, d'on n'eix( al
les Ilistesaeollocades per a tal ti.
cap de tres anys per quedar-sa
al costatadel-seu para, comanaant , a eseritire ales aoves prt-

Notes blogräfives
En Gllinlerts s a neixer a Santa
Crcu de Tenerife, el 6 ile maig,
do 1849. El seu pare, fill 'l'una
antiga familia del Vendrell. va
anar a Canäries per ajudar a
un oncle seu que hi tenia estabien un negoci de vins.
El ratala del Vendrell all cap
duna quants anys d'estada a
Santa Creu es casa amb Margarida Jorge, filla daina familia
establerta a les Hales fe ja mes
d'un segle. D'aquest mil/rimo/ti
naixia el que hacia d'ésser el
poaia mAs popular i mas representatiu de Cataltinya, la
mort del qual plorem avui.
Quan En Guimera encara no

hacia fet set anys, el san paro
de.'idl liquidar al negoci i tras_
arnh tala 1,i familia a
piürta en yorada, 1 vingut; a

Bareelona, installant-se de naoment a casa d'un germ.3 que

vicia all carrer de les Freixtires.
Al cap de por, lentps d'esser
a Barcelona es declara 1/upaste.
de Aten que tants estralls va
fer duran/ rally 1856. Fugint
del flagell, la familia animara
e p reä un roftigi a la casa pairal
del Vendrell, d'on, a causa do
la Invasió - del còlera, llagad

meres •poe.sies. en les estones
que-les ocupacions ti !so permellen. ramislat amb 'el que
despres fou l'Isistorihdor En
.Taun.ua Ramon i Vidales, notari
clo q Vünd re)), ' ral decidi a-rscrin_
re compre nui s en (Mala, publicant 1:1 'primara _poesin "El
rei•bel . eonseller"•en al-periadic
literari "La Gramalla". Des
d'aquellaidata atta intensificant
la say a producebS poetica,
manera que miar' en 1872, ja
mort el set] pare, vingue a installar-se definitivament a Barechona, el • san nom era ben confluid a tots els centres literaris
ciutadana.
Al cap 'le pese temprude visare

a Barcelona, En Guimertrja . bavia Iligat amistat, amb tots
els literats i artistas d'aquell
temps, les rennions i penves
dels quals frequenlavaassfelliament.
En els-Joes Floral; de l'any
1875 • guanya un neei, ssit • a- un
premi extraordinnri ator gat a'
En-Pitarra. Tia composir nra_
miada• era "Indfhil'i -Mandoni",
que'llegida enel . sopar que era
enstum 'de celebrar l'endemia
dada iocs,.va produje una sensacié formidable. En ala Joes
1876 guanyä in Flor Naturat,
en els :de l'any . següent se -11
Concedireu ala-tres- premis-or-

dinaris, proelarnant-lo Mestre
en ,Gay .Saber. Les euntpqsieious:
prenliaues . . foren: •-Cleo,patia",,
"L'any
qtleattagua,de
dues vegades entre un
eselid d'ailunacions; i . ",E1 darter plant d.h.n glarts
Prie temps despeas d'arribar'
a• Bareeilirna entris a format:.part
de "La Iteinaxenca", gane feia
dos anys que sortia. de la qual
. passa a dssel :- tie Vire...atea; fins a
l'any 1880.
.
.
A rally lsa etgril a ."I.a _Jove

Catalunya" , que'fou la primera
entitat catalanista que exiSt.i . A partir d'aquest moment
intensar-no/1i en la p ol 't
eatalada. prendnt part en molas
actea, els pronuncia
iinpart a n d iacursaa patritat ioa.
En I 888--redttetais el • miaaatge qale
eral:Llamea-dirigí-a- la rtaina re,
gant d • Eapanytu. amb mol ist de

l a ' 'casita
V
que ' rir
e a Bdreelona
al/di oeasiil de la famnsa Exposi.
cid -Universal daquell • any. A
)"Assemblea de la Unid Catalail j la .de. Manresa,. 2ti . de marQ
de . 1892; en- s'aprevaren -les famosas Bases, -que floren-el pro _
grama d'aquella etapa del catalanisme„ llegi -el seta discure
"L'autonionia de Catalunya".
En 18N , fonielogit-presidant de
la Uniat Catalanista, i aquel'
mateir.any prosidf•I'Assemblell
rr8
t 95 f
eleva? a• la
,presiciane.im de l'At raen BarcaL'eleccid-d.'En Guimera,
significa l'entrada solemne del
calalä • n ostre• primer renta
cultural. Aquailla:sessid inaugii.
.rat: fc,u. una • vacil Mate bat alta:
d'eraeoia es disputa pana a
i • assolida ' ItC primara violarla,
calia reesallic-ne al fruit. En
Clillinterä es ding t al seient presi.
deni• ial amb . el . sen discurs so -a
bre l'irtiom.a, entre l'expectant
silemi . de la sala d'actes, plena
de gom a gorn. Aixt • que pro.
enriela les primeras paraula
esclata la . tempestat formida.
ble. Crit s, protestes. . amenaces,
actitudAviolentes, la-passió ere.
piltra comunicant-se i enoe.s
nent a tothom. Penh el/ restaVa
impertorbable, i quan finalintint
s'hagueren imposat els 'que l'havien dut aquel! lloo d'honor
pacata% lii fes sentir la seVal+17.nula ahrandada aje patriotiamo.
comench'de llegir erformidaile
discurs, interromput pela aplaudiments, • i eorroboraL amb-tilos
malició indescriptible quan ter.
mina arte la grandiosa impfeem a id del Dan? contra e/s.'944
l'areguen de la llengua praplaz'
O' •
(Apega ;flamead - cindinee a arippg
• .
•

•
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BURSA MATI
¡Obra 1 An:r,

Ball

BORSA
Tase

Obra / Antr.

Poni. .
•
6370
0370
6340
6355
6230
Alecent.
Coso ceso 61.1.3....
62
Oreases. • • 1511.1
15.:0

Diviseeestrangeres

6 55

Franca .
"Sul,.-04.
Ponme..
1.0, • .. .

02

0..dar,
1,-, urge! II .1
1:. :5 . .
•
1 : L.,0 L'iuguay.

0053
13751i
3430
;teso
02907
733
2135

1

BORSA TARDA

BORSA DE MADRID

BORSA DE LONDRES

43 093
case Glin iten t. coas 75 005 l'ora
Almin.n. •
e.enu 6230 (e170 6190 Franca
8 703
aros
Anaa11.19. .
5 3r7u
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450
455
450
452 n itig h's
0001
O. 36?trop.
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104
10130
Flt Lpi aea •
223
Set.
bizertS. 4). •
4030
40:0 Sulssa 18108
403
3293
Esp3153-6
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Portugal
11332
mamares
9722.1
Noruega
320n

Interlors . . .
I 76.en
Aanuratiable 1%
,i8:,9',,,0
Antortiu5ta. a%
Exierlor 1%. .
5.5•03
Parre in:sir:my/3
56300
I r anc Esp. Ir crillt 150'00
Pone Esp. Illo Plata
4100
1 5.010 5 111,15 Amerara 153,1,0
. 1/3S.25.
sTilbia-m.::.
Stieres 0
Ci011/N . S.
1.1/1107050'
• 1
1:11%7101
Prancs
i 3 01 1.:45001
Lliureä
1
it

Argentina
Monierideo
Xtle

Estant
plena Org3n1lEa - un nitre de N'Andrea Rutile,
Sants d'avui: Sant Vicens de Paül,
"
Cid d • Uti eSbarl, a fi de co,,"
sobre e; aesenrulliameni
confessor i fundador. Sanla Rufina,
rallar
nostra dansa, poden
guitas indaslries a Espanya
NOrd
verge.
n'Ins tar-se tales les damiselles düs
prmuipia dei segia XIX;
jouts que bu desagin, a resun del ealedrälie Dareülana
latge social. carter de Sant
N'Eugeni Cuello Cabía. s,aire
f7OTA NECROLOGICA
Hanorat. número 7, principal,
la elreulaciú de Sena fa!ses lechnorres
dissabtes,
do
set
a
Sives del ertMil. faialment,
7s*
ENTERRAMENTS PER A AVUI
nou de la vetlla, ata( cola latosun altre de N'.1holard Laearraba a la sacha infantil de cants na, respecte a la importancia
AT I
rilmics 1015 els nens i nenes,
de Veconomia
Maria Solä Traceset, de 33 anys,
2•011
de sis! a dolo° anys.
Les craniques de les barres
Pospital Clinic, al cetnentiri .Nou.
iberiques (13 la Borsa i MorA les vor.
cale
Barcelona, Bilbao. VaRosa Vives, de 77 anys, Sant Pau,
lencia Aslúries estaa erna,d:\101.T.\
94 , al cementiri Nou.
des a En F:denei Rjrchner.
Pe p e Rieo, En J. Allaayana
Sadurní Luna Maestro, de .57
C.1 U .4
1-f= Momptí.
anys, Coc110, 321. al cementiri Nou.
Mufa de MudarlaE
I'ER
Sa i
Antom t.aniacha.
A un quart dc deu.
Catarina Latorre Rios, d'un any, E1 P O CS
Comtc del Asalto, 158. al cementiri
Rt.11.aliirit
-e s'obte fácilmcnt i cana:dade Le N CO:l5. . A I, ‚Ice.
sacia adoptant una
Montserrat Cuyas Ccucarasa, de
be
e
f.
=
A. BORDAS
4 meses. Joan de raquera, 51, 21
ccnientiri de San Andreu. A les
Plua de c'_?.nta Una, nu n . 7

1

DINERS

Aomb

Caries Figuerola Ferré, de 71
anys, Hospital Sagrat Cor, al ccmentir Nos. A les tres.
Angel Guimerà i Jorge. de 77
anys. Petritxol. 4 bis, al eementiri
Non. A les Ruz/Are.
Anselm Baquetas Garcia. ele 6u
anys. Lamí Antic del Con, 14, al
cc,nentiri Non. A les quatre. •
Pau Duch Huguet, (le 9 anys,
Sans. A les tres.
Deje Puig Abatarregui, de 17
anys, Hospital Sagrat Lcr, al ceznentiri Nou. A les tres.
Magdalena Cros, de 75 anys, Parlament, 35, al cementiri Neu. A les

a

Els veins de la (asa flamero 9
del carral . Ile
TtaNcasera, fa mas de quinze (lies que no tenon digna.
S'han queixat diversas vog.ole:
al propietari de la casa. pera
inútilmenl, fins ara. No hl ha

tAicch,
L'arara bomba que no rcquee leix cura ni ateneions de cap
mena.
NO LI CAL ENGRASSAMENT

manera que les autora:11s es
preocupin soi.re101 en
aquests temps que la falta d'algua ucasiona 1;;11 [arras perju-

E

Gr up.5,1 II d e iß ,Ic g de
290 preseter. (Etretrnlindür, bemba. väivitla
de peu 1 una e/out

4
=-

dicis?

e

RESTAUIReNT ROVAL,
Sable de Te
cada dia te dart;ant de 5 a dos
quanta da 9, 1 dinar a l'ame:1(bist), de 9 a fl.

quatre.

Emifl Dahnases Estrada, de 68
any., Fono de Sant Gt17:5, er, Sant
Genis. A les cine.
LlizaGarc1a Casada , de So anys,
Bou Sant Pere, 10, al cementiri
Nou.
Diumenge que vc, dio 20, a les cinc
de E tarda. tindrit . 11et al gran saló
dc iestes del cim dL Tibidabo la inauguració d'una serie de sess;:rns de dansa popular catalana, urnmitraela per
l'Esbart Folk-:ore de Latahr,ya, amb
cinquanta deis leus exteir.ant., dirigits pe.1 seu mestre En 3. R gall.
El programa está format de la següent manera:
Primera par,. - Contrada,a, d'Alentorn ; Ball dcl rtri, de Sunt Cugut
del Valles; La Paton:. n le Solsona;
Ball enrobat ;
n I'APnyit,
tala. de Lladurs; Ballet dc Deu.
Segarla part. - Ball do cascavells.
de Sant Mates de Ba 7 e, lJil 'Id
e:h. de Castellters,d; L'hereu Riera,
de Pallar.; Ball dc gitanes, de: Va-

lido.
Per a localitats i bitllets del funicular comhinadcs: casa Rigui, Petriexol, 17, objectes de pintura, i el dia
de la j'esta, de,,, de les. quatre de la
tarda, al mäteix saId. Els senyors
socIs pudran passar a recollir la targeta-invitació a la dita botiga, per tot
dissabte.
Cal esperar que ;eran (Mute d'una
manifestzló d'art igual a les cc'ebrads l'any passat al Fr en,C) CotMal.
,41ITC161/1114

e
E

-rtle

d'Fis •••
1 . 0rfed Llevant lo.
par a denla. diume;

• Frits

reserredors.
FreMPI1/5 de meriurdärla
eir 00material riecht

cursi-a de ;Mg da...

72.

e

segue I :
1(51001 de in Boca. taaj de cara,
fonl de la Ginesta, i tornada
per Alella alaanou.
Lloc • .10 davant del

Faali1111111111161IIIIII11111111d111411111111il.111111111t110111111111111,1114
INSTITUT DE CUL
CULTURA I BIBLIOTECA POPULAR DE LA

lastra Marina, a les
matí.

DONA

See,AO Pormanent 3rEdneació
i Instruccid,. - Denla. dmmenge. a dos quarts de cinc, 31i0
de Luir:, Casolana.
S'auca.) Perrnanent de Renal.;
i Culto. - Dmria, diumenge.
les \ala del ‚null, Missa re.sada.
Soecid Permanent d'Econutina i Pros.aments. - Durant
n .1sn 'osos dastiu continua funeionant al restauran!. Sei-sei
1 . xclu,:v9ineto letneni, servir/1-

s, Si dinar

t
I

U

q

e

PALAUTORDERA: Estaiojants,
slan fet
reforine;
CUilia CoMplelannint tanviada;

preus: 8 i
pesseles
'I'ambe hi ha :servia tl autos rqi
tole els 'reas. --- "featnil 80.
ENS FUNCIONARIS QUE
S'EXCEDEIXEN
L'ns tuncionaris l'Agenc:a executiva es pre:LCIllarell a Segellar /o5 portes d'un magatecin cb • abiert al ca: ser
de Rosselló, 1:4. en absencia de ramo.
Cumpl.ren tan cseruprilv•arnuni llar
cornrS, que (Rizaren taEcada dius
1:113 110.2. No cal dir l'ese!: amen'. que
s'apoderia de la pollea cri.rtura vear,'s tancada, i maiiira" qu.. e . , í
naris prou varen adunar-sen pels crits
d'aquera t121s veins, resistirea a
torinr a Unir, peque, digueren, no es
poden trencar eis segells "per res del

1,0

111111 5" aroill-

inda idues
EÓCirS.

k(AIA
LL 1

una ploma font "IVIONTaLAN", la gran marca de
aualitat per excetlencla, a
Gano' de 200 tapes d .) IIIbrota o estoigs de AIK" O
LA", o 260 d'a:Acalla da
I

eine del

Amiga Fonda Aa,on
n propia-

a dos quitas de

1...
I rae,
DI
3,5 55 .112.111.
t r anyudes
etiCara que 13,.

•ma • -

corregot

e‘e

-776

"CL.A81C0".

Murtunarlament cl julge guard.a,
al qual va denunciar-se la monstruos:dar' de'h fuucionaris du l'AgZnicia

T., ve:eio Noca
Santo
la Cooperativa 1,a I ton
da Malí?, hall orgnititzat, una
!esta
gerulanue per :I dernä,

Execuliva, no va Casar del mateix paren i feu arrancar el candau en presiaicia de dos tes...uno/lis.
La indignació entre el %Tina( era

, liuntenge. al vespre, en la qua!
furai parlament. 151.0 pre eidetd d
czltnrfros

El Sindicat Be Metges de Catalunya pasa a coneixement de tots cls

comparas s'n.icats que haveut-se re.
tardat per Canses estranyes a la voluntat del aMd . cat la valida del ButIleti 011 CS dóna cumple at !a cele.
Iraci9 de les eleccions generals per
renovaei6 d cürrecs de la Junta directiva del Sindicat i Consell ' adm:nistratia de la Mutual per al dia 20 del que
som, es complau en avisar tots els
associats que denla, dinmenge, de <lea
a dues del matí estará constituida la
mesa al local social, Santa Anna, 28,
per rebre els vots que presentin,
recom3nant amb molt d'interès (Itle
591. £15 company,s . prenguin part a la
eotació.

Regional de Cooperativas, i els senyors Dalmau
i Grau, president i 0X-secreta:a general, respeelivamvol, de
la Federacid Catalana d'Espera filistea. La resta acabara.
ami) un coticen amenitaut per
UI! quintal.
Tumbé ha urganitzat dues
conferiineies culturala a durar do persones eitropelente,
uns cursets de lingaIstica i
elasses de gramatica abstracta
i d'Esperanto,
del Corn q a

Ca l çat sola de goma
Tipus econOrnic I de luxe
Sandalias I sabotee luna
blanca per a camp 1
Espardonyes amb sola do
goma FORD
\ La
.t1, li 'i \1.1.

I

-V APLEC DE JO \'ENT'U'L'
La Junta organilzadora
(tuesta fi . ata popular, que, ron)
anyä antieriors, se celebrara
(1:a de Sala Jaurne a l'ermita
del c.:na p a, •asta ja tintinan!,
els treballa preparutoris de la

S'ha publIcat el número 5:.)

de la "Revista Nacional d'E-

mateixa.

conornia".

Por a la raisan onntada qua

timira 110t2
•
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do Peros i.
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Pal que es jet ,'t- , ' a les ear13ANQUERS
5551514 DEL CENTRE, NUM.
r o res.de resistamaa, Co fa avilliall
corredors que por
Davant de Gran 1a•tr. 5)41 LicAir
prandro-hi
necessari
73 .5 gre .
ul ( 5 110 Danta.
..at de f o r-ho a
Ae
torl zable
i;5.. 'Venere
la s ur 10 . ;;11111 rle la Jovantut
/ p oni 1 5 d 'agost viste',
n
P.mular, uarrrr de Duran i
núm e ro 9, pr;:wipal. El iba 2:3,
a los vtlit do la tia. quedara
la/loada la II; ra la
Otictais
capa Juvento' es donaran carie

llI1I

II

pre/Ms C D 115:75.5 , • 1110 en daos copes i !res tnedulles.
L'andie,A n 1 ,. sardanas an ira
a '6 1', " ,'
1) r o nottienada coma
S'estronnrá
una sardana
unposta expressatnent por
compo5tlou rN'AI . 1,11 . lt
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1 5 1 lIadjit Cut) (le Calahhuya
celebrara Junta venera: diumenge, dia 20,
a les enze (101 mati. al lo;:al social.
-CUARTO DE BANY
•

FERROCP.D6ILS DE SATALULUI)IYA, S. A.
:!! el 31151 1 li ' agobi t vi. rIthrd número leS
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8 ‚tu triaig de 19 -2tt. vis pesa a
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complitnentat al gorrriladur 5.5.:le3;a5t1C el Wsbc de Mallorca. doc:or
[luneta:ch.
Ila cslat vialicada
Mare .1badessa
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Quaranta l'ores: A l'esglesia de preheces secul“rs de l'Oralmi Suit
1: clip Neri, 1loreel'expos t.ció: De (.12,
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En Guimerä no es presenta
corn a autor dramtatie fins
Fan'- 1879, arnb la tragadia
"Gala Blaeldia", que donà
conèixe r en una sesaia Mama
al teatral Principal per uns
quants literats amics i admiradors del poeta. En Guimera tenia 'renta anys. El 8 de maig
del mateix any, l'obra s'estrenà
úbacament al tealre de Novetats, amb èxit brilla tiaiifl.
El 22 de gener de 1884 . Seetrenà a Romea la segona de las
seves tragadies "Judith de
M'alta". de la qual lamba se
n'havia fet una representacia
privada a l'Atenen de Canet de
Mar al 30 d'octubre anterior.
Aquesta representació íntima
revesi el caràcter d'un lerdah ie esdeveniment literari. Tota
in:ellectualitat hareelonina
(. 3 It'aeriallà al rialler poble de
la costa per aplaudir el prieta
als seu a intèrprets afictoTIIÚS. entre els quals hi havia
rIN.rt. En Toda, l'Adolf Nana,
En Wera i Bertran, En Masriera altres escriptors i artistas.
En Domenec i Muntaner pintà
el ,-acarat. Despras d'aquestes
obres dona "El fin de/
• "Mar i cel", que aconseextraordinari.
un exit
ca
A ya, sta obra fou traduïda immal atament a l'espanyol i esIre ida pel célebre actor casle aa Rafel Calvo.
la•sprés de -L'anima morta",
'La boja", marca el final del
de les tragedias i el pas
al Inatre d'asperte modern. el
qual rulmina adra) l'estrena de
"Terra balva". robra més representativa d'En Guimerà.
amh la qual la literatura dratna•.ea catalana ha pres estada
a ta:e els escenaris del mart.
- .farra baixa", abans d'estrenar-se al Romea el 10 de
ma:2 de 1897. s'havia estrenat
a Madrid, per la companyia
'ea-Guerrero. el desembre
de 1896: a Tortosa, en ealala,
per la eompanyia Bortaplata;
el 8 de febrer de 1897, i tres
dae:, mas tard a la Societat La
Graraida, metal-lada al cerrar
d'avu• st nom, de la barriada
de Gracia.
L'obra cabdal d'En nuimerä
ha Pata*, 'la primera del nosIr ': ca.tre que ha passat el Piranau. El 28 de desentbre de
1897 s'estrenava al teatre de
La Cadiniére. de París. D'ales!a-raa enea l'obra es traduf a
ta a a la idiomas, àdhuc al vid-- ha donat argument a
aaa- aparas. una francesa i orla
ai alemanya. amb els titols
de "La catalana" i "Tlefland",
la se a ona representada fa uns
guara% anys al Liceu de BarA l'any 1909. que el poeta
amplia 'la seixantena, Barcelona el declara fill adnptiu i
tot Catalunsa li reté homenatpablicament. El 23 da maig,
diumenge, s'installa una tribuna a la plaça de Catalunya, des
d'cn é 1 poeta rebé, en un apoteca "im fall. l'acatament de
teta !a eautat.
La vida d'En (animara ha estat dama austrtrat plena de
cordlnlitaf. Mantea la salut
ho permet a fraqiientä la ternilla dala Selle intime , que la
crPixenea i les fransformamons
de la cautat havien anal de.pl aaaa t per arr a dosar-la finalmata al recés de. l'Atanen. En
Gu:merb havia arrehot talment
a Barcelona oun era igual que
mat e rialment hnamés nascut. Li pnaia de p e rdre's pels
ven, carrera eintadans, passejar t,et rlaustras de la Catedes- entrar a la gran nau i
s a z .a el rant litúrgia assegut
a : vora del cor. La vida d'asa-a.: re, tan absorbent
agitada. , deixar intacta la seva in•
le ingantaitat, armella
•
ame Ii fea dir agotetan sanailles i e m ú o li dictara aquellos
•nfantils en les unale.
, e rr:pr e hi palnitava el
s" .
aE , r ais humils i a torts
lr
.tn: de Cata ilITIVa.
en rraa a anya misava trusa
Ya,. E pura era !a flama patriatica que i ii era erija el cota Darrata ment, quan ja gaireh4 havia ae restar absolutament allu_
aya de la vida social. &azul a
la s ava salut tan delicada, ele

LA Prlit.."MTAT
delia per barrejar-se entre la
multitud en Iles diades tfpiques i
assanyalades.
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POBLET
A la primera embranzida
salta panv i iorrellat;
a la segona, les portes
reclamen balandrejant.
I, cono cap de torrentada,
fins la mesa le laltar
rebuig de viles i nobles
a tomballons se n'ha entrat,
calada la burretina
i en la boca el renegar,
cenit si fos a la taverna
ient la morra amb Satanäs.

Una dona escabellada
a pes de bracos Iba alçat.
Cap a les celles sc'n pujas
darrera tots se n'hi van.
ja ii cau a mitja escala;
ja altra dona l'ha aixecat;
fina el cos del rei En Jaume
torna a eixir sobre dels caps.
Tote porten blandons i ciris,
i s'acosten i se'n van
pele corredors i les celles,
escarnint els cante sagrats.

Guaitava el sol a l'església
abocat a un finestral:
per no vetareis, abans d'hora.
sota terna › s loa amagat.
Fugen les aus pel cimbori
rebotent dad d'allá.;
santa i Cantes, com si enrera
es fessin per los altars,
i el guerrer palpes les armes,
i a sos peus grunyis el ca,
i en la n reu el Fill de l'Home
els ulls obris adrnirat.

La lobuna del rei En Jaume
ja acosten a un finestral.

Ja s'estén cono taca d'oli
l'esramot de condeannats.
Uns sermonea' des del claustre;
uns altres piquen de mane;
cobles bordelleres
calca
canten absoltes i salms;
van les dones per les celles
corrent Carrera els bergants;
mes erina bat una porta,
ad una 'lamia ha tombat,
com boges, les campanes
barregen festes i planys.
Un vailet a cops de pedra
les imatges va escapçant;
les dones, espitregarles,
hi paren el davantal.
Arnb los caps juguen a botxes.
quan topen. quiti espumar:
El bolitx és, ai!, la testa
d'un J esús agonit zant I
De tions i dz feixines
les trones han curullat,
que la iiit els cau a sobre...
Je el ton s'emparra cap dalt.

i

Rd En Pere, Deu et valga:
per quan deses el punyal?...
Tretes a tris ces despulles
a dintre manyocs de draps:
els ossos, com joc de bitlles,
topen darnunt del llosat.
En ', erran, el d'Antequera,
ara cts franc del vectigal/...
Erina va la carcanada,
sembla un gabiot • que es desfä,
i dalmatica i corona
tot florit i rovellat.

No toquen al rei En Jaume,
que la terra s'entrarà/
Per l'esvoranc del sepulcre
passen com fures les mane;
la primera que el tocaya,
atnb l'espasa es va tallar.
Per lo cap ve que l'estiren:
ja segueix tot eniatnpat,
vestit amb l'haba de monjo,
els cabells rossos penjant,
la destra sobre l'espasa,
els ulls oberts i emboirats.
_la l'arrumben a un sepu/cre,
els brazos pengim-penjam:
de gairell, com l'arrambaren,
a tots passa de dos pams.
Les flamas damunt son rostre
es mouen vermellejant,
cono si a dintrc de ces yenes
tornes a córrer la sang.
Rei En Jame!, com no mides
la teva raça al costatl.:.
La raça del rei En Jame
balla entono dant-se les mansl...

-

Quin brogit! Les dues atxes
s'escabellen sota els ares,
s ! atuten i es cargolen
sobre els murs Ilengotejantl
Ja una colla s'arreplega
vora els sepulcres reials:
ja l'un 1,1 arramba l'espatlla;
tres o quatre ia són dalt.
Per les voltes ja ressonen
els cops d'escodes i malls;
llosanes;
ja s ev nerdcn
ja rellisquen dalt a bata.

Va pets aires Juana Enriquez,
toca i mantel( cotejad:
sec urpes encara estrenyen
un Sant Criat malaguanyat.
Per terra el cap s'esgarria
hotent smb so de cascan.
Damunt el cos de la reina
al trist Carlea han Ilançat.
Els que en vida s'avorrien
ara en mort s'han d'abraçar;
i ai! que pels segles dels segles
les cendres barrejaranl

—Poblel a qui role 1—ja bramulen:—
a Jesús o a Barrabés?
Els vidres salten a trossos:
la Maestra denla al camp.
; La nit, que hermosa i serenal...
l'aire, que dote i embaumat!...
La 'luna, alçant-se tranquilla,
()aura muntanyes i plans.
Se sent belar una ovella;
uit rossinyol ha cantat.
Es la terra catalana
que el gran rei va trepitjar;
ijs l'aire, que el pit Ii omplia,
dels Pireneus i el Montsant;
es la llana que brillara
sobre l'armeig dels alarbs!
La mOrnia del rei En Jaunon
fine sembla que sala drecati
cono si per dala de les cines
volgués veure més enllä!...
La colla canta que canta;
enrera, es fa gran.
Un que frec al rei es troba
tot de con s'ha esborronat,
que loa sentit calor estranya
caure a sobre de ses mans.
Eins al rei ele ulls aixeca:
fred d'espant ja els ha baixat!
Ja els Ial ha dit als de la vora:
la no..a corre cont Barril).
_T a s'apaguen les cantúries;
ja s'aparten esglaiats.
La mòmia del rei En Jaurna
fil a fil esta plorant!
Pes les escales s'aboquen
com a corbs esperitats:
salten els ciris carera
per los granas fumejant.
En el temple ni s'aturen:
passen d'un bot el portal:
a tomballons cont vingueren
a tornballons se n'han 'nat.
Quan sán lluny, giren la cara:
roig per l'incendi cts l'espai,
i el rei, sempre a la finestra,
avança el cos encisat.
Deu de justicia! Feu voc
moto prec i el de mos germand
Que tinguin fam, i en sa boca
lo pa i tot seas torni fang;
que tinguin set, i s'eixuguin

fonts i rius al seu davant;
que tinguin fred, i sea robes
se'ls tornin un mar de time;
que tinguin son i s'ajeguin
sobre escorçons bavejantal.„
Mes sil que denla feliços
i riallers tornaran!
Angel «MERA
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Les quatre vaides
Records
Ai nit del Divendres Sant,
quina tristor que em deixaves
amb aquell seguit de llums
de cares apenadts;
i murmuri d'oracions
com de piusa sossegada;
que al atoare els ulls en moo nit
la processó comeneaval
Quatre viudes, quatre seta
que duen la Santa Imatge:
la mis valla vuitanta anys,
la mes jove en té setanta.
Caminen poc a poquet;
si atora luna, més l'altra;
mis plora la Soledat
al damunt de ses espatlles.
;
Miren a erra els seus ulls
com si cerquessin on caure;
ensopeguen gemegant
i es sostenen totes quatre.
La viuda del pescador
ti als ulls la blavor de l'aigua;
la del moliner, del vent,
el cap tot farina blanca;
la viuda del terrassä
cnm Ii terregen les galted
la del ferrar, dintre el pit
sent la remor de la farga f..,
1 avui. després de tants anys,
al peu de mon hit encara
veig passar la processó
l'hivern que les nits són hurgues.
I alt eón elles irrt cn tonín
que de passar mai acaba,
duent en triomf la dolor
al damunt de ses espatlles.
EL BOL DE CATALUNYA
La noticia de la mort de N'Angel
Guimerà fou coneguda aviat per tot
Catalunya. Des de mitja tarda d'ahir
no cessérem de retire per telefoto
l'anunci de l'assistència de comissions de lotes les comarques a l'enterrarnent. També se'ns comunin la
suspensió de nombroses festes que
havien de fer-se anit passada.
Quant a la nostra ciutat, pot dir-se
que no va celehrar-se'n cap de les
projectades, i així acudiren a assabentar-nns-en durant la nit nombroses comissions.
Tumbé teniem noticia anit passada
del propósit de molts establiments i
tallers de tancar durant lacte de
l'enterrament, que constituiré, indiacutiblement, una grandiosa manffestació d'adaniració i de respecte al
poeta final.

Ilj

mal

L'AJUNTAMENT VOL HOMENATJAR EL NOSTRE ANGEL GUIMERA. :: LA
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REPRESA DE LA SESSIO
A les sis i deu minuts es continua
la sessió que abans d'ahir bou suenesa. Presideit el tinent coronel senyor
Alvarez de la Campa. Continua havent-hi multo regidors, potser no tams,
però, com el die abatas; entre els que
manquen hi ha el protestatari senyor
Pages
El senyor Balcells llegeix, amb cara
de primes agres, LA PUBLICITAT.
Diu que a ell només li agraden le%
clames,
LA MORT DEL MESTRE
ANGEL GUIMERA
El senyor ALVAREZ DE LA
CAMPA, pel cérree que té conierit
d'alcalde de Barcelona, es veto obligat
a donar compte de la defunció
¡'illustre Angel Guimera,
diu—de les Iletres catalanes". Ate.
geix que no es considera amb prou capacitat per dir l'elogi d'aquest gran
heme, insigne i bo, que no era eataiä
de naixement, però sí de vocació, la
mort del qual deixa un gran buit. Demana que consti en acta el sentiment
de la Corporació Municipal, cosa que
es fa. Se suspèn quinze minuts !a
sessió en senyal de dol.
LONTELLIGENT SENYOR MARIMON
ELS BOMBERS :-: LA NETEJA
PUBLICA
Es repren la sessió a/ cap de quinze
minuta
Demana la paraula el senyor MARIMON. Diu que fa poc es calé foc a
ata edifici de Sant Andreu i els bonobers trigaren tres quarts a presentarse, és a dir, quan tot esteva ja cremat. havent-hi una central de bombees
a La Sagrera. Aquesta central estä
en un estat deplorable. Si el Cos de
bombers no serveix per res, que es desSaci.
I.i contesta el senyor USEROS. Diu
que es va formar una ponencia, que
va fer una in1ormac,6 mire gent afecta al Cos, a fi de lemciar el que calgotee. Per veure be l'estat, es va fer
un simulacra d'incendi. Conseqüencia
de tot això, va presentar una propodejó demanant la dissolució del Cos de
>ombers (senyor Marimon: Pera de
,eguida. aixté!). Ja esté presentat a
la Comissió Permattent, segueix dient
el senyor I2SEROS, lleno de respectar el seu estudi i esperar.
Senyor MARIMON: No calia el simulacre. Ja es va veme anda el fue del
Vu/cano. Amb un parell de sifons jo
l'apagava. Aquí parietal molt i no fern
res. j.5 sé cono s'apaguen els focs, perque he corregut tot el món. Els bombers aquí no serveixen per res; i no pot
ésser que mantinguem gent que no faci res. El que cobra ha de treballar,
En el foc de Sant Andreu trigaren
tres quarts, repe.,elizo. a arribar-hi,
quan tot ja estava crem4t. I per salvar un edifici, si cal, es va en calcotete, i no amb tota la faramalla dels
bombers.
Senyor ALCALDE: Ha acabe?
Senyor MARIMON: No. Haig de
parlar d'una ultra cosa: la manera de
regar. Barcelona és bruta; i els que
reguen, per mandra, regalen com si
evacuessin. A la Barceloneta s'escombra dos cops setmanals. Ili ha dret a
això? (Tothom: No!) Cal modificar,
dones, el contracta de neteja.
Anuncia que després tornarb a parlar.
Senyor ALVAREZ DE LA CAMPA: El contracte de la neteja es un
dels més delicats, pugné és fet per
a un nombre d'anys. Ile noirat de millorar-lo; ja he vist materials. Molt
aviat, crec que el servci de neteja
que:daré arreglat.
Senyor Balanya: Diu que l'empresa

concessionäria ja sabia que es faria la
vista d'inspecció. I a ell li consta que
munes coses, especialment els cavalls,
ere:1 deixades. Ho sap perquè li digné
un que dcixit cavalls.
Senyor ALCALDE: Diu que li
consta l'estat deficient del Eoment
d'Obres i Construccions, i que per aix6
ho vol remeiar.
Després d'unes paraules del senyor
SERES, el seayor NAVARRO demana que Ii comuniquin totes le deficiencias per tal de remeiar-les.
El senyor BALCELLS din que es
doné una orare, Ii sembla que quan
era alcalde accidental el senyor Jordà,
que els esCombriaires no pugessin als
pisos a recollir les escombrarles, basant-se en mesures d'higiene. Si un
alcalde va ordenar això, un altre ho
pot desfet. Demana que se l'informi
si l'ordre ara del senyor fordé i quins
motius podla tenir per donar-la.
El senyor ALCALDE li conteata
que li sembla que l'ordre venia d'una
queixa presentada basant-se en qué els
escombriaires havien de pujar masses
escales. Diu que es vol arribar a ordenar les hores que sala d'escembrar
cada carrer.
El senyor BALCELLS diu que
el que s'ha de ter sentare é S procedir contra l'empresa. A ell Ii ha donat botos resultats.
SALUTACIO
El senyor CANALS, nou regidor,
saluda tot el Consistori, i agracia
la cordial rabuda que ha tingut. Diu
que ve al Consistori complint una
ordre governativa, i perqué no ha
trobat cap excusa legal. Naturaltnent, est à honorat del arree que
se li ha assignat.
SA RRIA
El mateix senyor CANALS, sarHarlem. , explica que ha tingut l'honor d'ocupar abatas d'ara arrees
públics a la seva població natal. Fa
la brillant história de Sarria, que
tants serveis Julia fet a Barcelona.
Sarria, model de models en tots
sentits, fou agregat a Barcelona amb
"nocturnitat" i "alevosia"; all6
una veritable traidoria. Des d'aquell
dia, Sarria ha anat malament. El
senyor Canals aixeca valentament la
Lamiera de fa independéncia de Sarria. Potser sera sol, pern el senyor
Canals forma la minoria separatista
de l'actual Ajuntament. Demana millores per a Sarria: demana, tarribé,
comptes en que elia gastat de Sarria i el que In ha ingressat.
ALTRES MOCIONS
El senyor ZAMBRANO, amb un
bonic accent americà, ensabona
l'Ajuntament, especialment
Creu una equivocacié, lhavcr donat
a cobrar a persones alienes l'impost
sobre motors. (El senyor Zambrano
ens assabenta que té a/nonti:lila
El senyor GARCIA FARIA demana cura i amor pel Peru de la
Cintadella. Praga a l'Ajuntalnent
que es dirigeixi al Govern demanant la propletat pura i total del
dit Pare, car ara la tc:.• condicional.
El senyor ALCALDE diu que
duré hen aviat al Consell Perritariera una proposició en aquest santa.
LA MINORIA CONSISTORIAL
El scnyor RALLARA va a dir
alguna cosa. El senyor NUALART
li parla, i el senvor BALLARAcaDe tomes maneres Ii sap greu
no dir res, i parla d'una altra cosa.
Dernana si es veritat que hi hague
ama reunió de regid,:ms, en la qual
s'aun-da formar un grito, presidit
pel senyor Molins, que tindria per
lenia aquesta trilogia: defensa de
l'alcalde; defensa dels intcressos
morals i materials de flarcelona; defensa de la religi6. Onin dret tenia

el senyor Molins per a fer cridat
un quants regidors?

Senyor MOLINS. — Els regia
dors tenen dret a reunir-se
quan ho creguin convenient.
Qué ho priva? Quin mal s'hl
veu en això? Vollem prepararnos pttA ple. No estävern en ei
nostre dret? Aquí no hi ha para
tus; aqu( tots som monärquica
(el senyor SALAS ANTON saluda), i venim a servir Barcal
lona.
S'entaula una disussió entre
els senyor MOLINS i GARCIA
FARIA; hom sent a dir al sea
nyor MOLINS que és canalla.
EL PROBLEMA DE LES CASES
BARATES
El senyor FO,URNIER diu una
s'aria "de verdades. por muy duras que sean". Torna a parlar
de Sarria i de neteja i de "sangre moza". Afegeix que no s'hi
val a resoldre res sense haver
resollt abans una cosa tan Important com el problema de les
cases baratos,
(El senyor GARCIA ANNE es
posa a cridar no sabem per
qub.)
El senyor FOURNIER demana
a la Comissió de Cases Baratas
solucions concrete, rapides,
humanes.
Dill que el que complica el
problema san als forasters. i
que caldria mirar si terma o no
dret a heneficiar-aeaa Dita que
com sigui, prescindint iii tot,
cal dur a la realitat l'alar de
les Cases Baratas, urgentment.
Aquest senyor din a cada dues
paraules els mote "practico" i
"a la nraclica". El senyar Foura
nior ta a:ls mateixos .procedimenta del Set/ aerma: ter-se popular. Qualsevol diria que és un
liorna que sent la vergonya dele
nostres pobres habitants de
Barrarapolis: tan tia fein el papar de sentimental i de cornpa salta
El senyor GARCIA ANNE demana n . tralre en la discussid.Amb
bollas paraules, censura la persidaneia.
E! senvor ALCALDE Ti duna
explicarions. (Tothbrn: "Muy
bien. muy bien"),
El seityor GARCIA ANNE. encara que sigui ex-oompary nos.,
Ire de peorosjA, n n , aliada zaina
ben parat; pera encara vol tenir
t'a&
El senyor SALAS ANTON cona
tesa al senyor F,timnier. Li diu una
cosa aixi com qui parla cense sabcr
de que va la cosa. El prob'ema es resoldria aviat. La Cemissi6 treballa«
intensament, amb veritable amor i entusiasme. 1 és clac cuidant-se'n ell,
ex-socialista, o millor d:t, socialista
dictatorial
El sellan FOURNIER torna a
dir alguna cosa, segurament "práctica". Diu que es jove, per() ja desenganyat. Té un to encara mis sena
timental: crida tant. que durant una
bona estila tothom que es troba al
Salé queda sord. Acaba diem que es-.
la disposat a sacrificar-se per aquest
problema de les Cases Barates, clue
d'&s;:r preferent.
El senynr BALANYA diu que el
senyor Salas Anton loa dit que la Cemissió treballa activament, Eil es ds
Ss CeMiSSiÓ, i mai Ita estar convoca;
no sap res de cap estudi.
FI senyar FOURNIER diu que si
radz ;nada que es fa una cosa s'hagui..s d'estudiar tara, tothem viuria al
mig del carrer.
El senyor CASERO (tothorn el
inicua pel Sell nom °porta) diu que
el "toro todavía no esté a punto para
niatarle".
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HA MORT, HAVENT REBUT ELS SANTS SAGRAMENTS

(A. C. 5.)
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Els seus parents, presents i ausente, i la familia Aldavert, al f erlos assaber la trieta nova, ele demanen un piad6s recort per anima del finat y Passiitencia a la casa mortuoria, Petritxol, 4, avui dissabte,
a les quatre de la tarde, per acompanyar el cadàver a la iglesia parroquia] de Nostra Senyora del Pi, y després a sa darrera estada (Cementiri Nou).
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

›.

49,2err',
Dissalite, 19 de 'jultiol de

LA PUBLICITAT
desaprova un article de- les Ordenan.
ces. Es refereix a l'amplada dele . pas' urges, és a dir, si han de telar Un

-Diseessi6 que no ab= de que va;
~aun que nintri no ba salk El
l'ayer COLOM CARDANY pren la
mínimum d'amplitud de sis o de quatre
garante de la boca al senyor Casero.
tnetrcs. (El senyor BANQUE: PoConfirma el que ha dit el senyor Sasem-n'hi cinc! - Exil.) Es pana a
les Anton.
1
sit
votad& Es fa amb drcts i asseguts.
LA MINORIA CONSISTORIAL
Guanyen els partidaris de quatre sueDE LA DISCONTINUACIO
amb
rtes, per 22 vots contra ty.
CUSSIO
Quedos aprovades les ordenances.
enerEl .senyor CENDOYA fa un . eloEl stnyor CASERO protesta
gicament de que slagustasin reunit gi del, que han elaborat les Ordegrup.
liem
regidors per formar un
El senyor SIMON passa els elogis
vingut a fer administració, i aitob
•de reunir-se separadament 11 115 4121115 al senyor BLASCO. el qual. no feilt
politica.
ter
és
com
altres tinents d'alcalde, dóna compis cosa de capelleta,
te de tot a la Comissió, diu.
Anem als punts del programa de la
El senyor BLASCO, cmocionat,
minoria. Defensa de l'alcalde. Es que
agracix els elogis. Explica com
algis l'ataca entre nesaltres? (Tothom
treballa per l'alteres de Barcelona.
crida "Muy bien, muy bien!".1
El seliyor SALAS ANTON lambe
respectem nosahres i Barcelona. ("Idue
lii fica cullerada.
bien, muy bien 1".) Defensa de la religia. _U 00 s'ex:gel= idees; hi
PROPOSICIONS
caben católics i ateas. El nostre proEL PALAU REIAL DE PEDRALs
grama es defensas la integritat d'EsBES
panya, en aqueas Saló on tantes veGen si tot això no los prou, encara
sacies s'havia atacas; defensas els ines presenten proposicions. Hom vea
serosos de Barcelona, tants cops ataque els regidcrs, en vista que no pocats pels regidors polítics. (Entusiasden antela-, es volen aprontar de les
me) S'havia dit, idltuc, que els no
powie, vegades que es poden reunir.
católica serien expulsats; expulsats
Es ciar que açucsts cops es posa en
del càrrec que ens dona cl governados,
evidencia que no saben de qué va res,
paDer tenis tots eis raateixos ideals
que no S'entenen i que hi ha descontriòtics? Faig constar que no soc per tents, però es igual. Al capdavall
res d'aquest gran,.
passa res, i nomes una paraula de
El senyor MOLINS repeteix el sea
l'alcalde o d'un tinent d'alcalde els
que
amb
els
regidors
dret de reunir-se
convene. Ells el que volcn es actuar,
sla
el
que
minoria
cap
és
vulgui. No
aprofitar-se de les seres regidories.
formas; es reuní un grup de reddors
Es presenta una proposició demala
rei
a
defensas
la
moral
disposat
nant dos milons cinc centes mil pcsde
Barcelona.
ligt5
setes per a... Cases barates1 No, per
El senyor ALCALDE crida a l'osdre
al Palau Reial de Pedralbes.
Els precs i preguntes s'estenen massa.
La proposició, signada pels senyors
El senyor GARCIA ANNE din que
Garcia Earia, 13allabriga, Borren,
ei senyor Mohos no ha contestar la
Blasco, Mata, Ramos, Colom Carpregunta del senyor Ballarà. S'ha jordany, Marqués ale Ciutadella, Zamora
nal un grup? Adoba diaris ho han
i marques de Zambratio diu:
dut, i no sla desmentir. Formar
"Els regidors que soscriuen, després
a
grups es una cosa funesta; ens duu
de coneixer la proposta dirigida a l'Asenyor
la política antiga. Desuna al
juntament per l'Ecm. senyor tiricia geMolins que contesti clasament, cate- neral Emili Barrera, cont a preside nt.
góricarnent.
de la Comissió del palau reial de Barque
El senyor MOLINS repeteix
celona, i davant els antecedents relaquan
vulgui
i
cl dret de reunir-se
tius a antcriors intervencions de l'Apriva.
ho
no
E
llei
amb qui vulgui; cap
juntament en la construcció d'un pamateix
fi;
tots
vclem
unen tots al
lau que constitueixi una digna estanca
de
interessos
els
defensa:- l'alcalde
dels caps de l'Estat a Barcelona, propes'
estem
identiiicass,
Barcelona. Si
pasen: Que en contestació a la dita
qué formar un gran?
proposta l'Ajuntament acordi fer-se
la
minode
Mohos,
cap
El senyor
ciirrec de l'esmentada obra i del seu
del
seta
sassen,
salssies
ria católica,
acabament, subjectant-se en les seEl senyor Canals, que forma ell tot
sol laitra minoria. se'l mira.
FINAL DE LES MOCIONS
El senyor SIMO parla d'alguna cosa
de vins: no se 'renten.
L'ALCALDE li dio que demä
contestaran. (Quan sentim dir "denla"
entra un espant. Encara seguirá la
sessió. amb aquesta calor?)
Es fa alguna alca cosa, segura-

rnent moll important, però no sabem
que.
Se suspèn «La sessió deu minuts per
estudiar les esmenes preseraades al
dictamen del projecte d'Ordenances relatives a obres particulars, pended

d'aprovació .
Tots els regidors es posen. parlant
bromejant, al mig del Saló del Consistori. D'això en disten estudiar les
esmenes?
Ey senyor que ti mis ixit en aquesTotta conversa 65 el senyor
hom li fa preguntes i brometes.;

güents consideracions, i partint sempre dn la base que Barcelona se sent
amb melt d'ergull de poder- fcr ofrena el palear de Pedralbcs al nostre
volgut rei don Alions.
1. Que havent ocupar l'Ajuntament el palau de la Cintadella.
és niés gran la seva oldtgacid, a
la goal s'uneite una alta conveniencia d'interés públic, pulse
que no pot admelre's de cap
manera la possibiiitat que se
celebri la prüxima . ENposició
Internacional sense que estigui
compielament posat en condiciona en palau digne, no solament del nutre sobirä, sind
Iota elle eaps dEstat estrangers
que han de visitar Barcelona
amb motiu de l'Exposició,
2. Que a la circumstáncia d'haver
empres un grup entusiasta de particulars la construcció d'un Palau a Barcelona per ésser ofest al nostre august
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t. SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL A
LES 7 DEL MATI. (Observacions d'Europa, Nord
d'Africa i l'Atlàntic. rebudes per telegrafie sense fils)
el centre d'Europa, des d'Escandinävist fins
Italia, es troba sota l'influencia d'una forta borrasca
lelas t' en:, ruixats, tempestes i un notable
deseen:: de la temperatura. - A la Peninsula Ibisrica no Iii lia hagan cans i notable en l'eslat generol, observant-se solament cel nuvolós a la costa de
Lles ata formant part del minim de Itälia.
por e.,i9 ,7 •5
•

1924

a. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA. A
LES 8 DEL MATI. (Observacions de la Xarxa
meteorclógica catalina, comunicades per telèfon):
El cel es nuvolós a la regió costera i seré a l'insenior. - En les darreres 24 hoces altars registrat
Ileugeres plovisques a Barcelona i a la Marcasita.La temperatura máxima ha estas de 34 graus a Fija
i la mínima de y graus al Ilac Estangento.
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ELS ESPOPTS
PIATACIO

MATCHS INTERNACIONALS
Per a la vinent setmana, atol, tota
seguretat dintre els dies 24 al 27, s il , dran lloe, a la piscina d.. C. N. Barcelona, duce reunions internacionals dc
natació amb l'equip nacional hongares
que ha Iluitat en els jocs cumples.
No hi ha dubte que en aquestes reunions, els nostres aticionats podran
fer-se (arree de la valor de la tratada
llonga resa.
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,VüNTS SUPERIOS A BARCELONA. (S ondatges de 1 atimedera Iliure. a /es 7 del matt):
Altitud, metres:
zona
aso,
soo,
Direcei6:
SW.
S.
ENE.
Velocitat ea metres per segon:
2,
2,
3

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Hores d'obsere.ció: 7, 0 3 i 13
13aMmetre a zero i al nivel] de la mar: M'es 701'8. 7617. - Termörnetre sec; 22 .9, Oft'!, 258. TermOmetre humits 21'1, 231, -- I lumitat (c entessimes de saturació): 84, 7 5, s5. - Direcció del
%Tm: E., o,, s. - Velocitat del vent en in. per 5.1 1, 3, 3. - Estat del cel: Cub., quasi seré. Mena de núvols: Nb., Cu-Nb., Cu-Nb.
Temperatutres extremes a l'ombra
Máxima: 27'4. - Mínima: are. - Minima prop dcl sol: 7. - Oscilaci6 termométrica: 57. - Temperatura niitja: 245. - Precipitació inguesa, des de les 7' hores del dia anterior a les 7 Iteres del dia
de la data: o'ti nsin. - Recorregut del vent en el mateix periode: 166 quilötnetres.
qué rcspeeta el senlir de tots els
Col' anyo
El senyor SERE Ii din que el rel

Alfons XIII, ara, es el cap del Govern. Aixi CO que adlitte el scnyor
Salas Anton la pot votar.
El senyor BALLARA demana que
aquesta lloable proposiciii, que satisfá a l'Ajuntament i a tot Barcelona,
passi a la Comissiò Permanent.
El senyor GARCIA FARIA torna a deleitar la proposició.
El scnyor DALLARA retira el
prec.
La proposició s'aprova per aclamaciO.
L'ALCALDE crida un "Viva cl
rei" que és contestas per tothom. El
senyor SERES un "Viva Espailat";
tothozn contesta. Un altre regidor
"Viva Llarcelonar; ningú no contesta.

El senyor SALAS ANTON diu
que ell ha votat la proposició. (Vis-

ques, aplaudiments, felicitacions., i
tothom s'aixeca per estrényer-11 la
(Durant sota la discussió el senyor
Fournier ha callat.)
A un quart d'onze lalcalde aixeca
la sessió. Denla, a la tarda, se celebrará la tercera ,erie: encara hauretn
de patir mes!

sobirá, si bé l'Ajuntamcnt s'ha estalviat miltes despenes, en canvi no el
L'AJUNTAMENT, PEL MESTRE lliura de l'obligacieli de suplir la iniGIAMERA.- OFERIMENT RE- ciativa particular en cl que aquesta no
FUSAT
li está a l'abast.
Es repren la sessidi al cap
3. •Que les .cireur»stancies
'de mitja hora.
en que el Palau Retal ha estat
NOTES INFORMATIVES
L'ALCALDE &uta comide que
fins ara inicial. i construid, no
dos regidors han visitat els que
excloeix la possibAitat que el
representen la familia del gran
sacrifici realitzat pels particupoeta Angel Guimera per ofeCONCERT DE Lt. 13.1N1).% '.n 113lars, apart de la satisfaccii; que
rir-los el despatx presidencial
per a ella representa l'haver
NICIIPAL A SARRIA
com a capella ardent. També
siontribuit a una obra tan paels han expressat la intenció triütica. produeix alean belutfici
La banda municipal, dirigide l'Ajuntament d'assistir un
da pc1 liste Irr seilyor Lamote
material a tras-eis d'una major
corporació, amb • la Banda Mu- valoració deis terrenvs
de Grignon. donara un concert
situals
nicipal, a Pacte de l'enterraa la p/aest do la Constitueió, de
a la barriada on hi ha el Paraent.
Sarria, avM., dissahtr•, a un
Sau Reial, en el qua; cas l'AEin representants de da fagirar( d'onze de la vetlla, enejuntarnent fóra especialment
milia del mestre Guimera, hart
eutanl el següent programa:
obliga t a vetllar por l'e:.dricte
refusat ambdues coses. Voten
cumplan/ciit de les disposieions
Priniora part. -- I. "Lii grufer un enterrament senzill, i solegals relatives a l'aplicació de
ta de l'ingal", obertura. 31enbre tot allunyat de Lita oficiala contribució du tnillures:.
dolstioliti; II. "Aria en do",
litaL
Bada; 11. "alinuet, d'"Ifistema",
Ando el fi de Emir cl capitol
Els dos regidors que han videl
(link; IV'. "Rosa del Folló",
aitat els que representen la fa- titatqual lt a de treure's la qua taque calgui per al complisardana, Latnote de Grignon;
milia del senyor Guimera, són
ment
d'aquest
acord,
V.
alsNs • S del "Príncep Igor",
es proposa
ets castedlans Castillo i mar- el
següent: Primer. Que s'augB nn rodine.
unes de Zambrano.
inenli en 2.500,000
pesseles la
Segona
parl.
I. "Carnaval
partida setena del capitul deu,
EL PROJECTE D'ORDENANCES
Roma", obertura, Flerlioz; II.
tul
iele
tercer,
del
pressupost
313.1:y".
projecte
d'orsu:aluna,
Carreta;
El dictamen del
extraordinari de 1 ,920-2l, ha"Cavalcada de les Walkyries",
denances esmentat, diu:
vent-se de destinar l'Unport in"Que s'aprovi el projecte
Wit
g
ller
;
IV.
3ollt
'1' l'ollera
tegre d'aquest augment a su,
d'Ordenanceb Municipal de la
-La Bollones", Bretón.
fregar part de les despeses de
ciutat formulat previa informaNo s'esecularh cap obra foconstrucció i acondieirmament
l«, pública acordada en Consisfa de programa.
tori del l; de marc de Pany que del Reial Palau de Pedralbes,
Segun. Que es rebaixi en la leasom, anunciada al Butlletí OfiELS BANYS DE MAR leER
teixa, proporciú el roneepte sisé
Wat de la Provincia del 12 del
de la primia pulida setena del
rnateix mes."
ALS ESCOLARS
,
•
apitol
deu,
salido tercer, de
El sensor BLASCO llegeix les estat. pressupost, per traeInfinita comenearan els banys ele
menes presentades. La lectura dura una lar-se d'una despesa correspomar per als escolars, organitzats per
estima. molt Ilarga. liras d'asseliyalaz
mmt a un projecte que. Ita eslat,
l'Ajuntament d'aquesta eintat.
yue totes les esmenes prcsentades eslins ara, abandona t. Tercer.
El primer torn, que ea el que toQue el pagaine»t de les pessetes
tas acceptades.
Ens vciem impossibilitats de donar 2.7,00,001), es faci ambo! loen en- meneará dilluns, ca compon de Limo
tes que tindran rigurosa milinoies, compreses en I l cdat de voit
rl dit projeete, tal com queda aprovat,
a la dita ()espesa bits Os
dutze anys, que pasaran dues hoces
car ocuparia ben bé dues u tres edi- caciú
preeeples rolo ti a conthipi_ diiiries a la platja ile l'Escota de
dona del nosue periòdic. El? nostres
t. o.ons especials del non estatut
Mar, tan faran extercicis de gimnáslectors en> lis dispensaran, mes ben di:, municipal larlicles 332 a 359 1
au' ens dispensarien mai 5i Ito fessim.
i especialinent ol que preveu tica sueca, pendran el earrespiinent
Es comencen a donar paraules. El Farlicie 335, si In llagues bloc. bany i després seis servirá l'estilosPer tot • el que resta exposat
zar, tompost trtut 'sandwich" i
jJ uhlic causat de suar i escoltar coses per concretar da forma de seaf cuita.
eme no 11 deuen interessar gaire i veure
libas' o portar a la practica
Els escolars , tata a l'aliada cutis a
uu espectacle no gaire divertit, co- aquesta proposició, com a gala turnada, seraa, transportats gratuimen ça a tnar.xar. Nosaltres pallan, ps- rantía de bon compliment es
tament en autOmnibus i trainvies.
rü hem d'aguanta!. Preguntan pesque propus a la creació d'una
etnilpostit per quat
xelen detentar una cosa ja apunada;
F•enyoos
regidora
nomonats
per
seguramem parqué no saben esscr rel'alcalde i dos suen res de la
g:dors.
Comissió constructora del Pa El bemol- Gpix diu quelcom que
Il111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111E
bao Reía' de Barcelona."
provocn una serie de crits del senyor
El senyor MOLINS defensa
caben,
no
el
qual,
EQURNIER,
la proposició.
AQUEST NUMERO
qué, defensa una seva csmeua, nataL'ALCALDE. - S'aprova?
salment acceptada. Terna a fer de
Senyur SERES.
Per :m'aHA PASSAT PER LA
rmo:ni. (Toles les veus: Si, si!).
sentimental i a parlar en faeor deis
sí!).
•
que no pi-A(1i pagar els &wats preus
CENSURA
MILITAR
ANTON.---No!
2elryor
SALAS
deis $4s0.e. Li contesten els senyors
feniano si el l'alati es un pre.
.BLAS
seta 111 rei Alfons XIII u al cap
d'aquesta discussió Es de l'Estat, sigui qui sigui,
me contesta,
contesta, severament.

UL LAi UiN I A

Jullei des

Ing11111111111111111118i11111111111111effilillid

LA NOVA
MANCOMUNITAT
LA DIPUTACIO DE GIRONA

Passeig de Sant Joan. Centre Exeirsionista. Cobla Catalán:a.
Centre Moral del Poble Non. Cobla Barcino.
Connal. Agrupació.-Cobla La Principal de Pala fi-rigen.
L'hm-tris a la nit:
La Plana (Esplugates de Llobregat).
Cobla La Principal Barcelonina.
Vallvidrera. Cobla Catalbnia.
Corntal, Agrupació. Cobles Barcino
i Barcelona.
Dioun-n,v, a la nit:

Ha celebrat sessió extraordinäria
Diputació de Girona, per tractar del
que cal ier amb ¡ostia de la resolució governativa desesalmant el .pressupost actual.
Va presidir l'acte el senyor Liosas,
i aasistiren els diputats senyors BasLa plana (Esplugues de Llobregat).
solo, Fontdeeila, Mur, Martí, Adroher,
Cobla La Principal Barcelonina.
Bonet, Bartrina, Ferrer, Berenguer i
Centre Popular de Sant Andreu.
Ripoll, els quals despres de Ilaega disCobla Catalänia.
cussiò i amb el vot en contra dels
Anbau xamfrà Valencia. Cobla Barsenyors Bastrina i Ferrer acordaren
cino.
elevar un recurs de súplica al goverVallvidrera, Cobla Barcelona.
i dalçada, en el seu cas,
nador
Dijeas a la nit:
al ministeri de la GovernacM. o
Badalona, Centre Tradicionalista,
Desprès de la sessiili, es rebe a tesCobla La Principal Barcelonina.
mentada corporació el trasllat d'una
Sans. Cobla Barcino.
reial ordre aprovant cl Pressupost pro
Bar Am gis. Cobla La Principal de
-vincalmbesodnquhaL'Escala.
I via interessat fautoritat governativa.
Comtal, Agrupació. Cobla Barcelona.
Dire-ndres n/ sucui:
Girona (entre Valincia i Manosea).
Cobla

Les sardanes

Programa de les audicions de sardabes que es donaran en els llocs que
s'indiquen, dcr daauj i111.5 al vinent
divendres:
Azitii. a la Itil
Badalona, Plaça de la ciutat. Cobla
La Principal Bata:clon:tia.
Tibidabo: Celda Catalänia .
Ara0, xamfris Muntanya (Clot).
Cobla Barcino.
Comtal, Agrupació. Cobla La Principal de Palafrugell.
Diumenge al ',latí:

Villarrose entre Conseli de Cent i
Aragó. Cobla La Principiil Barcelonina.
Martí, xamfrà Molina (La Sagrcra)
Lila Barcino,
Comtal, Agrupació. Cobla La Pralciaal de Palafrugell.
13:untenge, u la tarda:
Turb Park. Cobla Barcino.

Bar Alti : g.', Tainarit xamira
Celda Barcelona.
Pare de Barcelona. Joventut Sardanista Pep Ventura. Cobla La Principal de Terrassa.
Foment de la Saidana de Sans. Cobla Catalinia.
Pina del Palau, Agrupació. Cobla
La Prinsipal de Palafrugell.
Dinmenge a la nit
Rica Alta. scamirà Carnte. Cobla
Barcelona.
Ateneu D. R. del Poble Nou. Wad
Ras. Celda la Principal Barcelon'in.

REVIST A-

DE CATALUNVA
tesgolat ritin ment al erc g stul, liralge
que
fer-ae
peinten
I IIItis e r . 1 de la
ti.ta de
t.ittaltinsa", i no podent serir-lo t, 1 o nombrosiss
sultsetiplors sine s'llan
mil d'alta 5(151051s sallth4s
dios. os procede ix. fteIn't1100111. a una novia etliciiS de
l'esineniat
11Innet.o.
torl irit el vidijous. Tol seguil se
t‘t I r o iras] els exemplars als
noma subseriptoirs, ami rimo
•Jatendran lambe les nombroses e n dnandes d'exempiar a quo rebeno se(inlinontoto inent dels corresponsaN,
amnirestant atgralm eineerainent la bona acollida qu e .
el pfiblie ha dispensa' a da
"Revista de Catalunya".

Direndrcs u la tanda:

Aplec de Joventut a l'ermita del
Cannel. Cobla Catalinia,
SARDANES A HORTA
Amb inotiu ele celebrar la seva festa major la barriada del Mont Cara les onze del mati tindra
lloe, a l'envelat, una hallada de sardalles a errec de la Cobla Catalunya,
la enal desgranará cl segiient programa:
" Montserra 1", Entiban " Xostre
Ideal", Bou; "Cauti de la :afasia",
Xaxit; "La (esta deis segadors".
n'allá: "La caneó de la pastora", Xaxu; "Maria", Bou.

I9 4

Dijous al vespre 1.a celebrar-se al
Pare l'anunciada vetllada de bosta, en
Li qual fosen ubtinguts els següents
resultats:
Tots els combats foren en quatre
rounds de tres minnts.
Llidò bat lineals per parar l'arbitre cl combat en el darrer round, vista
la inferioritat dz Borials, que no den'ostra abra cosa que una gran voluntat.
Garcia va batre a Dieligenes per
muits malgrat que el primer , fou Inés
leer ts i cientiiic que el VII •tOntrarii
fet que Diógenes es poses a la
defensiva des del tercer round i
ver acabat cl combar forza esgolat,
docaniti els jutges a favor del seu adversari.
Masferrer va batre Peralta per
Aquest, menys experimentat
que el ser adversari. acusa un progres molt sensible des del seu anterior camine però hagué d'inclinar-se
datant Masferrer, que acaba per dominar-lo completament.
Finalnicnt, el "clon" del programa,
s:gui cl Mate!! Blind-Castanye. valgué
al primer una victária per punts, aconseguida després de quatre rounds durissims durant cls quals 'ni hague diverses alternatives.
Qtiari el cembat semblava decidirse a favor de Castanye (que aconsegui en cl segcn round remetre cl seu
adversari a terra per mitjà d'un precis crochet tic dreta al mentó), en el
tercer rour.d Blind , atacant a fons,
l'oblissi a refugiar-se en "clinch" per
tal d'evitar una desteta segura. El
Carnee round fou mes igualat, palesant
els dos adversaris simptames de gran
cansament.
La concurrencia, força nornbrosa,
resta s atnsíeta del desenrotilament dels
combato.

ADDE.L EL KEBIR
Aquest pfigil marroqui que el ala 24
ha de lluitar al Parc contra Pere

Sáez en un comhat de deu rounds amb
guatas de quatre unces, és un primera serk que satisfará al nombréis
públic que concorrerà a la vetnada.
Ahdel El Kebir, en la seva carrera
pugillstica duu victòries molt positives sobre homes de gran nasse, alemanys i turco.
A la maten= vedlada Murall será
posat davant Rion i debutaran dos exce l-lents welters: Crespo i T. Hernández. També es diu que Albert
contra Giménez.
FUTBOL
I
NOVA ASSEMBLEA F.XTRAORDINARIA DE LA FEDERACIO
Estan a punt de circular-se les convocatòries per a la nova assemblea
extraordinria de la Federació Catalana tic Clubs de Futbol per discutiiels nous Estatuts presentats por !a
ponencia, la qua! tindra Ilac e: ti ja 2,1
d'aquest mes. a Reus. acceptant :A IIIvita,*í del Comité de Tarragona.
CICL!SIVIE
COPES MAGDALENA-TEINIDOR
A 'E- ni Ciclista
ha q u e .

Diumenge, dia 20

dat tancada la inseripciò dels neiditt
i de tercera categoria ame han eie
prendre pari en aquesta important culi
sa, la quid tindra lite diumenge vinent
cobre el circuit Barcelona, Badalona,
Comuna, Sala Fost, Moilet. Masratn.
pinyo, Montcada, Sant Andreu, Llot,
correr de les Corts Catalanes, Passng
de Sant Joan i Are del Triomf,
lii haurá la meta.
Els inscrits unen un centenar,
ea que fa preveure un bou èxit.
La so -Cita e , donara a les tlett
matt davant la cata lifagilalena-Tsi.
xider, del carrer del Comen:, anant
corredors neutralitzats Bits davant la
Casa Klein, oil es donará la sorOia
oficial.

ARTICLES PER A AUTOMOBIL
P reus reduits
J. Bola soler. Carme, 36, erg,.
EXCURSIONISME
CONGRES ALPI
Afectuosament convidat pel Clup
pi Francès. el Centre Excursionista te
Catalurtya ha assistit al solennial Congres que amb mutis de celebrar d
seu cinquantenari acaba d'organitza
Aix les Bains i Chamonix.
En aquest Congres hi han estas representades les entitats alpinistes de
mes prestigi tot el mOnr havent-st
ungut amb el Centre les mes cordizis
atencions, puix que és ben coneguda
fora de casa la seva tasca als Pireneus, aixi com els llares anys
vital, ja que la seca fundació data
de 1876, dos anys tan erg s després
la del Chip Alpi Francés.
La ven dels nostres representarts
va éster escollada junt amb la d laipinistes de tot el nión i saludada atnb
crits ben encoratjadors per a la 'lastra
entitat i la l'ostra terra.
Fat congressistes, desates d'alguns
dies d'excursions per la bella tersa a.c.
la Savaia en els luxosos autocars que
la Companyia del P. L. Ist. pesa g-aciusament a Ilur disposició. cs dividren en diversos grupo, inscrivint-se
nostres mies en cl gn:p alpinista. la
qual cosa els permeté de conèixer el
ciaseis de La Vanoise i aseensionar el
Dome de Chasseforet (3.685 in.).
Acabas el Congrés, durara el qua l
fosen visitades les viles i lleco i monuments savo'lans mes interessants,
molts dels participants es trasradaren
a Chamonix, on la secció del C. .A. E.
eis féu els honors. S'emprengueren diferents excursions collectives i paniculars. atenyent en una d'aquestes els
nostres compatriotes la cima del Mcier
Blanc (4,8071 altitud máxima d'Europa, deixant aixi a bon lloc el nom ele
l'alpinisme catala.

El Centre Excursionista " -Raid Casanova, davant l'èxit ebtingut per la
darrera excursió conectiva a Montserrat, el C. D. del illateiX Centre, arrb
la collaboració de la seva Secció Feminal. n'ha oreanitzada una altra per
a dernii. diumenee, a les formoses pla:ges de Santa CriJ•Iiiia. als conienzz,
ments de la noti-a Costa Brava. L'nerari a seguir .-14 tsi segnen!: Bidnes, La Palomera. Cartell de Sant Joan
i Santa Cri.tira.
-.--;iDunada la nnp . rtadela del nombse
d3iiscrits, ta e9 e rar sn lnxit tan
importune 'ron/ e: de la primera la
do, quas-te dc cinc e.1
rermia
pu2t dritlititi. l'estaelò ale Al. S. A
per sor:W:11mb d tren de les cite. EIS
ergatitIzadors fan avinent que ha quesi al la cle,n In itureeire'n.I.

• ••

.8 les C de la torda

Accident

FUTBOL CLUB TERRASSA

d'automäbi'
Ahir Co litigue noticia c i nto a
la carretera de Jara i cisca, a
un quilórnelre del poble
'1: p iste, ha °corregid un accideM sirsul otsiòhtl, del qual
eul!aren , ictiums. conegudes
persones d'aquesla einlat.
L'aut onn.doi en el goal vialjaven rempresari del teatro,
Tholi, ques1 a capital, En
Miguel P0113; el sea pare En
Miguel Pons Portoearrero; la
seva inuller, Na Carolina López, i
seu geernit politio, En
Garles LOpez, pal isis degut
pessiin estat de la carretera.
l'aient 1 . 1 et t hrt per un terraple

do duo metres d'alcada, detinul
111111
sil a ole campana i
labt ' 1 VIdt ¡t'Id tumb: a l. amb els
setos coeupants das
Als (lela tilltitti s pa:sil pel dit
tloc uit uiil,atiulaIdI particular.
PI qua l reeolli els ferils, porUoil -los al ¡oropel' poble
verbo, on t'oren assistits pel
'beige de la loralitat, doctor
senyur Nieolan Ferrer, el qua'
ele atel y,nt n., amb inolf zel.
En Miguel Pons Portooarrern prosentava geavissimes
lesions, !nivela eitslat ttsisit. ferili 'tornar els sentits. Sufrí una
ronda contusa al frent i una
grSeis lesió Un el yellnut arel.
rA 54'11 fill. En 'Miguel Pons,
pat.eix coniusions i o, osioro: en
diverses parts del cos, i la muller d'aquesl. ak( con/ el gerina tan sols presenten
lleugeres ",ontusions,
gis ferils t'oren traslladals,
cli ..antomöbil. • a Barcelona,
acotillo:lu y a/O-1os des Iriyerhc
el- do y ! ol; FerrPr.
..L'eslat del ee rt vor Ptir I in r
Dejó era satisfactori dintre
la".gran,etat,

contra

UNO ESPORT1V; DE SANS
CAMP !JIMIO

1:A zr .rigutc I, l Excursionista "la
Punxii" realinarli (lema, diurnenge, tea
ezteuts. o combinada de muraanya i
mar, amb el seguent itinerari:
sant l'o!.t de Capeentelks. La Conrst :a. 'Fi :na 1 Morsa. on es reuniran
anth la ores a' de mar.
li euniO. hl'estaeM de ta ranta a les
5.3"

7.••n•

Als senyors Fabricznts, lnlusirial>, Agents Ce trans

purts, Fropielzris te Cleis, Hotels i
els

interessa,

conèixer

alnearis

les

ca-

racterístiques dels

XASSIS

INDUSTRIALS

.„923%,.1A3C1)
"]Bi...aiVr
l'ur fabrineki és la millor Izarantia de hm resultat i perqui els preus nous cotitzats
sense intermeci'aris són avanlatiosos
perque

ELIZALDE
Fabricació nacional
Cases a
BARCELONA

' MADRID

Vendes 1 Reparacions

DIrece 1 Fair

BARCELONA

Passeig de Sant aan, nnm. 149 -- Telèfon 921 G.

LA Pustictver

• •
OfsSahle,' 19 de Julliol de 1:324
--

LES

EL BRASIL

Sembla que les trole t'erais sino
apodrat de guast
tot I Estat de Sao
Pauto

de-

LLS

ti,
r: ,,

r:
a:-

TIMO DEIS iEiM

ELS FRANCESOS HAN PROPOSAT DE SUBSTITUIR LES CONDICIONS ANGLESES REFERENTS
A LES SANCIONS PER GARANTIES
FIN ANCIERES
-ENTRE EI2, NACIONALISTES ALEMANYS HA
PRODUIT DEsmiusto EL FET QUE ALEMANYA
NO HAGI ESTAT INVITADA A LA CONFERENCIA

E

11-

GRAN BRETANYA

Li JRNIÜI riilll Hl CUT IIEEINI

of'cials de Rio
,umcien que les trepes són
sses de gairche tot el tec' tat de Sao Paulo i que la
izació deis rebels fará entrar
'iaita en una tase decisiva.-

la

REPARACIONS

- -EBELIONS AL BRASIL
York. 18.-El Consolat dcl
aquesta capital anuncia que
federals s'Ins apoderat de
:a cimas dc Sau Paulo. on
llana i 1 tiìleria seguia
: els rebels.-Ilavas.
DE • LA LEGACIO DEL
BRASIL
-A la Legació del Brasil
:2. acedera no:a:
del Brasil ha rcbut nocomunicara que les trO•
:overn federal estas possessiogran part de la eMlat Oe Sao
.dent arriba: la cavalleria fin;
5 mes cèntrics. Alguna esau arribas fins al Teatre

rribat a Riverclao. Preto i sinombrdzscs iugitius que
.••. les forces rebels."
VICE-PRESIDENTS
DE LA DIETA
, 18.-Han estas etegits rice• s de la Dieta 1111 popui.sta i
-.alista er. substanció des dos
dimissizmaris.-Havas.

Londres, 18. - Tot el dia
ha estat consagrat als treballs
dels peras.
La Comistsra de faltos ha ova-

ininat ti! projecte transaccional
franeíis.
Els pi,rits s'Izan declarat unanimitat partidaris del nomenainen t d'un dellegat nord-arnetieä a la Cornissid de Reparacions. Aquest delegat serä nomenat, cota ja s'ha dit, per la
Comissié• do Reparacions, insistint-se en l'extrem ja conegut
desacord
que 1 11 1S fui cas de
s'encarregarä ilo la designarle
el Tribunal Per• manent de Justicia internacional de La Haia.
Po l que os i efereix a les nata«E francesas han
proposat substituir les cornilohms :ingleses d'o t' are polític
per garanties do ra re financier,
esprcialniont els serveis de
l'emprstit dels e80 milions Cis
absoluta
males. arnb prioritat
sobre el producte deis embargainsrals exereits pels aliats.
Els perits 111 . RM-tics han concona
sidera: aquesta proposi e tel
instificient reclarnent l'arcénincie le te)erii,tflitdCS garanties
especiats per a Pemprestits Hayas.

ELS NACIONALISTES
ALEMANYS
Berlin. 15. - En alguns cenals
tres polities. particulatmtent
desil12tir1i)11Dli,Ir. ha causal
no
que
Alernanya
Insiú ei fel
hagi eslal invitada a assistir a
la Conferencia de Loadres.
.1ixO si•raa inotiu que per part
fi' a q esfs pa s 55 faci una
campan y tt vialent contra el canceles Marx'. al g u al Y01111.11'n
substituir per un go vern Tus
pilt-Stresemann. --- navas.
ES DEMANA QUE. PER CERTES (..21JESTIONS. LA COME'ES MA510 DE REPARACIONS
.
NIFEST: PER UNANIMITAT
Londres, 12. - La representació
IMBAIXADA RUSSA A
británica de la Comissió encarregada
PEKIN
de r esper la Conferencia interaliada
P.-..!rog•rad, 18. - Després tudi dc hes qüestiono relatires . als
don ,• anvi de notes entre els
manea:n:1ns d'Aleman ya i sancions
>tes d'Afers estrangers de
eventuals,
dentma gue d'aquí escla; de la Nina. sus steelva= la Cdrnissió de reparacions
una anilmxada ruspresume:1 per unanimitat i 1:0 per iraItékín.-Ilavas.
jori.,. de vots. cont ibis ara s'Ira fe:
en les qüestions que es jutgin d'indole
C •• 7:13AT AAIB BANDOLERS
131 31ORTS
gres. Eumzerint al mateix temps
de que cls agents dc pagaments i
3-; • .zrs-ol, 18. - Lu pollcia ha
•-•
un v
truszs Mtgin sabre la naturalesa i graf:na
veufts aquests manc:unents event.:reja
i",-ff,o.
Una
:uals d . Akinnnya, abans que es
- Ifarf
constar diidialment per la Comissió
morts
de reparacions.-Havas.
: o rs 1
la ',ohCAP A UNA 'rRANSACCIO
, ivae.
Londres, 16. - Com a conseqüenDEN
cia del canvi dopinions crahir en la
-1 RE
Ca a I, irlicZa, bis representas t s d.1su 18. - El ded•
va- merica. FralK1 i Bèlgica treballen per
pertanyent rl pz:- . •
exaconseg',ifr una iOrmula de trarwaccf&
en la qua: s'establefx1 que si Alma.
ha
-- 11
e• - •
uya ti ' a :l a donas eumplinient a Es
abans que els dele\ .<2> n
o LI DE 1
c./MOL
gut'- irf.,r.ce; l le/ga hagin proposat
mitra ella, que els ingressos
''-"
'a apn-Wit
st:', ''-"''
futuras de
reierent
dz ouè meautin aquests
lestii:ar-, en primer lloc al paga.
ment ar-ia part dels intercsos de les
que ca trobin soscrites a rempresta.
Aquestes garamies, les qual han de
11,‘.
f (t DELS II E\
&mar piasas trauquillit at als qui subs. • E.NTACIo 1)1'. TI, •
crhrin u . ,sest emprèstit, seran pror.VI'S
batik-meist aprovades aquesta tarda.L , 'din. 18.
- Els 1,,
-lees
aientazzió t je totIILI t lIESENT.XNT S QUE PO:-.1i•tuatlys han .'•
Dlt AN Es sEls MEMBRES DE LA
1• n 011.
CoNEEBENCIA 1NTERALIADA
pel u»mistrn
otoir.0 . 1- I,
Londres, 18. - Cambra 'del,
tarifes sltt;tttera Comuns.---EI ministres de Cm5 re.. dol novern, 1 en
bistec, i ontestant a una preI, s,;bre eis drets la 11;:siles
gunta, ha declarat que els rec
._ r aren el brat.
Hayas.
p•a•sentants dels Drantms j
1 India passaran :t disrar, si lo
1 • • •SOCIALIi-• I \ 1, 1\ 011
dositgon, 1-siembres Ile la Dele1, ' 1, CONVENI DE N\ \ •.-11INGgactó ;Inglesa ert la Conferiettela
7 .. N I DE LA JORNADA DE
niteraliada, t prendran seient
'VUIT 110RES
en aquesta, de conformitat a
El poi') soiiiaf l .. ;• lín, 18
ii ,si,tetritt de torn.--Ilavas.
del Rentista,: ha pre s enI
I .• son muera inVII11111 IiiCalnESMOIIZAlt A EAS \ IsE MAC1, • a proposar unumlattament
DONAL
latificarao stil comeni ele
Londres, 18. ---Els
1\ n -longton 1 a renunciar a la
'rheunis, Stefani, Kea p titud alla,...tdd II „obre
llogh, ambaixador dels Eslats
• •ot nada de 11/11 liaros. Unas esmorzaren aquest mati
11,1\
smb Maedonald a la residèneia
oficial' d'aquest darrer. - Ha1.1 SOBRANIA RULGARA
'1ITACIO DE LA LLIBER-1- DE LA PREMSA
AVISAT 1 UN
alTRE SEGRESTAT
-De conformitat amb les
et: Decret llmltant la 111. Premsa. "Il Popolo",
catb:ic. ha robra del Pre. Rcuria una adverlic a per
.• 1 .2 que tendeix a desacreditar
aació italiana a Londres.
:inpero", periòdic ultra feixista,
segrestat per anides suscera- de pertobar rardez•

QitEDAT CLAUSURADA
AMNISTIA PELS DELICTES
POLITICS
Soba, 18.-La Sobrania búlgara ha
quedat clausurada ahir, suspenent-se
les sessions, desprès d'haver aprovat
l 'amnistia per als delictes dc carácter
Politic.-Havas.
ES CONFIRMA LA DIEIICIL

SITUACIO DEL GABINET
SEI PEE
Viena, 18.-Es confirma la difíPcr la oposició que li fa el
cil situacio del Gabinet austria Seip arta pangermanista per a la apro.vació de les lleis de carácter ecolaidmic.- Havas.

yas.

ELS CINC CAPS DE LES DEs
LEGAC.IONS CONFERENCIEN
Londres. 18. Els cine caps
de les detegacions de les graos
potencies a la Conferencia interaliasia, conversaren aquest
malt fins a dos quarts d'onze.
Tornaran a reunir-se a qu osa tarda, amh molla de surtir
el senyor Macdonald cap a
Chequers, ost passarä el qui
quedit de selmana.-Hav"as.

MACDONALD SOL.LICITA DE
LA SOCIETAT DE LES NACIONS UN PROJECTE DE REDECCIO D'ARMAMENTS
Ginebra, 18. - El senyor
Ilfaedonald ha efirigit a la Societat de les Naeions una lleexpoSant la tesis brttäniCa

El GOVell t g l'octava
derrota a la Cambra
deis Comuns, però
segueix ferio al

poder

Londcts, 18.-El Clovern ha solees,
a la Cambra aiel5 Coi-1111ns, la vuitena derrota, si ite aí ( aiesliu se inenyS
iIatar a ruàiuria i l ue les anterior,: i está
en absolut mancada de cm-Su-ter politic.
Na' bi la. doncs. tnotiu per pensar
•
cal la possibilitat d'una dimissió del
sobre el proipet, dr. 'I raitlat
d'assisteneia ntottila eraborat. a Govern.
La Cantbra Comtmg va aproGinebra en 1923.
unVot i ll brstänic crea que
var. iper 171 vot. volara 149. una esel projeJe fha s convenient
mena presentada t'el, !M ' erais i con•pi• opo s a en ronsegiièneía que servadors al projecte rclatiti als sees convoqui tina esraferiracia t te gurs contra ratur toret'is.
lisis PIS Governs llP1' tal d'elaAquesta esniena. que hacia estat
borar el projert e de reduce:6
combatuda pel Coreen, demanava
d'a rmanimil
que es fessin Ileugeres modifiracions
TIR011'ETG ENTRE LA GUAR- de carácter tecnie a l'esmentat projecte.
DIA REPUBLICANA I LA POAquest quedà aprovat en tercera
LICIA
lectura.-Havas.
Lisboa. 18.-Otebut han retara-U-Al Parc d'Editard VII,
LA CAMERA DELS LORDS REla Gil:Infla Repahlieana sostinFUSA UN "BIEL" RELATIU A
gué un tii• otelg arnh la pollera, LA LEGITIMACIO DELS FILLS
resultan( vuit marts i bastants
ADULTERINS NATS ABANS
ferit s.
DEL MATRIMONI
Begna tranquillitat. - HaLondres, 18. - La Cambra dels
yas.
Lords ha rebutjat. per 77 vots con-otra 38, un "hill" relatiu a la legitiLisboa, 18. - Les autoritats
maci6 dels fills adulterins nats abatis
han visita! Pis ferits de la renyina que Ist haver ahir al del matrimonio.-Havas.
DE VALERA SERA
Pare d'Eduard VII, o sigui la
XLLIBERAT
part alta de l'Avingada de la
Lliberfat. •-•ntre soldats de la
Dublín, 18.- S'anuncia que será
Guhrdia Republicana i agents alliberat el cap dels extrcmistes irde policia.-linvits.
landesos De Valera-Hacas.
ETS PAN- GEH MAN1STES s . AnIFF.WEINEN GoNERN EN EL
OTT. FI IIEFERENrJA A LES
(B'ESTIONS DEIS SOUS DELS
FENCIONARIS DE L'ESTAT
Viena. 18. -F.Is pan- germaaisles s'Ira!) adherit als pants
de vi s ta del Govern en el un,
la veferi, rfeia a la cPlestid
smis dels funcionaria de l'Es
tal.
L'aprovariti d'nquesla 'leí por_
Istrá. Non eslava orevist. la va_
tle funcionaria
ruin i el seUV:éi it fliPl'innaris
4 m>
a J,-, t)
do la j t rii srp f ri fa
,i as sluin 11Pga1 mili a entrar al
Irella II,
Ea nenvon ose en hren trilc
ele a uros funon.nar i s honran
rinu! a la vuga.-Ilava.
ELS JOCA co_impocs
WATER P01.0
Paris. 18. - sd partit celebrat per a la P . MeeSSiá del
lloc. d'honor, Bongria venç a
trxecosloväquia per set a zero.

-11nvas.

TENNIS
Paris, IS. - Doble de senvors. Els sem• ors Ilichards i Hender. Estats- Units,
vencen
els gernasins Alonyo,
en pan yol .
Final drils inn InOireS hoea
por a 1111inf, por a horno s . Primor, ¡ice:1111a. lf:,;tft's linils. 1
E3 s eg ons. 2-10. Segun,
Whatt, Estats Units.
Fina! dok
roelres arnh
Felipa. 8 ra•eores. ,Primor. Estala, Lrai • a. nunt:!. 58 segons, 0-10, hal e itt el record
mundial
Esgrima. Salte in,] islaltisil,
Primer, Posta. Ifongria: segon, Dueret. Franca.

vas.
HA APAREGUT 9F.CAP/TAT EL
CADAVER DEL PRIMER MARIT
DE LA SENYO7A CAILLEUX
innin e diaen-ors .1. , lleulle ,- ha esta' trohat
a la \
tel r e iTOVilni
Cadilvrq. &capital de Peseriptor 1,1'11
primer marit de la se nyorit Caillanx. La inort dell
Claretie apareix roddialla
del mes gran misteri.
Ira_
vas.

HA ESTAT TRORAT L'AVIADOR MAC LAREN
E'aviad„r
Totiliiii. 18..
ein se min Cíen-1panyS de la tolla al nran, han
estat trobats sans u snlvals en
una situada al Surl - cest
d'Oruppuz. -- Hayas.

• AUGME.N1 DELS DRETS
•
DUAN A
Tokio, 18.-1.'Alta Comissid ha
aprovat un projecte de llei augmentara un ceta per cent "ad vaborros" els drets ile Duana per als
anides de luxe importats.
Senibla que el nos arancel no
entrará en vigor fins que es con.
ceaja acorde amb els t 'ataos que
disfruten de tarifes especial, en Sirtut de convenis també especials.Hayas.
NAUFRAGIS
Ostende, 18.-A conseqüència del
fort t emporal que regna en agitestes costes, hi han hagut hastants
naufragio, ba y eta estat recollits fins
ara 2t, cadàvers dc mariners i pescadors.
Manquen noticies de (lustre barcos de pesca i tarhpoc se sap
sort que han sofert les tripulacions
d'al tr es tres pesquera que han naufragat.-Havaa..

EL GOVERN DEL DIRECTOR! MILITAR
EL GENERAL PRIMO DE RIVERA, EN UN DISCURS PRONUNICAT A LA.
RRAIX, S'HA MOSTRAT COMPLETAMENT OPTIMISTA, AFIRMANT QUE LA
GUERRA CADA DIA S'ALLUNYA MES I QUE EL SEPARATISME NO HA
TORNAT A ALÇAR EL CAP DEL 13 DE SETEMBRE ENÇA.
HA DIT TAMBE QUE DEMANARIA QUE L'EXERCIT SE SOTMETI A LA
UNIO PATRIOTICA EL DIA QUE ELL ES REINTEGRI A LE ß FUNCIONS

MILITARS.

DEL MARROC
EL VIATGE DEL CAP DEL DIRECTOR! A TETUAN
Teman, 18, - A les sis de la tarda
han arribar, de tornada de fexcursiú
a darraix, Alcäcer i Arcila, el pres i dent del Directori i comissari,
amb el seil seguici i quarter general;
OP de l'oficina del Marroc, senyor'
Apnirre de Cartel . , i el fin del Ra t
olleleS Ah i Muley-suni.arbel
Mustafá.
lksprés-de descansar breas moments
seguiren en tren especial Cap a Ceuta,
on el general Primo de Rivera i el
comii..sari superior embarcaran cap a

nota de les motes manifestaeions i immedialument es va
ral ar d' inqu ir abast d e
les seves paraules. Por part
del clii, general, que per coslutii refusa fer manifestacions,
nra fou possible conèixer fins
cut arribava aquesta
No obstant, per una personalitat que assist1 a Vade, coneixedora del Plet actual, i més
encara del pensarnent d'una significada personalitat del generalat, es pogud oblenir aquesta
explicació:
El Direttori no crea la Unió
Patriötica. L'acerista i ;aupara
con, elememt civil del reglen
imperant; peri) mal fon oposat
a eap ideologia ale partit
poNlic lliberal conservador, 1
inelús d'altre ordre més arençat, tenint en compte que les
idees no les imposa el poder,
sinó que les imposa la massa.
Ningú dubta que (As antics

El general! Vallespinosa ha
manifestat als periodistes que !a
reunió ha estat mancada d'interes.
S han examinat alguns expedients de, Gràcia i Justicia so-,
bre trasllat d'alguns jutges.
El general Magaz abandonä
la Presidencia a un quart de
nou, per anar a acomiadar l'am,
baixador de Franca.
El general Vallespinosa confirma que el rei manará dem ä
cap a Sant Sebastiä.
LA MORT D'EN GUIMERA
Els diaris de la nit dediquen' pret.,
ferent atenció i extenses necrologies
sobre la rrn.rt d'En Guiruera, considerant-lo com una glòria nacional i fent
relació extensa de la seva obra dramätica i ptAtica.
L'ALCALDIA DE MADRID
Aviat es reunirá PAjuntament per!'
elegir non alcalde en vista de la reM'inda del &re d'Arión.
La data fri es probable és la dej
ja que la major part dels anterior' Al'
festius. z;
HI HA EL PROPOSIT D'INDUros

El fill del Raisuni tornará demä.
DISCURS DE PRIMO DE
RIVERA
Larraix, 18.-A rapat popular celebrat a la Casa d'Espanya, el geparti
el j , tti ss. ressorgiran. Els procediments no, perque els rebutja
neral Frisio de Rivera pronuncia
un discurs del qual seis els següents
Es, dones, natural que els
paràgrafs:
/ t omes prestigiosos de signifi' Cal ocupar-se atentament del procació lliberal s'agruparan, disblema del Marroc i aprofitar els vaTAR ELS FUNCIONARIS
posant-se a actuar inclús des
luosos ensenyaments que la tasca
CASTIGATS
el moment. Se
arribat
poder,
del
diaria ens ofereix.
S'assegura que el general Primo doi
que
ve
rrarlitgant.
una
tasca
sap
que
sensació
Cada dia s'ofereix la
Rivera té el propòsit d'indos/te eat.
callada que no anutga al Govern,
Facció militar ‚'ha allunyat. D'aixó
l'amnistia, els funcionaria castigats..
per agrupar-se en un programa
ine'n felicito perque aquesta acció no
L'INDALECI PRIETO, PRO.
senzill, i, sobretot, recollint asmes
que
d'una
manela d'emprar-se
CESSAT
piracions del país i amotllant-se
n'entre
s'assegura
la
pau.
ra ràpida
als carreras sie forra per posarMalgrat la publicació del D.
S'ha de canviar la guerra per la pau.
cret d'amnistia, en el qual esa
pseobale.to arnh Iles demandes del
Aquesta sensació de patz es palesa
tan compresos els delictes &finaqui mateix, en els camps oberts a
premia, el jutjat de l'Eixampla,
Agites" partit es t ä format per
l'agricultura, pródiga en collites, en
de Bilbao, en delegació del Tria
forces de positiu valor, i arrasbanal Suprem, ha notifIcat un
els milers de moros que amb llurs
seg,arä, .potsor, la massa, qui
alare aute nde prooesament a
caos al davant i fent salves han dessap si evitant una gran catasIndaleci Preito, per un supoeati
filat davant de nosaltres, com ahir
delicte d'impremta comba lb
ens feren les mateixes manitestacions
tr°11:eti nj:at eaineni 'l aitljdes persones del
mes d'un any.
Abass d'altir al vespre el nostre coldar tots els oraltres
indigenes
de
Tetuan
i
Xatten.
nu'ig
alt,
prestigi
lega El Dilimia su rebre un paquet de
EL TEMPS
ares soeiauls. i sola manca a torSento una 'gran satisfacció clavara
procedencia desconeguda, i el qual conSegons la nota de l'Obsers
gar la "jefatura", eztr on da
de
la
situació
actual
d'aquesta
zona
tenia cinc carteres d'home i una borsa
vatori, durant les darreres vints
onse d.. 1 id,: no e vis te ix
perquè constaucix un testintoni (inc
i-quatre hores plogué lleugedc senyora, que, segons Sur:cava un
nitre personalitat que un des les
Espanya
realitza
i
realitzarà
els
seus
rament a Cantàbria i
escrit anämin, havien estat trobats cacompromisos voluntäriament i Iliure, de més prest i i entre l'e ~en',
mantenint-se
el bou temps a
.1,
militar. que renneix la rara nonsempre. perd. essent mestressa de la
tota la resta d'Espanym
tC1.2:.1-t2-39....'"si %-s,2151.i
ohome
l
tliaia'td'ilsser
politic.
seca voluntat, mai esclava de les pasLa temperatura máxima d'aTrnMetiit,itanien-i-fóres tranteSes " a la
Mn> 3)))P, i o qui ret
lar Ion de 36 genus a Cáceres,
sions.
pulida perque s'encarregui de ier-fes
per
haver
ezispeete
i
ventiracit;
i
la
mínima d'avui ha estat de
suposo
rauditori
assaCein que .
arribar a mans de Ilurs reseectius pro10 a la Corunya i Santiago. A
estat tina de des personalitats
bentat del problema no cree neeespfetaris.•
Madrid la màxima d'ahir fou,
ssis significades en les aceions
sari ampl:ar mes el mett pensament.
segons EObservaturi, de 32
L o s careces confenien papers de cade guerra. itl Maltrae, que en reLa tasca realitzada aqui per rexerrácter persoruel. però, casualment lampe( ides ocasione sabé ()frenar la' graus i la mínima d'avui ha escit
la
ereient
tan
transcendental
que,
tat de 18'7.
bí!. en can d'elles hi hacia bitllets de
seva \ida. i que PS VeUrit obligat
fit1;111 el 13 de setembre empreingueL'ESTAT D'EN PALACIO
trine.
a areeptar. eryara que sigui
de catirem
rthezt
de
salvar
Espanya
VALDES
f•-•-•••
y/Indicios/ramera, el qual se'l
re ell el precipici al quid eslava ja
Continua essent el mateix
• eurit molt aviat actuar en el
alzocada, no värem consultar l'exerl'estat de salut de l'illustre
poder.
Armand Palacio Valdés.
cit d'aquí, convencuts que trobant-se
Q uant al programa del nou partit,
Durant la darrera matinada
eniront de l'enemic 110 sei diS- solare el qual se li pregunta a resalens'agreuja força arribant a 40
DENUNCIES
treurr; ens liisiitìtreiti, dones, a telelada personalitat. confesa que quan
gratis i 4 dècimes la febre que
Josep Capdevila ha denunciat que, grafiar al:: caos de les comantläncies sigui acceptada /a "jefatura", es dopateix.
pregant-lo s (me sego:ssin en els seus nará a codiXer. Per ara basta saber
fent veure que compraven, tres iUis'
Avui la febre descendf una
jnicle Ii preugueren joies de la seva
'loes.
que és essencial la inmediata tornada
mica, encara que el seu estat
No els consultareis perquíi, en izas
joirria, per valor de dono pessetes.
a la normalitat constitucional, refores molt inquietant.
- Ratel Colomer ha denunciat fui ale surgir divergències, no haurícut ma electoral perquè el sufragi sigui
La desfilada de personalitats
pel seu domicili es continua,
subjecte que /i estafa gineres per va- pogut resoldre-les com a la penín- estil de puresa i Corta constittrients.
sula.
lor ale 1.195 pessetes.
ELS 'ftiBERCELOSOS DE
sense perjudici deis problemes
- Vicens álargarit lis denunciat que
Els monteras 'passats (oren angu- que no zulmeten dilació , tals com Mar- L'HOSPITAL DE BILBAO ES
per
a
mi,
per
la
tenicsea
que
:liosos
NEGUEN A MENJAR
li robaren la cartera, amb 200 pesroc, Sanitat, Instrucciú, organització
les masses no is'acompanyessin en el militar, obres pUbliques, .vivenda i sosetes.
Bilbao, 18. - A l'Hospital de Bit'
solde
interés
de
salvar
Espanya.
- Segon Bravo ha denunciat el seu
bretot cl probletna del proveiment i bao es produi ahir el següent "plan-t
Vaig dubtar si l'eflitici s'esquer- el de les relaciona ibero-americanes.
soci, el qual ha fugit amb 8o0 pessc.
te": a llora de servir el menjar ali
temps
in'ha
donat
peto',
el
daria,
Aquestes manifestacions han circutat malalts del pare116 de tuberculosos,
tes.
tulla rebut
manera
com
•
amb
la
Vta
per tot Madrid i han estat objecte
EL JUTJAT DE GUARDIA
menjar excellent, consistent en ous.
el noble a r»it)a península.
dc moits comentaris.
a nei
Durina les seves hores de guardia,
peix, cara i aviram, els malalts e
Slan
acabat
cls
mens
pessimismes:
el j'ajar de l'Hospital ha instruir . ao
garen a acceptar-lo.
POSICIONS INSERVIBLES
el terrorisme no cito amenaça amb
ist
Ilan ingressat als calaEl motiu d'aquesta actitud is que ai
Teman, 18. - El president del Dicluster la naciO5 tampoc el separatisl'hospital, un hi ha mes de Son maliOs n OS 1 1 detinguts.
rect ori t, i manifestat que estalla in- .
last tornat a manifestar - se des del
me
El substituí el jutjat de l'Autliènbilis, per als tuberculosos existeix
servibles les posicions de la Enia
13 de setemble; Ita desaparegut el
cia. al qual rellevarti avoi, a les otize.
amb carácter exclusa, una zona qu'a
las de Tipressupo A sitie portava un deticit dc Lau, les de Dras el Arel i
consta de pavelló i jardins formosís-s
el de Llotja.
mes de tino milions; nosaltres heut guisis a la zona occidental, i les de
sims, on eis esmentats malal ts rebcti
Tizzi Assa, Azib de Midan j Sidi
recita el detieit st 289 milious. Ilem,
curosament assistència.
dones, salvat Inés; de 5 5 u milions. álesaud a la zona oriental.
Peró, els malalts, en comptes de res
NOTA DE I.A CONFERENCIA
Baixen els canvi, i puja el valor de
duir-se als seu3 jardins i locals, ve"
DEf.S GENERALS PRIMO DE
la moneda; confinuem les obre, cmsien fent les seves passejadee pee
RIVERA 1 SENIBRUN'r
prcses, si:more, peró, disposats i preles altres dependhdes, arnb greu pes
bornes
als
Madrid,
id.
En
la
conietència
parats a deixar el Poder
PEROIDISTA EN LL1ril per als altres hospitalitzats.
1ivils. Per aleo', s'está tormant el parcelebrada rel general Primo de RiveBERTAD,
Els metges emprares tots els mit.
la seva
facilita
ea
tit
d'Unió
Patriòtica,
que
e/I
i
el
general
Sembrunt,
ra
jans per evitar que continués atines(
11,>,:•ent complert la rofidcnota que.
estructura res tindrá que veme amb
la
segtient
nota
oficiosa:
st Larraix
regim. La resposta deis tuberculosos
fott -in:posada ‚fa's tan Consell
els partir, vells. Aquests !tomes bolis,
"A la caserna del grup de regulara
Pu el "plante" astuest !l atí. El dis
Guerra, hu estat alliberat e/ periodista
industrials, intellectnals i treballaindigenes de Laraix, ;la celebrat umi
rectOr de l'Hospital va visitar els !me
searm Eclip
ilors seran cls cominuadors de la
entrevista-entre el president del Dilaits it hubordinats, dirigint-los la pa.
Es' PROMPEIX TOCAR EL.
riostra obra.
rect a iri, alt comissari, el general
raula. A conseqüència d'aquesta ges'
"DON JO..I,V IJE
El dia que els Himen] el Poder
Sembrunt, el cap del sector tnilitar
tions, els malats deposaren llar ac,
((emanar e a l'ext;reit una subraissiö d'Uasan, els generztls Correa i FerMud.
nández García i el director de la zona
absoluta i trite torni al setu
elit /i (sha
re , , l'outurilut
VAQUES ESEEREIDES
pulidea
per
la
diversos
oficial;
d'Estat
m'apartare
de
jo
áfarroc
i
rictimes
Zi",
del
prohibir al rafi, "Les
tornar
a
la
mera
volguita
fundió
mimativada eres conduldet
Aque,ta
Major.
Terussii
que
Mujer
(le
de hl Placa
litar. Desitjo que arribi ben aviat
El general francés fou portador
st l'Escorxador de Madrid mes sits
D Oil Joatai de
q,iaaa 1 1 Itt Pi: 1110 I a el
aquest moment, i allavors cond'una 5ahnaM6 del general I.yantey.
c,,ntenar de vaques de la ramaderia
Serrallouga", del mesire Jlorera.
A 1;1 conierimcia foren examinades
tinuareis on estero.
Veraast.
El, "P. U. P." 21 RUS!
les miltires conveniencies dins de la
Interpreto Cl peitsainent das tots,
Malgrat lea precaucions, Ih)
d'ahir tu renio 'loe a Rubí,
cada
una
de
les
brintlant
pels
noszona encernanada a
aixecant la Copa I
pogut evitar quo uss hott nombre da
sala la prasidencia del delequt govertres comuna aiecte,: Espanya, el rei
diles navions, regnant molla cordialique,tes s'esiereissin.
toq ue del datrirre, linear ¡ararle!
tat i miltua compenetració d'idees."
Les vaques han comons;at de corre
i l'ex&cit."
Una re 1111 i0 U 112 111111l
L.
UN ALISE PAWCEP NOU?
pels carrers i passeigs propers a l'Es
SALV.131EN'DEE
j'oren conif ornts zintadaus de tols els
corxad or , eansant el eorre,pmem sal
/lis e s lat lramesa a uta sliari
e constituir el "I'. 1]. p".
partáis, Jr
als noetarnbuls, no faltant tampa'sc. el
11.! Bill'in31 ., na la segtient utpelo
"C.iIletlilla.---Iteinoleada.
en aquella
fo rmaCió:
corresponents revolcades dels quo 51/ 4
grua
lit
potent
rribit
a
clope"
hPueut-lii hayal la finura:ira)
En el sliJcurs pronuncia" pel
atrevit a provar fortuna en l'ad d
Mur_
recentnient
sols-secretari siso 1:0VPI'lldeiö
de sa jada, Sal deLear-se km casa per a
Ctichares,
salvadu
als
treballs
1,ttaai'a
per
rial
solla
l:1
illal/gtte:tel
iii
Iss
1111, 4i hasd'aquí 11 1111,5 111101115 dieS
lb In istervingut la guardia cid
s
paiia".
"1•:.
all!thriU
ouirassal
I
l
t
•
s
alas
Ist
brigada
•
rit
ms
lori
11(1 1507 11 reunid cs.clusivienent
Un deis vaquero que portava el ra
part d'altres
A 5li i sl i ao eranen c at els dits
)1:sdcid,
st
cintudans fusrddrs.
int o ressant si a firmacions, Una treballs, port.. ) el t e mP o ral obliga mat anomenat Apoloni García Robts
1 .1JUN7 43IEN1 - VES I I.
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pisAebte. 10 de julio] ee 1924
i Baffle , governatiu, senyor
i en mig d'una espectacid emocionant es dirigiren a la gran iont huirne rajar nigua per lea dues Martes;
en aquest moinent csclati una formidable ovació• ami) aplaudiments i
visques a l'aigua, a Snria, a Van
Styvoort i al senyor Solvay. La solemnitat de l'acte sois podient capir-la els suriencs, que tants anys
fa que esperAvem l'a'gua, i per fi,
la veiem rajar gràcies a ractiva pestió del senyor Biailiu Baffle, popular en vida del inalagnallyal senyor
Solvay (1913-19), A la generositat
de la "Companyia Solvay" (avui
"Minas de Potasa de Surta, S. A."1
en concedir grattritament i pesats
dintre dispGsit 15 0 , 000) litres diaria
d'aig a. a les activitat i bona gcstid
del till adoptiu de la vila, estmat
germa nostre, ti Ilustre senyor Van
Styvoort, i a la mai prou estimada
Mancomunitat vella de Catalunya,
cn concedir un preste a l'A imitament de )3 vila per 11.1 /le poder

29,

.

al entrestant
• l'església parroquial s'hi celehra
ocupant cl Une d'hol'ofici cantal,
nor del presbiteri l'illustre senyor
i
les autoritats lecals,
Van Styvoo
predicant el canonge-Arxiprest de la
seo awentana, doctor Alejes. A
l'acabar-se l'Ofici, arribaren En Losada, cl conte de Figuls. en represeffl a di,:, d'En Sala; el delegat goventana Sendras, i d'alt r a que no
conecuerem. Va crida .--nos ratenció
tioc que ocupava, un senyot ami.)
„na barlieta rota eseaienta: indacra
wint. erS as:abentaren que
que portava la reprettIllaia:, del senyor Alvarez de la
Cznipa: acabar rofirm,; agonollat a
Mbe.-..1 aixecada a la Plaça Maes va procedir a la benediccid
de les •iigües públiques pel (10ClOT
Aleles. Seguidament davallaren
I atetimm els senyors Van Stvt oort
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acompanyament de l'orettestra "Nova Solvay , i després la comitiva
es va tiirigir a la casa (701111/11n1. fif%filant pele principal* cartees ee la
vila. Ja a la casa Comunal, la comitiva oficial ocupa mm tribuna etnP il da ronvenientment, des de
enal va proCedir-3e a l'acte d'obriments dels nous carrers de "Víctor
Van Styvoort" i il-Ernest Solvay",
llegint-se pel Ila:lle tun discurs

-

la a

.

l'acte; despres Sra entrega al seilyor Van Styroort, en non/ de

Acabats aquests actes, es va descubrir en el sakr Consistorial la
placa de reeorilanea a Ernest Solvay, immediatameni en el "Casino"
feo servil pel restaurant "Perditt"
de Manreaa un àpat, al imal assistiren tito centenar eh: comensals. Pronunciaren brindis el senyor BatlIc
governat in. iiferint l'ame al senyor

a

.

1 .1juntamont, d'un artis:ic pergaini
1,01nel/india Eilt adoptin de la vila.
L'ea comi,sió del personal de les
"Mines' fen entrega al seiner Losada de les insignieA de la Creu
Insalnel la Catölica, concedida al
enyor Vall
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Van

Styvoort, contestänt-li aquest
senyor amb sentides paraules de
regraciament; va dome els brindis
el senyer Petisa amb una eloqüeneta descoutguda pela suriencs, i va
%lit- tatues coses, que no l'entenguérem de cap parania.
A la tarda hi van havcr sardanes
davant de l'Alerten per la robla
Barcino'', assistint-iii una gran

l'Ateneu i al "Casino" de l'Esperanca, i cartel i de pes.
L'endeme, hi va hacer ofici de
difunts, sardanes, concerts i el parta
desempat entre el "C. d'E. Sriria F. C." i
"CataInnya Nova-

pre, i el dinar di7494411i
a len fonts de t'encontrad., elblreli

Barcelona. Varen tornar a empatar

nalgueo,

Rentada.
Despees celebraren un partit de
futbe/ entre els equips "Catalunya
Nuta" tle Barcelona i primers local,
empatan1 a 2 gOls.
\ la nit hi van haver halls a

Despees em concediren els previas
del cm/cure de ¡nades, que no va
tenir gaire exic ',emite les petja-
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lmpressió general
In:' que la maj p r part de rompradors forans fan sols
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Propers a inaugurar una altra sucursal a Valéncia
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DESPULLES
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V

dit personal. Imposades les insígnies
a l'homenatjat, sol una gran o vació,
n'entre la Banda de Reus executava
una sardana, li Ion eutregat un alcentenars
bunt
firme albotoea que el chut "1,a Llanterna" canlava una Otra sardana. El senyor
Riera Soler, e» nona de la campan yia" Minas de Potasa de Seria,
S. A.", regracia els actea d'Inanenatge que Simia tributara a la membria del seilyOr Solvay, contestant
liontenaljat que se set/tia
orgullAs /le haver estat nomenat fin
adoptitt S ntria i que lindrä ell
di, una segona patria. Fou molt
aplaudit i viterejat.

Acte seguit, va disparar-se la tradicional tronada, amenitzada pel
atalkn de Rens i el Olor "La Llanterna - canta "La Maquinista" amb
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SECCIUNS SENYORA
cl
Ptes.

2,000 bates fantasia, cotó, a
1,000 vestits, modele diversos, generes de
novetat, a
1,000 vestits marocáin,
seda, a

N Els magat5.zems mes
„

ipiporlants
Espanya
211 e n el san
1,000 gabardines estam,
a
45.- •
ram
•
1,000 guardapolvos alpaEa

a
a
a

' SECCIONS SENYOR
Ptes.

1,000 vestits dril (sense
armilla), a
1,000 vestits o.t om a n,
classe superior, a 25.500 americanas, punt
(gran moda), a 62.5,000 guardapolvos, dril
fort, a
6.50
1,000 Id, blanco, laboratori, a
13.1,000 Id., id., xofer, a 16.2,000 pantalons s e m
llana, llistes, a
6.SECCIO NEN
1,000 vestits (jaqueta i
pantalon ) , de 2 a 6

• •
ca. a
3(1.- tgl
CaA centrk FI
1,000 Id., dril fort, a ... 8.a
2,000 vestits bany, blau
sòlid, a
7.- Im
19
anys,
5,000 gorres bany, for113
1,000 Id. otoman, model
3rturml:ri Z11.137
esport, a 12.ma bonica. a
1.65
2,000 peleles, colors diBARCELONA
500 capes bany, tela
versos, de 2 a 6
russa, a
20.- E
anys, a
2289 A / 2111 A
2,000 maletins hule, cor2.000 pantalons dril, 2
retges cuiro, a ... 2.75 5?angingagggeminEg il
a 6 anys, a
2.-
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El Dr. Dalmette ha demostrat davant l'Acadèmia de Medicina de París que la
mortalilat infantil havia minvat notablernent a Lille durant l'ocupació alemanya,
perquè en aquella època els nois s'alimentaven solarnent amb llet condensada.
Flarnain aixi mateix afirma: Cada any, durant els mesos d'agost i seEl
tembre, moren a França de 20.000 a 30.000 nois. Molts d'ells per diarrea ocasionada per la llet de vaca subministrada en males condicions durant aquesta época. La
llet condensada amb sucre evita aquesta malaltia i per tant salva la majoria de nens.
Mai com a l'estiu pot recomanar-se l'iris de la
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ESPECTACLES
••TEATRES.aososossossooseser~*,

Teatres Triomf i Marina
Cinema Non
dissithl e, Senyoret lampista, Tomaset cobrador de llo-

guers, Caçadors d'homes, Padrucho, quorta iornada de El

TEATRE TIVOLI

oran oompanyla d'ò pera

secret d'Alta Roca.

-- Director artiatle

ELIGENI NEM

t4444.4.0.0.414444444444/04-4•

dissabte, • nit. a lee
deu. La grandiosa Opera de
Verdi.
AIDA
per Ora Raga, Conxita
Enrici Alvarez, Federad', 8abat, Fernändez, Ser.
retl; cos de ball. del Oran
Teatre del Liceu. Preus econämics. Butaques a 4 pesDramenge, tarda
setes.
Ultima -de
LOHENGRIN
,
versió catalana. por EmIll

COLISEUM

t PS

Progralea
pei
%Jan Marfil/ Harrison

• ALEA-BONAFE
Avui, dissabte, tarda. a les
mtitint4e especial. Los
Chatos. — Nit, ti un quart
d'onze, Los chatos. —
menge, tarda i nit. Fexi
deis .èxits,
LOS CHATOS
Cada. d a
LOS. CHATOS
Es despatxa a comptaduria
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Bresenient-se el sorprenent traer
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el darrer gran Salt Cle Pans 1 No- e
ia York: 110 arbides nacionals 1;
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DIVERSOS —

TURO-PARK
Magnifico jardins on
frueix
una deliciosa temperalmn. AV111,
la
liii.
dotze do
Els treballa meravellosos
lu
TROUPE JAPONESA NI - PON
equdibrIsi antipodistes. perxistes. nuilabaristes, treballs en
l'escala v,rra-al.
DESCENS EMOCIONANT PER
LA COMA EN TENSIO
La troupe NI-PON fa els seus
1N-halls al centre de la gran
placa de festes del Tupe).
Cada nit concert a la gran
Türplaca pi' tu Banda

Avui, dissahte. Tarda. a
ie..s cinc. Nit. a les deu.
Colossals programes
Notables pewieuies
Exil deis famosos c:clisles
tes

BRETON SINGH
Soeces de la b e lla dalisarina
MARIA MANZANARES

Els celebres gerObales

O'DELLYS TROUPE
Eicitäs d e is equihbristes
DIARCELOS

nra. lt''' \

Cate-restaurant GARBO
Per a agra n Ldrie, v. 111,0:es, 1-1s11m1

•

Pati Parc
QUARTA REVETLLA DELS
MSZABTES

1.10e atZT;l4;
1 de deliciosa
temperat in esppc_
tade de 1-111teeii inri amb les seves . Iluminaries.
A\ ui. dissahte, des de leo deu
de la fins a dos quarts d'una,
sordare- ejr la reputada cobla
Cathalonia, que tooara les mip•
aol eu repertrai al
IWZ1 do. l'Ataiala, profusarmint
Funcionirran tolo,
les -.arrice/0ns, aixi enni tumbé
l'origino!
TREN DE R1UNTANYA
que re..t.,:-H•
II(01 pa;: Í por
rnet contemplar un divers i
magnífic panorama.
Servei al ferrocarril funicular
iras a la 1111a de la matinruia,
viola dia. Els tranivic-s del Paseeig de- °vitela i ilel Correr n le
3Iuntanyer fileili"e71 el rfoid
i'lis al Tibidabo.
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El tecret C'Alta Roca
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estrena de la grandiosa petHeula Lluïsa Miller (seleeció

r

X

..~1.0.01>sreaiel4+6444114I•
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1 Monumental - Peelró
Waticyria

1.4115111131111/11111651ENnenelillailarmunnm=rznmuciairna•nr

ciar map
di Vi • L' E
No deux..0

Al ul,

dissabte, L'apoca de
Daniel g ane, 1 I 11 eplsodis, El
triomf de l'amor; El terrible co.
rerd, per Willtain Russcii; La as.
opereta del cabal curt; La weineta
d'En Pamplina. br o ma, Mutilen-6c,
BesSIG matinal 4;11 a 1. NO:
‚pool de Dan i el [Icono, u: I iv Opi0d1 1 0 ; Le fila del no., rie, Per Jr
Warner Krauss 1 Lee Farry
..
14 44", 1,- e Ce 'rlr y Irse*,

• %,

do.iar ,11 cos tres OIl, durant cl iir'iode de %tillt

ció la veritatle DeMcina Vidua de C. Pau Fernändez Izquierdo.
Ami> aquest meravellós preparat els bens reciten la dentadura senos perill ni molèstia. Quan observen el s nens tris:os, amb 1, pell encesa
i la boqueta seca, doneu-los immediatainent la Denticina, i a l'endena
els veureu Conlpletame.it 1) /. — La Denticina corregeix Id diarrea i
(I*.'e la /Jai/ s'acuinuli a l'estómac, causant amb aix6 un benefici
tIllelells als nens. Es a en ales lariniicies i drugueri.is. — A reugrös..

1

LOCTGR Cn ONZALEZ. — CARRICHES (TOLEDO).

.

Diana - Argentina

Ezcelsior
dissabte: El secret d'AI.
te Rosa, cinquena joi nada. Entape« de earitoter, Suprem tre1110P, Obarlet tramoleta, Lee no-

•

1111 0 daiMilDeRSOisital.

a:
LADILLAS3 ÇA_RES)
Exterminarles en un minut amb

Curar Pera

l'eliI3 illoocis flessifict
a O 50 pessetes :es deu pri•
meres paraules i a 010 per
cada una d'excés
El

U OFERTES DE TREBAlit
a un tre p an faell, agrada/1st
ER
. tt :1 o tr/hult,
prppagands pa
, trIStico-cultural,'esmereseiten »Yes , ne.
flor st san de borles caries, 1 encara MS
1111 sl pi rot'- l'estm a lora. Adre.,ar.a
U a LA PUBLICULAT núm. 1,000.

e •

rt

VENDES
ARQuEg. Liquido a qualsevol rea.
Malees. 123 Interior,
cv
dIverses grane
FREm 0.-", celar:
d e s, totes d'acert,
1: ,,r
125,_lnierinr.
-—
La casa tal
APISS OS pintas
tapar ten: A E2p
L.peciania: .a

t

ierlssat re!!g10..5oe . £t»
sao) pe/manen: ue QI.49rof a ¡'OIL ara.
..tittastallee. C. Febr.estlä Ile Intrts
InOttieres.—No cotepreu salase 'nena?
casa, Y. Alciatfale0o. aclaro, 4
,nnal Pertaleriassi.

eeueela

lp e

N,-. mol eil t l ic 0'1 rn. 1 nn
E %.• Mr • Ir». i'911'. ArcJnge), //J.

10.1.

LLOGUERS
mdo
TRASPASSO i,tabliment
»ab aran.
g

dors i prestar es, hartes conatclobs. hui
rie, I, pcopyerrait.
00.7 a 8 ida

PRimER

iffjyrtliebr.,7i.,attal/b ,!ran
..lot, prop
t o a to. Mallorca, 341,

, ouon. elni.

DIVERSES

seda, zèfirs anglesos, p ercales del
país i estrangeres, des de 10 pessetes
PELL,

El afama merla oue hom adoptat pecina de
confecelonar ola asara sena Proa 1 a rete SesOlot eneset,
parantint-weas que el rebreu ben 56 al wostre gua.

Del nostre afany de competència n'obtenim
eada dia un més gran número de vendes i a
l'ensems podem abaratir més els preus, cooperant aixi a l'onada de baixa que ha de minorar la situació econòmica del país.

VIES URINARIES Pe " . sum.
rata•

t

lowirmigionnwoul

Per qat lt

CABELLS BLANCS?
Per escasos mentals. Per Penes, Per Me/n iegues. Per
malalties-. No importa res la causa — La cluestiO ta que
coste té cabells blanca.
Eh esbelta blanca, sigui corn sigui, son consideras com
india de veilesa. Sou encara 'ovo i aqueas quanta cabal/
blanca, os envelleizen.
Tenia, cl dret 1 el ¿cure de rebelar-vos contra aquesta
inivaticia. Acudiu a Vdnic rana allcac 1 sconallable; Sonría-vos amb Mgua d'Horline.
Aguada Cs La datara comprara científica as aguan
testan,. Tintura progrcuiva, absolutament inofensiva
una cap principi Mula o flocho, ama ni ombra dc nitrar de
plata. No us farä periudia a l • epidemia, co us (aré malb4 '1s cabello. dad que al merad, aduna dc tornar-los al
Ea color prinakticr, els =errad 1 ondulara, trekot-los
Caspa 1 evitant-los
Amb poca mimos u, en fisco cal aplicad& sane tacar-vos, sena olor desagradable.

L'AIGUA
dona al taba

id

Domènec Planas

w.or

Placa d'Alfons XII,
Teléfon núm. 13
Auto oorreu: Servei
amb Sant Juan de les Aha desees.
Auto - ripid: Combinat
amb l'exprés del Nord que
sud de Barcelona a les
17 50 per arribar a Olot a
les 2210.
Auto - esp e cial: Per als
excursionistes a Núria que
surt d'Olot tots els clics , a
les 1 9, fins a Hipoll; tornant a sortir de la dita vila
a les ti del mati, cap a Olot
on combina amb totes les
lindes de Girona, Banyoles
i Fiaueres.
Autos de lloguer. — Garatee als earrers de Vila
nova i Pany6.
OLOT

Hotel a tota pensió, to i /2
pessetes al dia. reduccions per
a families i nens. Aigües sulfuroses, especials per a curar
amb eficacia la diatesis , herpètics, afeccions catarrals, mucoses, vies respiratòries, bron-

LLLLL LS DE (Mima
/Mi canees en e,..
still I Mistes. Raptae3a en els enrrrrr ea borle Canalice*, ata (eaere Bruce 1 Llena Tel. '711. S. P.

dilORLINE

Mi;.

stee mate emitir' 1 da de resultan

agur&
011181.81.1fflalliffl1131.ffluatafflanmegunnumumatiunnffluus“~~11»

DEBItie
pd

PltODUCTES HORLINE.:
altitta CHORLINE DI ..... progreses, Osa als caballa

blancs): 8, • OEPILATORI (accu 1 laolanalu): e

• POLVOS (asir

alhaenta): 2'50. • CREMA (alta la arrugue.): 250. AtEluA
OENTWRICA (ea cornahres eiteractera). 6. - SATHOL
MONTPV (ardo reMerala par e bausa da anal 210. • SANIBES
L(Compradte al ~huta aer • regentear el cantal 860.

%ea asad • lieer

SetablIneeta DALMAU OLIVElatil. S. il•
NIMIO ea LINDUST11111. S4 • SAIK31.0111n

einsecticida PARADELL

FARMACIA PAR ADELL.COrnte Assalt.28 BARCELONA

1
1

el

quitis, vies urinàries, catarro
vesical, aparell Sexual, reomatismes dels muscles i articulacions, malalties de la sang,
escrofuloses, sif /litigues, merendola i pidnabiques. Autómnibus diari de Tàrrega a la Val:
d'Aran per Tremp-Lin
Centre

d'excursions,

prop de Luchan —

1111 11 ••••••••••••1•1 11

SOLARS

-

Ortnats de

dg (is 93I1

fi

laU UUUUUU I II II III IMB•111 111 1 ;1111 111 11 11 11 111 11 31 11 11 111 •••11 111 •111 11 111 11 111• ••••111 1111111•111

airam.ffloggazzawany

r

la ii i oienc1a. Alalia, in ästig. orina '
Bus- Ronde Ualveraltat. 6. FoLicllelet.

IMPORTANT.— filltJaneant la trames* de 0'50 pessetes,
remetem mostra, centimetre, figurins I un sistema
especial per prendre's la mida un mateix, amb tal
precIsló, que tots els enciirrees que ee'ns facin resul.
ten absolutament exactos.

AUTOMOBILS
— DE —

CABELL 1 SIFILIS

Darlo! 1" lti tn/a111, 103
'.re P a .
e,
cual/mes -30. te-cessort

NOTA.—Elr matra proa raufdiesims no as priven
d'obtequier c.s compradora, apea la Imponencia de la
compra, ame distinta obsequia, com as: roa tutees o l a/altar, perfuma, bit/la-ea, cartera, etc., que pot toar el
ata • aun seu

!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i14111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111;

PER VENDRE

•
la
la

superficie ex /S metres,
al peu tramvia, gran es.
devenidor, façana a Auales March i All -Bey
PREUS REDUITS
Poden visitar-se els dies

de testa, de ro a 12 i de
al

5a7

El

Carrer Pera IV, 55 S

151

irmuz za nzie n•mmisami

VAna,s, t'Spernielion

1p,: rdi.

das SPIlltilake), cansancio mental, perdida de
memoria, dolor de cabeza, vo'rtlidos, latea
eorporal, hisleiismo y trastornos nerviosos
Je hiS mujeres y todas las manifestaciones de
la Neurastenia o agotamiento nervioso, por
crónicas y rebeldes que sean., se curan pronto y
radicalmente con las

Grageas potenciales del Dr. SOR.
Indicadas especialmente a los agotados en la
juventud por toda clase de excesos (viejos sin
anos), y para conservar hasta la extrema vejez,
sin violeutar el orgaidsmo, el vigor sexual, propio de la edad.
Vente. S pta. f
1 Setalt. Rambla de las
Flores. 14: Falaris Gelart. l'Occisa, 7 y principales
farmacia de Batea, Portugal s Maricas.

UNA PESSETA-Prs cossru,1'50 pessetes.
111111111151MOIMMICOMM1111111111111111111101111111HINUMOHNOMEIMMICHI

IV, 313

MI111111111111113 n11111111111111101101111111111111111111 n111

Popelin

al gran saló del
CIM I iEl. 'Filia/AB°
D enitt, diumenge. 20 de juliol,
a les cinc de la tarda i a rülrrec
L'ESBAIIT' FOLKLORE CATA_
LUNYA
Direcció: J. Itigall i Casajuana.
Executants: 50 dansaires
rjUINTFIT TORRENTS
12 danses populars catalanes
entre elles el ball de Gitanas del

Espanya.

a .

SECCIO DE CAMISERIA A LA MIDA

PRIMERA FESTA DE
DANSA POPULAR

Preus , a la, taquilla del Tlbidabo: seient nunierat i entrada,
dues pessetes. Entrada general,
vuitanta celarais. L'impost a
cdrrec del
Avui: seient i funiAilar, tres
pessetes. a Can lligol. Pelrit,od.
17. Lt iga de pintur:sit

els die*
de testa, de 12 a z

Poden visitar-se

manida. liaó,

.

ffl

11414444,•44+1144:44:4449444+11

U

GORRES, des de
1'45 pessetes
CORBATES des de
0 - 95 pessete
PIJAMES, des de
10'00 'pessetes
MITJONS, des de
0 1 50 pessetes
LLIGACAMES. des de
0'50 pessetes
CINTCRONS, des de
1'95 pessetes
IMPERMEABLES, des de
23'00 pessetes
ELASTICS, des de
0'93 pessetes
CAMISES, des de
4'95 pessetes

TIBIDABO

a
a
a
o
a /4K. Il._ k:t
_tal. ..tel. Ila ee
o
a
o
la on sentireu més fresca que a la platja o al camp, aa
o
•a degut a la gran installaciä de ventilació, única a 11a

Derna, diumenge, dar erefuncione de la temporada.
Grandiós festival a profit
de l'Associació d'agents artística d'espectaeles d'Espanya..

Preu: des de ptes. f3o e)
pean guadrat

stk e iliels
de Palle, (i es 11.1, 293 [kv

,

1•01

onwoonownwoommunizzamosimmn•z:
•
•e Voleu aire? Us asfixieu a casa? Aneu avuivna- 11
a
teix al saló
o

Grans ovacions a la popu_
lar artista
TERESETA PONS
Selecto I exclusiu repertorl.
Espléndida presentacic

NORDAMERICÁ

bien

Acida redemptor; En contra d•
tothom 1 Sendas oposats
creivie de lo 10 1'.1,110a aro-la

441144444444444~0~449

ttntims, molt ben citaste

rn

U

Pathe rarc

e

Roa

18

nematograllea

En aquest local es frueix
lilla ten. poi atara agradosi por
la gran renovael0 d'ai r. que hi
ha. .1vui. dissabte. I‘xtraordinari progialna. La portera de la
fàbrica, i
jornada. Pedrucho, geandlosa pr...
(lucen) nacioilal. crooMO de la
celebre artista Paid la Landals
i el valent ti-lid:olio . do Orous Pedruoho. Percalina barata, grandiosa caimielio per Enid
l'Uta. La fInestra del davant,
grandk, Leali Baird.
La fira del poble, cinta cOniii-a
i le vibre. Doma. nit, estrena do la sensaoioniii cinta Campament de gitanos, per Dise
Dlllans. gratis estrenes: Enteresa de caràcter, pel
celebre l'amura. El
triomf de l'amor, pelo eminente
artletes Claire \\*ileon, 14(tSt,jít
Lore i Ilobox Boswort, i nitres,

•

Comparryla obmleo - dramä-

des de z,goo panas, al peo
tramite, trajecte de zo

Güneres en gran partida,
:: a prens baratissims

aval. Mssalne, tarda:
Concert Banda Vagara
Ad, a les tlou, 5 es 5 i 0 Cl-

Telefon 1371 A.

PER'VENDRE

Vestit confeccionat, fil. Des de 15'— a O Ptes.
" Ilaneta
" 25'— a 50 "
ia mida, en fil
" 25'— a 50
•
a'
llaneta
" 50'—a 100
Pantalons, sn gran stock
" 5'95 a 15 •

' El noe mes agradable 1 fresc
Barcelona

Cinema Princesa
Vis Layetana, número 14

SOLARS

Els nostres vestits confeccionats i a la mida, ia
eón anda dels Inés distingits models de Paris
1 Londres, i els oferim a prens inversemblants
le tan reduits, 1 no obstant rivalitzen amb els
dels sastres Inés cars i de tr.és fama

Oran centre
d'atraco/cine

14444444-4444+4

TEATRE NOVETATS

dIssabre, tarda I

G4iie BASA .11 _PE 4g1g14 MTEMA

zuzzimmair
PARC

.

1604.

Ans'

DE GRACIA,

"ART117iS", EL LOOPING THE
LOOP DE LA MORT

.1vui, dissabte: EN FATTY
NOU RIO, El.
MONSTRE DE LES CIELOSIES,
a l'el' 111,1'1.11IV
It.M. I EL CARPIO Di
BOXA. NOVETATS
UNIVERSAL Núm. 113, 1 n iumeneo: EL TERCER PETO,

abbabe~44.644~~

ler111Ar'1.,

18,

Tu it.

Nit. esdeveniment artistio
LA TRAVIATA
per la diva Filomena Surisac i • els celebres artisles
4aume Planas Marc Redondo.

ei< 511,1 quadros

encantada. EI laberinte, MuntanVes russes, ele., ele..
Den à, diunionge, larda, a Ies
s e t- Nil,- i1 /1/..itte. .tia
dele meravollosos troballs do la
, TROUPE JAPONESA NI-PON
Dilluns, nit:
- ABBINS
ABBINS • EL LOoolNc,' THE LOOP
mes emocionant de tots els
que aviii figuren en els prograMI' S dels proas pares d'atraco/6ns, Espectacl, e feelual. en
aparell especial que s'installara
II la gran plaça de restes del

9,AsikPASSEIG
BAST1

,

Telefon 3535 A.

Vendrell.

nr nii ,. ve

ti3 i nit funcionen toles leS
Rcaus: alettecions: WitLehinttWrim-OS, Aura-round, La casa

gammasaimeaaglaaaardwamiammilliliafiliaazgamaaaamallat

lismanixammmumnamme

