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hill de clieiari La Politica
"OU-EST ELLE ALEE SE
.VICIIERt"

Tots els partidaris del Directóri són
gern mal honesta, inol: pulcra, molt
•
Fóra superflu insistir sobre
•
del

cm

paris, que to:s hem acceptat def
rnrr dia i que el descabdellark la nova vida política no fa

confirmar and) dels
fss lk teta mar,ra, eins (lee una cosa

sne

i l'altra moralia.a, deciar,in que ens ha comrnogut e zal
que o defensa dels Intrls costuras desf. r e ser

moral

lace, ralea:el, de planes.
(5 - éS un apostolat, un veritable
tipo- dat! La deliciosa vila, que pel
em. i, uc t i la gracia emb qué el
pea, no serrijla dernailar les iigors
Cató, teu en una dais:mis sor-

Cada hora descohreix un nos,
p sen • cad, m'ami paga una nava
et

I. ,I,ctiu principal de les tres de
•
Je és la platja. Es alli, entre 1.1
S.- ,laurada i la n'ir transparent , ter
la
euturitat troba el cos-els
del delicte. Ila declaras Ir
ges...-es al "rndllot". però no sols quan
el e -•: la duna adulta. sin() quan ceare :a carn innount d'una noieta de
e.e e rys. L'alcalde de Blattes fila
Fa de mal esbrinar.
ter . • que els seus sulxrdinaa por u
me' , als pares de fami:ia que per-

sa:en a les nenes que es banyin amb
Sr mple vestit de puat.
aurament no ignureu que en tots
el s ; , .bles de m.r la gent que s iu tutaut a la platja sol surtir de casa a:7lb
la I engera indumentaria de Isany, eaberta per un barnós. Que 1.i ha de
Neto? Horn por assegurar que molte s'dames van Inés alirigades en aquesta avinentesa que no en qualsevol ul-

tra de la vida ordinaria. Pm-e, l'alcalde
de Blanes té idees melt pzrsonals
aeinest negoci. Ha ordenas, sota pena
de mu lta-naturalment -que toles les
Per sones que van amb vestit de bany
des de rasa Ums a la platja , ultra anar
be n t mbulicades amb el barzsús, eaminio co línia recta, cense aturar-se
ttr
giragonces.

Les carbes, siguin ele la mena que
signin, tenen la virtut de revoltar la
conse iénc,'a de l'alcalde de Blanes.
Ovan c Amparen aquestes SCVeritaIS
amb irr toleranc:es de la patia
arribes] a tem e r que Blanes
i la nostra ciutat no formen part del
mateix país ni eón sotmesos al matcix
go vern. Qui interpreta millar cl criteri del Directori, les autoritats d'aqui
Barcelona,

O

les rial 11.?

Es possible que no arribem a sabernlai . Sa les eparences dura gran
u nitat i (l'un
enirg:c unilormisme, quin
bt de Déu de varietats i de matisoil
Carlee Soldevila

EN

J4I.1.11E BORRAS, ALLI-

BER.IT

Ila uta/ fosal en lliberial l'actor
En Jorrare Burras, que esteva riclingut
a la S'ea d'Ui-gell.

EL "DIARIO DE GERONA"
Abans tru* es vii publicar cl
"Diaria de Gerona" per haver e,slat
susp?s governalivarnrut.

,VULTA A UN SACEROOT
Peralte», de "El Giron,i`s",
"El nonrc brin nunllC irr II, i
ritt SiliCrdOi dOCIOr Oall 1 USler, be.
Itrficiat sir la l'arria:u:al del t'arme
i director de la Contraria dc la 1/crin- enahir nom, ri cnnseqii,lncia
duma indicacions fries a 11/1CS
(Ci fr la seva numera de vestir,
que cslimava imprapia de la saniedat
del 7 rin/le, ha srat mullo governativament n'ab (00 frsseles. per-- considerar que hi hayu.‘ exces dalr-iburions
en l'arta reanzat per l'esmentat sacerdot."

"LA BIBLIOTECA POPULAR
PER A LA DONA"
Ultra les pcnyores imposades a les
scnyores i al eonsiliari de la Anta
de la "Biblioteca Popular per a /a
dona". li ha esta ordinol que d'ara
endavaid partin
darumenlació
Tenida( en raslella i que gag-va:gula
la vida de l'assoriacirl t-rs diputats
elrgits fe! nors-ruador tMlitar, pel gom g arinr civil i pe/ mayor bisbe.
EL GOVER.VADOR

No REP

El general Lossada lampar ahir 7'a
r,q•rt rls periodislcs. migdin tenia
frian a Mire els praherns le /a Unid
Alonarquica Narianal, i al tiespre no
era al Govraal civil.
te-s-s--..•
•

Ys 2.237,7

Resurn telegrafie
Segurament, !a Conferbncla
interaliada durará fine a mig
agoot 1 durant aqueet temps
p robablement restar b tancat ol
Parlament angla. Les delega.
°lona de garcatles franceses I
balgues calan en camí d'un
aoord oomplet amb la delegacI6

anglos&
El dIputat trances Renaudcl
ha dit que ol partit QUO marasanta no extgelx la Immed:ata
evaouaol6 de la Fluhr.
Les no!.folcs «Mala del Brasil són totes favorables al Gove rn federal. Sembla q ue la rondlcI6 de l s rebele de 2ao Paulo
es trnminent.
En r a ceassInst del obnsol
amcrtok a Tohoran demostrat que hl prengueren part sol.
data persas.
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PER NORMA NO PER POLITICA ES UN ENORME ENREDOSO
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BARCELONA, DIMARTS, 22 DF, JULIOL DE

1.1 511191 EHELIET12111 LA CRIS' DE L'AJUNTAMENT
Obre d primer número de la "Eevista de Catalunya" un
estudi d'En Ferran Soldevila sobre l'esperit bellicós. Es un
estudi exce/lentissim en tots e's esputes: l'histbric i
e: literari i el psicològic. En Ferran Solclevila, germà del nostre Caries, ens ofereix cn aquest treball una prova gallarda de
les seves excepcioaals condicions d'escriptor. El tema que tracta
il dev.la "junior" en "L'esperit bellieds", ée clifieil i complex _
c'/. ene el descabdel l a amb una precisió, una lógica i una clareiat perfeetes. Aplica a l'estudi del tema un agut anàlisi psiológie i una serie d'exemples étnico i histbr co. Després
lleg,ir el treball de Ferran So'devila, hom troba resolt en els
sous careo essencin's sin problema de psicología individual i
cellectiva que en els darrers temps ha preocupat cls nostres escriptors i ha fat cometre a alguns grosses injustícies contra
propi
Davant l'estudi d'En Sa'clevila, cauen per terra i es tren(leen a migues las concepcions simplistes que redueixen la
qüestió da le perit bellicós a les condicione de coratze i covardia, d'egoisme i d'abnegació, d'idealisme i de materialismo. Les
diferencies d'actitud entre els pobles i entre lee genaracions
d'un matere rob'e. no depenen solament d'aquest factor, ans bé
estan estretament Iligades a un conjunt de factors politice, sodais i internacionals.
El millor comentari de l'estudi d'En Soldavila és la reco!renació de la seva lectura. Llegint-lo, hom trobarit l'exp'icació
satisfactòria dels dubtes i les sospites que en els darrzre anys
hi ha hagut sobre la vii - ua moral del poble cntalà en els nostres
dies. Llegint-lo, cvitarem l'accentuar maese el contrast, sovint
artlf da!, entre el passat i el present, entre les glòries histriques i les misèries quotidians. 1, sobre tot, veurem que és arriscadiss rn de formular un definitiu judiei menyspreador per
als catalans d'ara.
Neguits deis nostres nirvis, v'o'entes posicions de la nos
tra jela i impaciències del nostre ideal. trabaran en les paraules
serenes i vigoroses d'En rerran Soldevila un selant benéfic. Un
sedant, però, que no poeta a la inimebilitat, s ' n5 al retrobament
de la confianea en si mataix i a l'activitat feeunde dels esforços ben orientats.
Vet en aquest estudi, una mmenífica lliçó scbre la
manera de plantejar els problemes. El bon plant_jarnent d'un
problema ens déme quasi sempre el cerní da la e.o lmcid. Cal que
els intelleet e a's i els politice de Catal unya fugin del perill de
portar als nostres d.:bate les crisis individuals, cis cstats
personals e• ms, els humores del (la i els rampe - lo de l'instant.
L'abocada d'aluestes secrecions personas cls dabats d'idees o dr , procediments, no solo c.:Je:bu:e le; els problemos, sind
que produeix sobre el noble perniciosos rfectes (12pre3sius. E's
escriptees i els politice que t_ncn cl sentit de la responsabiltat,
fanament moral de tota actuació publica, no han (Validar mai
la y ak) r pedagógica de llurs paraules i de Ilurs fets.
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La dimissió de l'Alcalde és irrevocable - Els regidors Li BICICLETA SIMIKICA
que el volien seguir s'hi repensen
(DEL ROSTRE REDACTOR CORRESPONSAL)
Uns antecedents que interessa de fer públics
dita disposició de j an sense efecte el
que anteriorment s'havia disposat amb
el pa i amb la carn. - Amb aquesta
resolució per part del Govern civil no
es tracta (le coartar les atribucions
que a aquest Ajuntament concedeix
l'apartat 12 (le l'art. iso del de'
eren de Llei municipal. - L'actuació
d'aquesta Junta provincial s'esten a tot
el que de caracter general te relució
amb anides de proveiments, i referint-me, per exemple, al proveiment
de curns, a tractar directament amb
entitats o particulars, ramaders, proveïdors, intermediaris i venedors detallistes, que el proveiment sigui tan
normal, higienic i económic com
sigui possible, calguent per a tot alai!,
estar en constant contacte amb cada
un dels sectors , grups o individus
que cooperen en el referit assumpte,
sense que això exclogui, sine> que ptl
contrari sigui necessari que aquest
Ajuntament de la vostra digna presidencia cooperi amb tota intensitat,

centralització dels
seiveis de substslncies
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esgotant tots els mitjans d'inspeceió,
no solament per evitar adulteracions
de les substancies alimenticies, faltes en els pesos i mesures i toses' les
que es decantin a defraudar, sind
lambe vigilar el mis exacte compliment de toses les ordres donades per
aquest Govern. de les quals en donaré
cumple a V. E. amb l'anticipació necessária perqué aquesta Alcaldía pugui
donar les oportunes ordres al personal
d'escorxadors, mercats, laboratoris,
etcétera, el servei i regir:1 intern
dels quals sigui com Ells ara. depenent
exclusivament de V. E. - Aquesta
conperació que eraquest Ajuntament
soHicito, i que del vostre reconegut zel
i entusiasme estic segur d'obtusa, no
es obstacle perque tant pel 17Tft/ delegat rom pels inspec n ms a les seres ordres s'exercebli la deguda vigilancia
per al Inés exacte cotnpliment de les
meves ordres, calgueet que, com a representants de la meva autoritat, seis
rebi als llocs que tinguin necessitat de
visitan t no posant des,orb a la sena
missió. - Per dltirn. en conseqüencia
dil disposat al R. D. a qué en començar em refereixo, és ;unció d'aquesta
_Junta de proveiments assenyalar el
marge licit de/ negoci als majoristes i

Comunicacions canviades entre el
Govern civil i l'Alcaldia. Una del 3 0
de juny, del Govern civil, que dio:
"Excita Sr. - Donades les eircumstancies especialissimes que hi
ha en l'assumpte de les subs:stbncies
d'aquesta plaça de Barcelona i donada restreta relació amb els mitjans de subministrar-la dels productes proccdents de diverses parts de
la provincia:
Considerant d'absoluta necessitat
que un organisme sol sigui el que
entengui, estudii i organitzi, dirigeixi i d:cti disposiciods CI1C2.111:111lliCS a

harmonitzar i regularitzar súlnninistres i preus (le tots i de cada nun dels

artkles de emisum.
He deddit fer- tire cauce i prendre
la direcció de tot el que afecta a subsistències, la qual cosa amb aquesta
data comunico aixi mateix al president de la junta Central. A l'ensems
espero que l'Ajuntarnent de la vostra

presidencia collabori amb l'entusiasme que li és propi en les iniciatives

d'aquest Govern civil.
La contestació de l'Alcald i a diu:
"Excm. Sr.:
En acusar ;chut a V. E. de la vostra atenta comunicació de jo de juny
prop-passat, en la qual Massabenteu

d'haver decid:t fer-vos cauce i prendre la direcció del que afecta a sub-

permeto de ',regar a V. E. que, amb
l'objecte de poder donar coneixernent
de la repetida ordre i del seu verita-

ble al•ast a la Comissió permanent,
V. E. tingui la delicadesa de manifestar-ine signin les facultats
que assumiu i a qub lis de quedar
reduída la competencia municipal en
la policia (le ,s ubsisténcies en general

ci fiqui en la qiiestid del personal.
El senyor 'ZAMORA, delegas de
proveiments. din qua aixä és sin problema nacinnal i no local ni
•
i defensa la centralització per
part del Govern civil.
Alguibt regidors estan conformes.
L'alcalde, calla i escolta. Només
senyors GASCA i NAVARRO volea
ésser cnergics, pe y ó aviat els calmen.
El senyor NAVARRO diu que si
JO Comissió de proveiments no té les
funcions que li dóna l'Estatut tnunicipal. que se suprimeixi. A fegeix que
la culpa de tot ;dad la té el no saber
els regidors de que va res, perque no

vednents.
And• aixé s'evitaran, segurament,
qüestions de competbncia, sempre
elnlajoses, en el funcionatnent de tant
imporiant servei, i ni . la Negada sabrä
el pfiblic a qui adreear Hurs recia-

macions.
A l'ensems, m'atesta Alcalelia es
permet sie pregar a V. E. que us dignen comunicar- li la conformitat de
la S .uperioritat respecte a eo que en
definitiva resolgni sobre el que V. E.
li comunica o proposa, a fi Tia
no pugui atribuir-se a abandonament
d'atribucions per part d'aquesta Cor-

iii entenen.
El senyor ZAMORA li contesta
amis arguments que montes convencen
als regidors.

poració la limitaci4 que vingui a so-

frir la competencia muOcipai. Deu
guardi a V. E., etc."
Una altea cumunicació del Goeern
civil, cursada del 7 del mes que som,

El senyor ALVAREZ DE LA
CAMPA diu que el governador poi
o mo pot

atribuir- ' e aquelles funcions;
ell no ho cap. Perd unu permetrà que
el delegas governatiu es fiqui en gatea.
tiene de personal. (Crits, entusiasme,
alegria arreu.) p hi q ue M era que
la superioritat contesti al governador
si aiX(..) eta ben fet o no. (Nosaltres
creiem que ho trobarà ben fet;
potser ens equivoquem!) .
Total, res. Després d'aquesta discussió en la qual els senyors GASCA
i NAVARRO pesaren en evidencia !a
seva possible energil, tothum queda

dita

"Excm. senyor. - En c o ntestad() a
la vostra atenta comunicació de da t a 3
del que som, tinc el gust de manifestar a V. E. que: En fer-me arree
i prendre la direcció de tot el que
afecta a proveiments ho faig basantme en el que taxativament cxposa el
R. D. de 3 de noscmhre darrer, que
dia que is de la competencia el'aquesta
Junta provincial, la qual fine l'honor
de presidir, tal el referent a acides
de primera necessitat, i, per tant,

•

Ami salaz cansa profunda sorpresa. Lelnic dipositari del Nall
secret propasit i encara d'una manera mott indirecta
lau
senvor I la s'Uno, nientre
dtirtIN a la ;sessie",.
Por una gran easualitat coneixient dissaht e a primera hura de la tarda les intenvions
de l'avni alcalde dimissionari.
La noticia, per tant, elle sor-

prenaue nienys que als seus
prepis n emipanye.
Aquests quedaren admirals i
sense esnia. Per aixa la sessió
produí amb tanta espontaniel al. La ?lastra r e ssenva he
reflectia bastamenl. Encara
ens quedärem curta. No Motu,
per exemple, que el senyor
cadena hagass (lit, com va dir,
que no passava pel paper
eul que li ha fet fer el gover-

tractaren. El senyor Nualart porta'
la ven cantant del; que cren parti-

torns al pressupost. Demana a l'alcalde que el delegat de /troven/tetas no

i particularment en relació amb els
indicats centres municipals de pro-

SORPItESA

Entre els nuileixos regidors,
la &t'isba del tinent coronel

dels diversos articles. - Trametré a
V. E. la contestació que rebi de 14

tas l'alcalde.
El senyor Vida! i Gurediola llegeix
el eomunicat de l'Alcaldia, en el que
día que ho acata.
El senyor GASCA dia que tot ajad
dels proveiments sien funcions de l'Ajuntament. Es pot pasear peaque inre rvinguin en el repartimant de la cara
o del pela, pera no en la qiiestja dcl
persAl, perquè pot dur arcas trans-

munieipals els principals centres de
subsistene:es, tals com escorxadors i
mercats a l'engrees i a in menuda. em

t Aquest interès es mes gran
per rae de les causes que han
prodult la di en essid uf ei tinent
coronel senyor Alvarez de la
Campa. Aquest, en la sessid
voiniat. parla constantment (le
disciplina. Sembla, realment,
que per disciplina havia relirat
ja tres vegades la dimissió del
eet, càrrec municipal.
LA SEVA DECISId, CAUSA

detallistes, ço que regularà els mento

Junta central respecte a la consulta que

en l'esmentada comunicació.
Pena corn que la noticia de proveiments es atribució de l'Ab/mame/a,
segons el /M'Itero 12 de l'article ism
del decret Bel sobre organització i
administració municipal, la qual cosa
m'obliga a donar comide a l'Ajunsonsean de l'esmentada ordre, i per
Ara part són organistnes purament

Es indiaceitible que /l 'i n terès
polilla de tot alba que gira a
l'enforn del régini que U12. (5aura,
el general Prirtin de Rivera está reduit avui a la dimissia de
l'alcalde de Bareelona i la proihli eni
n laisfil
lieca
n t. crisi general
n
de l'A-

Qnall'rl'ARAN ELS REGIDORS?
Dissabte semblava que la rnajoria
dels regidors seguirien l'alcalde. Ara
s'han repensat. En la reunió que se
celebra diumenge a la tarda a la
Casa Consistorial, presidida pel se •
nyor López Llores, a la qua! assistiren 37 regidors, gairebé tots es re-

vaig fer respecte aquest assumpte. Cree que amh fexposat queden prou
especificadas les funciono d'aquest digne Ajuntninent com a • Junta provincial
de provciments, perá si encara desitja mes aclariments tindre gran play:
a complaure a V. E."
El senyor GASCA diu que el comunicas del Govern sembla un
vot de censura a la Corrassió de Proveiments. Demana el que ha contes-

sistencies, em plan manifestar-vos
que per part d'aquesta Alcaldia noInés li resta acatar l'ordre continguda

La situad() a
l'Ajuntarnent

content,
mentats

ddhue els dos senyors es-

daris de quedar-se: el senyor Cendoya, deis que havien de seguir l'alcalde. Es clar, aviat s'acorrlä "sacrificar-se per Barcelona i per Espanya". El senyor Cetuloya, perdin junt
ami) els senvors Blasco, Navarro i
López 1.1oret continuaven essent
partidaris de dimitir. Mis tard, pece",
aquests tres senyors es refredaren.
UNA SOLA DIMISSIO,
PER ARA
Per ara un sol regidor ha dirnitit:
el senyor Villar Carmona. El senyor
Centloya també es creu que dimitirá.
Suri dit que els senvors Castillo,
Blasco, López i Navarro dimitirien
quan lii hagués el nou alcalde. Sisa
dit que eis senyors Blasco i Cendoya ditnitien i els senyors Navarro i Ldpez Llores, per no crear
uns confiase massa gros, esperarien.
Mes tard elia assegurat que el senyor Castillo no dimitia. Després,
que no dimitia el sensor Blasco.
Evidentment, mis'endavant scritírent
a dir que ni els senyors Cendoya i

López Llores no dimitirien. Només
dimitid el sen y or Villar Carmona,
l'Unic eme ja ha dimitit. Per la Patria calen molts sacribics, tanmateix.
El senyor Molins-que en formar
la seva minoria era per defensar l'alcalde-convoca una reunid per a la
tarda d'ahir. Ara, en saber que la
dirnissió de l'alcalde era irrevocable
i que els regidors anaven decidint de
seguir-lo, anuncia que la reunió no
se celebrava. Es compren: si dimitissin tots els regidors, el senyors
Ilfo/ins i el senyor Seres serien els

dItEiTs.6eny
or Ponsa, en informar-se
pels diaris dels escändols, vingué cap
a Barcelona. Ahir a la tarda confirmi als periodistes que la dimissió de
l'alcalde era irrevocable i que nomás
el seguirien tres o quatre regidors,
tot el mes, car ells eren posats allí
per fer administració nomas, i ,'havien
de sacrificar. Veritablement
sacrifici per a ells, homes apolilles, fer
de regidor; no en poden treure cap
profit. Potser si que algú, després
de fer practica d'oratòria i de coneixer el que is un arree, es voidria dedicar a la politica... Afegt que els
pocs que seguirien l'alcalde ja burlen
dimitit encara que no hage143 passat
re'.

Digné que desistes del destullut

Aquest ciclista eatalä, En
Janer, que corre volta
Franaa en bicicleta, as un si nn bol. Teniu alguna simpatia per
les licieletes QUi/1 tracte horrible! El novellista Iluysmans
es posava de mal humor cada
vegada que veia U11 objecte
meeänie. La bicicleta, de tots
els objeetes mecimics, és el
mes antinatic, el més grotesc
i el niAs ¡raelennis. Ginebra és
ia eintat d'Europa un hi ha
rcas bicicletes. Les bicieletes
de Ginebra ens atabalen de Mala manera, ens fan por, els ciclistes ginebrins us volten el
eos i us escallimpen per tots
cantone com els barbers us
passen la navaja per la cara.
Sensació sinistral
Amb un traste alai, En Janer
fa la volta de Franea. Se sent
dir que aquesta cursa ciclista és una prova esportiva. Jo
no ho cree. Seria nids !agio (lir
que es la pena mes torta de la
condemna a treballs foraats.
La \adra ile França amb bicicleta l'ancla d'aseer feta pels
presidaris Figueres i has ore
tolhom trobaria, encara que és
osasen fort i massa cruel. Ites.
Cada ay un centenar de bons
3etcols de les emprenen anda les
plijades dele Pireneus i dels
Alps i fan centenars i centenars
dr quiliametres per les carro/eres de la periferia de França.
Aquest eentenar de bons xivote recull hornee de dues provinences: hi ha el professional
de la bicicleta, l'honre que corre per una marca o per una
casa de neurnälics i In ha l'herol, és a die, el pobre desgraciat que corre per fer - se un
nora. Els primera corren amb
Ira s relatives comoditats que
aquesta feina pot comportar:
un automdbia, sovint els ategueix, Hl arribar a les poblacions ja els espera un reptesentant de la casa i un borne
11 0 1' fer-los massatge i per dutiran - los i concluir -los la bieielote. Aquests professionals,
per altre cantó, tenen un centrarle amb la casa constructora i tet l'any s'entretenen per
les carreres i aixa fa que la
seva vida sigui forea regalada
perque llevat dalle (has qaa han
de fer els geganta per les rarreteres es PA. d iit' CL I P ' OS paSquepa sessid, l'alcalde no prara fer altra cosa que el que ha fet. Ara, amb
el temps els nirvis es- poden calmar
i al capdavall el tinent coronel se-.
nyor Alvarez és un honre subordinar.
(Recordem que l'alcalde. en plena sessid, digné que es considerava
ni i que volia morir a Barcelona. Aixd
ho diu tot. Altrament entre el Ces

d'Estat Major, on pertany, .la seva

actitud ha plagia.)
Aeui, a les once, el senyor Alvarez
de la Campa. donara la vara al primer tinent d'alcalde senyor Pons& fentse l'arqueig. Sembla que el senyor Ponsä sera alcalde interf molt de fempl,
potser un mes i
La dimissió de l'alcalde, segons
non estatut municipal, banda d'ésser
admesa per una sessió. extraordinaria
o ordinaria, del ale. Pera, en atentó
al senyor AlVarez de la Campa, ho

resoldra la superioritat, segurarnent
senyor Martinica Anido.
QUI SERA ALCALDE?
No sabem qui sera
substitut. El senyor P0115;) , en la seva conversa, ha deixat entreveure que quan
s'hagin format fis partits que fomenta
el Directori que podria ésser avías, es

faran eleccions. Ens sembla a nosaltres que si es alai sera alcalde inte n molt temps, si no hi ha cap con-

trato-11as.
Ara, com a probables alca/des sonen tres noms: bar6 de Viver, margas d'Olérdola i Mild i Camps. El
baró de Viven- ho ha negat; queden
els altres dos. Si ho as algun d'ells,
ens sembla que sera el Rius i Rius.

sen l'any sota d'un regtm
d'engreix, regim que no els impede,ix gaudir dels encante, tan
celebrats, de la vida familiar
ni d'anar al cinema. Es per to-.
tea aquestes raons que la plaa
ea do professional de bicicleta
és molt demanada i wat cobejada i per aiab els herois o
sigui els desgraciats fan tants
sacrificis per arribar-hi.
E.1 Jame ss s d'aquesta eegona condició, pera diguern de seguida aun si fria de na."ionailia
tat francesa no li costaria pas
gaire de passar al rengle dele
professienals. Les condiciona
en que realitza la cursa i la
seva brillantlseima actuacid
ens autoricen per dir això.
Les condicions sAri
nants. En arribar al final d'u,
na etapa, En Janer, que va sol
con) /11/ //1118S01 i no /6 cap ajut
Per ajudar- llo, ja ha fet ‚lea
mi dotze hores de bicicleta per
carretera, de Manera que arriba fet una coca. En baixar del
traste, el primer que ha de fer
ds rentar - se la roba per a l'endernä, perque tot. el que té ho
porta a sobre. De seguida s'ira
de pasar a netejar la bicicleta,
a arreglar les gerres i ailrt que
en dluen el manillar, que sern,
pro ens ha fel grae,a. Després
ha de mirar de I robar una dutso per treure's la pote i fa suor
i
porqueria i fe la carretera.
Després s'ha massar ell mateix per aguantar l'elasticitat
la duresa del cos. 1 sort encara que En Janer Ist algun
fraile a la butaaca, perqutt segons m'han dit una Societat de
Sane ha fet una eubscripció i
Sollen al canela eteksta una
quantitat al final de rada etapa. Ajad diu molt a favor d'as
questa societat esportiva i ea
digne de Nuanca. Però airó no
As res a eativi de les condia
eions en que l'oreen els professionals ì tot ps legat us .dirà
Eheroicitat d'aquest xicot.-Penseu, a més a nicle. que les seves facultats tècniques i eeportires han estat n'abades per

tothom, que En Janer
olassegurament el primer
de la seva categoria i que tino
drä un bon !loe en la classiftcaeisi general. A mesura que la
cursa va avaneant mes enero
gres demosfra el nostre
i els diaris espartius han dit
que En Janer en molts contrals
intermedts de M3 etapes ha

passat el primer de tats, i aixa que en la cursa hi preisen
part els osos mundials de la
bicicleta.
Qué dernostra tot aixb? Si
En Jambe tos franeas, o belga,
o tan sols italtà, seria un xicot
amb un esdevenidar material
assegurat. Podria VilIt'a 5,, !a
bicicleta, que t'aura d'esser el
seu ideal i tindria uva populanial i un nom. o Á pas ni mialoe ni piljor que els e...3eredors
dels altres paisos. Mes aviat
s'hauria de di? que patear és
millar, donades 'es condicione
absolulament contraries en qué
corre.
La majoria de corredere • de
la

volta tenia al :farrera una'

magnifica ororeartzrra) que els
ajuda, 1- ele - çue no la tema
avui pecan:de que la tin,
guin dema, si demostrea servir per a frofici. En Sanee no té
res n1 darrera—o gairehe res—.
B'ho ha de fer ittt ell. ha (le
gastar per tant una doble
quantilat d'onetta t a per fer utt
papar Inés pe t,it quo el que fan

els nitres. El seu esdevenidor,

per atiza part, al costat dels

sens companys le eursa que
valen menys per) timen al ¡farrera un pala organitzat,
ernseópie. Es en aquest sentit
que En Jatier ite U/1 sienhol i
el sea trans.
t
da sanbóbe
--e

.

AL: GOVERN
Ahir a migdia hom observa la pmsenda de nombrosos regidors ä l'avara.
sala del governador civil. El senyor
comte de Flgols, que acabava de sortir de conferenciar amb aquell, ton
abordat de seguida pels repòrters.

-La meva visite-chipa-ea tenia
altre objecte que Ser constar al general Lossada que el partit de la
U. 111. N., que jo presideixo, no
havia tingut la mis patita influencia
en la decisi6 presa per l'alcalde.
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En tot cas, elli concurrents
a la reunió que tant molestä el
isenyor Alvarez de la Campa,
aliaren accedint a la convocatoria del . marquee d'Olerdola i
com a particulars, no 00173 a
individua pertanyents al nostre
parta, que oficialment tarnpoc
Ira intervingut en lea disnasiena ronsistorials."
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I 9 (Sarria), al ccinentiri \ all, A Ics den.
Leopold Fontanais Baron, de 2
any, Rambla irEstinhs. J. al ceme)iiiri ott.
don.
Pere Praxedcs Bodal, .le 48 (mes,
Juli Verme. .21. al rementiri V.ell.
A les 'alzo.
Harold Brovon Foaton, elc set
mes, ' ..
111( !u s. _. ;. al eetnentiri
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Dolors Er ' a Mariyosa. de 31 anys,
11(.›pital L link. al cementiri Nou.
A les van.
TARDA
Llorenç Capo Tcralló, dc 63 anys.
Hospital Cli»ic, al iententiri Non.
.A 1, 1. cinc.
FeLcitat Seguer Monfil de 1
tarsos. tjarrotra, 8, Sani .Andren.
A les tres.
Llorenç Defrutos Bon, de den
;ilesos. Barceló , ro. al cementiri
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Grupa complots des do
298 pessotes. (Electro111010°. bomba. N alvula
e:e pea 1 /11/a clain

Andreu Martínez Tudelta. de 2 2
anys, Cut:di/aya
Cr1., al comen-
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i_=
,1:7
----=

FUNERAL S
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Ciac premie de 25.
I.a inscripafú es gratuita.
Per inscipre's. adr.ear se al caf
Condal.

arrcici del seo chirree el rcgidor senyor
Marceli E:1m, tinent d'alcalde subs-

titut.

M. CAS A N PI LES

UN DESAPAREGUT
ha es.ae presentada tira di:di:ida a

kutcrlätifs

la pilca per la desapariciú dan individa anumenat Vicens Gil.
da Burriana dies passats, i el qual. engib sentida. en eis lire, 1710M2Ma

1 ?vrulements••
Ienitims

d ' eXpalisM liarla deixat entreoeure una
cartera l/ell pr ,ly ekla de
lelo.

-COPECCA, 2 3 5 - -

litt

El d,atinclant. que es el sus garidä.
tent que dus indiv:du, coneguts
"¡'li" i "Corbata" hagin intervingut
en la drsapariciú o si g restainent del
drtingut.
El juijat instrueix

La Comissió provincitl ha despatrat
els sigtemts zssumptes:
Inform..• en l ' exp
raferent a
rautorlt..a.:in OO1I Coba ker sae n ors Juan i Fraaaa.c PaiS i C!arot
vi- a raprofilamant daignas de la riera (12 V allhona, dasPitudes a raes, al
terina de Cartel:adral.
Informe en rexpedent re'aiin a la
&manda formulada per En Ja1:1112
Bolita Mle es transfera:xi a
facor Sell l ' 4prOfilat11,2111 d'aigiics del
mrrent "La RilaaretIl". al terM2 (12
SnlIcitt. qua figura inscrit a luan de
Na Ramulla Valls.
Informe en lexpedient rel ihn al res
caos d'alçada inierposat toar En Vi'
culisllogas i alt rus contra l'aprovaciO
(I,•I projecie dc tniiclul por a l'antat-

1.11. Delegaeiú del Nlinisteri

Treball. Comer,: i Indüstria
Culaluttaa. Si ‘rcr,I.n (;il,'
se%-rs urejfies
inslaUlal
raelMe d e P1 . 18
111'11111M. 9. on
l'ebe je el púbLa iii
3 3.
tinuant al heti set • voi Fasiaam
telefónica número 4348 A.
13

'lot. PIS rrienri!oPS
gresslus flo maquinaria I
etectile en donett 000.

LLIEE:.CIA
Ila sortit cap a Figucres. en ús de
Ii liiceiicia que li bu concenida,
timat d ' al2a!d2 (1.1-gat de personal sen n . or Fruleric Ctatip Llopis, p ul uni
seva absencia el substlitura t l ' e-

adjutlazant-sz tia sJiments prerms;
Pr,
de 75 pessetea.
Stgon. du .59.

vencinene 1 d'agost vieent

E
E
a

u

Les
n .rts.
It 'vn,?.
llar a SInchez Andreu. de 74

GRAN CONCURS DE SARDANISTES A SANT CCGAT DEL VALLES ORGANITZAT PER LAGRUPACIO :SARDANISTA DE
BARCELONA PER AL DIA 25 A
LES CINC DE LA TARDA
Le: sardanas da Crncurs seran p onles de 1:uiment i Ii estit .1mo:dines,

HAMELA EST1iD1S, 11 11.3:: Bil Ni.SU .Z.V, 113

s

Josep Queral Oliver, de 60 anys.
Pons i
(111. al cementiri
Sant Andreu. A leo
Carme Villanueva Miguel, de n hrs
anys. it •g ioa,
fi ementiri de

En Lluís Rzynaud i Alfonso. Idoti el dia y del corrant. Av ni, h (los
(mares dOilae, a resultYsia de la Casa de Carnal.
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ALS TENEDORS DE T1TDLS
DEI. DEUTE MUNICIPAL

L'AlcaMia ha dieposat que (les del
(1:a 22 de l'actual. (le nou a n nue del
muti deis elks feinars, Ilevat deis di-

-41.3egarmuimarrn

Si uen präcnc
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VISITEU-Nos ABANO DE COMPF:AR LEE VOSTRES
CAMISES per a Carie I PLATJA
Tenim • la voltee d li P0•10,0 un gran VISCO en neta.
cim, gustes. Ilur till *a ele •nt, lo, cantee.° asi.letrada t Mira m'evo moit
Cemtses per a Cava . . . Ptls. 875
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Sabio 'LA OCA'

ha d'essee e/ voa!re company inseparaNe
per cinemato g rafiar les bePes esCenes e2Vvals

• bureo .

o

I:uns dissabtes. siguin admesos a la
D:positaria lilltuecipal es ritols da!
Deute pieldic d'aguaita chitat (le lea
entiss:olls ; rimar de gcner de /o] 2.
feries 13 E i E, per 'trocadr a co
l
correspouents agaegacions de fallas de
cupons, al qual cfacte seam facilitadas als oanyors talladora, a la Diposiiaria nnui'cipal 12,4 fiaran-es que
hauran ,r2compa,:y;zr als expressats

NOTA NECRCLOGICA
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Aneas, da 15 a 15.
( irme>. de 18 a 24.
\lamellons. un. de 40 a 60.
Nodrices. un. dc ße a 15a,.
Palotes. els roo quilos. a 3(.,
Neira, q. de 55 le.. a 21.
Ferment. a 22.
Civada ,cls roo g.. a 30.
Ordi. a 31.
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Mercat lìe Vid
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Conills. dc 12 a 14.
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DEL DIA 21 DE JULIOL LJE 1924

Platja. . .

" 10'03

Camiseria J. MERCADEll
34- PORTAFERRISSA - 34

ESPECIALITAT EN CAMISES A MIDA k

fitamunt d'alunes deis torents Coll de
Clan. Garata Gros i Sala Xic,
Vallrornanes. turnte dc Xl,ittornès, a
favor (l' En Domenec I3alat i Duran.
Recurs d'alçada interposat per En
Llorenç Pastor contra Facord de Ajuntamant d'aquesta ciutat de 26 de

dói d'una n'oil segura,
El doctor Basedas ha est u molt felicitat pc1 seu notable èxit, par rielcalde.

ped cs.tra, us sera I t iturada
rnitjatt:ant el canvi de 100
tapes ilei papar de furter
N n KOLE o de 150 de CLASICa. E! canvi tind rä
a Barcelona en el rnesos
de juay i joHol, a les °fiemos di? la C. A. F. (Va
Eayolarla. 50. Len ) , tots
eis dies feiners. (1 . 11 a 1.
El que ne vulgui petaca,
POL seguir guardara les tapes t uportunanient s ' avi ara cl Ca711'1 per afir,es
oOsequis ( rollotg es. P lo mes estidogräf.cruPs, l(äpis
automatics, etc.), indtcant - sr PI nornb: .p de tapes
necessari per al eanvi de
cada objpote.

rittiont rraine • ta Cititat pul (mal se
ordrnä r4s.talilir al seu primitiu esta:
una parat it0l carrer de Peris-Manchata quo hada lira( a torra, i la inane..
diala drsapariciú de les barraque, consIi

truidas als terranys de la :a y a propietat.
Recurs (Falcada interposat per la
"David, S. A." contra tocs muh
imposades per la tinanea. d'Alcaldia
(1,1 districte un altre contra tres
multes implesades per la tinenea d'.A1calda del districtc VI, ta'r hifracció
Alth- se celebra a la plaija dc. Casde las Ordena»ces muMcipals.
telldeiels la fasta esoortlea humorísRecurs d'aleada ina2rpasat per En
tica "Olinmas Mal Earera", organitJo.in Olivella. mandatari de N'Igrada pel tirup Excursionista Mai Ennasi Incraygua, contra l'acord
rera", constituint un éxit, melt pel
l'Ajuntamant da Vi'afranca del Penanombre dinscaits com pels terna 2.e.S0des. de 27 d.:. mire ¿arnar. pel quo!
r.e en Tes proveo. Els recordmen
es (!oularä nul i 5,-SC efecte l'adoptat
damant la sorra f•aun cls sagücats •
a 18 do reine:II:ni rars. declarant par- I Cabalá, ?lanas. Coll, Collado. Buch,
colla sobrant da la via pública carta 1 Sobrevia i Colomer.
purci5 de tarreny.
Crida ratenCin dels concurrents
Pacurs d'alçada interposat per la paltja Ir dasfilada dc at trentena
N'Enric Gala-ty contra l'acord adoptat d'atletas amh llanca i cuirassa de carper 1:1 ,Jtri'.a Museus d'aquesta cr.- tó.
figur:s:a.
p:tal, da no adquirir obres del recorexposadus
a
les
:alas
especials
reta
de l'Expaiició da 1922.

Per al (lijen,. (lia 2. ( . a la ni), amb
tunal ele la res atila de Sant
es prepara a rEs:adi de Barcelona
(Pare de 1 0115 itic 1 un magnífic ea»
pictacle. organitzat per "Espectacies
Itlterilal:HialS. S. A.".
Figura en primer timase una eran
sessió de hora. en la (mal pretrlran
part Puig cono: ro' Catala.
cenira Garda. l'ex-camaiä el E.maitya.
Plind, que va a la revenja con:ra
Maico, 'romas Cola que liudara arnb
l'ex - campió d'Espanya pes p"ama Cas
fi:zares. reprint el que resulti vence.
dar l'actual camp•d. Ruiz.
Una acraditada robla donará una
selecte audició de sardanes. i una n'asna c(aael compoda per 200 executants
erutara les més populars i aplaudidos
cemposicions.
Per a final, i a part (raltres diversimas de reveilla, es disparara un
grandiós castell de focs
.Amh tants atrachus no hi ha (.1 1 1 11le que. dijous. una immensa guillada
eitrair l'Estrdi

Fo r t airm e s,

cuterez

maletes, saco lo vialge. Casa
Pereilh, Pi. 7, bis; PetrItvol. 17.
Fabrica. Vendes al tletatl.
dOtE.S. YENITEDLE OCAVO
I onlectes usats da tetas ciasles. Prou fix. Tallero, núm. 41.

L'NA ESTAFADA QUE FALLA
Quan pretenien estafar. pal sistema
d: les "misses“, a una dona la guautat (l e 30.0 110 pessetes qua baria da
Ihurar a una clin:ca deixant en gar
tia el dile .: cite portis. furia/ (hijaguls Edip Fermindaz Mort i Rosa

Galän.
•
Als detinguts sals ocuparen ballets
falsos de mil pessetes. ltigressaren
ale calabossos.
A les cases drls senyors es beu
Cham-Sors, etinueta verda, rec.

UNA ()PURACIO CESAIVA
Uta visitat l'alcalde el doctor Basodas, cap del rervei de ToNingia (In
la Casa da Maternologia, pe a dallar-li
campte de que , as , istit pe'a: eloators
le;
Carreras. Caruilla i
¡
Ilevddores senyor, s MM17 n i, Pastorrt

i altres. nractiaa aldr ella
suiria ;unto LAO;

ACM ee-

resultat per lu la mare i el fi% en una dona Ve, degut

que

activa propaganda per tot Catalunya.

03i-RTS

DE FRIain, una pe t aca de

Recure d'aleada interposat per En
Mirmel Cesta contra racord dc rAjun..

álLA

amis eejtot
oin
i tt; rentusiasme
eet mjia

blanc
garantit.

113012(11

Eleuairds esloigs. Llorens Germana. Rambla do les Flors. 30

novembra darrer, por al qual oc
(irdena tirar a terna un cohen que
havia construil sense oblenir previaMant el COrrespinieM permiso

TCHY

t a r i t n 1 Idi rä
e r atca°) si

GUIMERA
DleaR.
-

Poesies . .

Neves poesies .

S'. 5'-

Teatre-Discursos . .

VERDAGUER
Obras completes.
27 volums
de diferents pr:us

MARAGALL

Pessetes.

Itt i sl. Tela.
Poesies completes 10'- 14'-Elogis . 2'50 4'50
Neusica

TORR85 1 BA GE5
Ptrs.
..... 89'-

Obres completes

LL IINNERIA SUIVRANA
Portaferrissa,

Ama:, dimarts, a la nit. a la tar:..ssa
del Cercle Artístic la geatil canc.
lista Silrreè Sttös. accedint a la inv:tusó cita- li ha eStat feta, <101ari una
andició dels )anceres mes eszo"., ed
sea reaert ri.
Dcnades les srnpaties amb que
Cumpla la Scrós. és dr prevanre ore
una nombrosa i distingila ctincurrin
cia confinnarä amb blues aplaudiments
la fanta olsinigusla amb el sea art.

LAVABOS-BANYERES

1

ESCALFADORS
ek SIDETS-DUTXES, etc.

J p.UTVE EAURET
PELAYO.

7

La Secciá d'Instruceió i Educad&
da l'Ateneo Encicionedc Popular ha
orgzaitzat iin curo d'Esprranto que expl cara En E. Borrell i que comenearä
dimacres sitian: de das quarts de e.M1
a dos quarts (le c!en. eSsent !a Mecripció CoMpletament gratuita per ais
°Uds.

RESTAUE;.'ii -f RCYAL
Ci do Te
(ada dia le dansant de 5 a ch;.3
gua/ Os de 8, 1 diaar a l'anItri51,1111, d., O a .11.

m s EL • u i Fevrau. 14. Casa

ile

leitZEE5
tindreu

VANOS CLAPES
La Secció d'Estudis Polítics i Sociais (le l'Atenen Enciclopedia P,aucual un "Grup d'Acciú Feminista,
la

nomenant par a la presidencia a

senyora H. de Cunyat.
Essent una (le les finaiitats daquest
grup el demanar al legislador el vol
per a la dona casada i el dret a poder
esser elegida per als càrrecs público,
cis iniciadors esperen nue s'adharirail
tots els ciutadans que smtin la igualtat que davant la Ilci han de tenir liames i dones.
Avtla dimarts, a 'co den dc la nit,

VOLTS% LLET

I

I ob V

raent

Miret

Nn t11 mes et 1P tina rr9It. Irl p ur de
plantee Iletel e s que panttren loattntl yaaun!. els triuniter3 Ce.111/1 2Mlen neere41ta,..
d'utletar
Durant Vembaräst
nitro.
Cenan« I flammtMir l a. do! ,... 1 mole•tlel
monis de resta. delenrollta 1 forttnra
el lioni ea•v1. torunta la orne I pi, di s ro s a p, a en nart tVIlç 1 Ilet aber*En4.
En la leetinclat Rob . CiCa mina 1 attamilita la quattlItät cte InI, l'enrInuelx ea
re ...lelni 1 Minerva. reta 11 ame de la
033,1mi-una cansada pe r eilleta•ant.
En lamitories Autor. doctor
raca Comerttal. O harceloos

Rob•vma

AVIS IMPORTANT
La rasa Punt uales Quindas "Les MaHorcie!neto) S. A. assabenl a a la seva notnbrosa
lid
¡ Intla PIA 1 . 011rt11111A1r0 del
0141 arredliat
"Efervoze oent Wanutat", que disposant
nalga p e r elaborar ittariament molo milers de
quilos del dil (;r:in ulat, poi eveir sempre
al dia luls els enearrees que se li confito, per

unporiants que sigui a, antb envasos de Ilauna
gratuito, absolulame nt neus, tal cono disposa
la hiel.

Prcductes Quitnics •• Les Mallorquines'

OESP 4 TX: [DIAGONAL 367-BARCELONA

f

moet.

mftr, 22 de jullol de tliti

GOVERN DEL DIRECTORI MILITAR
L COMTE DE ROIVIANONES HA NEGAT QUE ES PROPOSI EMPENDRE UN
VIATGE A CANARIES, ALMENYS VOLUNTARIAMENT.
ESTAT REPATRIATS ALGUNS SOLDATS QUE DEFENSAREN ROBADARSA.
1. FINAL DEL VIATOE D'EN
• Rieles DE RIVERA AL MAR-

ROC
21.-Des de les set fins
les nou del mate el marques d'Es:la ha estat reunit amb diversos
jds i moros notables. Despres se
ha sanan a Mont Artuit amb el seu
comsanyament, ocupant vint autoFéu una ràpida visita al ceentiri de ! nosició i seguidament
sortit.:
a Tafersit, on ha pas• 7 • - les tropes. El coronel
sició i el general Primo
nan pronuncian discursos
sn .ddent del Directori, l'alt co'ssari i el comandant cap de Me.a han anat a la posició Benítez,
anbe han anat a Dar Quebdani,
conversaren amb els caps i enia de la posició. Arribaren a Dar
.:us a les cinc de la tarda, on ha
tot 'loe una desfilada. Els regude cavalleria i la harca amiga
corregut la pólvora, corn és cosEn acabar lacte el general Pride Rivera féu un nou parlament
rant de l'oficialitat, elogiant les
ases i especialment l'aequadfiä
Alentara, que comandat pel seu
a va prendre part a la retirada
anual. Digné que considera un
re de justicia fer remarcar la vaSa de l'exercit, i acaba donant vises al soleen soldas espanyol.
Dt5p7i5 visita el campament i a
quarts de set s'acorneada dels
i oficials amb un altre discurs,
-strant-se satisfet de la fraternal
incidencia observada entre ello.
Melilla, 21.-A l'Institut alla celen ESpat amb que s'obsequiava el
esident del Directora A l'acte asren algunes senyores. Oferí
el general Aldave.
El marques d'EstelM pronuncil un
curo agraint la presencia de les
:Teres , que creia que hi assistien
gratitud, per trance concedit el
a la dona. Elogia la fortitud cíodaca de Melilla i /aterí estudiar les
anees que aquesta ciutat té prendes. Acab à clogiant la moral de
trepes que hi ha a la acusa.
Des de l'Institut ha marxat cap
port, on ha embarcan cap a Alera, al mateix temps que Falt coasan se n'anava cap a Ceuta.
1:esment oficial l'ha acomiadat
3ucíamen.
belilla, 21.-Anit passada va rebre
general Primo de Rivera els ofde la guarniri6, pronunciant un
CITS. També se celebra un äpat
s t ar al qual assistiren moltes seres.
Cáti l'han el general Aldave, el
thers.ana que siguin ateses les
Meres que Melilla té solEcitades.
El president del Directori pro/mec on/plaure'ls. Digué que no seria
datara vegada que venia a líenVindré-va dir-com a govern, com a general o com a partiEs donaren visques al seu germa
an, contestant el tren,ral que els
oles que no obliden eis seus he/ teereixen la consideració de totelilla, 2f.-Quan el president del
/ertori ha embarcan cap a Melilla,
estat acomiadat per Ealt comis.i el general Sanjurjo.
Abrasant aquest darme el general
o de Rivera ha dit:
-Fins a ben aviat; fins a ben
al, vell soldat.
EL CAP DEL DIRECTORI
TOTINA A LA PENINSULA
Al mer1a. - A dos guares don_

del mat: ha arribat el general
no de Rivera. El moll estas-a
ar nit i les embarcacions ernhades.
Ye arompanyat el president
Diro ctori pel
° Mara Ins (oreos navals a
i del seguici.
At tert Vesperaven les aulori'. Pr rsonalitats i pülirJ. En
leebarear el general Primo
fou saludan pelo que
eer aven. Després se rolobra
missa de eampanya, fortl les trepes.
`SOMATENES"
I LA DONA

aplaudit. Es donaren visques
ref. Despees revist el Sometent,
i assisti a una "Salve" cantada

l'església de Sant Dombnee, i
el general (hurta la bandera al
Sometent, la qual quedä dipo51g atada al Cambril de la Yergo
de Montserrat.
A tres quarts de dotze del
metí la comitiva sortI cap el
eampament de Viator.
a

REUNIO DEL DIRECTOR!
Madrid, 25. - Per esser dia festiu
es reuní ahir a la Presidencia el Diredor, a dos quarts de dome del
matí.
La reunió acaba a la una de la
tarda.
El general Vallespinosa en conversar arnb els periodistes, els digné que
a la reunió e! sots-secretaM d'Estat
informä d'alguns assumptes de tràmit
del seu departament.
El general Jordana, en Enser interrogar pels repórters. digne que el Consell baria estat preparatori del que se
celebrara dema, presidit pel general
Primo de Rivera.
En la reunió de demà-afegí el general Jordana-informarem, cono if
natural, al president del canvi d'impressicms i del trehall d'aquests des.
-Ha estat, per nana la reuM6 d'avui-acabä dient-mis que res un examen de consciencia.
A LA PRESIDENCIA
A dos euarts de cinc de la tarda
arribä l'almirall Magas a la Presidencia.
Ha dit que tenia citas el ministre de
Portugal.
A les cine torra a sonde, dient que
vist que no arribara el ministre havia pensat anar-sen i tornaria a les
vuit del vespre.
CO"NCURS PER A UN MONU-

MENT
Madrid, 21. - A la Presidencia han
faenan una nota dient que el Goven/ perna ha convocas un concurs per
erigir un monument als soldan, espanyols i peruans que sucumbiren durar.t la guerra de la independencia en
la batalla del Callao, el dia 2 de maig
de 1E36, el qual monument oferí ferlo el Govern pernil amb motiu del
recent viatge del cardenal Bealloch a

Lima.
Només hi podran concórrer artistes

peruans i espanyols. instituint-se tres
pretrns de snoo, 3, 000 i asoo 'finges
peruanes.
Es. concedeixen tres meso. de termini per a la presentació de bocets
des ele la publicació de l'avi, a la
Premsa.
El Juran d'eliminació es reunid a
Madrid, amb el pressupost de despenes per al monument, de anclo° /limes
peruanes.

MANIFESTACIONS DE ROMA.
NONES
El comte de %mamones ha declarat
que es inexacte que es proposi emprendre un viatge a Caniries; alrnenys
eoluntiriament, no penca pas fer-lo.
Es proposa de marear a Paris i després a Hendaya, on passarà l'istiu.
ELS DEFENSORS

DE KOBA DARSA
Madrid, 21. - Amb l'exprés d'Andalusia arribaren ahir a Madrid ah
guns soldats, herois defensors de la
posició de Runa Darsa, els quals marxaren a Iluts Dobles, utilitzant la 'licencia que els fon csncedida ah-sí quia
els fou aixecat el setge.
Foren releas a l'estació per un ajudant del capità general, el qual els
felicitä ers nom d'aquest 1 de la guarnició de Madrid.
LA FESTA DE COLOMBIA
Madrid, 21. - A la Legació de Colanbia s'efectua ahir la reunió per celebrar la ¡esta nacional del dit país.
Hi concorregueren els diplomitios
que es traben a Madrid, moltes personalhats aristocratiques i la colbnia
colombiana.
S'acordä dirigir un tele g rama al
presilent eIn Directori, felicitant-los
en nom deis colombians residente a
Madrid.
L'ESTAT D'EN PALACIO

VALDES
Madrid, 21. - Armand Palacio
Valdés es (soba quelcom millorat,
mantenint-se el petit deseen, el la fe1,re • iniciat
AGRESSIO AL DIRECTOR DEL

Airne ria.-orspres del saltas
ridr,r, el president rs dirigf
n fi nen que hl havia davant
rala de desembarcament,
installat un altar
BANC PENINSULAR HIPOTEb la V erge do Montserrat.
CARI.
Irtirrte diatarnent el hishe de la
Madrid, 21. - A migdia, al Banc
cesi bene l la bandera dell
leal i es Hincaren a la padri- Peninsular Hipotecad sha desenrotma g nifies raras de flors llat are sagnant sucede.
Fa temps, minjaneant la remesa de
a mils amb cintes deis
eolOrs 12,000 pessetes, el director de l'esmencloral:. Després de la cen- tat
Base, senyor Gabriel Pifiana, proi a se celebra una solemne
sa of iciant el bisbe. Una vol_ mete collocar un individu anomenat
aenb ada, el general Primo de Manuel Pérez.
'era pron uncia un discurs,
Després de fet el &tallan de l'esqual de dica. grane elogie a la mentada quantitat i de signar alguna
papers, al Manuel Pireo se'l va ern
almeriense.
'l'a luda ele Sometents, i afegl ,viar a Granada, dient-li que quedarle
e. aPr
en aquella sucursal.
ofitant el viatge
ha ce/Pecas
a 1 Mrie havia analque
Des de Granada, Manuel va escriua Alift per pos ar-se en contacte re alguna cartea al director, en les
els alme rienses, -i aixi co- quals es queixava que no li donen;
r lea seves
poesemi6 del sets dest!
necessitats,
s atisfet de la rebuda
Torea les cartes eren conteetadte
h avien fel.
emb embree i prometent - li un altre
a cabar el seu discurs,
deeti en millo., condición?.
rciatti d'Estelas fou mea
Panal d'esperar, el Muros' tornä

cap a Madrid amb el propòsit d'entrevistar-se arnb el director del Banc.
Toses les vegades que acudi a les
ofkane Ii digueren que esteva ab-.
aent.
Avui es presente novament al Banc
Peninsular, i donaras un nom suposat
digné que volia parlar amb el director sobre U11 negoci.
Tot seguit ion rebut pel senyiar Gabriel Piñanan Allavors Mainel Pera
sollicitä del director del Banc que
dones ks 12,00o peseta." que havia dipositat, Com sigui que s'hi va negar,
entre ambdós se susciti una violenta
discussió, i Manuel va treure un revólver, fern dos dispars contra el director.
L'agressor fou detingut, sense que
ofens la menor resistencia.
A la casa de sonora fosa curada la
vfcrima de diles ferides greus.

DESCARRILAMENT
Madrid, 21. - A la Direcció

de Seguretat han facilitat
aquest metí la següent nota:
De la Comissaria de l'estacid del Nord comuniquen que
del sud-exprés que sorna d'Ilendaya, en arribar prop de l'estació de Tolosa, balearen sis
vagons.
Se cap que han resultat diversos ferits, desconeixent-se
fins ara els noms de les viotimes i alares detalle de l'ase,
cident.
ELS FERITS :: EL SENYOR
DOMINE
Madrid, 21. - Notteies particulars diuen cpse en l'aceldent ferroviari esdevingut a
Tolosa , han resultat 12 ferits.
Dels dits ferits sola hi ha
un noi de poca edat ferit greta.
Els altres ferits, afortunadarnent, són de pronòstic reservat i Ileu.
Entre els ferits hi ha e/ nan
viler senyor Dómine.
LA QUESTIO DE LES
EA:cLusFEs TEATRALS
El gerent del Sindical d'Actors, s p nyor Josep Maria Monteagudo, ha dirieit una Iletra
a a'actor senyor Remen Caralt,
president del Sindicat d'Artistes Tentrals de Barcelona, a
propòsit del plet de leS excluteiVes, de la qual ,són els següents par4rafs:
-Tm el mon té dret a demanar el que li don! la gana, i els
nitres a concedir-Phi o no. Algu
na cosa s'ha de fer, és eert,
per r:Alfiear ilixö de les exEis acords de vostes,
per taiit, dubto que els aproven]: els procediments seguits
no els aprovarem anai. Estimern que no és bona política
crear antagonismos entre actora i autors en profit de l'empresari ni frene° a la palestra
l'opinió d'un autor respecte un
actor, que* p ersonalment !Mimas té dret d'opinar i tota opin16 batirla d'ésser respectada,
quan la mateixa persona magna
a les poques horca una proposien) amb l'objecte d'afiançar
relacions cordials entre la Soi cietat d'Autors i el Sindicat
d'Actors.
Asseguren vós que nosaltres
hem signst pactes amb autora
empreaarie. Això no es mete.
Nosaltres na o llena Signat pacte
nomes que amb els autors. germanfvolament; i si el pacte
l'hem tot secase previa donen I ta
amb vosaltres, ha estat perquie
aguo.« Sindicat /savia establert
amb anterioritat pactes amb la
Federaeid de Teatres ¡mug e donar-ne compte; i s'ha donat
cas que alguna vegada aquesta
mateixa Federneid ha sollicitat
de nosellres que es dissolgues
el Sindica d'Arbitres l'entraba
d'Espanya quo vós presidiu
avui.
Mor eslimat Caralt: Tingueu
la seguretat mes absoluta. que
res no poeta reeoldre's sense
que autors I adore vagin
Aquesta es la 'política d'aquest
Sindican Una altra cosa, f6ra
collocar-se en dubtes, entre la
realitat i el somni, superiora
sis que sufria Segismond."
UN CAPZIJCI PERILLOS
En un reservat de cert restaurant del carrer del Prfneep,
va entrar Joan Antoni Fernändez. de 49 anys, domicilint
carnee do Lavaplde. 20. detnnnant al cambien' que 11 servia
mitja empolla de xampany. Popa Patona despida van eixir de
dialre del reservat getnees
queixem. Aixta fen s uputar al
cambien que quelerim d'estrany
Ii passava al pare/mulla.
Efeetivament, aquest eenyor
ora víctima de forts dolors per
lenver - se inSeetat 1 liVeraeS (10s i e de, morfina i haver-se hegut a nade a mes. una quantitat
de läudenue nrIquirit amh reeeple en una farmäcia centraos.
L'intoxicat bou aesistit pel
metge de guàrdia del dispensara d'urgencia del Congres, senyor Unte de la Urefta.
De tot aixa se n'ha donat
part al jutjat, que ha fet preguntes al malalt oint dels seus
Hayas la deeldeillibil que ebavla
injectat la morfina i begut e!
Manda:mis per un simple eapriel.
CONFERENCIA SOBRE EL

TRACTAMENT DEL CANCER
Al Casal de Metro donarä denla
una conlertucia el doctor Per:ande!
Cuela el qual explicara el siltema combe del crane, del que l n'e" autor el
meleguanyat enigma de Camisas caida MeYer Ualnium-

.
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La situada de 18$ blacdonalt deslio sospendre les ses- EI
slons' de la Centra medre
trapes del Govern
• víctima de l'agiticid
dad la Conferbncia
šs francament favocontra els ostra*
•
rable
Le rentó dele tape de In delegados Interallades iba
gers
•

Buenos Aires, v.-Vea& mancat
de nosicies sobre la revolucier del
Brasil a causa de la severa censura
que s'exerceix sobre les agenties.
Es diu que les tropel del 'royere
disposen d'ama gran truperioritat nu
mérica sobre els rebele i fan progressos avançant cap a Sao Paulo.-

Havas.
INFORMACIONS OFICIALS
Londres, 21. - L'ambaixada del
'Brasil comunica que les operacions
preliminars per a Patee final als rebela estan präcticament tertnfnades,
malgrat el tenme nuvolds que ha
fet molt dificil el reconeixement de/a
insurrectes pels aeroplans.
La intimidó de les trepes del govern Es francament favorable.-Havas.

DIUEN QUE ELS FEDERALS
ESTAN A PUNT D'APODE-

RAR-SE DE SAO PAULO
París, 21.-L'ambaixada del Brasil comunica que la rendició dels
rebels de Sao Paulo és imminent.
Ha manifestat, també, que durant
la celebració d'un mitin anti-revolucionari, la multitut aclama al pm-

sident de la República.
Ha afegit que és inexacte q es
posen a quarantena els passatgers
que embarquen per al Brasil; desmenteix igualment que hagi estas
prohibit comentar la situació.-Havas.
LES RELACION

FRANCO-RUSSES
Moscou, un telegraIba tramès per Herriot a Txitxerin, en protnetre la milloit
disposició per al restabliment
de lee relaciono franco-russes,
protesta dell fet que sistematicament eis siguin negats els
passaports als súbdits trancesos que voten pastar a Resana.
Txitgerin li ha contestat que
ha vist amb la major satisfaocid la declaració arrsistosa
d'Herriot relativa a la pròxima
represa de rellacions normals.
Afegeix que el retard sofert
fins el present en la qüestió del
visat dels passaports no As més
que una conseqüencia inevitable de Eanorm'alitat produida
per la mar ca de relaeions entre
ambdós països.-Havas.
Acabada l'explicació, el doctor
Blanch, director de l'Hospital de la
Princesa, exposant davant la cocearrenda /a enmeló pel dit sistema de
guatee malalta de cranc, als quals
ciencia havia donas per perduts.
EXCURSIONISTES CATALANS
N.o obstant la festivitat del dia, ha
estat visitas l'Ajuntament per un notabreSs grup de turistes caiMans, entre
els quals hi ha moltes senyores.
Féu ele honors de la Casa l'oficial
senyor Siánz de Robles, que ha ensenyat als excursionistes totes les coses curiosee que alll hi ha.

EL PRINCEP HEREU D'EGIPTE
Des del dissabte que es troba a Madrid el primen) hereu d'Egipte, Amer
Anlaision. i la seva esposa, acompanyats del príncep Osmar Basils.
El princep Amen, que arriba fa dues
setmanes a Espanya i desembarda en
mi port d'Andalusia, ha visitat Granada, Sevilla, Córdova i altres
Vesteixeh a l'europea i són 'persones d'un alt grau de cultura.
Romandran els prfnceps a Madrid

diversos dies i realitzaran excursions
a Aranjuez, Toledo, El Escorial i
Segóvia. Despees . aniran a Valencia,
on embarcaran en el yacht que els espera per continuar Yexpedici6 per

Europa.
EL TEMPS
Nota de l'Observatori:
Al canal de la /fanega hi ha ten
nucli de pertobacia atmosférica, per
l'influencia del qual augmentà l capacitat a Espanya i ha baixat quelcom
la temperatura.
La rnäsima d'afile ton de 33 gnus
a Cerdava. Jaén 1 Raen, i la minfinta
d'avui ha estat de to graus a Zamora.
A Madrid, la mäxima d'ahir ton de
31'7 graus i la mínima d'avui ha easet de 15'6.
ACCIDENT AL PORT DE
SEVILLA
Sevilla, 2t,-En fer la maniobra
d'atracarnent junt M ' usan, el vapor
"San Telmo", el qual tornava de
San/t./cm atapeit de viatgers, envestí contra el moll, que es de fusta, destroeant un deis extreme,
El sorell de la tapada i el grinyolament de les fustes produiren enorme pänie entre els viatgen.
Ldaserenitat de la tripulació i de
part del passatge se sobreposà a
resverament dels alares, evitant que
l'incident assolfs proporciono mEtt
gl ena.
TORNADA
Sant Sebastii, 31.-Procédente de
Paris han arribat agite« mal( reina donya Vittäria 1 els Infante don
heme, denya Beatriu I donya Cris.
tina.
., at
an el'Han eblele la familia retad
latoritate , i aliarse comiedorte.

ocupat favorablement de l'empristit alemany

Renandel, en un di g an, h3 dlt que el tea partit no ulgelx
l'enmeló Inmediata de la Ruhr
Londres, 21.- Amb ntotiu de la

feetivitat del dia, no es reuniren ahir
les comissions de la Conferencia.
Gairebé totes les , delegacions han
passat el dia a) camp.
M. Herriot, que no ha sortit de
Londres, ha passat et dia conferenciat amb els feu, collaboradors.
A •lea orne del mati, M. Merejos,
acompanyat de l'arnbaixador de

cornee de Saint-Aulaire, ha visitat
l'Hospital francés. El cap del Govern s'assabentä detalladament dels
serveis i conversà amb molts malalts, prodigant-los paraules de consol.
Sol. es rema( la ilegona comissió
(garanties), assegurant-se que sembla pròxim un acord entre els punts
de vista frances i angles.-Havao.
LA COMISSIO DE GARANTIES
Landre,, 21.-Després de la reunió celebrada al mati «ahir pel
sots-comitè de la segona Comissió
que estudia la devolueide de les garanties, s'ha observat una aproximació entre els punta de vista mantinguts per França i Bélgica i els

mantinguts per Anglaterra. - HaVas.

LA CAMBRA ANGLESA SUSPENDRA LES SESSIONS
Londres, - La qüestió de la
Conferencia preocupa extraordinàriament els membres del Parlament.
El Govern es nega a tota previsió respecte a aquest assumpte.
Amb tot el "Weekly Dispatch" diu
que durant una entrevista privada,
el senyor Herriot va dir que les negociacions no hauran acabat a mitjan. d'agost.
S'assegura que hin MacDonald
desitja suspendre les sessions parlamentaries durant /a celebraeió de
la Conferencia interaliada. - Hayas.
L'EMPRESTIT DE 800. MILIONS DE MARCS OR

Parte, 21. - L'enviat especia dc Mayas a Lons
dres, comunica el següent:
Els caps de les delegacions
d'Anglaterra, França, NordAmérica, Italia i Beigica en la
Conferència interaliada estigueren deliberant aquest matt
i aprovaren en principi el protocol que es comunieä a la
premsa dissabte darrer.
En la reunid es tractä molt
partictelarment dels mallaras
encaminats a assegurar l'esa
de l'emprèstit de 800 milions
de mares or.
Diversos delegats ¿emanaren garantice suplementàries
per als subscriptors eventuals
de l'emprestit.
Aquesta tarda, en un dele
salons de la'Cambra dels Comuna, s'entrovlbtaren els tècnics financiera asna) el senyor
Lamont, consoci del Banc Morgan i amb

fil

senyor Montagut

tració i bon desig de reciproca in111. Herriot, despees de retre tribut a l'afany de justicia palesat pele
delegats britinicr, lea siegst:
He vist amb gran satisfacció que
la Premsa anglesa fa remarcar la
moderació de les proposicions leanseises M'agrada que l'opinió britinica es laci cl cärrec que els delegats francesos han vingut a Londres amb el millor esperit de jconcdrdia.
-Per la me y a pant-ha acabatcree que aquesta obra no podria realitzar-se si no ene inspiressim tots
en la bona fe que ens guia i el desig
d'intelligencia.-Havas.

QUAN EL REICH VOTI L'APLICACEO Da PLA DAWES,
ORGANISME DETERMINARA

ELS INGRESSOS FRANCOBELGUES
Londres, 21.-El sots-comitè de la
Comissi6 de Garantie, ha deixat sentat un acord de principi en virtud del
qual tan aviat com el Reich voti les
necessäries Ibis per a naplicació del
ala Das-er,, les autoritats franco-belgues lliuraran a un organisme que resta per determinar, els ingressos que
rebin, ele quals figuraran a compte
per les primeros anualitats degudes per
Alemanya, de conformitat amb l'infor-

me Dawes.
En tractar-se de la devolució dels

ferrocarrila els perits anglesos insistiren sobre la/ necessitat de restablir
la unitat de la xarxa ferroviaria alemanya, abans que sigui subscrit remprestit.-Havas.

LES SESSIONS DEL SENAT
FRAN CES
Parfs, 21.-Es possible que ei Se-

nat, que ha !tupes les seves sessions
fina al dia 31 del corrent, sigui convocat per al dia rs d'agost, amb l'ob¡erre que reprengui les sessions al
mateix dia que la Cambra.-Hayas,
EL TEXT DEL PROTOCOL
ADOPTAT
Londres, 21. Aquesta tarda ha
estas publicas amb caracter oficial el
text del proocol adoptas per la primera Comissió de la Conferencia interaliada (Faltes i sancions). - Hay as. .
MACDONAL DONA INSTRUCCIONS PER TRANQUIL.LITZAR
CIONS PER TRANQUILITZAR
DETERMINATS CENTRES

ANGLESOS
Londres, as. - El sen y or Macdonal ha donat instruccions encaminades
a tranquillitzar i allunyar la temença
experimentada a determinais centres
angksos, per creure's en la possibilitat
de què siguin exportades a altres psisos, per exemple, a Rússia, les remeses en materia fetes per Alemanya als
aliats, en coneepne de reparacions.
ros a cada u, perquè l'empresa es nena
A propinit d'ancia, cal observar que

Lomfres, 21. - Diem Tehman
que el cintadä amerkä ferit durant
l'avahar, en el sitial loa mort el atesol de Nord Ansbnca, no pertany a la
delegació del% Estats Units.
Ahir se celebraren eta ftme-a:9 del
denso', asnstint-hi tot el cal diplomätic.
L'assassinat es resultat de rae:hacha
contra els estrangers, fomentada Per
la Premsa indígena, agitació que el
Govern persa no pot contenir per 00
comptar amN cap Llei de Premsa
propdait.-Havas.
Teheran, 20. - Ha estat proclamat
l'estas de guerra i les autoritats han
procedit a la detenció d'alguns
vidus pressurnptes autors i centralice'
de l'assassinat del cónsol nordatnerici,

bfr. Imbric.-Havas,
DETENCIONS
LA PROTESTA DEL COS DIPLOMATIC
Londres, 21.-Commiquen de Te.

heran a TAgeacia Recree que la multitud que atad el censol atnerici el
feri malgrat de la presencia de nombroma soldats I solida que portases
armes.
Un d'aquests fEtt foe contra la muk
timen' per tal de defensar la alela*.
El cónsol, de moment, Iluiti bravament contra els insemine; peres
aquests el recluirme aviat a la hin».

Inda.
Sembla que els solda/e han porti.

cipat a l'atemptat, perquè en el cedes.ver elan pogut apreciar-li al cap elasenyals d'abruzu caps de abre.
El col diplomMic de Teheran hi
presentas al Govern persa una nota
protestant en termes de gran energia
contra aquesta aalratjada.-Havas.
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TENNIS
París, 21 . - Lacen Tennis.
Doble de eaballers. Richards
Hunter, Estate Units, vencen
Cocbet i Brugnon, França.
Hayas.
París, 21. - Final del dobld
,mixto. Wightmann i mies Widifame, Estats Units, vencen Ras
chards i miss Jossup.
Classificació general per
cions: Primer, Estafa Units, 5
punta. Segon, França, 5 punts.
Tercer, Anglaterra. 4 punts.
Quart, Italia, 2 punta i mig.
Cinquè, Holanda, 2 punts i nitre.
sise, Africa del Sud, t punt.llevas.
CONGRES INTERNACIONAL
DEL TREBALL
Praga, 21. - Assistint-hi
representants d'onze nacions,
s'ha Inaugurat el Congrés has
ternacional per a l'orgarsitsae
cid científica del treball, pro-,
nunciant un discurs el ministre del Comere txecoslovac. Hayas.

Nuera hoT

Norman, un deis directors del
VALENCIA
Baile d'Anglaterra, els quals
CRIM I SUICIDI
concretaren les condicione init- el pla Dawes prohibeix la importació
jançant les quals els barupieiß de materies rebudes en concepte de
Valencia, 21. - Unes noticies refino
americana es trobarien en con- lliuraments en natura:esa.
des donen comete «tan barbre crim
dicions de facilitar efieezment
Auqest matí no s'ha tractat per a res ocorregut al doble de Meliana.
l'emlseid del projectat empräs- del tema referent a la convocació d'ALa mina «aquella localitat Vicens
lit.-Havas.
lemanya a la Conferencia.
ta Montellana, de 44 anys, casada, teEL DISCURS DE RENATIDEL
No es preveu cap sessió plenleis
nia el costum de marxar, aeoMpanyaParis, 21. - En un di7curs la Conferencia fins dimecres vinent. da d'un criat de la casa, anomenat
pronunciat davant els seus cheEls cinc caps de les delegacions es Josep Ruiz, de 2Lainys, solter, a una
tors del departament del Ver, el reuniran de nou dena al matí, a dos finca del camp per collir melons i
"leader" socialista senyor Re- quarts de dein-Ha-eis.
.
vendreas al mercas del poble.
naudel ha dit, entre altree coAquesta matinada, a les patee,
ses, el següent:
EL VAIXELL ESCOLA ESPA- ,mancaren en un carro, com £re costum;
Dt cartell de lee esquerres
NYOL "CATALUÑA"
pera en arribar a la partila de Mahaurä de suprimir l'impost soNantes, ar.-E1 comandant, l'ofi- samarda, del terme d'Alboralla, el criat
bre la nitre dele negocis, perb
no pretän, ni molts nuenys, man- cialitat i els alumnes del vaixell es- de la casa declara a la seva mestressa
yar eis indispensables saerifi- dola "Catalufia", junt amb l'agregan la passió que sentia per ella; aquesta
es tiegá. a aecedir els grollers desigs
naval a l'arnhaixada d'Elspanya a
cis financiero Peinas al pato
gehren alnicament que els Im- París, assistiren al/ir a la inaugura- del criat, i aleshores aquest &natal una
postos quo paguin pls contri- ció, a la Finesa del Comerç, d'una pedra dens deu quilos i li va donar
buents, estiguin en consonancias hipirla per commerorar el record dels un cop, trirocant-li despria el craai.
Una vegada comes el erina el chal
amb els ingresaos que aquests illustres filLs frac/unta ciutat.
obtinguin, la qual cosa eslä
A lacte lI a. ssistiren moltes persa- abusä bàrbarament de la data, fugint
conformitat amb la lbgien,
nalitats illustren, pronunciant ade- tot seguir i suicsdant-se en passar el
l'ensems que amb la Memoria quats parlaments l'almirall hfornet i tren.
socialista.
El erina ha causas moka impressid
l'esmentat agregas naval de l'Atisba'.
Acabh dient que el perfil, al arada cspanyola.-Havas.
• a nota la comarca.
qual pertany no exigeix cap
manera l'evacuaeld pura, sino- LA CRISI MINISTERIAL
DE MADRID
pie i Immediati de le Ruhr, Iota
GREGA
vegada que per trobar-se bar./
nacional
da
inmutan
pasee
es
rejats interessos i dificultrats
Atenes, 21. - A l'Aseemblea EL VIATGE DE L'UNAMUNO
en nocupació , gs convenient nacional
Tenerife. - Al port de Lux
da di g erible passat es
prendre's Ni temps necessavi
produi un violeta avalot. (tu- han ershareat en direcció a
per reanimar la tasca d'aquesta
rnia. el qual el diputad Colla- Lisboa, els senyore Unamuno i
Soriano.
magnittni,-Bevae.
!ere ferf d'un top de braetó
El salaren arribara, a Lisboa'
Nova York, es-Sembla que els
diputat Oregnriades.
continuarà camf de
dimecres
banquero americans retiraran el !len
Una vegada entinar l'avalot
ajut a la Banca aleritanya rnentre i pressegnint la discussid so- Gheburg, en desembarcara et
senyor
[Inmune.
bre la politina general del Goel Reich no aprovi incondicionalment
Aquí es diu que el semi',
sera, el Parlament acorde. er
l'informe Dayees.-Havas.
119 veis contra 131 negar-41 Soriano es quadard a Lisboa.
DECLARACIONS DE HERRIOT la soya confiança,
PRIMO DE RIVERA SE'N VA,
D'ALMERIA
El Gebinnt ['m'enastamos
Parlo, Herriot ha celebrat
es
troba, dones, dimiseionari.
Almeria. - Deepräs de la
una conferencia amb el corresponsal
Es
probable
que
formi
reeepcid e'ha celebrat un ea.
a Londres dcl diari parisenc "Le
Kaphanteris, republielw ~zar a casa de l'alcalde se.
tnnotidien". En síntesis féu les se- Nern
eonservador.-Ravag.
nyor Egea, assistint-di el mar.
güents declaradas':
quää d'Eätella, el seu Seguid,
Encara que falta mole s'evitad (melee autoritats 1 et prelat.
die Untos els treballa de la ConfeA dos quartä de quatre Val*
risteis interaliada. ja s'han aconse
calda ha ebsequtat amb
MAC ADOO A PARIS
-g
ui t 'importante resultaba
Parle, -111.-Anit paseada ar. xtunpany el Comitd provincial
Unid Patribtioa.
Sisan resten problemes politice i
ribd, procedent de Xerburg, deAlados
quanta de ente el pese
dirdomitics molt delicats, podent-se Mr. Mge Adoo.
&Ideal i el 150 fonfuls1 han vial.
remarter que mal com ara no ha esDedlard q ue el sen viatge
tatlacilitada casi diacnasiä asad m6a tenia cap m'Oler. ponlo. - tat el Casino HM, a dostaaare
de ala, qua es dit~
gran einceritit, ganes de ~peneBaya%
tase pe; toraat lhoirkg, a:

.7n
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WAT DEL TE#PS A dATALLINYA, A
TUTEE TIVOLI
• werso.rirsrultrsr1„4.
1ffitar.~nirir
LES 8 DEL NATL (01mereaelona 'da la .Earai
Segueixen amb exit en aquest
meteorelArtea
catalana,comunicada
ver
teldfon)r
• teatro les representacions
(Coatiattacid de lo pagina
esculars de tot erren, j
En general domina el rigim de temps nuvolós a
Manis fan Un intercanvi de repera per la companyia que diCatalunya, particularment a sota la regló costera.—
1 skuotnie es 'z'eträ aeompa- laelous "rogionals". La segona
rigeix el senyor Eugeni Pieri.
• nyat del-regidor •enyor Borrell. anä a El Escorial, a cartvi de
En les darreres 24 hores observat tempestes
Les obres darreranteril po• Més tard conferenciaren amb les Colbnies que l'Ajuntament
sades en escena han eslat
al Pallan, bannt plogut 3 mm. a Capdella.
el governador dis regiders seca", "Aida" 1 "La Traviata".
3Iadrid portarà a Barcelona,
nyors Blasco, Nublar i Tallada, eelablint-se a les nostres EsAmb la primera debutaren
pedo no feren declaracions.
ia
sopean senyoreta Cora Raga
cola de Mar i Eseola de Bose,
A dos uarts te dues va arribar cl
i
el
tenor Enric Alvarez, els
clues magnifiques Escolee que
primer timan dadcalde, senyor Ponsä.
quals, amb el bariton senyor
honoren
la
Getnissid
de
Cultura,
Fuste, aconseguiren donar una
—No sé res del que ha passat—ex.
l'Ajunlament de Barcelona i tointerpretació interessant a I
clamà tot seguit—. Pa era al camp,
la una 'nidal. Aquesta es la tertruculent drama..
Alares
que
no
cm
pregunteu
Sabeu:
1 e. . ra 1 11e Su1'1, .10 en die d'inLa senyi)reta Raga i el Seres perquè no as podria contestar. Ara lereanvi venidr mentre nosalnyor Alvarez posseeixeu vous
vine de presidir el Comité de la Fina
tres us porten) aquestes nenes
potents
que es ferete admirar
de Mostees , i vaig a complimentar al hercelonines, voseltres els doen els moments culminants de
governador.
la partitura, essent aplaudida
»a rel' ( 4 1 VenS! ro leerle i la vostra
També actudiren al Pba ele Palau el
la primera en la famosa roecluieteie aristneräties.
president de la Mancomunitat nava,
mance
del segon acte, i el seIIP
flaldeteeSenyor alealde
senyor Alfons Sala, que, seguns ena
nyor Alvarez en la no menys
aeshir--, lis porten) aqueslii
famosa del/ tercer, que trague
divierta, hacia -arriba precipitadasineplitiza eloltinia escolar tic
de repetir.
mear de la seva finca de "Can Amat".
Barcelona, en nom de l'Ajunta El barden setlyor Fuste va
L'acompanyava cl bar6 de Vivar.
torne. 1 espeeialmant del seu alfer un "Scarpia" 'non. curreete,
Per cert que com sigui que alean pesenynr Alvarez ele la
cantant amb distinció tota la
' riodista el saludes com a fular alcalde.
Campa. (1)e lut erren se senlen
seca part i donant seatpre invens ae: -Ex. ex, ex-alealde").
va exclamar: "Jo alcaldei Prima'
terés al dificil papen. En et seEb senyor que fa d'altiable
cm faig moro."
gon arte tingué molts encerts
Del governador, que es 'mina rinde
Ca hieles ili con I es I ä a nib breus
i carunerilzis Inri el temible perpai.aules.
sonatge.
reservat, només lean pogut saber que
Cantaren "Aida" dissable
Despen's, los ralolars aliaren
digué a la Comissiú de regidurs que
la nit, la sopean Cora Raga, la
a »dese. 0,01111)111 .yi1111- les -11i el
dissabte l'anä a veure, que s'esuaaya
(medran
Concepeiti Callao, el
senyor Marimote.
de la climissió, quan el càrrec no l'In
Ilmor Enric Alvarez, el betriton
A Motel Cadomh . -Casino de
hacia donat la corporació municipal,
IsUPERIOS A BARCELONA. (S ondattes de letmosfera Wure, a lee 7 dN
Ferle-Itadi, el baix Canut Sai que, per tant, cilio dimitir davant Caadeae., --se servi a les esrolars
i seriyors Josep Fernändei
Altitud, metete;
250, soo.
i a lora la cona ica un "lunch",
d'aquell que li havia conferit el cueree.
i Mario Serretti.
Direcein:
E.
E.
ofere pel senyor Alvarez ile la
nWr
IerWeerele ^
El
cavaller "Radarnés" tinVelocitat
en ateten Per «Va:
a,
a
Campa.
rae-. ,pearse-er.WA 'ffitr. "/ ,
glIA en el senyor Alvarez un
•
Tust segun, lothoin es traellarrilPfprel d'empenta i la censo'
de P1/ :111/0/1) ;I bli ti Ii Colbnia
irlaRaga s'adaptä lambe de
Mí/enhila.
manera escaient a la seva part
-otra--110
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
El senyor Castillo Ii i anä a
de protagonista. Els dos arlis•
rerle±7er:e.',
Horca d'obsera.ei6e 7,151 za
la Sorielat
les treballaren amb entus iasejj per,. neompanyant
-4eir
iewesieu
13.areimetre a zero i al nivell de la mar: eee'e, 7586, eee'o — Ternibmetre sec: 23'1, 26'2, 23'9. —
me, prodigant en tel. el cura
eoral "La Unid", de San( Vieens
U, 67, 75. — Direcció del
TerIllimelre 11111111t: 21 ' 7, 220, 22:7. — Humitat (c entessimes
saturaci6):
ene-04.(29311
:"e;_111.1.J3
de la representació llurs
rIo Llavaneres. bu, <V ial dula ‘.1
e
vent:
C.
desp.,
Cub.—
E.,
SE..
SSW.
—
Velocitat
del
vent
Estat
del
cel-.
Ceb
5,
1.
en
ni,
per
s.:
6.
eultats N • Qt:815 i d011aed prkwes
estendartd amb les qual re
•
Mena
de
neivols:
Cu-Nta
A-St.
—
d'una resistencia prodigiosa en
barres.
repetir, per exemple, els (larTemperatutres extreme' a l'ombra
A la Colònia sIti trobaven alNOTES INFORMATIVES
Mäecirna:
27'4.
—
Mínima:
.2.
—
2e1.
—
OSCilaCiÓ
terniontetrica:
6
1-ces compassos del duo del terMinima
prop
del
sol:
guns veins i les autoritals i
cer acte, que el públie ovaTemperatura mitja: 24'3. — Precipitació aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 llores
liSAUGURACIO DE LA COLDNUe personalilats 410 Sant Vicens
cionä.
del dia de la data: o'u l am. — Recorregut del cenit en el mateix periode: 220 quilennetres.
Lla veneres.
Els aficionats al "de de pil•
GALDETES
MARITIMA M1
El senvor Castillo presea h la
pegueren fer una excellent co•Ditunenge litigué lloc la uralt
Colimia de nenes a Calealde ite
nde d'arpes' rar i preeids proMírelab de la Colimia-gurteiS
Sant ViConS. SenyOr
duele, servil areb profusid i
A les cine tots els regidors
en portä la representació
P4a5itima do Caldetes, que, a
ra. i I,rilurti lt mota Wagraiment marearen. en autombhils a BarSenos trampa durant aquesta
nä en Ilur núm.
propia:da del scleyor Alvarez de
tu
mpe-Ha la senynra Yellia de C
• ••
celona, segurament per ansiarepresenlaeid
•
Ja Campa, FAjuntament de Bar- M. que ha redil per aques1 any tir a la reunid.
La s e nyoreta Callao en la
Amb la signatura de 16 catelona ha estabilert en aquella els terrimys
inslallat
par
d'"Anineris" J'enlaza una
talans, trem rebut una lletra
aristocrätica població d'estiurg,
ELS BANYS DE MAR PER A
magnifica
lasca. L'excellent
perque [lamerse la idea que
al torme de baut, Nicens de LlaSocieliel Coral "La Enid"
INFANTS
convenient que algú s'en- contralt destaca sempre en els
conjunte de Mera( forma part. Es
veneres.
bola jusireri i
Continuen les mattifestacions earregues de publicar una edi- una
Ahir, a dos quarts de nou del mal'estsändul for-.A111111110lill
amera "Eran u rdä i Rosselló". li s'inaugurä, cuan catla any, el servei
sentiment causal arreudci rió .etionivmnia des les obres tra artista completa, trat', ulposseir una ven esplirabliela,
que
es
produi
el
die
reidable
neón per la mota de Palustre &l'En Guiniera, com fet
Fort enlusiiisticament aplauda
la seva técnica As- ponerla, inabans en il'asserublea del lile de per la majeria dels preseas. El de banys de mar per a nep s i nenes. poeta catalra. Els diaris *de tot
arnb les d'En Verdaguer,
L'ad.;
tingue
lloc
a
l'Escala
de
Mar.
erren, que van arriban!, li de- Maragall i En Vilanova, creient terpreta arnb intetligeneia i té
l'Ajuntament, ningti lio sabia el senvor Ctutlln anä a folieitar
lli assistiren tot el personal de la diquen sentides paraules.
que aquest sera lambe Pi desig un esta eeride i elegant: l'es-.
que rabia fer. L'alcalde, que tan el ;Iirri ter. i Ii di g ne alguna
Comissid
de
Cultura
i
el
seu
president,
tots els que han signat Ibir Cl dels artistes ole veritable
A la riostra Il.‘91110(11(i hem
erinteres senlia per aquesla Cru_ cesa; el ere. no eantä el "Cata
temperaniont que s'han fermat
senyor Castillo. De regidors només
eondol en la mort de Palustre
seguir. rabea telegt:antes
Viola, el ella abans havia
de la .Senyera". ql1P hacia amin- Ini assisti el senyer Alegret.
dins d'una sólida disciplina
poeta.
cundid.
sonso que Veseändoi per- Mal que exeniellaria.
actuen
amb plena conseiAneia
l'oren vuit cantes les nenes que aliir
Anntem e-Is segdents:
metes 01/P el pile Ii aceptes
i amb tota la dignitat que cal
Ell ¡trabar fles nones de dinar.
en
enze
Estaven
dividides
s
senHavana.
banyaren.
I
es
Nostr
e
tro
;
la
inajoria
deis
regieliminaie l
posar en aquestes tasques.
ho feren els invitats.
tir cundo! nio rt gra n Guituera.
Fon molt aplaudida, no tant,
dors 4141'1.21 . 1, n qu rn el segtrien. i
L'äpat no fiel gaire eras. 110 grupa cada un amb el leu color i Ile"Vida Catala,
na'' Sg
euid, Vi- •,-,Leeeamere+mese~e4ms.24~.~.."
encara, com mereixia, al nosel final aaridentat nb la sessid mininninern; l'Ajerniament acaba tra
lardebti.
El fea que aquest any cls tan1re el-liendre.
no perno«, que ee sabes si ho de for i los i mig rio posHipa I. —
jan I s reunas
El hariton senyor Fede-Rai.in dit de bona te u porque sriti‘s fl'economies, i se n'Itan ['erais shagin endut la ¡dalia del
rtis
assistir
Ihnirrut!
impossibilie
di,
un corpulenl i imposant
hi. u be enripiar/lea en el paro- eroe'l i gnades (pi itero mil pea* al Club de Natació fa que tots els rieles enterriamenL del gran poeta
"Amonasro". no pogne nianixisme de la seea
',ahora 1 ori del regidor senyoc slagin de banvar a l'Escola de Mar.
itostra
i enallider de I:t
!Petar los seves facultats per
Ei batirá, dones, quarre torns de
Perb el seuyor Castrillo, un Seres, i cal no desdinerar-ae
riostra flongua Ange l Guirnern,
trvibar-ee intritepirsuil. segnns;
banvs, alternant-se remes i llenes.
dels que mes defensaven
preguene vol guer r epresentar'
;Ayes falsea,
l n ei m ismita al Madre. AI,niealda. el Malí niateix digne 'pie.
nombre
ele
nenes
i
el
nos
i
fer
einlesta
r
que
encara
Fai
clijunt,
Aqueara calania. ealablerla
erraren'. 110 013,.1111/t. 011 MI. fae
Ilurry,
tibien)
qu
id
entificat
s
er
és
d'uns
i p . Ir i havia motiu rio susnandre
pel
sers
renes
beneficiats
ealtats d'actor i es defensà en
termo de San( Vieens ele T.lavanull lobs
que • 'ssonietren
a
els
inauguraciei, car "aquí no ha
la seca part..
cinc. mil .
ne re s, alta rol a nreri latir pave
tu 1 lud ret ene tique t dari'n' ho Diumenge a la nit debutaren
pasad o nada, /arda absolutamenMoslres dio_
Untes ele la Fira
A l'acte, cl senyne Castillo digné
men
inge
al
g
ran
p
-Salamb "La Traviata" la sitpran
te". Pilo mandestä.
onsrets de matrera que los poli- que no feien res enes que seguir el
vany.
Start
i,
es.
MartíRufian
senyore
i a Filomena Surinvach,
Pliffl, dones, la
A les den
; rs aliimnestrobrissin en ruines- pa s sos dels Ajuntaments anteriors.
nez, Capdevil a, Sole r, Coll, Viel tenor Jaume Planas i el becomitiva sortea du l'estaeie
la Crahnia lotos les elepondOnDesprés se serví un petit lunch.
latiol.
rilo:1 Mere Redondo.
França per a dirigir-se cap a oir.9 11PCPS9h1 . 1 0 3 per realitzer
Corunya. — Catal ans que sinLa senyorela Surinyach es
Cabrioles.
en brines vendirierie la vida de
( identalrnent
cristroboin a Couna artista molt notable, de
Forrnaven la comitiva els vo- reebs i la labor estolar ertmnaruatr a, commoguls per la perdots almirables, que es guanyin
ralo de la Comissió de Celänies
ildo amb clii nun srSn
dila del nnstre - exeels Guinterb.
Int segun la sinniatia del Julisenyers 'Furró i mossen lila; primordial d'aqtrest tirites il'ins"BELLA TERRA"
pregnein trameleu f amilia noslilie, Els sertyars Planas i ft p vis n'embree de la Comissid se- tilr,oietle.
ain eer aren timent. —
t re
(fondo collaltoraren encerrada-nyors Airraud, aasesaur
n
Unís itale ell s, Jes ú s Basanli,
mea ami-, ella, consilittiint
Aquesta inafatiarid ea (m'oFlorenci Gro spi, Jo
Condenunes, assessor jerriilic; pon de ilos gratis pm-Melar, rae
(jarcia.
ennjuut hen elogiable i essent
El
número
que
araba
d'amiJaime
Torre
nls,
AntOM
Cielabert, professur; Busch Des • (101 • 11111nris, itit alece que 3P I'ZI
tole aplaudas constantment.
reixer nie la revista gra.fiea menSellastia Fargas. embriel MontEl mestre Antoni Capdevila
sena, oficial, i els docturs
naht ferslos, ineniadne ein dies
HOYES
>mine. Emili Gil, Antoni
dirigí toles aqurstes represeni Fuster; les cinquanta nenes de mal lempo, bildieteen. pro- sual "Bolla l'erra" es. decididapez. loaquim Delmenel,
tacions i compartí amin'
que formen la Colüttia; 'les en- jiiecions einernalegräfiquee, el- mena 'una cuna que esta be".
Yeleni .111 . un I r ZUMO:4a fi-aso (;;,ivez . Ra ninn
cantants les mostees d'aprovatarregades de cuidar la Colzolin,
PARROQUIA DE SANT
Burgos.
Preg
uem
pulencid ele l'auditori.
corren'
que
la
iluxosa
puinis
senvoreles Carme alee, CalareANDREU
DE
PALOMAR
En nitres dos pavellione esnostre Inés ee ntit condol
»a Moreno, Matilde Zamora, i, tn-it installades la direcció i la blicació, no solament no bit lis- cacera
Altar de la Verge de Montserrat
lid mai igualada entre nosal- i adliesió del que a clapara CaVt)/11 a administradora, Mierda
inferineria.
talueya reite ra per la Innrt del
El dia 26, dissabte, a les 6'3o del
pul posar-se dlg()Mine; el president de la CoL'"offiee" está, en paren() tres, sitióabque
i
dran
iatur,e,
pagran
poeta
mati, bi haurä missa do conminó
costal de les grans t'riarea de les is
inissid de Cultura, senyor Clon- apare disposant -se d'utia (mi- uament
llet
carataties
re
cal) del Castillo; els regidors se- na piel äl ii ele posada revistes sirnilars esfrangeres.
Angel e:tiente
n. Calalans re- amb platica preparateria pel
Jaime Cudonyet.
Tan be estil de eotlahoraebi, de s'alOnis Burg os.
a la dispesiren5 fu' l'.'sjrruibaiutr'itt
liyorkilaliQUé, Casero. Il larirnon
eionfeceió
i
dc,
tiratge.
Cal,
general.
Durant itt rnissa es cantara l'Ofici
•
Choro rifen vemeCortinya.
a Nercavigo, i els represenlants
• Els serveis
W. C. i lava- dones, repetir—i ami) Iota jueSATIDANES
ro
a morl di, V0.50 ilustro reei_ Parvo de alaria, acabant-se arnh el
de la Pi ea barcelonina.
bos eislan
relataAL CARRElt D'ARIRAU
tieia—que fa honor a les ares mera. — 'Vi lora dri Carnpn.
talud de la Salve i Virolai.
El senyor Alvarez de la Cam- la a ane vosaeuradatment
als eitivellens ilestiLondres. — afetg es retenerle
El dia 27, diumenge, acabada la
cal adanes.
'Deniä, dinieeres, ele ceras
pa, que liavia promès liesistir- nals a 11”rnetil.iris.
Ileu's ad una noticia del seu perneen) eiP nIff ira Anglal erra (lu j osa ile dotze, es farä solenmement, del correr d'Aribau, murenahi. ir. hi ante., rom és. de supoA la nlatja altea enlineat dos
x'assoairn
Cal:di-aya segons costum, la visita espiritual,
ment al de Valimcia, portaran
conl ingul.
gratis eoh e rl . . i les noies e/o-mear.
ntrimerie. — Vila Abada, finalitzant anal) el cant de la Salve i
La portada. t rieremaila.
a can la tercera bailada do
Lee escollara anaven lotee iar: 1 n un) pidan dis_
o
da.
—
Aaso_
e
Cub
Santia
g
d'En Ramon de Caprnany, i per
nonadas a la pineda de la E.Sarda-11PS a carree de la iireetiNPsli4111 . 11211/11S. 9111b una vest its
ejes flf. 11 . 1 italiana! mort teolro Virolai,
boira.
ella
eral
repelirli
els
idnais
que
A la tarda, a lea cinc, ca cantara ginsa robla Barcino, glte. exe'do biet.Duien una mor atila ami,
gemid ¡loare
iota patrio,
el patr
Abone
do
pinfor
dinar.
el
roedor
de
desviitIla
el
jove
i
nitrare..
culara el segrient programa:
iPs i‘eveS Crises. MaesaVon moll
lez n l re cotudo- el popular Rosari Mont jerrati d'En
rh. Iransmelo
Sard Viren. de Havarieren becual i ba melada ylle
1.a. Sanla Espina". Morera;
eentenles al Set] estineig. lleva( al'
etl rz. .ea s a farnille.— Grup Cala- Benvingen Sueles. pel "Cor it0 elevoels pavelluns.
Carnaval
.de
la
ma(
i
n
P
r
o
11(111,
"Per tu ploro". Ventura: "Si'd'una que aliagule de (medite, i
tes";
elespres
es
fui
la
visita,
aeoideada i 1nsIn Colhnia
teixa revista.
rival de P ala",G rau: "Caricies",
diera altea que . i veurr's tillu- fallada
Este' eatalans
Ricen.
miadant-se de la Verge amb els
segnia l'obra ,tel, A itu,_
04.1 . 1allorP11. o Ili In'Merme: "Canea alegre" i "EleRinoll riman ni‘rdl ta
nyada de la familia eenti l'eriyocanuto de costura.
'ane a reis anterior a. sota la migota a y a
arnh
cantina", Bou.
ramont.
ra dels funeennaris do la Co_ nein nbros . rrproduteles, els arEs fa avine-lit a tots cls devots
rimrl uloriA g arn'ielne i el/frierPM tren, el eninentari ile Iota enlosa-, dei Cultura que lant listes Joan Junceda. Joan
des del vinent dlumenge la vi\ter- en lielree ealalann s. — Angel que
d'encert ban demostrat sem- mona. .1. .%raitily.
P s vialgeirs era la elimissió do
F. Canellee. .7. P orten. .Tosop sita espiritual serf, sempre després
n
toradA. ilirarel Canelo. A. Ci
laica brie i la tempesiunsa seis- tire.
de
la missa de dotar. A la tarda es
Pnlorne_
Moronn 919 . rre , J r
lt Colònia Marítima de Calvano. .1. Mezquita-Almera Steinle.
sir; dol 11111 11111111 n, . S011 que ele
(ara soleinnement els dies que cap EL LECTOR DIU...
i g. fi,. rarbrrf. .T.
(pudre regidors es traelladaren dines no tic tina ro e n moy a. Fa II. de Pomés, J. Mallo). Ii Teixe res. Z. Pu
altre
(unció ho impideixi.
emer. 1. Fosses, Eud ald C. Marenvs 011P s'enan o-uta a la i d'Ares.
,. nm.11n
a Cru del n'id) automäbils i no des
El dia 25, a lee 0112e, assaig de
ja de Cala role la
sentiren el que es deis, si no, el plat
contes
11i ha Iradurcione ile
' le \llamar. tan lic iart roen
L.4
CIRCULACIO
R
•
t
o
ben
mein
.
—
me
canas
al
lloc
acosturnat.
attnin
A
la
tarda,
A ge
s p rivor Marimon polser no hon- acinesia i en he qual lii eabilm nie La re Dillling i Georgee Com.eontit dolorAe rondol amb a les sis, s'arranjarä
segons
re] pogut aguantar la soy a ener- cent einqua ril a Par-gines.
liarme fel p e prr «Tosen Carnee i
mutilo de la mort del gran pn- costana
gin.
Jina cense al sein ext r a- peda- Cardes Capdevila. una raned de 'riel i entinen? pri efa, el nom
Sr director:
• ••
A FostariA de Celdelee rebe- girgica. corleententa ¡n'Ameren)
I'enlura Gas'eol. uns medrieals del quid enarä
i queda esborrat. , L'Arxiconfraria de l'Arcängel Sant
el darrer balanç del Banc
Segons
d'aquest
(retire
le-el les escotare une quants es• de Jusl Comes i J. Ceeadecall. —M. Pera.
d'Espanya que cense (5 da jiubuerli, 'el
Raid, fundada l'any eilq2 per la seIPS autoritata i porEl senyor afarimon As imilt i una pila d'irifornmeions de di A gramerne .
Ent
dol al cor nyora Niclua
total de la circulació fiduciäria és de
de Carvajal, celebrará
sunalitat e , i les itinerante i per.. divertit. Mes raue el senvor v p rsn g orares, eulle lee piale( la reme del
loto 'els
4.407 n'ilion, contra 4a4 0 miliens l'any
la
missa
mensual
a
l'altar
del
sant
arRennlitate 'de Sant Vicens de Albs.
a
la
referent
la
As d'esmenlar
cal alan s.—.1l.
Nada
passat el dia 7 de julio!. Si no m'eNattualment. aprof i terem l'aLInvaneres, esperialment els es.
e a dele harone de Giiel) ti PreAeranuret.
ll'adherrixo ei..ngel de l'església parroquial de quivoco, heno arribat al record en mavinenteea per assabentar-nos ¡m
tinejents levante a Filete.
Sant
Jaume,
el
dijous
as
del
corlee
mädes,
les
e
drelbee.
'les
d
Catalunvä. — J. Soldeconfliete de l'Aiiintareent. d'esnorls, les d'espeetnetlee. el- dial
teria de circulació fiduciaria.
• A la matence e91aGit) PI SPIly0e El senyor
rent, a dos quarts de dotze.
'
Castillo no el pegue_
No porto cap intenci6 política. El
"1C111111110 presonfh la Crelänia ale
riit
era.
etc.
a
C
lea
passarbf
deleg
a!
alalunva
"no
El
del
treirre ile
Ich de dirigir-me a LA PUBLICIeenvors Vicens Riera Freginels D'ene
Seeliago de
nada". El senyor %trique enraLtU part eje grevale As .- real-. Centre Ce ta lir
TAT (els ideal de la qual no cornearVicens Riera Rodee, alealde,S, ya CO 'anea en un major mil- ment nnInhle, tant per la Peva Nfle. N'Ezentriel pletens , va
tejan) és degut tan sols a la facilitat
rempectivament, de Caldetes 1 de lisme; nomee ens eonfirmä prnfireld. envn per la fievP pulrehre el seväent cablegrama:
zenit
de
viatgen,
El
Sant Vicens de Llavaneres,
despret s de molla treballs que
que dóna la seva meció "El lector
i
¡en
critud. Es 4.1"PsIneillar eineeelei_
Es liquida la tercera Coenia a la lada lii !telurio irmun reunió mera el retral de päsrina sen- corona_ etiterram e n 11rn n Gt3iManier
n
dr
regidora.
Él
Senyor
Una
demostracid
del
gran
Centre Catalä,"
me eä.
que aunt de Barcelona—eh; diPerò voll fer observar rextraordi(ligué que creía que no es po- cera de i • prenda/a+ artialea
Com C1110 eones/ rieepalx va movierent de viatgers que hi
gné—, Tetes tres són Colònies
nana. gravetat d'aquest augment consi eaferii Dinteles
(lima
ir,
per
l'interiis
de
&nema
Mar,
P
dia
Companyia
la
els
diumenges,
frber's
.
a
ilnreera
ene
hora
de
la
(la
cosa
qual
dzinitercanvi
tant de billets, que posa en perill
Barcelona i per patr i otisme: el4 Fairbanks. recond de la sera ea- lerda de rlts•ehte.
no fen roa- de M. S. A. va deepatxar abano cami de la pesseta, el nivell deis oreas,
Vistranyb .molt sentir-ho). Le no tabla si havia d'anar-hi o lada a Barcelona: .
d'ahlr 19.724 bitllets, dele qual.
remnla
tire
eatatene
de
.
ende
mesa sub al Banatori ente
res.
tutela
de
fer
que la fi del serar no Id
ReSetim-bo: ea uti -ittlati6rts •.
envlant coron a' a ventee- eorresponpit 8.257 exclusiva- etcétera. Se'm diráuna
t4 é la lila de Pedreas, ZIP tonyere Casero i Xerea.
inflado.> tem.
ayer !lubina :out per a 1,adaltnia i Mongat. mestre pos' portar
ramal,. panó
exosNent .
03 - Ai van Coltwain den, no •digueran res1.

t. filTUACIO ATMOSPERIGA GENERAL -A
LES y DEL SIATL (Observados:o d'Europa, Raid
trAfrica 1 l'Attäntle, rabuda per telegrafie sena" fila)
Al 'lord de Franca i al Mediterrani Balear ea
troben situats dos 'mella de pirtorbació annosltrita,
quina influéncia dona lloc a pluges generals a la.
Gran Bretanya. En canvi, a la Península Ibèrica
solathent lni lia intensa nuvolositat.—Les altres pressions amb boa temps dominant, regnen a l'Europa
central.
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sardanes

(Computen' de la Piigino d'Espire
rfivemi res a,la nit es vflan
reunir g
Bardelona Boxig Cluf, els delerdi
dels clubs federats per phicedir,
curd amb els estatuts, a la renoraca
parcial de la Directiva de la Federa.
ció Catalana, la brillant äctuació
bona administració de la qual aogi
com a resultat que fossin reelegia
gairebé la totalitat dels que per nai
acabaven, puix nornis cal fer
ció de N'Andreu Caparnka el qua
havia ja presentat la dimissió. 1 la a
N'Antoni Massip, per ésser
tible el sell carrec éti directiu azibd

d'arbitre de la Federació. earree g
cual, com a aspirant, aviat serå
ekvat.
L'actuació de la Federació Catala,
na de Boza en els seus deu m esos ea

casos d'autonomia, ha estat un hit
puix s'ha treballat en tots efs ordre
de l'espora i, per la para que toca i
la seca administració, per donar uni

idea de la probitat zimb culi: han es
tat administrats els seas cabals,
dele

quals ni un céntim ha estat malversat en banquets inútils i altres cle:e
peses. basta dir que en tancar l'ext.
eiei, la Directiva drixava en caiu
prop de cine mil pessetes, en Oca
sos de vida' autimoina, després
ver pagat ja els premis dolo unid.
nats de Catalunya i d'haVer subvepela
nat durant ¡any arnb 435 pessetes
Cakalunya Atlètic Club, ami. 4to
B arcelona Boxing eui) i anis 350
Sportima Boxing Club, per a Lapa
paració dels amateurs.
La nova directiva de la Federad
Ca!a!ana wie Burra queda- iniegraes
pels ›egüents senyors: Josep C10‘.2
p resideat: Ramon Bntta, 'ice- par t
dent: Raman Larruy, secretari: jo
Cervera, v ice-steretari: Joule Coma
cumptador; Jaume Pirra. tresorer,
Joan Casals, vr- cal primer; 1-luís Lt.
borlai Erantese Oton, vocals adiara
La Directiva, despees de
die possessid del eärrec. prer_
la floreixerd situacid
de la Fe.
Mirare& aeorda subvencionar,
arnb 800 pessetes cada club federa/. 1)01. alendre la prepara.
ció dels amarenes per als prói

xinesr campionals.
En vista deis insislenls resumes que algn volia nroposss
als direrlins de Ja Federar,'tl
Espanyola ti p Boxa que per lern
nro havien de eessar, la
en bloc del Consell ib recht
In I ni reetiva de la Felleracid Ca.
a lana, per unaninuital. acorrii
dirigir-sn a En Rafe! hipe!:
N'Alna,leq Delque, pPr a plega!.
loe, en nom de la Federaeiä Catalana dr l'ion que no se stp
silje
ili
;sndan

siderar la lita maniobra 110 la
sois perjudieial a la riostra h
sine'r a la boya hisphnica.
eis nitre eissos de. reaport, tv, pe,

den eslar en mares el e (II
aerxa i menys tunatu aqursta

formada per gene per comp
estranva al (lit espose.
Itefc;rent. a N'Amat Deline,
que drIn direetius de la Ved
varió Espanyola As un deis hei:
11047 vale:osos elemenfs, er11
eamstar que al printipi aiaru ml'
gin ; frIIP P/ 'lit. sanyor, enci
que vei lir a Baticelona. on ir Cl
rnerç esttrbleiri. era ele nurioe

litul franee.sa, Pls uraleixus e

ara vi den allunyar-lo per llave
vist (pie el s o nyeir Delqué
1111 Spnynr amb opinió pröpr..,
por a juslifimir la so ya actitiej
que no As espanyol, conlest•d
T'o ut que a F'ranea -- sobre t
a Franca! -- Mr. Norman le
ras era anglee. j, flur nbstant,
enra ya rom tt membre
Federaren Francesa de Bes
Per allra banda. en p is estaba
(lo Ii Ferleraeld Espanyela

ltoxit leo hi tta cap artiele q
f'''isrTer°iiet¡nu

nonirs (inri vegada, porque

na',a. se l'ha convocat„
nimbé ala acordar Iras
Ini' el dornieili ele la Feder
Cata/atea de Boxa al correr

la Riera Alta. mintiere 35.
La carta dirigida als esnie
senyors is
segilent:
' Honorable senyor:
Hacenf itrribat a la redorar:
t'atelana ile Boxa el reese
emes runnirs que atriblviv
a alelen director de la Fedmar
E e panyola de Breca. el preleä•
410 pr"posar alS niires eotnpan

de directiva la dirnissió en
del Conselll Dieectim a fi
quedin vacants els eitererisno ols torta censar. en In dire
1 ni a de la Federado'. Catal
Boxa erleticada tullir
acordar oreenr a voste an•
mi gni a suniar-sr n aquesta
rel libre. siguen Iris 1
siguin les ritons eplei per p
'Irr lur 1 ael ilud alleguen. ear
dainunt de toles les rimas
d'alltinyar ele dir•ectius que
ves' han signt elevals al
ajudats per (a Ferlerl
Catalana i. la de poder t:
tole rils ehrrecsa dispaii
d'una pAnya d'amies seeti*. s
blaria bu nui s poderosa
varit d'aquesta maniobra 3/.
ment perjudicialque
sula a
la boya de la penín
conxorea que rd
•,
emb la boxa.
imIte
cieraciA Catalana de
frr una crida itlas
esperti vnat i a l'amor nIu•.
130Xn

>P

llroti‘i.Np'esT..SPS oea,
11.19111a1.71.1,1;:latpp

Aprofila PPORe i i3 P01 t
rar-li el testrationi de
rionsidoraeiú enes dislinglit,
El seeretari, 11. Larruy.

i

la ho sé. Peru les ea
causes 0.peraven en el balare de!

pnral

l'any passat.
juliol
Caldria que el Govern del V
pmes atenció en el problema.
Anua:al-vos la viatra arpabil
donar-me 110 bloc al vostre
senyor director, vostre s.
d.

marta, 22 . de Mol de 1924

'4711.71
,
LA PUBLICITAT

RONICA ESPORT1V
LI a

XVIII Volta Ciclista a Franca
(La darrera etapa, 345 quilòmetres)

CPTTAVIO BOTTECCHIA, GUANYADOR DE LA
CURSA. JANER 1 OTTERO, ACONSEGUEIXEN
‘BAR AQUESTA FORMIDABLE PROVA. :: LA
\1ZRERA ETAPA HA ESTAT D1SPUTADISSIMA.
alije al velòdrom .iel
fels Princeps de París, la

ena Volta Ciclista a Eran,enir. com les precedents,
- 3 final apoteòsic, triom. tia multitud de prop de
j i persones va retre als
'a de la route" que dumi mes han esta: recorca bicicleta el perinie. la república passant to,se de vicissituds i conu•raps el sal homenatge en•

150 corredora que varen
de Paris per emprendre
'a, únicament seixatila
ahir al Pare dels

havent recorregut els
jI quilömetres que frtotal del recerregut. En, per primera vegada hi

1

2. dos

corredora que es-

•, nstumats a s'euro amen ce en les nostres pro•distes. Llur perforamma
• ament modesta. però cal
compte que per a ella
. ; Izar -la en país estran7-m11 il e seonegut M milseassos, resulta tant
,ritori que el fel per aI- ,vesals a aquestee 110 1 • •etingtits per una munid
ist p. , , societats i cases
f.

i Otero. els dos
• insulars que . han ara-

-Tour de France '- . /tau-

,

I I 1111
,leiers - Fahricants
Joies d'A rt
Copes i medalles

Te. 5528 1
^ A te g it7ndc .

-

seguí al rapar-los. Perb Bellen-

gel' no desmaia i bon punt

encaL;at dentarra altea vegada
i aeonsegueix distatmeiar-se segiiMi d'Ala voine i Mteller. No
obstant aquests esforcos resulttleen al final infructuosos
i ett intsar rontrol d'Abbeville p ls ('o eta-dora formen un
grao de guara:tia unitats.
Passat
Bellenger
intenta altea vegada rugir, seMavoine i Frantz que
fa un \ a-i-t ot , però Botteeellia,
que no d p ixa 11(`
mornent per Asser lïinic home
Que podria arrabassar-li el prilesprinta al sen loen
', p ulid' del seu compatriota Aynio. A Beauvais la cosa Ita anat
posant-se tan seriosa que el
gran davanter ja no comprim
mes que dinou munes.
Els titi unlöttntIros que soparen Ileativais Je Piossy es
desetirolllen sense incidente.
Els "asos"
ment per tal d'evitar !ola .sorpresa.
P' final tIO l'etapa s'a p osta

tina de les

gro,es iklusions es-

no hi ha dubte

Natació: 1 , Estats Units; 2, SueAnglaterra; 4. Austra l i a: 5,
Franca: 6, Bélgica: 7, Japó; 8. Dinamarca; 9. Hongria; in. Nova Zelanda; ii, Suissa; la. Holanda; 13 ,
Txecoslovfiquia; 14. Austria; 15. Luxemburg.-Havas,
LA CURSA MAGDALENA -TET
XIDOlt

Tal corn hiviem anunciat,
lloc dinnienge al mati hit
(Alisa entro terceres categories
i neófits, en la qual es disjpuLava la copa donada per Magdale.la-TeiXit!Or.
Dais - 13; que

s'havien inseril,
se'n presentaven 106, donantse la sor ida davant el domicili Magdalena-Teixidor, anant

da corredora noutratitzals

ter es -ker.alle3 2rtisti1ins
Própies per a espors
Edv2arcl Segura
PLAÇA RE1AL,

més in-

per aquella cursa sera

Ccpe3 Sport;
M e lla 1 le s, Figures *4,
alleg(irique .,. Gran
aseurtit. M;reu els t
aparndors.

cia: 3.

8ANTAMARIA FABR;CANTSee
Ferran, 34.
Prom. econenn cs.

mentre un d'ells sigui soci de la
Unió Esportiva de Sato i Vahee de
l'esmentada Joventut.
Aquest any el primer premi per
acinesia cursa sera de 4 ,30 pessetes.
GRAN PREMI CLAUDE DELAGE
La segona de les importants preves
que ens anuncia la infarligahle Unió
Esportiva du Samts és la que snta el
nora de Gran Prenti Clattele Delage
1 atnb Vorg-anitzaci4 de l'esmentada
entitat i cooneraciO del Club Ciclista
de Lleyda, tindra lInc en dues etapes
els clics 7 i 8 de setembre.
LA CURSA DE 24 IIORES
Seguint el sen tradicional costum,
la Unió Esportiva de Sans ja contraes a parlar de la propera gran manifestad.") ciclista de 24 hores a l'ameri-

hals,

cana.

a la Parre t ora tIO Matan')

da-

vanl la casa Kl e itv, oti a les
10' I5 es donä 1;1 s'elida ofi-

cial.

aviat la cursa eropren1-71, '' una forma bell interessant
1 do Lorca etno p iú, fine arribar a La ConrorM, foi es produi una etoi fusiti entre els correders atad) III it'ajle i relards
a (musa de relientaties. Saneho, que s'oscorregue admirahiement
nitres eorrerbers,
arriba primer al «im. valen!.
li 1;1 p Kraa que s'oferta. Aquest

eo;Itinuit. al n • ap fins pela volts
de 3Iollet que foil rierinspgiiit

5. Eduard !latera, 1 h. 29'.
ti. Jaume Hierro. 1 h. 30'.
7. Calixte Tresserras, I h.

30' 2".

Detalle-

8. n' abrid Pla, I h. 30' 5",
P. Anloni Calvo!. I h. 30' 5" ,
111, Ramo!) A • ruilera, t h. 30'
16". fins a SIL

Drunero,
.'13 cor-

c:a,se
i

Poi' desnres de tancat el control
encara ar:ibaren ben nombre d'enriari altres que sofriren ararles.
Primer de la clas s ificació genera!,
Costa.
Primer de la . classificació de neó-

!,•:•

tremp. si-alter esmere': forma que
. • d. complot
d'esperar.
gua1;:•es 'a gran curan

r.

llargada precedint Alavoine 1
}l ea n te.
Dor'.e . cti.a, o! •
El pliblie tribut a als corro H nr•rnera dors enlusetet es OVVLeiOUS. BO t_
teeehia
gua t'ya m s 10.000 franca
waer
del premi -L'Auto", 10.000
frailes
liléS
de la prima Gibbs,
r 1-7 • el en
cali m ulant-se que entre Iols els
m
pi-cutis i gratificacions tolalit3.UJARAC12
za iota suma de prop de seiOP, '-R7 $
xant oit franes.
En aminsla darrera e tapa Ja
CC" . 't..
-BAP E+ 01A
109' la,sifiea CLI 26 lIMe i
01,•ro tm el J i.
7r, ruma st da y ant de
CLASSIFICACIO GENERAL DI.:
.. m etetó general, sense
LA VOLTA
fit
;vemhtir g iies Frantz,
(1>
Despres de les quince elapes
!rrrnt
f
de
initivrien n
la eta-sifteaciti general de bita
a Franea la
s'estableix dd la
,. Ins se, pogues arra- la Volla
n t manera:
••1 primea lloc.
I Bottecchia ( ll ana), en 2 2 13
des que en Pata- 11. 21' '31"; 2
(luxen,, -Liichon aconseguí hurgues). 226 h.Frantz
53' 57"; a fui-fe,rn rl. l e rnns al
Buyese h e tera). 227
immediát, es 51' R"; 5 fleekman (belga). 22N
procuran t no- h. 29' 33 - ; 13 Mullen francés ,.
,r entre els primers 228 h. 50' 52"; 7 Alantmourt
arar-se a es f or- (fran p 5s;, 228 h. 59' 59"; 2
•,aris; aisie
Bellengner francès), 299 h. 9.
- que esaa es9 Tiher g bi o n f belga),

C

El cirert

terra: 3 , Dinamarca; 4, Argentina;
5. 13e!gica; ti, Noruega; 7. Africa del
Sud; 8, França; 9, llanada: lo. Italia; u. Suecia; la. Irlanda; 13. Holanda.

2. C r istòfol Campdelacrou, 1
h. 25' 2".
3 , Eduard Sancho, I h. 25'
5 argolla.
J, ilicamd Sarobé. 1 h. 28'.

Considerdls que en el
prova han anal
.amierr . ant pela

,

Sans-Igualada-Sans, i el titol de e:unpiO de Sois i de la loventut d'Igualada, es dnnarzi als dos primen arri -

categoria i Pralessi el primer de itiristes routiers.
CLASSIEICACIO FINAL
DELS JOCS OLIMPICS
Boxa: t, Estats Units; 2 Angla-

LA CLASSIEICACIO GENE11.11,
I. Antadeu Costa, I h. 25'.

M'ola anda ;ola se: inelk que ti, prenen
• se". que pors ar-

Ende',
:ar mí,

na

n cres.

Els millors corredors peninsulars
taran acte de presencia en aquesta oroya, podent-se ja assegurar que Yosep
Saura hi prendrft part com tainhe
lorene. Mes endavant en parlarent
encara que mili ja podent avançar que
tots els que hi prendran part reman
de gran qualitat i .i l igualtat de forces.
CAMPIoNAT PENINSULAR DE
VELOCITAT EN PISTA
Cran solemnitat sera per aquests dies
al Velòdrom de Badalona poder presenciar el primer campionat penin.
• .•
orzan per , rEse
itunsculvde
port C. B. d'organitzar tan magna
prova ciclista. a'xi com nosaltres lam-

be de poder-la presenciar en un Vepor
MI
P,,e;1111111 1 . 11f111;11 I10
i
:t'otro/u Català. Com a record d'aRatera. CaprIelarreu i
nombrosos voltieles que han C.osta,
Sa e:M g, 1(11
t passa ron.
/tiesta magna unta es concedira 0,11
sor! :1 a r"lire e la el rzedors des.
mc'es,
Tret
d'això
CII
pussa
roa
valuós trofeu, d o natiu d'una alta perSorben Molt so/ni P 1 pas l'a OH Iota la mirsonalitat.
quests. El tollitite cada v,gada d'extraordinari
an, htt en arribar a la carno, s nornbros , aclama els seas
retera de Itihes i el Clot les
favorits, particularment Ala- ernidicions de! terreny l'oren
voine.
es nnguessin oblenir N
Abano d'arribar-a París, Thys 'T.r no
promitjos.
i Thiberghien Der. ! ben ninile, bons
1:11 arribar al Said de Sant
tot el rontrari de Standaert que
CAMPIONAT DE CATALUNYA
Joan l'entusiasme del gros
perd terreny.
que s'hi havia reunit, era
DE WATER-POLO •
A tres quarts de ciñe, disset
corredors arriben al rel:).11• n on mIt gran, anuncian t ben aviat
Corresponent a l'actual Campionat
l'arribada
(I e I capdava n ter.
lin1 Pare liPla Prineeps. inie;antCdsta avanrä d'una manera es- de tercera categoria, es juga un parel. 1,11 seguit resprint final. 'tue'
pléndida arouseguint entrar tit entre el C. N. Atlètic i el C. N.
gua uva Bull recua das..ant d'ABarcelona. guanyant
per
laneourt que el segueix a una primer a la meta.

poderosarocut
- .. : urea ae:uaelons,
¡,; . ova de tarda en-

..ls

d'agost es presenta amb

Sipos, recordman mundial dels leo
metres bragrda.
Turnowsky. reeordman hongares
dels roo metres
Hollosy, recardman hongarès del200 mimes bra C ada Bieshey, recordman heingares deis
200 meres

11illee.

Barany, célebre especialista dels too
i zoo nutres !hure.
Componen l'equip del water-polo.Bamba (E.), Belaznay, Homonnai
i II), lady, Radas SAndor i Kesera.

FUTBOL
UNA REUNIO
A LA FEDERACIO CATALANA
Cridats per la Federació Catalana
de Clubs tle Futbol, assistirem aliir
al local de l'esmentada entitat, on
fOrent reinas per una representació
del Comite Regional per tal de justiticar-se davant la Precisa esportiva sobre uns tendenciosos atacs que
d'algun ternps !a venen mortiticant.
El svnyor Cabot exposà tot el proces de la confecei , 3 dels nomas Estatuts, que stlum tan essencials com
necessaris per a l'organització del
inflad, donat el moviment progressiu que d'un quant ternos a aquesta
part es ve notam.
DetallA conscientment el sentit altament proFt6s dels punts mes sor-

tints dels esmenan E s iatuts,- com
sOtt l'organització dels carupionats
ami, la formació dels nomas grupa de
primera Mea i la forma de regir-se
i les atribncions que corresponen
cada Comité Provincial i al Regional.

Indubtablement que les raons exposades pe! senyor Cabot sOn justes i reflecteixen el profitós que han
d'ésser per a l'organització babolistica.
Per altra part ens feu esment del
desaeord existent atril, alguns cereles, que en el fons veuen amb bons
ulls aquestes modificacions, ocre', que
els fa discrepar el sentit materialitzat ami) que conceben el futbol.
Darrerament bou exposat el per
qué le la decisia de fer l'Assemblea,
en la qual sla de discutir Test/tentar
Estatut, a Rens. Certament no pot
ésscr mes justa la Zlecisió dels fedcratin5, car si els d'atan troben bé

b:9

P

fits, Cammerelacren.
Pr:mer muntam bicicleta Ilagdalena-Teixidó. Ratera,
Srgen, Tresserras,
Tercer. Martínez,
Quart. Hueso,

Cimenté'. Auladell,
Sisé, Gil.
Premi secret per a l'eltim classi-

ficat, Segarra.
Prima Conreria: Sancho.
L'organitzacim't, a churre 'le l'Esport
Ciclista CataM, estigné, com IlC cos um, exceHentment acurada.
El stmayors Magdalena i Teixidó
estimaren innIt atents amb la nremsa.

5 a 1.
Els gols de l'Atlatic foren fets per
Artigas ba, Diez (al i cl gol
del Barcelona loa id t per Ferran.
Els equips eren el, segadas:
C. N. A. - Barrios, Ubach, Sierra,
11;mtané, Farell, Artigas . i D:ez.
c. N. 13. - Grau Palau, Borräs,
Galiha. Pares, Ferran i Blanch.
Arbitrà el senyor Baides•
LA VISITA DE L'EQUIP NACIONAL RONCARES

Els grane festivals de natació que
el Club de Natació Barcelona celebrara a la seva piscina amb el famós
equip mciaird hongares, que acaba de
part:cipar en els Jocs ()limpies de
Par;s, seraa tres.
El feilival de presentació tindra
lloc dirnecres trinca, a les den del vespre.
EL; dos restants seran a la tarda,
es portaran a cap divendres, dia 25,
dada de Sant Jaume, i diumenge,

dia 27 .
Avui pedem donar la llista compleequipiers hongaresos, que avui
serait eIs nostres (tostes, i els coceotres dels (Dais amb els nostres represe/112)11s hen despertat enorme capeetació.
Bartha, finalista olimpic dels roo
inetres esquena.
ta dels

BASCULES
ARQUES
13 1-R A CB,ALS

Ats \N$

1

UN AUTOMOBIL
VEGEU I PROVEU
el non model 1921

Code Brothers
o

Exposició i venda:

131PUTACIO, 45 . -Tel. 833 14

d'obstruccionar les a • semblees, eu les
quals 110 Ii tenen despeses ele cap
mena, just és que sapiguen les in-

conveniénc'es amb que topen els foraes. Per altea part, també es just
que a les altres cintas catalanes futbolistiques els canjea ei dret de poder celebrar les esnmentatles assemblees.
. . .
De l'estnentat Comite Regional
hent rebut la nota que donern a continuació:
Suspesa la celebraci6 de l'Assernblea del (tia 16 pel delegat de l'Autoritat governativa, i utesa la importancia que te la prosecticiO de la
tasca que batirla de realitzar el Comité Directiu de la E. C. C. E., convoca
una nora Assemblea per al (ha 29
del correut i dies successius que
siguin necessaris a fi de mime r cita

miNEF',ALS n'ALTA QUALITAT P7r; A AUT CMOBILS, MOTORS 1 MAOU!NAR9A GENERAL

p

d'una manera
jeete.
Volem

prcinösif s.

El Consell Regional

L'ASSEMBLEA DEL C. D. EL7.ROPA
Diumenge, ad * Centro Princi,
pal
rtracia, se celebra
semblea genera) reglamentaria
dei C, D. Eurnpa per lal
gir quatre vocals. que han de
substit12 7 r els ressants. Foren
nomenals per arlamach5 els senvors Unís 011er, Sebasliä

Matas i Jmune Oh_
vella.
Foren tantbi lm api ovades
ninionient l'ad a anterior, la ine-i
rM , ria i Vestal. de
S'acordä m'almiar socis do
mèrit ala s p ayors Donvelli i
treballs tiortats a
gili. Vist
dol Glub pm senyor Bonvelti. s'aeordit eelehtar
una feta en 11.110.1.
L'aeie fiiu presida vol senyor
Matas i es desenroillit dintre un
arnhient n1e gran eordialitat.
Als afilies i abs entrants di-'
red ins del Club ile (1riteiti. els
de s ilgent forres eneerls en el.

en altres poLdations importaras

lud (MIS Clubs atilials a la
F. C. C. E., per tal d'evitar (11.13

PS produeixin ntr; s eonfusions
' I II aquest respecte.
No obslant, perb. si el vol
t'os favorable a la totalitat, no
presuposana pas la conforindat
abeoluta ii Partitt g at, del qual
se'n dierutiran lotes les esme-.
Des presentades.
Si el resullat de l'escrutini,
que en lid nionient matra esser
emnprovat, 4 favorable a l'a
ilo:n ei,'n
pro.j.iele• en 1), 19.`, ser it

Iliherlat d'expressid

del pensament, i la demanda
cense fer cap coaccid a ningn.
El qu. , no volem, i, per tan!, Do
folerarerm que em pertorbi ni,
nn moment nié 3 . la vida norma/
del futhol erdra; aixi, dones, nt
els &mies vulgars ni els procediments reousables 'ladran
tirar enrera e!s nos' ros bons

Per Mira part iU abrir lambe
el canü simpätte i just perquA
es puguin celebrar Asarniblees

instruccions que s'atompaoyen a la convoratbria, instruedona que reeomanem als Clubs,
siguin puntualtiwnt observades
per al bon oree de l'organitza
ció.
I, finalment, per simplificar
la tasca i havent-se suspès
sessió Id dia 16, quan s'havia
iniciat la volarbi sobre la totaWat del projeel e. el Consell
rectiu ha aeordat tatobé demanar als Chilis que, eont a pieb;seit, donin priwiament eJ seu
vot favorable o advers a la totalitat de resinentat projecte, per
mijä de comunica ció' signada
pet president i secretan, segons
Inrmulart que s'acompanyi, enviant-la abans del dia 98. a fi
(13 conèixer amb exadittul l'opi-

definitiva al pro-

ami c. otnis.

.

Alsius
No es desczmpcsen n1 s'humitegen

Fan l'aigua de tuula
bi.,nica i Iilinada. Minant -u
un gnst agradabilissint.

1•1111.n.

BOXA
LA • VETLLADA INTERNACIONAL DEL PARK
Él iet que aquesta important vetHada internacional que el vinent dia
24, resma% de Sant Jaume , se celebrarà al Pare, a base del combat Pere
Saez Abdel el Kehr, permetra no
surtir del marc popular. amb tot i que
hi figuren en el programa cenabais
com Gimenez-Albert, Rion - NIurall, fa
que sigui comentada per tets els ce;-eles pugilistics.
reaparici6 de Rico, del Puch'ng
Cal( de. Gracia que temps enrera •
guC una victoria sobre Vallespin, el
que li dona echa popularitat. ha estat

v . :La arnb molt d'interès pels nostres
aficiOnats.
.Flan estat nomennts àrbitres
pei• aquesta vetHada, els senyors
Laborda i Alfttro. I els senyors
Munich, Masin i Figneres per la
que s'efectuara a base del cual-

C.Ola-Cañilar

POMPES FUNEBRES

.1r-,

!;kEelljliftliÉrd
9116

P.

SUEIRAMAI

tu

X9*
X

•

2_

Sant Pere, 21 -:- Telff, 167ü J. P. ri
A. Ron!' Cae:u:ajan -:- R17.11
Ilter.emraaczecertur.r...aaainrcentuaasimarerreeu-nkramereter.mmmmanmannati'..!

Si la votad() es enntritria,
aquesta haurä le suspendre's,
retirant, per tant, la ponituie

Hem arrihat al convenciment
que tal corn es ilesenrotllen les Assemblees d'un quant temps enea, sima
format a Barcelona un ambient vicid.; que posa la sort de Tesforc
dels honres de bona voluntat en
titans d'una minoria, i que si es
vol fer feina practica i positiva,
l'Assemblea ha de quedar ;Ciliada
d'aquest arnbient , i per aixi), la primera decisiti presa ha estat la de
celebrar la nova Assemblea fora de
Barcelona.
En s dol prendre aquesta decisió
que trenca el costura establert, encara que cap precepte legal ni reglamentari s'Id oposi, perrit.h és cansur • molts clubs una molestia que
podía haver estat estalviada, perO
estern ben segurs que tots, ailversaris i adeptes al projecte de non
regla:11cm, tots els (mi tinguin plena consciencia de la dignitet de la
seva miSsiii a l'Assemblea i ile la
transcendencia de l'obra a realitzar,
tots els qui vulgata discutir de bona fe i amb el fi de millorament
d'organitzaciO que Ola de perseguir, sabran imposar-se amb gust
aquest sacrifici en be de la major
eficacia del trehall i en definitiva
en be de l'inter è s general.

de Catalunya, fent que les inolikties es repartí-ido, i s'acahi
d'instaurar l'esperit de resprele
a la unitat idnica de Cataltinva.
i d'intercanvi de relaeions que
informa en bona part el projecte de non Ilegitimen,.
Les allres mesures per garantir la n a r n/ a I etslebració
de VArvseniblea s'expressen en

acord de, l'As.sern-

blea..
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r; 1 wat por

blee.

ctita Catala.
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¡iris qucili novament defraudada i
siguil tnenyspreats els drets i
elä sacrificis (
Inc per a la majoria de
delegats (lela clubs de Catalunya
representa l'assistacia a l'Assem-
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La cursa por considerar-se cona un
rtcord. quant a corremlers participants.
E/ repartiment rlc premis lindeS flor
el d:a 29 de l'actual, a l'Espert
CAMPIONAT DE SANS I DE LA
JOVENTUT D'IGUALADA
Aquest any. el fet que ele campin nat es disputi conjuntament amb el
de la Joventut N:Id e a:dista d'Igualada, la tersa q!!:` tmizlrft !loe el dii al
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AT ACIO 1 AUTOMOBIUSTES

d'Esport

fE.r ;2

golat, però en la darrera etapa
ha demostrat que no era iaal,
elassitieaut-se primer a l',..aprint davant cl •Alm ‘ court, Alavoine i Fratitz.
A les dues de la matinada de
di Uniertge els corredors sí rl
reh de Dunquerke emprenent
la darrera etapa de la l'olla.
De bell comencament el tren
fou lent, arribant els corredors formant un sol grup als
primer; controls, ara() considerable retard.
A les vuit del mati, en passar per aluntreuil sur Mer, BeIlenger inicia la Huila, passant
al davant de l'escamo( secundat
per !lavase. Den aviat born organitiä. la caca dels
distingint-se Wendels que aeon

h. 15' 27"; 10 Ilaysse (belga).
22 9 h. 16' 34".
Huysse As ei primer de sego-

v

CUP5 75

_ BINE1.0M1
.,

44->erso »a-c-~rieffl.044

a la reforma d'Estatuts i
Lamenta el Consell que (m is incidents que sima repetit en la darera Assemblea i que han deierminat que per terrera vegzula queeltls fillstrat el propf)sit d'aprov..r
11 projecte, sense que s'Itagi (nitral
tan sois en la discussió, go que
prova que ele elements contrario
dul niateix fan mes en una itceiti
pertorbadora que en la barea d'una
serena arrettmentaci;), l'obliguin a
prendre mesures extraordinaries per
Impedir que la voluntat de la nua-

-
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una cinta de crespó a la senyera
que onejava a la façana de l'Orieó.
L'Orfea Tarragona demés. adraei a Barcelona el telegram següant:
"Pare Aldavert, Petritxol,
'Orfeó Tarragoní estará representar arte enterranunt exccls patrici Angel Guanera. Flora paadua
insubstituible i el recardará sempre cantant estrofas deis setas versas immortals.—El Cense:1.El senyor slcalle. interpretaat cl
sentir de la ciutat rota, taraba adreçà un altre telegrama. quz deia:
'Cont represemant Tarragona.
trameto sentir condal par la mort
d'En Guanera.
"Nimbe glaria, que tan ha enaltit el sen nom, perdurara per perpatuar al teu record con glaria nacaoral.Altre tant han fet les societats
Upa Regionalista. Unió Nacionalista. "La Veu de Tarragona . ' i alares. mostrant aixi el greu dolor
que experimenten ama els seas socia per L2 pardua del glorias poeta
•
dr Catalunya.
Dies passats eis generals Barrera, Despajo] i Alcayna, acampanyats enginaers en cap d'Obres
pitaliques, senyor Serrano; de la Dirisia dels ferrocarrils, senyor Mong prt; de la Ditisió hidraulica del
F5Tetiell oriental , senyor Ortiz: de
l'autor del projecte, senyor Marinyo. i d'altres senyors. es dirigiren
a Reus, on els esperara l'Ajuntament i diversos alcaldes de /a zona
regable del projectat pastan del riu
Francoli; al Centre de Lectura, la
Jaula del Sindical constituit per a
Ja realitaacia del pantan els obsequia amb un dinar, i després es dirigiren al poble de l'avara per
tal d'examinar el lloc d'emplaaaalear de la resclosa i embassament.
El capita general pronuncia ua
discurs ponderant el proiit que donara robra al Cama de Tarragona.
— Ha inaugura! les sa y as rasnues el circ Hagenback a l'extrem
oest de la Rambla de Sant Joan,
on treballen una gran mutilar (Vacua.
bates. acompanyats de llenos, tigres
elefanta, ultra 42 caballa ensinistrata. El treball de tots ha agradar

.

,

la gentil senyercta Na Alerce Paria
de 3:11mum, iira de la senyora

vídua del doctor Dionis Paria, per al
jove advocat de Falsea En „fosal)
Folch Nernet. lals promesos catan
rebent multes felicitacions i obsequia del5 seus parents i atines.
Ilom segueix fent diversos
cona:marta sabre la dimissia que
han presentat un ban ncniltre de
regidora, entre els quals hi ha qui
creu que la millar solutaa faca
que diantis l'Ajuntament en pes,
rasoient-se així el contacte crear
par l'actuada d'una minarla que no
esti d'acord ami) d a-terminats afers
ja aprovats en antcriors sessions.
— Les conferaztaies pedagógiques que celebraren els muestres
d'aquesta provincia, han esaat suspases enguany, no sabant-se per
quin nimia.
— Han estar robadas les Mies
que duram la Novena del Carine
portadas sobre la imatge de! Nen
I Jesús de Praga, que es vellera a
l'esglaaia dels Pares Carmelitas
traquesta ciutat, ignarant-se qui pugui asser l'autor d'aquast sacrileg
robatori.
— L'arquitecte En Ramon Salas
ha visitar les obres de cansituccia
del mausoleu de la . iznitlia 13a/calla,
que ha traixecar-se a la capella
la Verga del Clausure de la nostra
Catedral.
Acatnpanya l'autor del mausoleu
l'artista encarregat da la construcciaa el nostre benvaigut anta: En
Josep Arana.
— Sama possessionat del carrec
d'interventor de la Representada de
la Cempanyia Arrendataria de Tabacs, en aluesta c:titat. En Joaquim
Conde, que exercia el matear càrrec
a Palma de Mallorca.
— Duratit els sis n'esos transcorreguts fins al juay dengnany.
s'han practicar 150 vacuaacions
Consultori Municipal, totes gratuitamana
LLEYDA
La mort d'En Guirnarà :: La secada :: Ccraptcs Grup escolar
Nomcnaments :: Cinc :: Incendia a Topada d'automòbils i
trena :: E! rnercat.
Ha praduit lun gran mpressiä la
nava de la mort de rexcals poeta
i drarnalurg, gloria de la terno catalana, N'Angel Guirnerä.
Ana) tal !notita en alguna centras
s'hi han posar domassos negras i
molla licy.latatis dual) a la solapa
un Ilacet negra amb una chita de
la bandera.
— En vista de rescassedat
gua, slia hagut da suprimir el rec
dais carrera d'aquasta ciu:at.
— Ha racaigut sentancia absolutatia, i per tant astan
mnent aprorats els comides generals
d'aquesta Diptaacaa dels anys t904t 'ý,5, que formen part de la sarie
remesa al Tribunal de Comptas,
després d'apravats per la Corporacid i que compran iins a l'exercici
1922-23.

Punit

t'actor del argot vehicle dantana pas 1 rr—,
1..a—a
al primer, i eh cadir-ali i ;m'asa va
a
rcbre el cotxe Parellaaa tia cop 1i
__:—...a..a la roda esquerra tentai pereza la
rr
directa; i bolcatit.
a'aren rebre ferales els viatgers
D'erran Badia Serraa sei d'Aytona i
• •T f. - A TP")
ras de Serós. Fr2nCt• Se Seaan Estere i la Germana Sor Maria de
retvreadeaarr,,, -p.: >ea 2,-.:14.1.72-n-14,
Sant Bartola/ea.
.
R
f. TrATRE N01.17,TATS
Afortuaadament las ferales no són
de mella importa:Ida.
— A la linia de Mollerusa a 13a'aguar i catarla da Bellvís, varen
Oompanyla obtnioo - dramaxocar dos trans. protluint aae des- ..g
(lea
perfectas tla carta comiden/rió en
les maquines i vagons.
ALBA-noN \FE
— Fat el mercar del ditunenge
varen regir eta següents praus
nit, a un
Blat seca saperiar, a 31 . 5a pesseitiall d'onze:
tes als 6o quilma; ídem na t.a.a, a 3050
els 58 quilos; cavada, a la pessetes
els 44 quilos; ordi a to pessetes els
33 quilos; favons, a 2050 els so
quilos; mongetes. de 70 a 8o pensares els 6o quilos, i els 0115, a 3 pes- I
Cada dia
setes la dotzena.

,

1
........n•

'1,1 :72ini dentsaça12t ratat,
!7.1 pat fcrés2.ca, e

-j nn I'Ml1111.

r7

f

1

Cì

-

‘.4

u

.5

5

T•141en 2.141

CASAMENT8

a les (5. 0, rokel, a1 pror tlat Extt de lo
%Hit
quadros

BATEIGS
DIRIAHS DE CA.SA

C

LA HERNIA

Y

..«.3-3•03,34-3-tredadret;

Servenent /1.11C:

CA/ILECr4 8.7•ECTACLE
darrer Nran exit ,te Inris 1 NoV:1 Y o rk: /10 17:1, l ea Uz:1011;15.. I
estrangetom ix -a preesneació

n-eeeearoe

-

Curada per 50

- -

•

1111:
lira10110s 0t1/ ae )3 sm-r-reaue

Cada

E3117..C17t.CLEC
1/UTITA1;AC,'Cr,IALS, S. A.
Estadi der Barce,ona

.1.

a.a
.1.11:3IE
Dalava, 24. a la nit

1-isPECFAC.I.E
BOXA

1\1 E mES

p

afafoe

lera.de Satis. 135, primer, sogana. Teli•fon 39 II.
Sao,: i Ilnalafraims: Carretera d'Hospitalet, ( e4 üsils ). T e
529 fi.
-lefon
Plaça Prat tle la !liba,
3. Ihr.
Satutl Gervasi: Ations XII, 89,
Bar.
Grärin: Franeese Giner (Culebra, abans' ;JAI, temido.

F.

LB i...11ONTJUM:11

E

mil'or per encendre e f:c (13 1?..cu•ni

C

o NI

4

,"rf•tarA-varm

IIIlarlaCCA-71111.5RaCeltallearrtiarallearaMMIIIIII•

nIVErSOS —
Era serveixo
serme

Magnifica: jardins on ps fruak
tina deliciosa lampar-al ara. Avui,
',gana dols sis t'Ellos tEes quo

'-'rJU

d'eh

-Abbins",
E l fainds "A13131NS".
L'intK• pid "A/113INS".

Telèfon 3535 .4.

Sans 1 Hoatatiaturaa: Cama-

r

PepiNOS

El tentaaari "ABBINS",

.1 \ !Ii. dittalits,: L'AEXH'SVC.̀.

roalil zarit. a !les dolzr, en pan(
de la nit, rl san mota-trillas

"3 17 ,2 ASTIA, oomadia ilal pra_

grama lliallo. ti'; Itaaaat
Watavada EL T .112.:17.:IR P7, 'l'O, per Vlvinn I l.:f el in i
a", flarrisan Faail. F-LS H7- •
Y ECIS Dr.: L'.225E, Antira. A.
" v. ! . lt ' lis aaanon. roma . _ X
NOIJETA173 tr2.1. t. EF:- 4
SCL fMn. 111. 1 ii,,:r4.n.s: ?,
EL LL A 1 M7: 1 3LE, per
i
...1.,.n,. Caalla.
4!
efoie..-^,4-24.-e)•••••••

1.11DPING

al

1.,Di

d'

\,,q,ir/»..,H eanagut pal
1,110 P1NG
LA MIIIIT

an ol san uparen inslallat a la

g; •tti . pinaa

,

ospiandids jardins.
Ili a a , attaaan tales

NORME

i

its ganas

afrarcions inlallades al TurA.
Co-rert cada nit per I llanta) 31011ar, a, , I) programa rada

V.4.1)9LVOS d'EOrz.L1NE fan una cara fo-..:n*ia
avdlutada, 1 fan devenir la p 2. 11 fine i a graelle,
tc. rn !a d'un ;:nfar.1. Es POLVOS d'EORIINE mon et
inillor secret de fe:zraosor i joventut.

Itt varial.Cafa-llaslaurant Garba. Dij, n 11s. rerallla de Sant a:luna , . La clässiea revetlla del

Cueina Princesa
--V.a Laye/aria, número la
'./e/Slan 1371 A.

PRODUCTES tIORLINEt
AICUA d'HaaLINE (tintura proareasiva per ah eahelle
Manco). G. - DEalLATORI (actiu i inofetisiu). C. • POLVOS Paolt
adherentsa 2'30. • CIZEMA (evita les arrueues17 2'.') . A I GUA
DENTiFRICA (en comprantts efarvescents) 5.-BATHOL hIONTRY
(Va minarais per els :Dama de pena), 3'51 • SAKIZE.1.1consurt.
uscs al bay . 51-.1.071 per a regencrer el cabal]) 350
Dtpervir genera/ t
Establiments PÃMAU ouvEaris. S. A
PASSEIC oc VINDlls11111/. fa exaclioNes

rE",,.
.7777=2=-7

PA C

Loonl fr-e i ei n 111,01,.
gralaUaa piagranaa
El triorni de l'arno p , inaan;fie

111 1111i1- 1.,

Gran centre
st rare

ii!lt.ull'o1:11
arlislen
1Vils,,i1

rnea nermx•
dable 1 II . ..se do
aarcemna
So ni, a las dan, se510.1 elaenailograllea
El llar

i ftairtion Grifffit. Enteresa de
ca par:ton, 7,randiosa einlau mita inlerprolada ncl ciqrbt..
NV,11in i» Farol] nt. Campanvent
de vil l anos, pi ecinsa

ora a ara do Id iiond ;111 l ela! 1'' l'i

Pat1-16 Parc

La domadora
Ce Catites, r!nia eidatea, de /non
Hure. nijons. gralls isslruuns:
El snpeprri trzsor, per fl,rbard
19x. i Vox: E.t..rmlinirt • in rinta
Vo1erna flama, per la celebre
Talina lge.

n la selva
ci coronel Trarrala,
rebate')

n0

africar a• El
1 l'A r lo! 1:no
ODQUESTIONA 1.11.•IANO
r.. ,. ar g

Lt

••

F

FEE

tmi ati91 1 WRIu

a 0'50 pessetes les deu nrimeres parauks i a
010 ner cada una d'eN(-s'

S7rE2 contra 44273.21.-E'.1.-nED1

JES DE 1REPAt

I

b.1

I j

A (

j'i,

a
nredilectes
'e..; farnilies distingides
51
EECIUS:1.1 p7013rarra Capilollo I Realart
a
Aviii. di/natas, insuporable prograrra. linrs , aal: La Jola dz
rr.ta
(contdia drarnä ...ica). El punt fInz (vainica'. F.Itaifa r,'..11c p (Capitolio), grandliteea 1 / ugatlia de PO11,1)011;11 F.
pe ,. s p ininents art:ides
l'agover. Werner
3
i Pau A.U.asana. lattalutlyn: Cl rtval do Schorlock nolmes.
Ucear 1 guarer , la roba. Llu73e_ r1313:.
110111.4 smlii ms 1 - 1111-ix tina lemporaturet tle set gratis B
niAt; Ineixa que 41 eurrer, deg»t it ja grandiosa inslanarn,
tle vonti!ari .3 aaiaa a Espanya.
11!

LI

Eis

fI
II

ZJ
LI

13
U
2

f.grUCC3CiCEMLsai:?_.LElLCLII-.L.LEUEILiakiiiiiill:13E32/313Eiliz

212: =r
e

x

Nelf

JO Ve c e narasdta par a tlespatx
olainea P.:saeta uie GrOcla, frs.
a 4).
—
-•
DIMI
un treball raen. agradable 1
'
roullizat. Ile propairandit
's.,.

51

.44n:44444444.

HM-AS

J

I

-

Wirra

prrOpm
.e1:71J,,x
1.1 ¡hita

4 ,all e:vine/01,00d:

111.1Z.77.73 MrJ =Z2M.9. ItI :1251:2 El Z1M2173UMZIMMBMpis 1 saraniu 11 .-..nitla5
,_.;

Ilr 31 n Arell
euent, no es

1.1.121.101144~1.314.1M1111

TURO-PARK

principal. 'l'olieron 2037 (l.
Passeig de Sant Joan, 30, poi'_
(pija.
Coeli°. 169 , Teli . fon 2025 G.

ptes.

A00e, c•dnode 1 5-44•

ut1
ressein",0
deltCleä Oul, >1.1105,
•• n .pelani-10s ei, chuAta...,0topd:lat m en eta rr,ntars pG r littms de 1 • 011Iendel 1 rt0710.0 en !leal
e., I Iterfita llrencadUra, 5 .000 pensase, e. re g atea a tan Ce.
eOniplea fe alca IttC1.4 d eutb-nam n/
irr-••rrt el esr.leari
VetIre I aSSaJat tIqUest In,14%4n 11414 spa . ,i! Assaig. 9ratt,14: da
5• 91,er ser , e
Arl
f e 1 u de 3 a 7. Cala PASAD, Carear Amo:e, 1 5 (5.,:11.1. u ...3g.cs,1

P'i' tulla aciaalitatla Cobla,
.aaart poli;
tara nd iaa
COTIOR CLAVE
Casto!! cle feas artifinfals. Música- C.'..zgea. Divarsicns a dejo.

Av ni, dirnar-- L':.ereca ro noolel
a noara, in a ia aais, Lo
fila
z del non rte.; "1.1 DoMoroa", am p.
• mai Iii • I 1!. • .:/., e: En 2.
▪ 1 1 1 1.1ifia: Lo vtnj-nea del roort;
a En rtana3li carca caaoarae, aa
• jaaa. es/r,r— s: !, 'e11 - en ea raman
• noare, 5
51 cp!so :1.: El rotor- ••
ina%
A1,1 n111: L'.torno de t
riu pers:ut; a acaa Montes", i altaa

Ç2

o

FAFDANES

bIonumrntr.1 Pedrá

.:,,...........

et nou 4.

,,,ei
flmo
‚inc 2.:,111M011.2. a/ n -un ruul

•
,

Dlind cantar. alaroz
Cola contra Caaizarzs

principal. 'Pelaron 36'18 A.
SCCURSALS
Passeig de Sant Joan, 95,

(2)

fr-1

N.II[EP,ET7.S1

•

‘TEATr.E

•

per a
L'EXTRACCID DE LATE:NES
Es roben avisos
CENTRAL
Carrer d Sepalveda. 177,

,

e,

.1

f

rt-4-;4•Xve14-eatreert'-.X-Ze-'4

--seceoecec•c-c."-e->>>*.e,:‘,X-1-e- •

RIC--RIC

1 CP

(1

clildiul e .

Erta,
rosa
tec,

+ Es deapataa a coloptaduria.
tilleeee-cet.c-c-r.•:-:-1-x-screee-t-a-

▪ Preso:J:7:ot—, el

110111
' '1V

E

leatres Tr:oinf i 31ari n. .
i Cir.2ma IN;eu

LOS CHATOS

C-R

i

, t

irroor!!I E!!ne etrItif111 11111111111311111331111111111
al a

tse ll aspo -Carola

La Mutual Agrícola i
Pro p ietaris S. A.

1,.;,e,la

i871

13

p .11'1111 Talls

Caa.:ajg dz earn:a, aa-aa. tuKm no.

—a.

Z Quo a- -...a Lic. ta4..J..1.1
°ma ta de tatas atuses en Me.
Satin t tt.m,.. IlaDld e, 1 en l 'A ara
carlees. acrts atatfa:nra. t'As ten.
tre cenen a 1.1tter,. 're!. ni 11. P.

,

dorada

Ptas.

Mita ditnarts, sisena i darn'u) P , rnatat El s:7ernt dUlta
Roca; Cara: Panala, t atan

•

,

PIrsatitut

12

Excelsior

hau CHATOS!

GIRONA
Hereenatge a Guimerà e: Novas ::
Subvanció :: La Ccrnissió provinc:al :: Altrcs noticies
L'Atenett es proposa dedicar una
vetllada a! gran p a cta G.......ara.
— El dia 26 d'aquest mes se ce
labraran a Brusselles les lince.; del
jove lan Francesa Albert i Sala, fill
de ni-lustre escriptor empordanès
En Szlvader Albar:, amb at bella
senyorcta Yvonne van Léaucourt.
— Gracias a /es gestions dal digne arraz:te:te municipal, senyor Ricard Giralt, els propiataris del carrer de la Indasta suavencimiaran
amb 2,600 peasetes l'empedrat del
dit carral-.
— La Conüssiö provincial ha
camal convocada per al propvinent
dimecres, dia 23.
— El dia 5 d'agost començarà
al partit d'Olot la compraració i
contrastacia de .17eses i mesures.

CAPS

a

„
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Diana - Argentina

4

San( Andrott: Garrar de Sana
— Per la Direcció general de Andreu. 275, landa.
Sagrora: Artt a a. 605, fonda.
Primera Ensenyança han estar amoSan! alarli: 'Garrar de Pare
— A dos quarts de vuit del ves- vats els comides de rally za23' de
IV. 135, atila.
la fundada Collegi d'Enecriyanaa •-••••---aaa•aaaaaa
pre del dia 17, a la platja del Mirada, en tirar-se des d'una palailfa gratuita, instituida per Lii Pau Ali- 0444,4•••••••••••••••••••••••••44
nya, a Solsona.
a l'aigua el jeve de zo anys d'edat,
— L'Ajuntament de Llards-cans
Josep Sanchez Barbera, fill del pauta elLtiiLICAL4
ble d'Altnoster, tingua la desgracia ha sollitatat de la Diputació prode donar un cap de cap a fons, vincial l'auxili . del sarvei de cona¡u 2 cuareents i b3!1175. al* 2
truccions ile la mateixa amb el fi
ocasionant-se una ferida important,
Ç5 Casa a A H-G tI t 3. Cirr.i? T
que li interessa la aase del mani. ' que faci el corresponent ida
liS Jant etra, aa
Tot seguit fou auxiliat i traslladat per a 1111 grup escolar.
— El laxcellentissim senyor bia• casa seca en ima l'itera.
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— Coinaidint ama el capdary de ba d'aquesta diacesi ha t'amerar
la fundada del "Grun Excuraionisecónorn de Bellmunt el raverend
Francesa Millares, i vicari de llanaa Muntanyenc a la data d e. la celebrada de l'excursia a Sant Mugí ta el reverend Gernal Barca
— Ha debutat al Cama de la Pede la Brufaganya, la dita entitat ha
aya Salvar la companyia eqüestre
acordar banorar raniversari orgaaustral ama Sulige i Zanchini Funitzant una esplanaida fasta en
aquella histariaa cova-ranteari.
maba procede:0 del trame del Besa
de liarca:ona, atraient un tumida-as
— En els concursos a premis i
i emportant se malta aulaugratis que en aquesta Univtrsitat
Un lla r ,, o:0 0 ;1m d'/AUINTROL
Pontificia se celebraren el mes de
tes extermina per a memore intaa
— A at muntanya "Meripol",
:mita proppassat, haut resultat alaaaaaal a Ist's it9 lataaacions
(hl terma mizac;pal de Gasta, es
vorits ala alumnas següents:
catartrue t te00aeglit rOmu el uni'
/1:1
iliCeildi,
va
declarar
quedant
A la Faca:tal de Sagrada TeoPor a/al-NI:41a del nión. De renda
a leä prinelpals drutuerlea I. a
logia , En Ramon Quintana Aria.- complerameut destruida tota l'arbre'
prova , al deepattr DIputacni. 20i,
las, accasait; N'Adolf Pascual Arentre A:11.111
Les pardues 5611 de coas:dar:Ida.
rufar, premi i grau; En Jean Ros
Eslava, pera: asegurada contra inPanas, accasait prancr; En Llais
41,:=•"'""1.•"3=larlITS7ff"21talmeLa21621nla
candis pela explotadora dcl mataba
Cultura Quixal, accisait aegon;
severa Pene Orand i Companyia.
N'Enric Immatiac Bages. ;tara:;.:.
:
— Ea quedat apagat el loe de la
primer; En Tomas Capdavila Ma
:Gran Teatre Comtal
•
accassit segon; N'Alfred Lö- muntanya "Novas", del terma de
de Segre.
prz Segó, accèssit tercer.
— En cl qudametr 1 de la caeA la Facultat de Dret Canònic,
3 Amt. e
I n-n
En laan Esteban Sevilla. accassit. retara de Serós, en tarnte muniaaial
a my,.
111, , tr I s
Crirt e rer, n' t; lo original
de Sosas, an trabal a se els autos que
A la de Filosofia, En Miguel Me' I ee rlo • n dI v on,lo
el,11;
rnilendras Rué, premi: En Sadra-Llort fan el servei palaie de :algara da
F.I non mirar/ Eta- t.,
tupanaa, a, 1,50) talaras:Carota 1,
Balanyi, accassit primer; En Franlett ernpreica Parellada i Ezequiel'
'
Perno. 1 VI I florera de In :ene N
Pules, que van de Cranja d'Escarp
cesa Vila Roip accèssit arana, i
ne lean 1-vid Cl or errat d'A l ta Rxtä.
Dtjuun, es - amo r e Pi 01104Sal p 441- .1
En Manuel Marca Guaca aeaassit.
aques , a cap i tal i te Masalaaraig
ama ca sonata d".sasta
— Ha e tat demanada la mis de a Lleyda, respat:ivament, el con• My,
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CATALUNYA
TARRAGONA
La mort d'En Guimerà :: El PanCal de Francoli :: Ranció de
circ
Accident
Aniversari
Premié)
Prornetatge
L'Ajuntament Conferancies pedagagi(mes Robatori sacraeg Altres
11131/es
A Tarragona, on comptava ami)
en grandissitn estol n aadiniradora,
.estat inolt pregon el sentiment
per la mort del patriarca de les
Barres catalanes. N'Angel Guintera.
Arreu no es parlava traltra cosa que
de la pèrdua del glorias poeta i ins:gne dramaturg, que deixa a Catalunya un buit dificil d'omplir.
Corn a darrer homenatge al gran
Mestre, que tots plorarent i enyorarem, rOrfeó Tarragoní va remetre
a Barcelona, per a l'acre de VentearaMena Una raagnifica corona de
flors, havent collocat als balcons del
ecu estatge social penjolls negras i
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