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BARCELONA, DIMARTS, 2 *DE SETEMBRE DE 1924.

DESPRÉS DE LA CONFERENCIA DE LONDRES

REGIOS DINS LA NACIO

Convé seguir atentament els problemes interiors dels Esnovellament constituïts, on podem veure l'aparició,
i les dificultats deis problemes de consolidació nacional. Un
ipaquests problemes és el de l'organització interior de les nacjens formades per regions de personalitat accentuada. Una
nació tenir, per dintre, un regim centralista, un regim descentrizzat, un regim regionalista, un regim federatiu o confeder,:iu, sense que cap d'aquests règims contradigui el prinles nacionalitats. Aquest principi proclama el dret de
cipi
r... fens a la llibertat collectiva, però no imposa un deter-•
7 c. gim interior.
mateix ia tria d'aquest regim es un problema de gran
com es comprova ara a Txecoslovàquia, i sobre
igoslavia. Tot l'edifici de la restauració nacional pot
t
ued amenaçat i compromès per una orientad() equivocada.
EI centralista ha vist alçar-se el fantasma del separa
1e croata, i entre la Serbia estricta i Croacia, regions d'una-n
naciOintca, s'ha dreçat un mur de discòrdies i ressentiments.
patx impacient davant els particularismes croata i eslovè,
e .er: -Lidia a imposar el centralisme serbi. Raditx, impacient
clava . • a política persecutòria de Belgrad, es llançava en braços
de M ,cou.
1_ na part dels serbia, i assenyaladament el rei Alexandre,
han vist el doble perill d'aquestes orientacions funestes. I s'ha
anat a llur rectificació per l'adveniment del ministeri Davidoex, que compta amb la collaboració d'homes i partits de les
diverses regions i subregions de Iugoslàvia, i amb l'ajut, al menys provisional, del partit croata de Raditx.
Amb la solució donada a l'última crisi iugoslava s'entrava
en el bon cama. Però no n'hi havia prou. Galia anar una mica
de pressa. No fos cas que passessin els mesos entre prometenses,
estudis. dubtes i ajornaments. Complint lleialment Els compromisos contrets, Davidovitx, al cap d'una mesada d'arribar al
Poder. ha donat a Croäcia i a Eslovénia una primera satisfacció
de capital importància. A la "Gaseta Oficial" de Belgrad ha
estat publicada la decisió presa pel Govern suspenent, per a les
Mtes regions, els decrete que uniformaven l'administració a
règim provintot el reialme. i restablint-hi provisionalment El
cial, d'acord amb la Hei de l'any 1886. Perol) aquest règim local,
corresponent als temps de la submissió a Austro-Hongria, tampoe és satisfactori. Ulteriormerit sera establert un nou regim
per a Croäcia i Eslovénia, inspirat en el principi d'autonomia

LA POSICIO • DEIS PARTITS ALEMANYS DAVANT
DEL PACTE DE LONDRES
-

L'EXECUCIÓ DEL PLA DA WES : MR. OWEN YOUNG SURT DEMÄ
A BERLIN: EL CONGRES DEL PARTIT CATOLIC ALEMANY
DECLARACIONS DEM. MILLERAND

Si l'orientazió iniciada pel ministeri Davidovitx preval contra les manobres de Patxitx i contra els sentiments antinaciotale de certs grupo croates, la consolidació del reialme tri-unitari
dels serbia, els croates i els eslovens, avançarà ràpidament. La
solució autonomista és la que escale al problema interior jugos 's Croacia i Eslovenia no han de voler la separació, perquè
són racions distintes. Però no se'ls ha d'imposar un sistema
terinieta i centralitzador, perquè són regions caracteritzades
e e, pàtria única.
Tres regions dins la nació: això és Iugoslàvia. Com a nació,
de tenir un estat comí). Com a conjunt de tres regions,
t estes han de tenir institucions locals. Er.3 trobem aquí amb
t. solució anäloga a la defensada a Irlanda per Eamon de
!riera: independencia completa de Iugoslàvia enfora, i regim
autonomies locals de Iugoslàvia endino.

La

Política

A PINEDA, I A PALAFOLLS
Li rroximitat de situació i de data
-ciettrar la festa major de Pineda

Sant Genio de Palafolls s'agrame-moren amb una altra coMeidbicia:
d'aprofitar ihrrs veins aquella diada
ter tassar-la fora dei poble, produintcc uni a conseqii¿mcia una gran desenimuió en els festejas tradicionals.
que aquesta semblanca ens
• certa confluid que antb malt
is r, e aclarim. Les creursions colle:rives de qul dondrem compte no
orm realitzades pels entusiastes pitnenys entusiastes
sinó pel,
Sane Genio de Palafolls.
LAPIDA TRETA
:r:gada municipal de Figueres
hi tre7 la läpida que hi haz* a l'aringala Vileon d'aquella ciutat.
L'AFICIO A FER VOLAR
ESTE LS.
joc ti la rezo epoca-, Semtia • disminueix la diria de persep ure
- Pilotes a cops de pan, i, en
tan-. •l'afició
a fer volar estels
ea
b
terrats. Lb-Minina deelara, • ,-as alegren: del canti. El joc
-,t.7 dies torna a posar-se de
ez.:dentment mis higienie i
•
olestjs—gens!-- per als tranun: joc entrctingut i pacífic.
resulta que presenta almo;
¡miar pel que honi diu
fl a tt.,, a un miuyó que narre
Mingur, com. a conseqiiincM
2 -fr un este! pintar amb una
de colore que resultà desla policia.
.SINDICAT AGRÍCOLA
CL.4USURA T.
it tetaron:1- i clausurar rt Stcola de
de In Pobla de Grana• CALVE DEL VENDREI,L
dimita el càrrec d'alcalde del
1 cridrd Fu Francesc Alsina i Alar
LES 1VFOR.1121,CIONS DE
" SOM N I ATO R".
El c r onista madrileny de Las Noti'' ' s, ".S.,-mmiator', comenta !larga.ent, en redició de diumenge, la Mies1'4 del Iforroe.
e
V' xtreiem aquests Paragrafs'
;J'e dónde provienen las armas Y
tirtu cheria de que tan bien provistos
*dbal Ian los cabilefios?

El Norte de Africa carece de industria y de comercio. Sus minas a
flor de tierra no se explotan. No hay
municiones, ni fábricas de cartuchería,
y sin embargo, todos los estíos, al atrojar las cosechas, los moros, bien provistos de armas, se arrojan denodadamente a los puestos de vanguardia
en busca de botín.
Como la zona rifena. se interna por
el Sur en la franja del Protectorado
francés, se supone que allí, comerciantes pícaros y desaprensivos, venden a
las gentes de Abd-d-Krim armas y
bastimentos. No paran ahí las suposiciones, sino que juegan malicias de
gran importancia. Las cabilas rebeldes son pobres, su agricultura es deficiente, su ganadería escasa, apenas
cubre las necesidades de las tropas
insumisas. Los cuatro millones que
recibió Krim por los prisioneros hace
tiempo que pasaron a manos de comerciantes franceses.
Cómo han podido adquirir las armas con que ahora combaten? Sin
duda hart sido regaladas a nuestros
enemigos. Por fortuna, el espíritu de
las tropas no se ha quebrantado, y
aunque las dificultades del terreno son
inmensas, las columnes de ataque avanzan tranquilamente.
En estos momentos sé que se está
realizando una importante operación.
• ••
The Times, de Londres, en su mimero de ayer, inserta datos de su corresponsal en Tánger, en los cuales se
lee textualmente: "Desde el primer
ataque de lo; rifeflos en el roes
junio, el Gobierno espailol ha enviado
35. 000 hombres, lo que eleva el it?tmero de combatientes en la parte occidental a oct000 hombres. Esta superioridad y el número de material,
transporte y cationes, es bastante para
garantizar el éxito definitivo".
Mi opinión es la misma que la del
periódico inglés, pero mis ruegos a la
Providencia son más Lawientes. Al
fin, soy esparto' hasta la médula."

Un automnibus incendiat
Set morts i tretze ferits
París, I. -- Telegrafien de

Londres al "Matin" que un autemnibus que portava un nombre excessiu de passatgers s'incendià repentina men t prop de

Himeeton, al cantó de Warwiek,
resultant set passalgers morts

i (reize ferits.

Hayas.

Relnala aquesta crònica
amb extraordinari retard, ens
apressen; a donar-la tal com
ens ve. Els dies transcorregula (Pena qua fou escrita
no han fet mis que posar
en temps present i convertir en realitas alld que el
nostra corresponsal china
com una hipòtesi per al fide,.
Servira, co,,, diu
ell mateis, perqü el lector
comprengui amb mes exactitud la calor dels fets que
haurà trobat registrats a la
crónica telegrafica.—N. de
la R.

cara a dir si votaran contra les
Ibis, o si votaran a favor, o ei
s'abstindran. Aquel ta indecisiet
‚fels alemanvs el centre, al

voltant del 'qual giravolta tota
la vida politice i pareamentä-

ria. Els cape del partit, Hergt,
von Hoetszch, comte Westarp
l'almirall Tirpitz, celebren
cada dia conferencies amb els
ministres i reunions. amb els
seus amics. Cada dia s'anuncia
per a l'endemä la resolució definitiva, pe p e, fine ara, els comunicats donats a la premsa
pels alemanys nacionals, han
estat redaetats amb la intenció
evident que cadascun els pugui interpretar de la manera
que nudo li convingui. Sobre
Pacorci de Londres hi ha susDeepres de l'acole! de Lon- pesa una espesa. No, dignem
dres la situació politica inteforquilla de Damocles.
rior d'Alemanya es una situa- una
Dit en peques paraules, els
ció molt senzilla i rnolt greu. caes
del parta alemany nacioMolt senzilla, porque per reque no eón gaire intellisumir-la n'hi ha prou amb cha nal,
ho eón de totes maneres
que el partit nacional alemany genio,
proa per veure que Alemanya
ds l'àrbitre del moment. Moilt no ha fet a Londres cap mal
g reu, lperquh si els nacionals
Votar les tecle executialemanys ensorressin l'obra de negoci.
del pla Dewes, el partit
Londres. encara que nomes fos Ves
alernany nacional no ho pot fer
provisionalment, les costeedues raons: perque va fer
qüencies d'aquesta ensorrada per
campanya electoral dient
podrien esser per a Alemanya la
Dawes s'havia de realtament desagradables. De que el pla
i perque a l'ala dreta
moment, i si mes no, el país butjar,
partit hi ha una cinquanentraria en un período d'agita- del
tena
diputats convençuts de
ció — noves eleccions, plebis- bona de
fe que si votaven l'acord
cite o totes dues coses a l'ho- de Londres l'ànima de Bis.
ra — duz : ant el qual ello efectes nutre serlo presentarla a la nit
mes apreciables de la Conferen- a estirar-los els peus. Si ara
cia de Londres restarien en els cape del partit vueguessin
suspens. Aixó encara no seria variar resoltament de fàctica.
res, o gran cosa, si existís la deseoneertarien els electors i
garantia que, un cop reso/ta /a provocarien la divisió del parcrisi politica alemanya, la rea- tit, car els intransigents
lització de l'aeord de Londres l'e.xtrenta dretet eeItieien centra
hauria de trobar tes mateixes
lleis de totes passades. Per
facilitats que ara. Aquesta ga- les
d'aquesta situació
rantia, pede .no asisteis, i la sortir
s'ha
pensat en la segdent maseva no existencia és tan evi- niobra:
el partit na c ional ale
dent, que no cal perdre temps
so
eontrari -many
a demostrar-la. Si se'ns per- record de declararä
Londres. perh cheiramet da compareció, dirern que rä en llibertat
els sens menil'acord de Londres té la natubreo porqué, votin la maneralesa del ciment. Si es vol que
ra
que
els
sembli
Per
les seves qualitats
solidesa aquest procedineent.millor.
a l'hora de
i de durada esdevinguin
la votació, la meitat dele dipui efectives, no se l'ha de detrae tato
alemanes nacionals podran
reposar.
votar en contra i quedar be
Entre la posiciti actual del arnb flurs consciencies, i l'algabinet alemany i la ele tots els
tra meitat podran absentaraltres governs que estan comee del Reichslag. Absents la
promesos a signar definitiva- meitat dele alemanys nacionals,
ment ll'acorrl de Londres el dia ele vote favorables a record
:11 d'agost, hi ha una diferènde Londres constituiran els dos
cia essencial i aquesta: Her- terços indispensables i tot resnot, elacdonald i Theunis ne- terä saltad: l'honor del partit
gociaven sabeat que els seus nacional alemany, el pla Dawes
Parlaments respectius aprova- i l'emprèstit de 800 rnilions de
leen l'obra de la Conferencia, mares or, que fa mona falta
Marx i Stresernann no comp- i farä nsolt brin servei.
laven amb la mateixa seguroEsdecidiran per fi els aletal per part del Reichstag. I
manys nacionals a practicar
l'actitud del Reichstag en tot aquesta
Els caps
aquest afer és d'una importàn- del partamaniobra?
se'n moren do ganes,
cia decisiva, perque es delPar- perquh temen
en cas de nolament alemany tot sol — i no ves eleccions,que
tant els socialispas del francés, de l'anglès o tes com els partits
del belga — que depen l'apro- do centre milloraran hurgesos
considevació de les lleis executives de
rablement elur posició parlala Conferencia de Londres, i mentäria. Pere
es reserven fins
mentre no siguin aprovades al darrer mozuela
i tracten d'aaquestes lleis, tant l'acord de profitar llur posició
Londres com el pla Dawes, són per arrenciir al governarbitral
la propaperines buides. El Reichstag, metença que un cop slagin
As, dones, en aquests moments, aprovat les Ileis executives del
l'única incògnita del problema
Dawes. la introducció deis
de les reparacions, tal cona ha pla
de Duana sobre el blat
restat posat després de Lon- drets
altres productos agricoles, sedres.
rá un fet. L'alternativa que hi
La majoria del Reichstag ha pesada en aquest moment
iris 270 diputats fle q S partits a Alernanva no ite: acord
popular, democrätie, retiene, Londres 0 . dissolució del Reichssocialista. popular baveres i lag, sitió: protecció agrària o
econòmic) sön favorables a re- dissoluriA hei Reichstag. L'acord i estar/ disposats a votar dopció do record de Londres
les lleis necessäries per a l'e- és indispensable i inevitable.
eretetició del pla Dawes. Si el
Parlament alemany: funciones
emes tots els ;Alees Parlaments

hl ratón, tot estada, dones. resol!. Pere el lector sap perfectament que amiest, no es ca cas
i que per aprevar les Ileis ovoeulives tbel lila Dawes no rehi
ha prou arnh la majoria pura
i simple. Es precie que la majoria sigui de dos tereos. Ara
be, en una Cambra de 470 diputats, que Oil PIS gire tA el
Reichstag, 270 iliputats representen una majoria molt subs-

taneial, perh no representen
una majoria de dos temes. Són

una majoria magnífica que no
serveix per a res.
Qui són i què faran eh; 200
n liputates ele la minoria, toolt
late important s, eorn es
(3111! els 270 diputats de la majoria? enferme d'aquests
diputats, els i:rimunistes i els
“recteials", les extremes dreta i
esquerra, eón contra l'acord de
Londres i votaran contra les
Ileis. Un altre centenar, els alemanes nacionals, Són lambe,
segons diuen, emules da l'acotd, Niró no s'han decidit en-

LA

CAP

D'això no en dubta ningú. Per() l'esdevenidor de la politice
interior alemanya es insegur.
L'actual govern és un govern
de minoria que no pot governar sind compta amb el supon
dele aeennanys nacionals o dels
socialistes. 'ran bon punt
gi passat la data critica del 31
d'agost, la política interior alemanya comenearä a agafar color. Si les Ileis executives del
pla Dawes han estat aprovades
i l'actual Reichstag roncan, els

PUBLICITAT

a l'Assemblea de la
Societat de les Nacions
sortit de Parle cap a Ginebra el nostre corresponsal
a l'estrangcr. Josep PU, La
importäncia extraordinària
que tindrà l'As.7emblea de la
Societat de les Nacions pela
temes que hi ha plantejats
i per les personalitats que
hi concorren, han fet que
creguéssim interessant per
als nostres lectora un reportatge especial, confiant-ne la
tasca a En Josep Pla.
Finida l'Assemblea, el nostre corresponsal emprendrà
una Rasga expedic16 per
l'Europa central, d'on n'esperem cròniques interessaneadmes.

CONCEPTES

Aquestes notes estan redac-

(D'UN CORRESPONSAL OCASIONAL)

Berffn, agost.

fte DE LES NOS 1 ELS
DRETS BE LES MIRO NICIONS

LI SOCI

alemanys Iranio:la:1s es presentaran a la Wilhelmstrasse a
cobrar la comissió. Serà una

comissió forte: participació ministerial, protecció agrària,
erklits per a l'agricultura a
raig fet i eliminació dels socialistes del govern de Prússia.
Si les lleis eón rebutjades i es
fan noves eleccions, es possible que elle socialistes tornin
a esdevenir un factor ele govern.
Quan aquestes notes es publiquin tot estarà ja decidit.
Però el lector que les llegeixi
cornprendrä, potser, amb més
exactitud. la valor dels fets
que haurä trobat registrats en
la crónica telegräfica. Encara
que sembli mentida, a Alemanya en aquests moments tota
la passió de per les coses de la
política interior.
EI congrés

del partit catolic

Discurs del ministre
de l'Alimentació
Hanovre, T. — En el Congrés del
partit católic alemany, reunit sota la
presidencia del ministre de rAlimentació, aquest ha pronunciat un extens
discurs, en el qual ha dit que la importancia del Pacte de Londres rau en
el fet que el Rin i la Ruhr deixessin
de tenir el carácter, que significava
un pesadilla per al poble alemany, de
provfncies opresos per les reparacions
i que el poble alemany i l'economia
alemanya sorportessin les eirregues que
cal per a la lliberació d'aquests territoris.—Havas.
(Continua a la Pagina 3)

tades partint de la realitat dels
fets, i per ,això cal encertar-les
precisant conceptes, mal dibuixats sovint pelo noms que els
recobreixen.
La Societat de les Nacions no
comprän, com a membres, totes
les nacions, sine alguns Estats.
Primera paradoxa, que cal tenir
sempre en compte. Demes, no
es Un super-Estat: ni en l'ordre de fet, porque no té cap
poder coactiu (i el retes de
Macdonald en nom de l'imperi
britänic al pacte de garantia, fa
pensar que tardará molt a tenirlo); ni tampoc en rordre
dret, perquè l'Assernblea no ee
sobirana, essent ambaixadors i
no legisladors els que hi seuen.
L'anomenada Societat de les
Nacions, dones, és lima 'religa
d'Estats que no not sortir-se
deis limite que li fixen el Parte
i els Tractats.
"Minories narionals", són les
poblacions o grups de població
que, establerts en Hur propi
territori, difereixen per . la latea,
per la religió o per la llengua
dels que exerceixen l'hegemonia
dins l'Estat. Aixi, per exemple.
tot i que a S'ilesa bi hagi una
majoria de ciutadans de raen
germänica, de Ilengua alemanya
i dc religió protestant, lima no
pot parlar-hi do "minories",
perque dins la Confederació totes lee rares, totes les liongiies

Quan la Secretaria de la So-n
.cietat de les Nacions rep alguna
petició referent a la qüestió dels
drets de les minories, ha d'eza-A

minar si pot o no pot donar-li
curs. Li donarà curs si compleja
amb aquests cinc requisas: referir-se a minories reconegudes

pels Tractats; no encloure una
demanda separatista; no procedir de font anònima o mal establerta; estar redactada cense
violen( in de llenguatge; contenir informaitions o assenyalar
Tete que no hagin estat objecte
d'una netieió anterior. Si la Se,
eretaria, després d'aquest esa,
mete formal,

Secretaria, reeolen la qüesti6
prèvia eh . president o el Consell.
Si. en definitiva, la petició és
admesa, lEetat intereesat ha de
fer conMxer, dines el termini
tres setmanes, si deoi l ja o no
, presentar objeccionseEn el primer cas disposa. per fer-ho.
dos meses. prorrogables pel
president. 1.a pelle...Pi de la mi-

d'igualtat, i no n'hi ha cap
d'hegemònica.
Altrament. en parlar dele
"drets" de les minories. hom es
refereir als drets reconeguts
pele Pactes internacionals. que
en sentesi sAn aonests:

a) Igualfal davant la lloi i
lliure exerriei ilP la refleje,:

lis

he

e

la

(lengua

relaelons privades i che romerc. , en utathria
de religió. de P , ornsa. de publi_
P/1

eacions i en lee reunions peblinues. com tambe davant ele
Tribunale;
e! Dret de mantenir a llers
despeses inst itucions benefiques. religioses, socials o escolars;
dl En el districtes on la miaorta ronstiturix una proporriii
considerable dei la pobineiei. la
instrueci ó a les escotes primhries do l'Estat serä donada ce

la llengua de la minoria, i una
part proporcionel de les consignarions alrilmides pel prossupost de l'Estat o rls prossu-

Full de dictan

'ovale a fins de religió.
deelucació o de caritat, es asseenreda a la minoria.
MINORIES PROTEGIDES
El respecto a aquests drets
de les minories nacionals toa
irnposat, sota la garantia de la
Societat de les Nacions, pele
Traetats entre les prineipals

rehedora

interessat. Ces que aquest no
sigui (iel mateix parer que la

i totes les religions estan en

b)
materna

troba

petició. la comunica a l'Estat

postos

UN SALUT A MARIUS
AGUILAR
El nomenament de Marius Aguilar
per al càrrec de director del nostre
susceptible collega "El Día Gráfico", potencies aliados i assoeindos. i
ha passat a través de les columnes de els Estats de l'Europa Oriental.
la Premsa barcelonina amb rosa m- Així, dones, les úniques minoenor excessivament médica. El fet que ries que rebien una garantia
el nostre diari i el seu diari hagin protecció són les compresos
tingut alguna topada en aquests dar- dintre les fronteros do Polònia,
rers dies, el fet que ell i nosaltres
Txecoslovhquia, Ingoslitvia. Romarxem per camins que no convergeimania, GrMa, Arninia, Ausxen, no ha d'imposar-nos un silenci
tria, Bulgäria, Hongria i Turmesquí... i injust. Marius Aguilar, nat
quia. Aquesta Insta, pere,
lora de Catalunya, ha estat un dels
anal eixamplant-se.
seus amics més constants i generosos.
La p rimera Assemblea de la
No hi ha pintor o poeta de la nostra Soviet:1f de les Naciors, el dia
terca que no li hagi inspirat un elogi,
15 de desembre de 1920. sota la
o, si més no, un comentari benèvol. proposta dele senyore lord RoDes de "El Poble Català", des de bert Cenit. Motta i Benes. rx"L'Esquella de la Tortatxa", des de pressä el desig out, : "En PI vas
que ele Estats hällies. cauchsies
"La Campana de Gracia", des del
l'Albhnia tossin attmesos dins
mateix diari que adés ha començat a
la Sujeta!, l'Assemblea els redirigir, en ha demostrat un interés
per les coses catalanes, que cercariem romanés sIe prendre les meses l'adebades a les planes de "La Vanguar- res conduents a assegurar
dia" o de "Las Noticias". Ciutadà plicació dels principie generals
de mide Barcelona, ha tatgut el bon gust inscrito en els Tractats
dedeixant per al ! immi- Pelees." D'acorui amh aquest
en 1920.
grants scuse bagatge el to desmen- ajo. Albänia i Finlàndia
i Estenia. Letenia i Lituenia en
jat i la ignorancia presumptuosa.
a la Speiefat
Al costat del periodista foraster que 1921, ingressant
de les Nactons, ene-tetaren lamal cap de deu anys de viure a Barcede
respectar
les
be l'obligarte
lona no ha llega una sola poesia d'En minories
Ilurs territorio.
d'En
Carnet',
no
ha
vist
Maragall, ni
una sola pintura d'En Sunyer o d'En PROCEDIMENT
Per tal do fer efectiva la seva
Canals, no ha sentit nam la necessitat
humana, ni l'imperatiu professional de proteeniii a les niinories que ti
conèixer l'atmosfera que el volta, l'e- estan oneomanados. la Sociotal
xemple de l'Aguilar bé mereix un es- de les Nacions ha hagut d'establir un proreditneue basat en
ment honorífic.
una nonenria del senyor TitD'altra 'batuda, prescindint de les
orientacions que el nostre anne pugui toni. Es aquest, on sintesi•
assenyalar al seu diari, a nosaltres, 1••n•••••n•••n••••••••n•n•••n•n•••••••••••nn••••••
periodistes, ens ha de platine ei fet que
DijQus vinent publicarem una
la seva direcció hagi estat encomanacrónica del nostre envio" cupeda a un collega, sense altre títol que
cial a Txecoslovàquia, Eugeni
aquest.
Xammar, quarta de la serie
Conformes que el periodisme sigui
Nacions 1 nous Estats,
Velles
el batxillerat d'una colla de profesabone elevades i lucratives. Oposats a
sota el títol
qui es converteixi en una mena d'enI través de l'Esluvaqula
treteniment de milionaris tastaolletes.
Carlea goldevila
allIberada

noria i les obsorvaeions del Govern interessat sers. conjuntaMer.t i lol seguit. roinunicades
als membree del Con sell. a 111 ol
d'informa( UA. Oualsevol nitre

membre ile la Societat pot obtee
nir-ne lambe la conninicaci6, si
ilemana.
Fein /1 e nninnirari PI p e•et.dril invita dos nitres membres
0T1
del Corleen a P'NZI P W12
l'afeo'. Si lin d'ells n
eonseller ho troha

nrt
assenvalar-lo a ratenelti del
Consell, (mar neti e st rehe eene

oernent, "pr000drix lo tal manera i dóna Ir& iustrureiona

Otto eereblin ripie-mied o s
räPin". Una divergenitei

C1

pri-

rn qiirstions de . drrt P ihn .fet
entro l'Esta! intreo e. al i !II

membre del ninsell té e:tejedor
internacionel, i seeeme
mes de ' l'artiele XIV tlet
seró resolt cense apel.lach n nor
la Fort permanent de .Teisifela
•
int em n ae i On al.

ACTITUDS
Pot horn afirmar. dones. que
la Societat de les Nac ions. ara
(toril ara, nonnis protegeix--1
per un proereliment inipertece

tessim--alguns ditets dellgenes
Davant ai7:11. uta. irtt I1nd negativa de protesta i
desinteressament pot abellir
certs homes i emes pobles;
pere no és acinesia la que ten
de monee els rsperik 3,

tino vrtleu eam el tri01, avinçta,,
h.; que sigui poe a pese i a re ,.1t-%

lens, cap a un ideal de just14
cia.
Dins de la Societat de les Na.
dono i t'ora d'efln, fa t emps (pie
ve menant-se una eampanya
favor de l'extensió dele dretl
minoritaris i de la mejor Mea
elicia de ilur preteceiö. q(ei
ha començat de t mar resultats
esperançadors, interessants
conèixer. Collaborar en aquest,
rnoviment. assenyalant .1?te.eles

i aportant solueions, ns l'aittituet
que a nosaltres ens eonvn i ose
pertora.
tritobut

LA INA1JGUR4C10
DE LA V ASSEMBLEA
Ginebra, 1. — Aquest mati
inaugurat la cinquena Assemblea de
la Societat de les Nacions.
La delegació francesa. especialment
els scnyors Bourgeois i Briand. han
estat objecte grans maniíestacions
de simpatia per part dels delegats de
estrangers
.
nrIcin' P ekidfers
INEal itministre
ga. M. Ilymatts, ha prcsidit la sessi4
inaugural. Ha fet un gran elogi de
la laber de la Societat de les Nacions.
assenvalat el valor del Pacte de
1..nrulre: i ha dit que desitjava que
aquests convenis que han de consolidar
la pau del món han de multiplicar-se
si es vol que el món entti en una nora
era. El senyor Hymans ha acahat
dient que la Societat de les Nadarte
era ja sin organismo indispensable per
a la pan, car la seva rnist:O consisteix
en un:r els governs de distints pulsas
per Mtja sie convenís preletics. Cal
donar a la nora organització de la pul
una estructura iuridica i politice i
establir mt ricins de seguretat que no
s'oposi a la idea de patria. idees perfectament conciliables. La pau
podrá éster garantida si no re torni
al regnat del dtet i de la fidelitat ala
tractats signats.
El discurs del senyor Hymans ha
estar molt aplaudit.
La delegació francesa ha proposat
al ocluyo/. Motta per a la Presidthicia
de rAssetnblea.--Bavas.
(Continua a la ~MI it
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de les Corts Catalanes, davant al ele
Pere116, Pi, 7, bis; Petritxol, 17.
Villarroel a Josep Gi11711CZ Coleas,
Pabrica. Vendes al detall.
ele dinar, anys, produint-li greus ¡vi-itagió de França al cementiri dc Sana.
cus.
d:5 a divet . ses parts del
Convucat per l'Internacional H.A les onze.
El tiefer bou detingut. El ferit /un meopatie Gema de Londres i patro.16
Dan Blanch, de tres clics, Ledel
carnee
de
Dispensani
1
cinat per l'Acadèmia Homeopàtica de
"
46
de Sala An- auxiliat
pant , 20 5 , al cementiri
42
"
44
Septilrch.
creu. A les unza
•
' Barcelona, ovni, dimarts. a les deu del
38
"
mati, al saló d'actes del Foment del
ialtaananne[snmsemminetril Treball Nacional tindrà lloc la sessió
Igi
DETENCIO D'UN RECLAMAT
in inaugural del Censen Homeupe.tic InLa policia procedi a la detenció d'un n Tres roses sfon indispensa- ER
e
io.,.. per 'a:-snPa ai
ternacional, primer de la seca classe
la
.subjecte reclama; per atemptat. Es
79
que se celebra a la Ilesira terna.
Soler.
dio Valero Lecha53
"
L'important notnbrc de nacions rei PLAER al
presentarles per mitjä de delegats, eis
d
CAL RESPECTAR L'ACTORITAT 2
interessants ternes que es debatran i
Per mojar-se dun guárdies de seii
les adhesions rebudes. donen a aquest
guretat. a la Y:4a de Sant Jaume va
acte una gran transeenciéncia, que c,mésser detingut Agusrí Marco; Cantan.
prendran e/5 que simpatitzen amb el

ra

tjP

AMA IMPER Ie l V. C HY
EL GENERAL LOSSADA NO
REP
Cena que no passa res d'anormal ni
de particular. el general Lossada fa
quatre dies que no te res per dir als
repórters que fan
informació al Gotera
•
3
civil.

El dia 5 del que som. a les quatre
de la tarda, tindra licc a l'Hospital
Ilc,meémata del Nen Jesús la visita
dels metges que assisteixen al Consell Homeopàtic Internacional de Barceiana.
En dit ame es lliuraran les insignies
als sems protecters i es projectaran
vistes d'Hospital; homeGpates del món.
. LEs Ferran, 14. Casa
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FOC A UN MAGATZEM DE
DRAPS
Diumenge. a dos quarts de sis de
la tarda, es cala lec a un tna:atzem
de draps del carrer de Bravo Maldonado. 4. propietat de Ran-. ,Ja Palau.
Els bombers del Parc lsi acud:ren
de seguida i sufocaren el foc al cap
. " estona.

le 4

PZRAIGÜES CARD08
Portaferrissa, 10
ACCIDENTS DEL TREBALL
Aliir al idgdia fou auxiliada al
Dispensari del Poble Nou, Meced Canés Domingo, de divuit anys, la qual
prengué mal treballant en tina fabrica gasoses. Eché fortes feridcs al
cap.
— Joan Grases Sabat, de chiquanta
ilustre anys, que sin al correr d'Anin•
ha, 23, tot treballant en la Inunde,
de la linia aeria de la Companyia tic
Tramvies, es causà una ferida de pronóstk reservat.

• Coque:tia, 2C. -- Tel. 28 5 3 A.11

:NOTA---Oluilinitope•-on dio•,
ow al Vildilt lin ini¡a . , • ialtl. tu-- co
e .,,• do genef es i is, 1 , 111 0 t1 • 11 1 .. u
gi vCrn, ;01.1. 50 '; de rehniaa E
3 , ,, ! •;, I nt id,. Inaitent a exani:- ed
el nar i , n
,,, l'al' els nostr, , ,, Le
Ti
•
klEI
NI
ENTRACt. LI-WRE
ti

nileetam,2mrze GIGE:mmaiaamii:
'UNA NENA PERDCDA
A l'estació de Franca ,un guardia
unirá troba una ;lenta extraviada i fon
dMositada a la Comissaria de pobres.
El3 pares de la noia diu que es dines
Miguel Ferrer i Rosa Ferrer Fa.
Assabentem al públie, en el
se u propi 1111 P rii1i, • tic -eon
eolleccionar els anuncis de la
Perfumeria Gal, que sOn
miento a les capse.3 sie lluinins
de don ej.:Mi/31s. Han ifesser
guactlades les eolleceions, sonso enviar-les 11 la Casa Gal,
fins que aquesta Iiti, el vinent
un'A d'octubre, les condicions
del eoneurs, els preseuls que
adjudicara i els llocs on hallvan tPesser lliurades les mil,aecions.
ATROPUL
Anit, a les ;mil. en , passar per la
placa dr. 11. Universitat fun agafat entre dos tramvies de la linia 29 Boaacultura Mimen, de 48 anys, solter.
Al dispensad de la placa de Sep,:.1veda, un fou portar, li apreciaren mia
forta commoció pulmonar amb probable hemorràgia interna, da pron¿aaie.
reservat. Un ere auxiht fou traslladat en un colee particular sea
domicili, carrer de l'Arc de Sant CrisEstor, núm. 6, baixos.

A les cascs deis ser:9ms e, toca
Clam-Sors, etiqueta cerda, ser.
'L'INCENDI DEL VAPOR

"RIBERA"
' Dissalue a primera hora de la nit,
i a fi de deixar del tot eafrigit el
foc que slaria declara: a la bodega

núm. 1, i a ti que no corregués a

altres bodegues i departaments del ' val4411, Hin &ten:lira inwndar l'esmen-

1

•

homeopätiz.

De deu a dotzc del mal: i de =is
a vuit du la tarda, els d.:es 2. 3, 4 i
5, tindran lloc les sessions successives; de Mur deseurnifianient en donaren, compre als ilustres lectors.
7.alb do To
d?r.sar.: -4, 5 a
cada dia
guar.s *:" 8, i din:u a
s i-.na , d'e 9 U 11.
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TOPADA
Al cal ase del Clot 1111 auto topa
mil un tramvia procedent de Barcelona i donä una rolla cii rodó, anant
a parar a la via del costal, en el moment que passava labre tramvia, procedent de Sant Andrea.
L'auto restá destrocat. Per sort no
h: llague deserilcies personals.
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en diploma lionorinc i la tercera part
de les rendes produides pel capital afecte a la fundació a Na Carme
vidna d'En Joaquim Draper. i a En
Juli Jorque. l'Al del intisic N'Antonl.
Segons el disposat va esser lambe
llittrada l'altra tercera part de les rendes a les Germattnes del:, pobre:, en
concepte d'alincina anual i perpetua.
Seguidament, despees de breus paraules enaltint la bona mernäria del
Mestre la presdintcia donit
Ir ¡Mil l'acte.
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PRE,\IIS A LA VIRTDT MATERNAL I FILIAL
En sessió pública van esser
al local de 13 Soci -tat Econötnica liarcelemesa d'Amics del Pait, els premis
a la virtut tnaternal i filial, fundats
pe mestre compositor En Ramon
liessva i Barrera.
Presidí l'acte el president de l'Eco.
ninnica, l'Excm. senyor Francesc Ping
i Alfonso, i el secretari general de la
Corporació, En J. M. Lopez Picó, Ilegi el- programa convocatimia i el dictamen de la ponencia qualiiieadota dels
expedicnts preseniats, Ilitmant-se des pres els premio concedits, consistents
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reurd, a a l'estalge social la poni.ncia
encarregada de realitzar les gestions
resultants , de les conclusions adobtades
i del nomenament de les cornissions
delegades ea entelar urs dels partits juregió.
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LES 14 11E1E3 MIAUS DE SANZ
Una formidable eNlibició de l'equip be!ga
a les primeres hores : L r-2S causes de !a seva
retirada : Eis catalans fan un brillant paper
La necessitat de construir un Velädtom
L'ACTUACIO DELS
CORREDODRS
Peques vegades s'havia dona' Pospectacte d'una Ruda tan
superlia i magnifica, com la registrada durant les primeros
de la trad:cional prova correguda enguany.
A aixa va contribuii-hi la formidable parella belga DewolfStokelynch, la nianela d'esprinlar i de rellevar-se deis quals
va causar profunda sensació.
No obstant, els que hom ja considerava vencedors indiscutibles hagueren de plegar força
abans de l'acatiament de la
cursa.
A la divuitena hora. Dewolf,
visiblement indisposat. abandona; el seu company formava
equip amb Alegre. Però a les
dues Iteres aquell tela el mateix
final. Causes! Segons els belgues, han estat objecte d'un inleressat mal traelament per part
dele seus segons, que eren locale; fins els acusen d'haverlos .donat begudes intoxicades,
i que presentaran una denúncia
prop de la Federació Belga.
Aixä, certament, seria greu,
hom es resisteix a ereure-lio;
eernbla. més aviat. que els belgues. no acostumats a cútret
sota una furia temperatura, es
prodigaren excessivament
Buce esforços, i això. afegit a la

.444-44MOTOCICLETES

fedeändiardi
9116
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HP.

SUBIRANA

LOE
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t o ca cura en els alimente i
ibis del gla. els produí una

orla indigesti6 que exbaurt
In re l'orees.
Es lamentable que aquest
trplit, que s'havia tti ret le e sirn:alíes del gros per les
alises esmentades no ',optes
.eabar de donar tot llur rendinent. i això ten perdre
or a la feble.
No obstant. hoin ha de subatIlar Pesplendida actuaeiti
tele corredors catalans. pie es
inmportaren durant tola la inc.
la d'una manera com ja.ques vejades haviem vist.
Jatier-Regnier, va esser Pejuip que mes es distingí per la
teva resistència. mantenint-se
:erms a la davantera fine a acamar la turca. La parella Tres-

1•erres-Farré. féu prr , dizis inoll

31 nivel' dels ant,H
Puna manera

.1

l'en;

YULCANITZACIO

REPARACIO
NEUNIATICS
ESPECIALITAT EN EL
CORD-CABLE

CAMBRES

Comerç, 26.-BARUELONN
aue se'ns revela neva ment
in sprinter invencible. No hi
lobte que aquest corredor ben
iviat ellaura imposat totahnent
els allres en pista i
e sprinter. Alegre-Eseri p li. 1t1111:e(! es destacaren. 'memo de re_
den lee seres facultais.
La parella deis germans DarMadrilenys, per la duresa
('aquesta cursa. tainbe
'en d'una manera espientlnla,
renaix e nt tren aviat la simpa:in del

Quant a Pequip Dances de
'Supuy-Texier, al ilustre erileri,

lii podien donar ja de si el que

1onaren en nitres ocasione, per
ra-6 que la sera edat, ja tan

ivançada. nct vol donar mai el

..endiment que s'esperava.
S5 una cosa que s'hauria de teSir mult en cumple en formare els equipe de provee tant dures.
LA CURSA
Després de les dues primeres
floree, que es allí on värem dei.
rar. ele nostres leetors .en Pe-

F

envara /ele extraordinarls fine
a l'hora cine, on es manlingue
i q record local de velocilat,

Ire d'aquestes llores es l'eg1S1raren les baixes d'Espany.,1 i
Sans, el -primer d'una e:tienda i
el segon per indisposicin. Rebu II al
es forma l'equip

id. uara-Eserich. Eins aquí es

iluien 1.300 volles amb 172 quili.onet res 290 mitres.

1cfes-fleda1133 artisti4n3
Pròpies per a esport

Eduard Segura
PLAÇA REIAL, 15

De la volla 6 a la 12, Iii
gue entina, registi ;lid -se be» jaiques coses d'importiineia. Eis
belgues aennseguiren premilre
una volta aprofilan1 la valmosital dels moments, i pot dir-se
que per sorpresa. Tambe dintre
d'aquestes es registra la haixa
de Carpi, quedant Alegre sense
companyi i a l'especial iva d'una
altra retirada, a l'últ im decidí
aquest corredor actuar de mil ja
en mil ja llora.
Al final de la dotzena hora.
Texier s'avaneä amb l'irdent de
gua nyar una vo/la. essemit. seguil per Telm Gareia, acenseguint tots dos els seus propòsits. Al final d'aquesta hora. que
era la meilat justa (le la cursa.
es registraren 2.610 voltee: 347
quilòmetres 130 nietres.
Fine. a Phora 1:i no passä res
d'extraortlinari: Unicament al final traquesta bi llagué diles
caiguaes: a Sloeckelynek li falla
el tubular. caient, i Janer. per
no ensopegar. fregit la taima i
també caigué. afortunadament
sense conseqiiimeies.
A l'hora 18 Dewolff. indisposal. abandona. i el seti company
Stneekelipuk formä equip amb
A tlegre. A la volt a 19 hi hagué
una gran lluita iniciada per
l'equip Regni p r-Janer per tal
de situar-se a la davantera,
aconseguint-ho despre de den
minuts verilablemen/ emocionan t s.
Saura. que liarla estat ja atices vegades reeonvingut pel
set' comportament dintre la
pista. el Jurat l'exclogué de la

/airea. essent ben rebut pel ptiblic. A la mateixa volta e/ belga Stoeckelipuk. allegara lambe una indisposició, es /l'U Hl,
prolestant-ne el públic. Alegre
forma riquip arnb Escrielm. el
qual Jimia quedat vacanf de resultes de la retirada obligada'

de Saura.
A la t'olla 21 Pequip francés
es retira. essent també mal rebu( del públic. pel pretext amb 1
quelto feren.
De la volta 22 al final no
suceri res d'anormal. sin6 es
el gran nombre de primes que
l'oren disputades a gritn tren,
i per tant antb emocionauts
sprints.
Al sprint final s'hi disputa
la prima de la I'. N. E., arribar-ti a la meta per l'oree que
segueix:
I.A CLASSIEICACJO (4ENEHAL
Printers: Regnier-Janer. 4.86.2
volles: 6;6 quilbmenres 646
metres.
Segons: Tresserres-Farre, a
4 volt es.
Tercers: Germans García, a
9 voltee..
Onarls: Alegr e -Eserieh. a 22
lA NF.CESSITAT DEL VELOprifiM
Aquesfa eurea de 21 llores,
alavorida per iin temps
p!Pntlent, s'in\ visl enrrespos-

11111 .

11(

i

Compionats peniesulars e Nataciii

111all.rial

EIS

110111 1 . 01 observar una cree:mula

Puig estableix el non record catata deis -100 metres. :: El C. N. B. es retira
de I'l-asscra biea com a protesta de l'oposició injustificada que se E fa.

devela i en condicions.
Ni, hem de deixar dc lila
aquest intitorlan1 aspecte del
delsnic i majormen:. ara 1111P
en l'a fici(1 a la hideleta.

LES P RONES 11E. I.'ESPt liii
GIGLIsTA cyp,ALA
Diumenge tingueren Roe les
;troves socials ele 100
tres de l'Esport Ciclista Catala
sol(r p P1 eirenii (le P011ralbesCubilles-1)rdralbps.

La so p lido es dona a Iles 635
als 16 eorrellors que PS prPSP11-

RESULTATS DE LA SEGONA
JORNADA

1111P/1 1101e 20 inserits, duent-se
la cursa d'una manara rispl(M-

brea de pit
Primer. La g uia. 1 m. 41 s.

400 metres,

d'Ala i umcutll 'iclti1mm'lida. Bit/lucro aeonsrgui bon .1viat prendre
molla distimcia
l'escamot
general, t' ilmi liortauti
espléutlidament
fine a arribar a la

2-5 (C. M. A.).
Se e. on., P. Pérez. 8 tn. 24 e.
2-5 i C. D. Fortuna).
Tercer. I. POrez. 9 in. 24 s.
100 metros, esquena
Primer. Berjilllo, 1 111. 38 s.
(C. D. Fortuna).
Begon, Lagm'a, 1 imm. 41 s.
(C N
)
Tercer, L. Oibert. 1 in. 41 s.
9-5
M. B.).
400 metros, estil More
Dues
Resultat:
Primer, Méndez, 6 ni. 20 s.
(C. D. Fortima').
Segon. Valdés, 6 ni. 25 s. Arenes Bilbao.
Tercer, Puig, 6 in. 29 s. 2-5
C. N. B. (reeord Catalunya).

mota.
La classificació general queda ron) spgueix:Francese Raquero. 100
quilOmetres, en 3 hoces i 14
minut s.
2. Miguel Roca. en 3' 57".
3, .1. Fuster. 4' 09".
4. .1. Batista. 1' 10".
5. P. F'ontanella.

II".

7. .1. Roura. I' 15",
8. P. H a rem 4' 29".

9. A. Farol', 4' 35"
10, J. Aros, 4' 50".
11, F. Manresa, 5' 08".
19 , J Tena. 5' 19".
L'organitzad6, perfecta.

Salts trampoli

l

g01 " F. C. Farce'oir

Ortiz i'Alieant), Uli6 i Tort

(C. N. B..
Final, estil Illure, 100 metres
Primer. Peredejorili. I 111..

LOCALITkIS

13 s. 1-5 ( C. N. B.).
Segon. Berdernas. 1 in. 13 s.
4-5 (C. N. B.).
Tercer, W. Frankeen, 1 m.
14 s. (C. D. Fortuna).
(Mart. Forres, 1 in. 18 e.

dies
dies
2 i 3 seran IliuI rdes
Ele les localitats corresd ponente ale abonament S
f ertinanals; els dies 4 i 5
r quedaran obertes les taquit. iles exclusivament per als
:;eilyors socis, posant-se a
la venda pública les localitals i entrades restants a
parl ir de dissahle, dia 6.

-

(y . N. B.,.
800

metres, relleus (4 per 20)

Primer. equip C. N. B., 12 111.
16 s. Peredejordi .Bertleinas,
Puig, Fahregas.
Segon. equip C. D. Fortuna.
dc Sant Sebastia. 12 m. 48 s.
ASSENIBLEA PENINSULAR DE
CLUBS
Diumenge ti mati celebra l'As-

+4111•9116•Do-

SERVEI DE cIrt
I INFOENI:CIONS
A partir de diumenge vinent, dia 7. quedara habilitada al "Cali . Cohin". una
secció que la direcric;
inateix destina exclusivament perqui. puguin
garse i confraternitzar els
Socis del F. C. Barcelona,
després (le rada partil.

Per a major con-indita(
dels mateixns, comem.arall
a donar-se, de moment. els
rrsultals dels prineipals
.partits jugats a Catalunya,
i una vegada estigui habilitada la installació radio_
telefüntea, t • Is dels mes importa/As que CC juguin a
Europa.

VELA
EL TROFEU
Diumenge passat, al matí. se celebra la primera prova d'istiu del trofeu -Maravilla - , que organitza el
Club Matritim de Barcelona.
El trajecte era des del Club a la
bola del Llobregat i tornada, amb
un total de set mines i mitja. amb
1:ona tnar i vent del Sud. que permete realitzar una cursa espléndida.
Mancaren a la cursa algtms nichts
i el "Giralda III". que hi pi-engaté
part, es retarda considerablement.
Guanyä la cursa el "Giralda II".
dm N'Euseld Fiertrand i Serra, que
patromjava SI illieri , ami' el tcuips
de 4o rcuitm mli- j8 seg.-ins.
Per a din:nene vinent s'anuncia
la segona prova, en la qual s'assela que hi prendra part el y acht

semblea dele Clubs (le la península,
que fou molt rnoguda. car de MI atttuvi s'observa tina gran oposició dels
clubs nordenys i del C. N. Atletic contra els elements del C. N. Barcelona.
.4 conseqiièneia de l'esdevingnt.
aquests C3 retirareis de l'Assemblea i
dels campionats, participant els nedador en les peones de diumenge, fóra
de concurs solarnent per deferencia
al Cercle guipuscoa, organitzador del
certamen.
Ahir a la nit arribaren els nedadors
del C. N. Barcelona que anaven a Doi si lié volguérem consultar
algun directiu a propòsit del succeit.
tots es tincaren en una absoluta reserva.
Probablement (lema podrem ésser
més extensos: direm tan sol, que ert
tractar-se de la desqualificació que
s'havia imposat a alguns nedadors
l'equip °limpie -1 que tots eren del
C. N. Barcelona - l'Assemblea decidí
ratificar-les i que corneneM a regir
des davui.
Ei;talment es constituí un Comité
tècnic format pels senyurs Masriera
fpresidentl, Gil fseeretaril i Deulofeu
(vocal).
En canvi l'Assemblea no prengué
cap ,-anció contra el; directius que
acompanvaven l'equip olímpic, entre
(1s quals tui havia el senyor :tlasriera.
Ja hent (l)t abati, que tot aquest
afer esta cridat a donar molt inc.
cmltltìm tornarete a parlar

RUGBY

talen', Barcelona, Natació Atiene Esportiu Espanyol i 1-lel1énic, per manea de pagan/ea/
Mai no hauria clegut que la Fcderaciä Catalana de . Rugby, després
de l'Asseniblea (le la Federad(' Espanyola, en la qual 'es dissolia la Federació ' Catalana, Migué:: l'atreviment ale publicar simblant nota.
Perit,'considet7tott-lg publicada, he de
fer constarl que mai el Club Natacie
Barcelona no cerfm tbotat de baixa
(le cap ,entitat--i n'Oh meny's
(melles que n161/ fines (le l'actuacid esportiva,-..per M'anca de pagatnent.
Només he. volgut fer Ilum sobre
aquest pum, que afectava l'honorahilitat del Club , tenint a lit vostra
disposiFüi . tots ele' documents que
hagin (rae:re:Jitar la v”ritat (raquestat afirmara')."
.
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BOXA
CAMPIONAT PENINSIT.tit
PEs WELTER
Dissable vinent ha de celebrar-se al Pare aquosl eamplo¡mal, entre llicard Alls, earnpitl,
Jim Mora ri. clialleugor.
Ricard .‘1's, que s'ha entrenat
firs ara ./i Ma 1 era t es troba ja
a Bctrcelona. on emitinuara treballant fins dijous.
Jim Moran. a les ordres del
sen manager :Ir. • Ilerlys, prossegueix aixi mateix molt activament els sens entrenaments.
i servint-li de sparring partners
el pes mitja Abdol-el4lebir i altres boxadors locals.
A la mateixa reunió. Tontas
Cola boxara contra .lIt'ans Carlizares, renovant la lluita interessantíssima de l'Estadi
:Montjuich. en la qual el pl'imer
va demostrar davant l'ex-rampió del pes ido= linee aptituds
rema rea bles.
ABDEL-EL-KEBIR
coratjús
marroqui, que ha fornit davant
del nostre públie tres combats
admirables entre boxadors
elasse, it s, malgrat els seus 19
anys, un atleta de grau esdeve»Mor. Ara ens ha assabentat que
011 no 4 pas rifeny. sind • fill
de Casablanca, país sotrres a
Franca ja de Lenes..
Fet aquest aelariment, afegeix que, cont a boxador, repta
tots els pesos weiters, mitjos
mig, forts espanVols.
De mornent Tontas Thomas i
Alleni han recollit el repte.
CERCLE DT.SPORTS
Agites, siniipùhic u

VERDAGUER
Aquesta novena entitat ha organitzat pel dia 7, al matí, al seu estatge
social, Nàpols, zis una reunió rle
boxa, el . programa de la qual publicaren] oportunament.
No ohstant podem avançar als nostres lectors que sera a base de quatre
combate entre valuosos elements del
Cercle, amb la cooperació de notables
lxixadors prolessionals. Tambe
batirá. una . exhihició de Ihtites entre
l'olí/ripie Soler i un altre excellent
Iluitadnr.

Fitric g de Poductes Cerárnici

DEI, C. N. 13.\12CELONA
lleco rebut, signada pel delegat
del C. N. Barcelona al Cernid- de

IZac l es tic l'cWncia i arec Ics te censtrucció

Ccsimir Vicens
Lteepatz: Tallers,

72
Telefon A.

5C59
Fabrica: Carrer Eena v en: 1
prop de la Travessera
8an5)
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Rugby. 1 següent aclariment, en
replica a la ntsta oficiosa de la Federas-te Catalana de Rugb y . publicada en redicie mir divendres:
Diu el ' Ristre comunicant:
'Aquesta nota explícala l'actuació
(le la FederaciO Czdalana (le Rugby
durant la vinent temporada din que
ha ores l'acord de donar (le baixa
de la dna Fetleracie els Clubs Na-

FUTBOL
L'Europa bat el Sans per 2 a O :: Les exhibicions del F. C. Barcelona i 1 acaiament
del jugador Piera al Club :: Encara que
seinbi impossible a Lleyda ha estat elegit
el Come :: Els 1ties partiís
I.A COPA AN/S CASTELLS LA
GUANYA L'EUROPA
No pedem dir que la temporada
(le futbol hagi recornencat; a tot
estirar podriern escriure que la temporada ha estat represa amb mes
empeuta, si cap, que durant Itt 'surnmer season-.
Que el jamás -pacte de Sane - hagi plegat veles és encara més significatiu que el debut casolá i en
iamilia que havia preparat el Bareelona,
tOtadent, dones, que si la ,anicula
d'abans d'ahir va esser més insuportable que a mitjans d'agost, no fis
pas menys cert que el començament
(Id Campionat s'apropa i les Juntes
respectives -abandonen Iturs precienpacions estiuenques per dedicar-se
/mines a la preparació dels seus
equips.
Per la riostra pgrt, debutärem
anant a veurc el Sans. que s'II° feia
ami, l'Europa; s'anunciava com utt
match revenja d'aquests darrers per
la palissa que pues dies abans havien
rebut. Diuen, i nosaltres no en (Intitula, en sospesar ei valor real del
si/imane equip unionista. que aquest
será veritablement perillós el vinent Campionat. Peni per a aixi, es
precís quu els seus jugadors no
prenguin fume i no es gronxin en la
il-lució d'imbatibles que és la que
mes sorollosos fracassos ha tenortat als "asos".
Si realment es vol sostenir amb
coratge un partit de futbol. la primera cosa que ha de fer un jugador
és dormir reposadament tota la nit;
i, en vernal, si abans no ele llaguessim vist al Velòdrom en veure la
manera azul) qué actuaven alguns
dels equipiers de Sans, ja hauriem
endevinat tot seguit que no era la
nit co que més havien aprofitat.
1-1( m dit que el Sane t'en un partit molt inferior al dels (los dinn'eliges abans i que 7arament
ci rendiment exigible als seus components. Per una vegada se li pot
perdonar, a condicie, lucré, que procuri aviat reier-se amb un brillant
partit.
Som els primen: un esperar-hu,
per parlar con/ cal ilels Bimcm, PeiOró, Martínez, Gularems i 'edret,
que taza elan distingit cci ti; partime estiuencs i que per això mateix
no ene fou possible d'elogiar,
L'Europa guanya per 2 a o; ele
gols ioren fets per Cros i Olivella:
.en vernal ho van ésser superbionnt.
Si la davantera gracienca fni /1112
exhibicie
d:rictu

sense mácula, en canvi, la resta de
/ equip no passa de mediocre, : el
Sans pifia. ducs ocasions únique;

tu marcar.
Amb tot , l'Europa es mereixia he
victòria. mar va jugar mes i itrub
mes uncen que els seus contrincants.
El partit ion arbitrat Per Lernmel
i va mantenir-se correcte, amb una
primera par t superior a la segona.

AL U. C. BARCELONA
Diumenge el Barcelona inaugura
la sera temporada arnb un tantég
de jugadors per formar el seu prliner equip.
Els socis hi acudiren en gran nomine i cs complagueren a apreciar
l'estat d'entrenament ett que aetuatment es troben eis jugadors del cercle
Prirnerantent se celebra un partit
entre els equips segon i tercer, cls
quals es presentaren de la manera
següent:
Equip A: Norens, Trulla, Morete, Sabaté, Jiménez, Ortiz, Peitx,
Fuster, Rasch, Sampere i Sancho 11.
Equip lit Bofill Blanes, Molins,
Llobera , García, Rodríguez, Parera,
Arnau, Borren. Escaitch i Just.
Després d'una partida tuolt interessant. en la qual es destaca el
joc ¡le Fuder, Ravell i Arnau, guanyaren els Manes, per 6 a 3, dominant gairebé tot el partir.
Immediatament després es corneegaren ele partits de tanteig per durse a Cdt, la confecck, del primer
equip i reserva del cercle.
Jugaren primer les seleccions fortnades per:
Blanes: Bruguera, Walter, SumoCa, Bosch, 011é, Blanco, MartinezSagi, Riera, Broad, Larte 1 Pabi.
Blau-granes: Uriach, Conta, Sola.
Torralba, Elias, CamIla. Vinyals,
Martí, López. Alcántara i Sagi.
La victäria a l'equip blau-gratia,
per un gol a zero, marcat per umcäntara.
Al segon partit les selrecion, ,5
conetituiren de la forma sepia-mi:
Blancs: Bruguera, Coma. Sumen',Ca, l'orralba. Blanco, 911e,
Sagi. Vey, Bread, Lane i Bale.
Blau-granes: i v riach, Sola. Walter, Boselt, Elias. Carulla, Vincals,
Lopez. Marti, Alcántara i Sagt.
TantW correspongué la victeria a
l'equip !dan-grana, per 3 a t. marcats dos per Martí i un per López.
El gol de l'emito blanc el marca
Broad. Fou anullat. per oif-side,
gol a Fermio vencedor.
Al darrer partit els equips es ore-egueix:
-eni.....
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POMPES FUNEBRES

[Hiel i
El

FN ACLARIMENT

fa per la en/1,1mi! a f/iiimcfa
públic. La I". E. S. s'In' ;quin
tat 1111 litt .' . xit, pel miat la fe-

liciten, eor,lialimmt.
And ,
po,ai twva_
inetit
manifest ia vergonya
que per a una Pitit ttt de la im_
1. Bar._
portanein esportiva
la manca d'un velbdudo aereptables
tant per als corredors cota per
al públic que hi ptmeorre.
La U. E. S. ja sabein que no
pol fer més del lpie fa; però
. 911'4 HP
Parga experienein realitzada
anar SP11se mes • dillteions a 1;1 ton?,
/rimen; del velödrom; cap entital esportiva PS negarla a
preeliir-hi el eoneurs,
alai la Feileraeió Catalana de
Futbol, la Penya Ritt, el Mudo
Club. l'Aulombbil Club i Lotes
les nitres entitats que pele set'',
mitjans poden prestar un ajut
definitiu a la construcciö del
velbdimn, es negaran a prestar

P011elll'S 11101411

No es tracia pas de fer 1111
liii gel11111i1 .1S; l'S
nu, s
curtslruir un velitdrom

Joiers - Fabricants
Joies d'Art
Copes

i medalles

d'Esport

Pelayo, 44.

TfKi, 5523

UESeA A ...4-1•

MMMMM iliINE1W112•1111ii2iliii•BLInteallearlial30271121earli45.1e.de

OLIS MiNERALS D'ALTA QIULITAT PER A AUTOMOBILS. MOTORS I MAQUINARIA GENERAL
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Telefons 2480 A. 1 3916 A.
Tallers, Garatge, Dcsinfecció 1 Fabrica d'Adornamenis

Campo Sagrado, 24
Vi
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Telefon 3400 A

SERVEI PERMANENT
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SOCIETAT GENERAL er AGENCIA EXCLUSIVA :
3
D'AUTOMOBILS „mal Mallorca, 277 BARCELONA
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rts , 2 de aetembre de 1924

Dima

Bruguera, Walter, Solà,

Basa. Elías, Blanco, Gascón, Mar-

t i. López, Paló i
Blau-granes: Uriach, Alorete, Truja Torralba, García, Cartilla, ViLane, Bread, Alcantara i
sagi.
elques va ésser mes anivellat,
eam ho denwstra el resultat d'empat
e un gol. essent entrats un per
Broa i Ealtre per López.
Els tres partits de tanteig es jugaren a rad de /unja hora per partir. arribar» a entusiasmar els socis
presen . els quals sortiren molt satisfers de la festa.
EL JUGADOR PIERA ES REINTEGRA AL sgu EQUIP
El E. C. Barcelona fa pública la
• segiient:
Itvent acatat
ndicionalment el
de disciplina que defensa el
t e -ea directiu del Barcelona E. C.,
alegrará Vicens Piera a l'equip
-a una vegada estigui restablert
os que patelx i després
als entrenaments."
....F.LECCIO DEL COIIITE.
LLEVDATA
ies da. 3I.
Ania a les 11 . 20 de la nit, cotnenei
..ess estatge del Comité i sota la
•elencia del senyor Rasen. Faserner elegir el nou Contite prona-

t

d

ts

inco

•

-

-

senyor Rosell dernana que per
raons els delegats parlin amb

riermana observar algunes acres
res d'anormal. quedant antilla... de Mollerusa. per haver-li

cEscuteixen les de Torrefarrera•: sa i Sudanell, per haver-hi acta
1 : • ala: dient que :so ¡oren pagades
fent-ho després amb
5
a l'eh:celó per tercera persona,
a • • estar autoritzada. quedant. pecó,
aa, vades per mitja de votació les dit a eleiegadons i retirant-se les actes.
bant-se gairebé en el mateix cas
Fuliola, queda rebutjada.
asediatament es 'leed% 111 manóentaulant-se una polémica entre els
Bonet. Perenya i Maleta El
a paria contra alguns extrems i
que seis torni les seo pesse. multa que els impresa. el Colambe' parla extensament sobre
• etillatget el senyor Bot li con. azabant-se aquesta dsctissió sen• eisaar res admite per haver-hi mol'7::rades de diferente classes.
aasiest tarp:Matge és el del partit

DE L'AUN fAMENT SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA
Dia 1 de setembre de 1924
EL SENYOR PONSA
A TERRASSA
Ahir sil senyor Ponsá atta a Ter
rassa per tal d'assistir al dinar amb
Otte EAjuntament del senyor Sala obsequia els nens de les colensies escalare madrilenyes, dinar que litigue lloc
al restaurant dr les Fonts .,
Ja no cal dir que Mudar hi allá el
senyor Grisçal del Castillo, • encara
tinent d'alcalde prd Ident de la C0misste. de Cultura, i una Comissió
regidors de factual Ajuntament de
Barcelona, formada pels senyors Casero. Zamora i Marimon.
LA REUNIO DE LA COMISSIO
PERM A NENT
En la reunió de la Comissió per
malicie, que per ésser dimarts se celebrará astil. s'acordara definitivament
el dia en qué hagi de reunir-se el pie
per tractar de les dimissions presentados i de la provisió de les vacants 1
el dia en que hagi de reunir-se Ealtre
pEe per tramar de l'interessant assumpte del nomenment ‚id senyor bayo
de Viver com a alcalde de la ciutat
de Barcelona.
Aquests plens que ignoren' si seran
a vessar disten que han despertar molta expectació' entre els laboriosos i
incansables regidors de l'Ajuntament
actual.
e'.1 67 `CI''')43 `l( e+ 517. Y-57
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le-coya parla d'unes multes hopo, a diversos clubs pel Comité pro•
contestant el senyor Rosell que
el Regional qui les imposä. Terna
" parlar Perenyea. demanant que se li
k:xequi la penyora. i el senyor Rose!! diu que Es impossible.
També parla sobre el Campionat ce(Sras últimament, pretenent por mi:: de calació
En aquest moment hi ha soroll i
perquè el seuyor Rosca no deiparlar al senyor Maten, e) qual e3
:enea seguit de quasi tul el Comité
sortint. amb uns quinze clubs. El sensor Bonet du que essent Eassem-•lea de primera convocatòria i havent
.:larxat les ducs terceres parts. s'ha
sussicedre, contestas» el ,Seily07 Roqui diu que no es cert. Vist
senyor Bonet tambr es retira, con• 7.aant Yassemblea amb els que que'
El tresorer dóna compte de la
ieidació;quedant aprovada i fent ale res salvetats el senyor Perenya; se
réce cinc minuts la sessió i es recomeneant Eclecció que ddna el
nt resultas: Cervera. 15; Olim15; Juneda, 14; Bellpuig, ta;
E 2( 5, 14; Joventut Republicana. 14
-era. 14.
• Tarrega diu que havent-hi sis
a
S d Ui sol bando!. el! es veu
a a dimitir, fent-ho tot seguir.
el senyor Rosell. recomanant
passions i Hutes, acabant-se
-7r.blea a dos quarts de dues de la

•

.

"

A Lleyda i a! catnp
Penya,
tet diumenge un partit entre els
• - Lleyda i Tarragona, guanyant
c ocer per 2 a 7.

s

g

•urn s PARTITS
DE D/C.MENGE
el Júpiter Velle n.1
:e per I a 1, adjudieant-se
: pa Genné, palesant-se una
-uóoribrilat dels equipiers
Nana
!a Manresa, i davant
pfiblie molt nontbrüs., el
- a venial l'equip local per
1.
- • -e negar la superioritat
a dels vencedors, eat
ei perb, que els inane/e
s ets una nelüssehi
-fe/

ó

•, s

(PlIfirmadla alije per llur

•

sobre I'lltiro, de Malaq ual venreren per 4 a 3.
Corunytt. l'Espanyol Jtt tat
,er narlit lt Iti Sera
r,
i Portugal, ven..
,1 "Deportivo" d'aquefla
ner in O, entrals leds
or Zahala.
. Ti -engoma empataren a un
.'1 dmilitstic d'aquella chii Avenç, essent un match
ssd:
1 .41 ui, Esportiva, de Girona•
' el Set/ earpp, va hatee al
per 2 a O.
El Pareeloni F. C. b Il Ag-n1Esportiva Les Cotts per
a 2,

,
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COPA RIBAS ALONSO
ge vinent es jugarb a
' rassa un partit entre l'Ace' de Bilbao, caniptó de Bisraia
do! up B, i el 'ferrassa C..
' ' r iO de Catalunya del mateix

•Ditunen
Pe
r ..
gr
el e t

En aquest partit es disputat e una artística ropa que la

e

NOTES Ir:FORIATIVES
D'HIGIENE
El tinent d'alcalde del6gat d'Hise»da i Sanitat, senyor Ntavarro, recerda al públic que l'escombrat de
les voreres ha d'altar precedit del
seu regament. El costurn
nie i brut d'escombre/e sense regar
abans és atemptatori a la salut pública, persi ste en aixecar-se la pols,
fan respirar gran nombre de gèrmens que poden determinar greus
malalties, e»sems que molestds i
brut.
Al nrateix temps es recuesta als
amos i encarregats de botigues que
els desperdicis i escombraries procedenta de l'escombrat llur que es
fa al matt. t•o han de llamear-se al
carrer. car ara resulta que si els dependents del Municipi netegen els
careces abran, de les d'ir del mata,
en obrir-se, mes tard, les botigues,
s'embruten nocament les places i els
carrera Es danarit avis a la Guardia
Urbana perque extremi la vigilancia
i denunciï !es iniraccions, per tal
d'imposar les multes que Correspongui.
LES COLONIES DE MADRID
Els escolars madrilenvs han jet
una visita als tallers de material
per a ferrocarrils i construccions del
Poble Non. Els directors els donaren
asuntes explicacions sobre funcionanien t de maquinaria i treballs de
construccions.
Diumenge al niel la colinda 1m/dril/suya eatigue al Palau de Belles
Arts presencian/ l'arribada dels escolars barcelonins que han estiuejat
diferents indrets de Catalunya.
Els nois madrilenys participaren
de l'enlucid aine es reprodueix cada
any amb motiu de la tornada de
les colindes, prenent part en la franca alegria que exterioritzaren els perlas expedicionaris.
Després, anuests, acompanyat de
l'assessor tècnic de Cultura, senYor
Ainaud, visitaren el Musca d'Art
Modem, exantinant les in s ta Ilacions
artistiques, sobre les quals els donaren extensas explicacions el personal direetiu del Atusen.
A la tarda els nois estigueren a
l'Escota de Mar. essent obsequies
antl, una seSsi ls de cinema.

e

SERVEIS
DE I,A GUARDIA URBANA
Ha fet, durant el mes d'agost,
3,9 4 serreta.
Entre aquests figuren: 6 per ferides; 5 per dispar d'arma de foc; lo
per furt •i robatori; a per ordre superior; 1 -per acres contra la moral.
Ha acompanyat a dispensaris, cases de socors i farmacies, perquè (os-

0

g en til canvonetisla Pilar Alonso
lutecia ofert al 'Perrassa E. C.,
si aquest a rribava a eampió.
En complir ara lit prometent,m
la Pilitt- Alonso Ini ()Por( anar
a ferrassa, per al partit de diu_
f.
menge vinent, a tirar el kik-of.

r

2. ESTAD DEL TEMPS A CATALUNYA, A
LES 8 DEL MATI. (Observacions de la Xarxa
meteoro/dgica catalana, comunicades per telèfon):
• El cel és cobert a la regid costera i ccmplFtament
seré a l'interior,
Hi ha fortes boirades a les planes de Vich i Bages.
La temperatura màxima ha estat de 32 graus a
Elle i Roquetes, i la mínima de ro graus a Puigcerda. _

UN PROFESSOR ITALIA ASSEGURA QUE NA TROBAT ELS
107 LLIBRES QUE ENS MANQUEN DE LA HISTORIA DE
LIVI
La gent no s'impressiona pelo descobriments dentiiies que no tenen un
ressò immediat a la práctica. La gent
es preocupa mes de la radiotelefonia
que d'Einstein. Trnha que es en el
punt precis que arriben a afectar formes practiques quan eIs invents afecten la vida humana. Per exemple,
la teoria que esta a la hasC de la radiotelefonia no te cap calar práctica En
cenan, pel que es veta el món s'ha
de transformar d'enea que el home
que m'aya a sentir "Aida al Liceu
Barcelona pot sentir "Aida" tocada a
Londres.
Però hi lsu algunes desentierres cientitiques que arriben a preocupar el
gres públic' per eme/tiple, la leerla
TARRAGONA
d'Einstein preocupa malta gens. I ara
>0h t
':«5
esté destinada a preocupar al gres ptiblic la descoberta del professor De
a S' bres
.Alartino-Fusco que assegura que ha
trobat els [libres que manquen de la
histUria de Livi.
3. VENTS SUPERIORS,
A BARCELONA. (Sondatges de l'atmósfera llnue, a kes l3 ta, sa):
Recordem breument l'estat de coses:
Altitud, n'erres:
250, 500.
Livi nasqué a Patavium (Padua) l'any
Direcció:
LES., S.
59 abans Crist i mori l'any 17 elesVelocitat en metres per segon:
4,
5.
prés de Crist. Entusiasmas amb la
Piafa de nnvols. a 586 metres.
grandesa de Roma, colgué escriure una
história que :Inés des dels seus oriOBGERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
gens fins al temps que ell viola. Aixi
Hores d'observa ció: 7, 13 1 z8 hores
ha Ser!. i escrivi 142 llibres en els
Bardmetre a zero i al nivel' de la mar: 7035, 7 634. 762'6. - Termónietre sec: 214, 25 . 1. 23'6. quals s'ocupa des del periodo que va
Termdmesre humit: 20'4. 227, 22 0, Hurnitat (c entessimes dc saturació): 90, lo, 86. - Direccid del
des de la fundacid de Roma fitts a
vent: ENE.. SW., SSE. - Velocitat del vent set it eme); per segon: 4, 3, 2. - Estat del cel: tapat, nul'any non a. de J. C., any de la mort
volós, tapat. - Classe de nítvols: strats; strats-cir rus; «mula-101111,0s.
de Drusus. La fama de Livi ion ja
Temperaturen extremes a l'ombra
en el sets temps enorme. August sentí
MiNi1112: 21Y1. - 'Mínima: 199. - 7.1inima ar ran de torra: 138. - O:enlació ternuonètrica: 6 • 2 per ell gran predileccid, malgrat qtte
Temperatura mitja: 23 0. - Precipitació aiguasa . d es de les 7 bares rIel dia muerto' a les 7 hores del
Liyi tenia conviccions republicanes. Es
elia rli la •lata..o'n inilimetres. - Recorregut
sollt en igual temas: 71 quilómetres.
corita que un home allá expressament
do la península iherica per tal de conèixer-lo. Com tantes altres coses
sin auxiliarles. 6 14 persones; ha reirá Impremta Latietana.
collit en la via pública 75 menors
Jodido. - A doa quarts d'onze: importants es perderen en llur gran
majada en el temps que va del sei 23 vells extraciats.
NÚM. 889, per redel-vació de soris de
Han estas portats a la Comissaria
Erbrer Josep Pastor contra el peló gle VII al XV. Actuahnent posseim
nomes 35 Ilihees d'aquesta Inste/tia. De
'Municipal de Beneficencia 32 homes,
Eral/cese Paloma. Jurats: natrons
gairehé tots els abres. peró, conser23 dones i 12 tnenors. Ha prestar auJeremias. Andorra. i Eahregas; obrers
ven/ petits resumo que no fan altra
xili en sis incendis.
Rodríguez. Lloren, i Gallinat
cosa qtte avivar el desig de posseir
Per infracció de les Ordenances
A les onze : Núm. (eta , per reclamal'obra completa. Posseir el Lid senMunicipals ha reconvingut a 504 percid de soto de l'obres- Augpst
La sEntücia da! Cons311
cer ha estat el gran desigs de roto els
sonea; 499 d'autottldbils: 23 de mobert contra el patró Herman 31.11!1?..
tocicletes: 49 de l 'ir:Metes:. 417 de
Jurats: patrons Fähregas, Mes/mie l a i erudits i amants deis classies. Petrarsumartkim
ea, que només va cnnéixer 23 !libres,
carros; 93 de carretons: 34 de corRuiz: obrers Mires Catialler (B.) i
din, elirigintn.:e a I.ivi: "Ah. si et
ees: 16 de conductores.
Lloret.
Incité, tenle complet!".
A un quart de dosze: Núm. to63.
SIGNAMENT D'ESCRIPTURA
La senténela dictada pel Censen de
Arel té: en un rece.) de la revista
per accident del trehall de l'oh:era
guerra stimartssim que tingue lloe disAl deepatx de l'Alcaldia ha estat
titulada Rivisla Indo-greco-italica sorCartm Russel rantris el pateó Enric
sable passat canoa (2arles Gstiu Marsignada l'eacriptura, adjurlieant al
ti una nota en la qua! es deia que el
Cardona i Manta Regional. Jurats e
tinca i Jaume SerraLPulit, per l'atrasenyor Julià Bardier, per la suma de
doctor De Martino -Fusco, dipatrons Valls. Sayal i Mesquidt;
carnosa al senyer Matieci, ha estas
79.49593 pessetes, les obres de consrector de la revista Mouscion, hacia
obrers Canyelles. Rodríguez i Gómez.
aprovada i signaela pel capita general.
trucció de les escalinates i
A dos quarts de elotze: Núm. 915, trabe mi manuscrit ras hi hacia el
Es candes/sisa al (ruin a 6 anys, ro
d'un ramal del cattil d ./sallar; entre
Lid complet. Bett aviat s'estengué la
per reclartmeid de sous de l'ohrer fomesos i tier d es tic pre S idi pel delicse
les Seccions Naclonal i Inteenadonal
sen Montobl)ia contra el parró Florest- - noca per tot Europa. El doctor De
de rohatori 4 anys, meses i un dia
de l'Exposicid, al Parc de Momia:eh.
ci Bistuer. Jurats: patrons Con, Sa- Martillo. que .ist a Napols, es veté
pre ó per les amenaces, .1 4 any.i
Ha estat autoritzada pel notad sesollicitat per representants de diverses
i
un
dia
per
atemptat
als
agents
de Pol i Barba; obrers Elorens, Lloret i academies i dels diaris mes importants
nyor Alcover.
Martí
Eautoritat.
del sisón per tal que dones detalls,
CONGRES DE COOPERATI VES
A tres quarts de &tac: Núm. "aSS,
Al Seerat el conclemnen a 6 anys.
a la qual cosa co siega rotundament,
Ha sentir cap a Bélgica, per assismesos i un dia per robatori, i a 4 per reclamació de sous de l'arce Felimitant-se a dir que d'aquí a tres o
tip Sarrés i altre contra el patri
anys. 2 mesos i un dia per amenaces.
tira al Congres rine ha de celebrar
J. Calme. Jurats: patrons Costa, quatre mesos, quan liagi copiat els 'lipróximantent a la cimas de Gant,
El5 dos processats són condtmnats
bres de Ert al 20, mostrara el mantoMonteys i 13adó; obrers Caballer A.,
l'Ahelea Cooperativa Internacional,
a fabonament de 5,20e pessetes al see
crit a tothom i fiaste permetra que
Canut i Red-sidra
el mentebre del Comise d'honor de
mor 'Iaticci.
altres envistes facin la transcripció
12 1pravació de la sentènela din
la ditat e»tirat i j,reshloul (le la Codels 97 restants. Mentrestant. es nega
DELS JUTJATS.
sedient:
missiO espanyola de l'Eeposicid Ina donar cap detall. El Timc3. cl
ternacional de Cooperacid i obres s.,
"De conformitat snob J'anterior rhe,
;dan Post i la Chicago Tribuna lean
SECCIO DE DETENCIONS
tamen, aprova la sentencia dictada pe(
cials que s'está celebre» en aquella
Ahir fou concluir als calabossos del emprat tots els tn:tjans de què dispoConsell guerra que ha vist i falle
cintra, el tinent d'alcalde senyer Sa,ell per convencer el professor, però
P:dau de Justicia Angel Regio i Viaquesta causa en Consell sumaríssim.
las Anton.
tot ha estar inútil. Adluic altres perda!
acusar
d'areneras
i
resistencia
a
impnsant
encartes Carlos (lúa
Durant la seca absencia el substisonalitats de les 21/1h2ixades britanica
cos de seguretat.
un capita
Martinez i Jaume Serrat Punti, res tuirá el de la delegaciU de cases 1J:talemanya han demanat per saber dea
la
M'asid
Ernest
Galbigressa
pensables
en
concepto
de
raeres i tsolttia soe :. 21. rl tinent d'alcoaMors del
si-liebre i Giménez. iletingut per estar tall, infructuosament.
deliete de robatori a tnit armada, sis
calde substitut senyor ' Ende Colon/
Finalment, e Govern italia ha inreelatnat pel Jutjat de la Universitat
anys. deu mesos i un dia de presidi
Cardany, el qual rebra el pidilic tots
tervingut, considerant que si existís un
en causa per furt.
majar amb 'aces.•ória d'inhabilite.ció
els dilluns i (Watts. d'onze ei dotze,
- Jaan Mora i Eldsa intentava manuscrit aixi slauria de considerar
absoluta temporal en tata la stmet re:a la Sala de Conferencies de r.\juntensies; cona a responsables en concepte
vendre un cairel asid, el canal!, que con, un tresor nacional. El doctor De
tzdnent.
Martillo ha refusat, fullme al seu Gohada robe a Juan Ramones, però ion
de • coantars del delime (l'amenaces,
ven' , de donar cap explicació. Cal esquatre anys, dos meses i un dia de
atrape .1 detingut, instruint-se-li preperar tres o quatre meses per tal de
presó comcdonal atril) laceers:sria de
ces pel Jutjat dc l'Oest.
camprovar el descobriment. Perd no
suspensiú
tot carree pdhlie i dore
- També fou detingut, a instancies
seria versemblant que fos una f atea_
de sufran' durant la ronden/Id
de Joaquima Caveelo i Gil. Josep Porficacid donada la feina enorme que
A Carlos Guisa cutis a respansahle
ta i Lleve, acusar venut
tindria el que la volgués fer.
en enmante d'autor del drdiete
quilos
de
cota
de
proceden/si:1
ile70
•
Tanntateix és curiós que un manustemptat gres' a agents rl•• Eautori•at,• gitima.
Quarama llores: A l'esglé‘ia de Sant guatee anys, dos mesos i un dia de
crit que és molt probable qtte sigui
Atinad Ahat Pares Escolapia - presó correccional i mulla de 250 posgros bagi passat inadvertit. Sembla
III JUTJAT DE GUARDIA
Hoyes d exposicide De les sis del ma- setes, i ron/ 1 responeahlr•
que si l'escriptura tos normal el Livi
cancep:e
ti a dos quarts de vuit (le la 1a7da.
guardia
el
3ntjat
de
AV1/1 estarcí de
complet ocuparla 28 volurns, i és cude la falta rle lesiens, cine (hes d arCort de Maria: Nostra Draia dels rest: servint-Ins d'ab/usan/el» a ami,les Drassanes, secretaria Candid Garriús que . s'hagi pogut amagar als reAngels, a la seca csglésia.
cercadors diligents. Tatunateix fóra
(16, la meitat del tranns he mesó Me- cía.
possilde que ainh una escriptura espeAdoració nocturna: 'Con de la Im- ro:tira soferta i ami) l'oblieesció de
1.1•2n•n
mactl:ada Coricepei7).
cial es reduis considenblement el ta•
restituir als perjuclicits les a.5oel res- 0•nn••••nnnnn••n-many• Fins d'ad uns quants meses el
Verdes en suiragi de tes allanes del setos en qué s'aprecien els objectes
man científic estará suenes del reLA NOVA
Purgatori. Torn de la Commemora- rrhats.
sulte que pugui tenir el pretèsdesPer a con/dime/ir i qustin demes
ció dels Fidels Difunts,
MANCOMUNITAT cobriment.
tornin els asne al Jutja)."
DEI, BISBAT
. • •
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1, SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL A
LES 7 DEL MATI. (Observacions d'Europa, Nord
d'Africa i Atlantica, rebudes per telegrafia sense fils)
Va mineral» notablement el temps a l'occiden encepen, degut a la intensificació del regitu anticieläMe, observant-se boires a gran part del nordest d'Espanya i a les costes de la mar Bahica.
Al nord d'Europa es troba situada una borrasca,
amb pluges a la Gran Bretanya.

UNA DESCOBERTA
SENSACIONAL?

airacament frustrat al senyor
Wucci
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NOVES RELIGIOSES
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Amb mitin (12 celebrar diunnenne
passat la seva fusta onomástica el nostre illustre prelat, doctor Guillamet,
va rehre nombrases
Fit seit familiar, doctor Doce, i el
secretad de Catnhra, dacsur Boada,
van anar ei Olot per tal de fercitarlo personalment.
El doctor Doce seguira al costat
del. Prelat fins que aquest torni a
Barcelr nna.
Fit doc;or Herde, des d'Olot va marcar a Vilafranca arnb l'objecte d'assistir a unes (estos que se celebraran a
l'esmentada pablacid.
Aquest inati tornara a Barcelona.
- El darrer número del Butlleti
Oficial Edesiastic d'aquest Leshat publica el segiient sumad:
"I. Salutació a l'Excm. senyor Bisbe amb motiu del sett Sant. -II. Circular de S. E. Raalma. sobre l'ensenyament de la doctrina cristiana. II! . R. D. sobi-e matrimnni dels individus acollits al voluntarias.- IV. Va
riacions del Breviari ell la tercera milicid vaticana. -- V. Notnenaments parroquials. Crónica dincesana.VII. Cotlecta del "Dia dc la Premsa católica". - VIII. Biografia. IX. Necrología."

P RONICA JUDICIARR
ASSENYALAMENTS PER AVUI
TRIBUNAL INDUSTRIAL
Per a avui slan efectuat els següents assenyalaments:
.1canejudleis. - A les tieu:
Indo 1225, per accident n-elr tI1 de
Ihrer _loan Garcia canoa cl iteró
Ansolesounotsid, S. A., i AM:mima 5 Aecidents

Núm. 1226, per reclatnació
50115
l'obrer Joan Garcia contra el patri; Companyia General de Ferrocarri l, Catalans
Núm. 1227, per reclamacid de soto
de l'obrer Ignasi Cándido contra: el
paIrd Joun Oliver;
Núm. 1228, per reclarnació de 11114
(le l'obrer Ramal; Novellin i altre contra el pulsó Ferran Reyes i Jull Marial
Ninn. 1229, per reclamació de ',sus
de E ihrer Fmtla'a Roca contra el paird Blanqueas-, Tints i Aprestos, S. A.;
Núm. 1263, per recia/nació de sous
de l'obrer Jacint Gorch contra el pa-

EL PRESIDENT
ESTA DE FESTA
Altir el Palau de la Generalitat es
trobava desea: natura:ment que as
ens rc.:erim als 111(1SSOS desama/Ira,
uixers. ordenances i persinial d'oficina,
que formacen can" d'In/bina!.
En dir que es trohava desert, ens
reidim a la Presidencia, on no 1n
hacia tsi el senyor Sala ni el,; seus
secretaris; aquests eren a Terrassa per
tal d'assistir a unes iestes que se celeMacen en obsequi de les e:1:fmk% de
nois madrilenys. El senyor Sala va
recorres» ava festes majors; ((estires
de la de Manresa. atia a la de Vilafranca.

lie( 1 11111111(111 1 N1111111(1 111111111111131111111111111111119
AQUEST NUMERO
HA PASSAT PER LA
CENSURA MILITAR
113331111111M11111111111011911111111111111111191111111)

Roma, o-De Xapol; comuniquen
"Messagero" que el professor De
Martillo guarda la mes absoluta reserva sobre el descobriment dels to7
'libres d'hiatöria de Tito L,ivi. Malgrat atad, se san que treballa adj.
camcnt en la sera transeripció i tan
aviat com estigui acabada sera
nuldicat et text integee. - flavas.

till i Bandinii id encela aquest
ma, d'altres escriviren adherititse a la idea, perú surgí un senyor
que signa M..G.,,amb un artiele,suculent, fent-hi l'oposició. El senyot
Ayrnami, que no es manco pel que
sentida, ha tractat darrerament de
reitere l'escrit de) Sell antagonista.
No aneto a sumar-nos a la teSi del
senyor J.I. G., no és hora si'aixd, ni
snob nienyse en canvi creiem de
gran oportunitat deixar aquesta:
qiiestid per a altres ternos millors.
Els mateixos senyors que patrocinen la idea de bastir el panteó venran col» seria perillós de portar-la
a tenme actualment.
Hom cita l'exemple de Franea,
podria encara adeJuir-se'n d'altres,
hem de convenir peria en que la
ilustra situació és una mica diferent.
França és un Estar independent
sota el regisme de l'Herriot. Catalunya, la conjunció ele quatre pro%Metes sota el govern administratiu
d'En Sala.
Es gairebé segur que entre tots
els que han escrit a LA PUBLICITAT s'arribaria unanimement a la
tria dels catalans illustres. Imaginen' que el panteó existeix, qui podria garantir-nos acta que no s'hi
portes gat per liebre?
Fresc encara el record del succeit
amb la inauguracid del monument a
mossèn Cinto.
La me/nimia dels gratis homes pot
perpetuar-se d'altra guisa; suara cal
prenclre totes les precaucions. Potser un hospital o una biblioteca secien, avui, les úniques coses que no
podrien mistificar-se.
Altrament, cal fer crèdit al temps
i fer cara a l'esdevenidor amb la
serenitat i contentament d'aquell
bon pagès que esguardava les espigues daurades dels seus campo, al
qual els altres, per dedicar-se a un
sol comen, deien en to de mofar
'Blataire", sense adonar-se els ticoCeles que per no seguir el seu exemple cada any els carregaven els in/postes i sovint, sovint, do den arrabassats els fills.
Feos con" el "Blataire", I no volguem que el presseguer eres doni
fruits pel gener.
M. F.
Senyor director:
Una idea. Crec que fóra de la mes
gran utilitat, sobretot per als aficionato al teatre, que sar ga- una publicacid amb fotografies de les decoracions
i personatges de totes les obres del
(catre del gran Guirnerä. Seria una
cosa curiosa i a la cegada practica per
als nostres aficionats que molí sovint
no saben com bau datuar cestito per
sortir a escena, sobre.» als pobles petits si voten posar .alguna obra d'En
Guimera, a la negada que donaria Vare
als artistes pintors a seguir un bou
cansí per a les decorada/sis.
jo cree que L'Eace ri Cata/aria o
una altra publicació similar podria ben
bé fer-se seca la idea, 1 qui diu del

p

teatro tic l'ilgustre vttor (le "Mar i

cel" diu ¡Jets abres,
R. Sedó Borren
D'EXCURS IO.VIS ME
GROLLER.

Senyar director:
Tut aixil que es ve dient de la mal>
ea de culturado molts excursionistes
en general i fins i tot d'algunes "pc o
nyes” i minses agrupacions és veritablement cert. Amb aqueas pecar tant
bi canes' eis que eoregen la ciutat com
els que visiten els més alts cima de
la t'ostra terca, perque a tot arreu
trobat d'aquesta mena de graciosos.
A Núria i al xalet del Centre els
sentireu baladrejar a rota hora, tant
de nit com de dia, i el que es pitjor
encara,' deixar les cumbres brutes i
fitis emportar-se'n alguna peca de
roba, i al Montseny ian el mateix. Visiten un claustro o dastell, i per Ira n
parets veureu marcada la sera "petja'
en forma d'emblema u escila Quan
entren en un vagó del ferrocarril ja
s'ha acabar la pau. Amb tothern es
fiquen.
Tot aixfa que dic deis excursionis,
tes ho podem aplicar als seus caínpanys d'escola. Els imbolistes silvestres o els inio fan "bolos'.
Aquests ¡ores haurien de prendre
eran-tiple de les donselles de l'Institut
de Cultura de la Dona. Elles tots els
tiesos fan una excusa/id o ultra i enIlse deixen cap record del seu pas. Ni
necessiten, el que un lector proposava,
portar una galleda penjant de la morcilla per recollir la brassa o desferres
del dinar. Venden que deixen les
fonts fletes, no molesten a Mugís
tot canta!» i rient tornen a llurs cases
havet dcixat al seu pas una estela de
simpatia.
Aguilar de Sagarra

N
EL LECTOR DIU_
ES UN PEURE QUE TE.V1.11

Arran rle la mort de l'insigne Guimerà, s'Int suscite a lit Premsa la
qüestiO de la comentada o no de
bastir un panted de catalans
tres.
.A les planes de "El Sol" i "El Dia
Gráfico" els senyors Montaner i dirlis han escrit uno mots molt de cara a les cita-tunas:lindes actuals, han
canosas un ersten i que podrient anomenar de senyor t'intenso No ens
interessa.
A LA PUB L IC ITAT, a la meció
El lector
el senyor Aynia-

- FILO OGIQUES
_ _ PER
PompeuFabra
(PRIMERA SERIE)
Un volum de 370
pàgines, 5 fites,
DE VENDA A TOTES LES
LLIBRERIES -

Editorial Regina
F :t'y en ça, 183
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POBLA DE SEGUR

ha mort el Pene) de

Pinyana
El dia 26 mori a la seva casa
?airal de Pinyana el nostre volgut

tompany En Josep Perucho
Feia ja prop d'un any que una greu
malaltia el privava de les seves habituals ocupacions, essent la preocupació dels nombrosos antics que tenia per totes les altes terres de Lleyda.

Hi batirá potser molts dels nostres lectors que no els dirá gran cosa el nom que cncapeala aquestes
ratlles , peró si algun Ita agafen el
bastó de l'excursionista i ainh la
motxilla al con, resseguint les altes
valle pallareses senten parlar al pastor de les glevercs o -a la mestressa
de l'apartada masia de les coses de
la nostra terra amb un sorprenent
sentir de la realitat actual, no els
sorprengui rassabentar-se que és
degut al Pepet del Perucho, cont
familiarrnent era conegut en tot el
país.

expressa la seva satisfaceiú per
tenir HOP a Igualada Urilt obea
expansiva Paquesta faisó.
Va acabar la sessió umb un
parlament del delegat governat
En els parlamenta es va nomellar indistintament Fobia de
l'Inslilut de Previsió i de les
seves Caixes Regionals posant
ile rellou la tasca social de la
Cala lana d'Eta In ;vis i Pe usion g per a la Vellosa.

Avui: La reina de Saba, L'arbitra, Doble engany, Vis« la ea.
diografia.
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Al seu enterramcnt. que tingué
loe el dia 2S, concorregué un gran
estol de patriores 1 andes del final.
Des dels humils terrassans a les famflies de mes anomenada de la muntanya tothom volgué retre el clarece
tribut a ramic i al company i des
de moltes hores lluny i per enasprats
camins anaren compareixent a l'en'airar poble de Pinyana. Alli es congregaren entre altres, En Rei de
Mantuy, En Castill6 de La Pobleta. rAncelles i En Farreró de Viu.
En Jaumet d'Astell, En Earrando
de Senterada, En Baró de Taull, En
Ciutat de Reguart, En Perucho
bella d'Adons, En Pere de Santa
Colcma , etc., etc.
De la Fobia de Segur hi concorregué una nodrida represe/nació dels
companys. cl mes florir de la joventut de la vila, que volgueren acompnnyar ainh sengles atxes el seu
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COLISEUM
Avtii, dinlarls: LA GRAN
CARTOIXA, rovisl a "EL PE.
1- LO DE LA DEHESA", n •..
m por Clara Winds ot.
/ tiba,
PER QUE TANTA PRESS?,
por \Vallare . Ili • I g l l 1.hils; n
i Wilsori. TRANQUIL.LITAT s
VE DE TRANCA, rill111,1. e
,i, per 13 Werima. Inions: EN •,
PODER CE L'ENENDC, g ran i
.; prodneeni del programa. j
„Ijuria espeeial. por los, ps1. trelles .1aoln 11.11. Anos Ayres, NI"aller Hier , . Wanda

Inauguració.
divendres,
5

,

setembre
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Z'ä«
IGUALADA
Cultura popular

L'Ateneu Igualadi de la Classe Obrera va celebrar solemnialment el seixanta-ú aniverser', de la ser a fundaciú,
menge passat.
El president de l'Ateneu, se.
nyor S,abater, feu un sintètic
resum de la tasca meritòria
que ha realitzat' la corporació
des de la data de la sera inauguració pel general Prim. A la
vegada, assenyalà la cabdal importancia del tema de política
social del discurs confiat a En
Josep Maluquer i Salvador.
El senyor Maluquer va estudiar les ensenyances de les nacions de més ferma actuació
constructiva en aquesta materia, i va precisar característi.
ques de la política social del
p ostre Institut de Previsió, les
quals faciliten oportuns avenços del retir obligatori, mitjansant la fixesa de la seva continuttat. Segons el enyor Maluquer, la principal diferencia entre les primfcies de la política
social d'últims del sege XIX i
la present. consisteix, en que
llavors hi havia sols la precienpació d'assolir drets isolats per
als Marees: en candi. avui, per
exemple, el retir obligatori cons _
titueix tota una palea social
que es fonanienta en Passegiirenca. L'exposició d'aquesta
realitat social i de les normes
dels seus avenços progressius,
formen la materia del proper
curs.
Les atina rl e s observacions del
dissertant foren acollides amb
aplaudiments, constituint una
nota d'emotivitat el record d'antecedents catalana p ii aquest especie de la vida del treball, alguna relacionats amb el propi
Atenen Igualadt i altres centres
obrers de Catalunya, com la
tasca senatorial portada a bon
terme pel president thonoran i
d'aquel l Aleneu. En Josep Maluquer de Tirrell.
En nom de la Comissió Parí_
tenia Nacional de Previsió. va
parlar el senvor Ayats Surribas,
el qual exposà el caràcter representatiu regional deis obrera
1 patrons que componen la dita
Cornissió, i d'uns i d'alt res
saber l'afany amb qub desitgen
seguir amb cura les Ilicons del
Cur d'Altseguranca obrera.
El butHe d'Igualada, senyor
Orfilti. que assistia a l'acte amb
una cornissió de l'Ajuntament,

queixar-nos novament.
- Amb les darreres /Auges la collita de bolets és veritablement extraordinaria. De caragols se'n troben també en abundor.
Per a divendres al vespre hi
havia anuncia3la al tcatre Principal
una conferencia sobre orientacions
politiquee, a arree del regidor barceloni del P. U. P. senyor Nualart.
La conferencia no va tenir lloc, per
no haver-se presenta! Finterfeete.
- Hotn diu que la titula d'Olot
Girona sera perllongada fies al vei
poble de Castellfullit de la )t, oca.
En la darrera quinzena el movitnent demogràfic lis estat d once
morts, vuit naixements 3 tres matrimonie.
- Eins el dia 35 de! corr-r.t es
cobrara la contribució dt.' vesert
trimestre al lloc de costuni.
Ea alguns dies que a les nits
el Sornetent fa szrve:s especial s de
ronda.
El (loco ,- I rederic Dalinan,
catedràtic de rInstlitn. de Girona,
diumenge dotil una conferencia sobre educació en la sensibilitat de
la dona , al c-311egi riel Sagrat Cor
..' 'faria, assistint-111 una selecta
concurrencia.
El senyor Malagrida ha fet
construir una pista de teunis per al
set: esbarjo particulai-.
La compartia del tren de:1,A
a Girona, amb motiu 1-3 la- festa
. especials per
major, posar tren ;
a tota la Unir, sud, bitllet danada
i tornada.
- Diumenge hi llague un partit
de futbol entre el E. C. Artiguenc
i l'Olot E. C. I.a concurrimeia no
fou pas nombrosa i el partft resulta
molt ensopit, guanyant ele forasters, per dos gola a un dels locals.
L'arbitre, be.
- 1.es colindes de nens que estiuejan als Arcs i Santa Pan han visitat la nostra ciutat i contrada.
La companyia Nlartori aguceta setmana donará funcions a Girona, Sant Feliu de Guixols i altres po-

blacions,
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Cinema Princesa

Layetana, número lt
Telefon 1371 A.
--Local frese i eimiode. Aviii.
111;111 S. o Scollit programa: Corcant la venjança, interessant
film dianiht te de gran einoe6,
Via

almarts, litt, a les den:
EXIT CENSE PARIO

Ge la

super-revue

en 50 guaira

RIC-RIC

intorprolat per l'id. 3 1 do: i• inoruntOgraf. William Earnum. El

Untos a Espanya que presenta el
moravelles truc Mentirle paternal.
cera, LEON 8PECTACLE

Ovar,on ,- .21:Irle ate non! dualrn,
La catalapala d'En Cala; El pecat
o'arnor; Borle aval': Moderna ana-

1 chillones; Visita d'art t Ames
Dances Color
estupenda presentació; magnIne
decorat, lux6s vestuarl

1+6444.40+4.11+64+,411114444.
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TEATRE POLIORAMA
DireeciA artfst ioa
Empresa del Teatre
de Madrid.

na de Saba, per Retly
Set d'amor, per Liniani
L'àrbitre, por Conwoy Tiorle.

Companyia
12 úniques funciona 12
.1 n ui. dinlarts, nil, segona
representaciö de
EL

Quintana, 5
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Ciiracid rapida de

DEBILITAT
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D'ATRACCIONS
El notablo -1..nuloitt"
ROWLANA

Aneu a restranuer

per

acendre un idioma!
-- Ice? No pile!
-- knut a I Academia

BERLITZ
Seibre.
i

ismic, 168

;I.

4 CAPSES BE LUXE
cer a casaments I bateigs. elea Casa DA R.GLI E. S, carrer

ne sant Pau. 36

I
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ESTALVIAREU
TEMPS 1 DINERS
empran t

Imnn1tn,ta, este.

Cafè amb Ilet
condensada

"El PAGES"

i

1'70 Pies. pot

de Propietaris S. A.
per a

169. Telefon 2025 G.
Sans m Hostafranctis: Carretera de Sans, 135, primer, regona. Telefon 39 H.
Sans i Hostafrancs: Carretera d'Hospitalet (dipòsits). Tepill.a
1 e fison
arrià:
va Prat de la Riba,
3. Bar,
S
Gervasi: Alfons XII, 89,
Bar ,
Gräcia: Francesc Giner (Culebra, at4ns), 56, tenda.
Sant Agclreu: Garree de Sant
Andreu, ?_C;5, tenda.
Sagrera': Aragó, 605, tenda.
Sant Martí'. Garree de Pera
IV, 135, café.
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;es deu cri•
meres paraulcs i a 010 per
cada una d'exces

a 050 pessetes

uli ERIES DE TRENA",
e
Ihure de gles,
VIATJAN T loro,
s'aferela per a Cala.
luny a

Llevant. Preferencia pintares

niactinnarla. ESCrillre a Lt PUBLICUM'
netrwro G50.
sapiga escriure 8
MERITOR/ que
Maquina. es necessim
EScrilire Pidiranf erial, referencia I pretenslons. a M. A. Anuncis Morell, /tipa.
avió, tia:, principal, segOna.

CORREDOR I 3

s nc te5"m"; -En ' t hi 7m
ragan Pomos-le de Gracla, 95. De lieu a
° g:

Se

deu

2

Novcs classes
ANGLES I FRANCES

25 pessetes trimestre

Setbre. - Octubre - Noverabre
a 1CS 7, 8 i 9 de la nit
llores de matricula:
8 del read i /o de /a nit
Matriculeu-vos tan aviat corn
us sigui possible, pur ésser
limitat el nombre d'alumnes
Tel. 3303 A.
Pelayo, 58.
Oficines: 8 mati a oci /lit

TRADUCCIONS
Mala
1111~0111M

AMES SANT HILAR!
SACALM =

1

Effi A NDES DE 1RËRLL

caleta. de distinción famins.
clesilJa maraa l'Estr nger real
a secretara o apulant de sen y or bonark
Me. E c erlure a LA PFBLICITAT n. (47.

jo yir
it•

Gran NO d'Espallyn

'VENDES

de

ARQUES ImottoiLa 155. unterSt?,
Ints II
SASTRERIA, EZ27r.

MIQUEL MARTI

Quaranta habitacions ex.
leriors anib aigua corrent.
Cambres de bony. Servei
acuradissim

ni. PO,, Pedr6. ti.

-LIAGLIERS

CUINA DE PRIMER ORDRE

Obert fina al SO de setembre
vinent

Sant 0ertast 0
LLOG J‘ RE torre
- arria. 4 halattattlaS.
Mallorca, 330 Re-

Jsraf, prop tramia.
llotrerla.
n
o
et elegant. baleó
IIABITA(:I()
carrer. AvIn0A ne.
1 . , ,er. primera (escala eetal.

Per a encarrecs i detalla,
al propietari de l'Hotel, a
la "Splendide Pension", carece de Pelai. 8. Tel. 369t A.
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MIQUETTE & IVIAXLY
.i,;, Reaparlc:6 dol 32;•111
RAfelPER
%
1 PresentaciO de la gentil 111.-

BOXA
ALIS-MINI MORAR

MENDEZ
(444404•94444.44.0.0444,44.er
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p

C\1 FM ES -o---2-1<e64.94.04/4eteeeellffletee
Gran Teatre Comtal
g ran Cinema Bohèmia
é.t
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ORQUESTRA CORLA
"La Principal", de Llagostera
Disponible per a festes tus jora,
mes de setenibre. Representant:
Josep Soles, Rambla, Llagostera

•

a Paris, assoleix el cim
de l'extt ami]
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VILADECANS. /Erse 72," „qvuet.
h!gie-

LetlecLLS L)E. litilielA
I Gravita Ce toles clases en metano / tintes. ¡lapides& en els .nncerreta. corta Catalanes, 64a tenare /Huela t Llbrin. Tel. 7 in B. P.
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Els predilectas de les families distingides

Exclusiu programa Capitolio
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Lowe i Garbo! Hughes. i la grandiosa etbra Clco la francoseta, •
IS per Mae Murray. Catalunya: La ima do mes valor i Dones •
a, frivoles, per Ramon Navarro i Barbera la 'Irr. Denle. di- u

Es ven a tetes ¡es cases de
masica

n meeres, qual re grandioses represes per dos Miles dies. Haleta2 saal: La fugida de la promesa, per Viola Daune, i la colossal
rej 1111r: 1 Nathan el savi, per Verner Krauss, Caraluttya: Carme
el de Klandike 1 Eugènia Grandet, per Alice Terry i Itod.df va_
ra
'entino.
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L'arbitro;
plerioll comedia Ea
ru coqueta Irresistible, per (nosTalmad2e. 1 I it.slupeni13
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La Mutual A o ricola
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L'EXTRACSIO DE LATRINES
Es reben avisos
CENTRAL
Carrer de Sepúlveda, 177,
principal. Telefon 3648 A.
SUCURSALS
Pas.seig de Sant Joan, 95,
principal. Telefon 2037 G.
Passeig de Sant Joan, 30, por-

te naceo patentar trotan-raen.
len extermina per it lenapre un3S.
Prenatal a totes les Exposlcions
1 d'Higiene I reconecul como el Millar watt-atrita del watt. De venda
a les grazipau drogueries I„ a
prono, al :tesinas: Diputació, 204

euenameffloar

I 0 1' 13niii, llaid 1 A. Schun-

: IJNI0

riittat t vellosa prematura ausb /'Miga I

SEXUAL

enire eruniu t Muntaner.

CAFE
Restaurant
RTRACCIONS
A tres guaro de
cica. sossita cinerretografica

AGENTS:

renomenada POMADA FORTIFICANT, de
RodrIgin, lun tale Rio, Es In . denstsa I produelX lin Afecte meravelles a la primera trena. Emprant-lit anticipadament evita ei contarrt de rota mena an
ti e s perillO s eS, essent set als mattimoills que no tenen (111s. Deu peSSele5
pot a lotes tes prinelpaim rarrnades I drogueries d'Espanya I America. A naree.
lona, Vna. de Salvador A/sina, passatge del Credit. 4. A l'engròs, Srs. E. Duran,
s. on c., Tetuan. O 1 11. Madrid.

DIVERSOS -
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Maunffios Medies, ohert a ca_
da (La, tarda i nit, funciona/U
toles les 4rfillIS atraccions.
it nit concort a la gran Placa
de Festes, per una rcnomenada
BANDA M11.1TAll

tembre.
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TURO-PARK
COLISEU DE VARIETATS
Reobertura: dijous, 4 do se-

,4;ej

IIMIIIP11)01 39)
1:11'41Ä1L+ HII

1

ET,DORA

wi
in

:II

CAGAMENTS
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- El 10 per cent deis
ingressos d'aquesta temporada es dediquen al !mitinment d'Angel Gut irnera

AITOCICLES

in
el
el
si
a
le
a
181
zi
IN
a
im
is
:
a
MI

aQNI1IF PFTÇS

.1.1 I . ME BURRAS

.11

MI

i

444444444444+•~444~4-

il

.1 1

molt rinro. Di ,jotrs, programa
vat31..litriri tot estrenos: La rol-

REST A LIPANTS

Lara

•is

miasatgar de Mara, magntrica
cinta dramatice interpretada
pel gran artista Beil
Fär,ry, preciosa pellícula del
eroneio augisgaammtnavommagarama
lerla prOgralna
do la simpäl ,.ea arti-da Marutto r i Chi ti:. Cas u a l itat contra astúcia, drama on parle. Ins.
titut de bellesa, cinta rimo:ea do

altres.

jor.
Després d'alguns ruixats, per
fi cl temps sembla haver-se posat,
augmentant quelcom la temperatura.
No tenim la pretensió de creare que les nostres repetides queixes
hagin motivat que des de fa dos
dies els trena d'Olot a Girona arribin amb normalitat. Voldriem que
això continues, per no haver

Ilawlov,

1 hert Cain.
4.04.41

TEATRE COMIC 5

Sane.
Vist l'èxit

va.
Es esperat amb interés el
nombre próxim de "El Borinot",
que será dedicat a la riostra cintat.
Se'ns assegura que tatnbé hi ha altres periòdics que t'aran el mateix
amb motiu dt. la nostra (esta nia

^

¡ Gran companyia
cómica

tiuenca

obtingut representant obres en catará. la companyia
Martori té preparada la repetició
de "El ferrer de tall" i demés té
anunciades "Terra haixa". en bornenatge a Guirnera; "Mar i cel", "Cenit
d'ara", "Gente bien", "La dida",
"En Pep Botella" i d'abres.
Han sortit els cartells i programes de la testa inajc;r, que tindra
lloc del 7 a Ii u de setembre. Són
escrits en espanyol i els acres anunciats són, si fa no fa, els tle cada
any, amb alguna tendencia a la tnin-

Excelsior
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Diana - Argentina

Diumenge passat a rtsglé›;31 parroquia l d'aquest noble va celebrar-se
un ( 3 fiel en sufragi del ma'aguanyat
Patriarca de les lletres catalanes N'An
gel Guinwra. Va cantar-lo rOried
Renaixement, de Sane, oficiant cl reverend vicari de la vila.
El poble, que emplenata el temple,
va desfilar devotament en l'ofertori,
no tnancant-hi tampoc la colònia es-

Teatre catará :-: La
A Franca
AbunSecta major :-: El temps
dor de bolets :-: Al senyor Nualart
li escapa el tren :-: A:tres noves
Ila estat ntolt clogiat el segun número de la "Revista de Catalunya",
cssent el scu exit digne de nota.
- Són molts els jornalers que
' es preparen per a traslladar-se a
Eranea ami, motiu de les veremes.,
- Al convent de pares Escotapis elan celebrat diferente actos
religiosos amb motiu de la festa del
seu fundador. Sant Josep de Cala-

Muerta, lk de Modimbee de t

-TEATRES-,

ARENYS DE MUNT
Funerals pér En Guimerà

Després de rc.fici l'esmentat Orfeó
va cantar el "Virolai", que cl poble
contesta amb molt fervor.
Es repartiren uns recordatoris amb
aquells verses dcl poeta pel qual et
pregava. que fan:
"Veniu al unen entorn,
sota mes ales..."

Primen?

Eis Espectacles
Teatre Barcelona

▪

ver len.

DI-VERSES
ELECTRICITAT. „,724.

Salvador Ferrer. OnctneS: diaria, u trar
ro 14. Barcelona.

VIES
URINARIES.
mrntAnr9 snallid de sane.
TORRENT. DENTISTA
'lace 15. lle uf a

i

I cle 3 e 1.

,404-4Kre411.040.1beete~0444-1)

Monumental - Pedró
Walkyria
n1111:11. 1, La dues nenes de
Parle, X I XI itittsodi, Ei 5050141.te j la Saat TUiler ; Els amor.
d'un ',Moceo; Les tres oermanea;
En Casimir orto de la lampaste. },
estr. 11,,, Las duna nanas
de Peral, 'cii i larrer epi3odl;
Yates, rogoista, tic \Ndtlaill e.
represa d'Ela enel'art.
mica de la don:, p rimera Jornada, •
I Aires
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