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Dones sembla que els opulents norclamericans i els sobris
japonesas catan a punt d'encomanar-se la follia de la sang i
de la mort. Els estalvis de seny, d'or i de cara que feren uns
altres durant la darrera disbauxa europea, qui sap si aniran
aparar aviat a! fons d2 la mar que té el nora de' Pacifica.
Hein alluclit a l'eventual contagi d'aquesta follia. Però no
és prou segur que hi hagi en veritat contagi. Es molt possible
que els gèrmens de la guerra habitin naturalment dins el cor
de tots els hornee i de tots els pobles. Així aouesta follia no
s eria un mal encomanat, sine, un mal sortit de dice de cadascú.
De totes maneres, les ventadEs de guerra i da violencia infle:xen fortament en les seves manifestacions exteriors.
El Japó té massa gent damunt la seva terra estreta. Es
.in poble que sobreïx. Tancar-li lee sortides Emigrat òries és

7rovoçar explosione. Els Estats Units, en respecte estrictament
tenen red. Però els nipons tenen raó en l'aspecte vital

fer

de

llur sobrant

de

poh'ilció?

em han de resoldre el problema creat per la doble insuficiénea de l'espai i de la producció en la terra pròpia?
No es tracta d'Un conflicte entre nacions. ES tracta d'Un
;onflicte entre reces, que és una cosa molt pitjor. I un con':icte entre reces de color diferent, que és la pitjor cosa de totes.
En eis hornee de diversas nacions que p:rtanyen a una mateixa
"aea i tenen la pell d'un mateix color, hi ha, a despit deis odie
les rivalitats, moltes Coses Comunes, Mentes coincidències d'inressos, de pensament i de sentiment. Aque z ts lligams pro-

'unds no existeixen, o són més fluixos,
zelis i d'ànimes diverses.

entre

els homes de

Una guerra jatear-racial és més greu i més temible que una
g uerra civil, internacional o inter-estatal. Això d'ara és l'Àsia
eroga que es defensa - ; i per defensar-se, ataca. Fa vint-i-cine
enes, El Jan& vencent els russos, es clefensä d'Europa. Actualent es vol defensar d'Amèrica. La grogor es defensa, atacant
„cal. contra les dues amenaces blanques.

ctiors pot ésser més sinistra

encara que

.guerra de lee nacions. El color és raça, /a nació és cultura.
_e rana, element primitiu, est à mée aprop de la ferocitat, més

a

humanitat.
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LA "S. E. I. T. E."

P,-tatlen: de la ca-ta d'altir de ".b . unt... a "Las Noticias":
eeé regla de tres se ha vuele' moda la promesa : •
tres mil millones
aritmético que no pee...e.e.
maternauces
honrados
.
.:•e congestionen a pura razón.
.'. proceso de este escándalo ii• debemos analizar tres perMtOricos perfectament d:stintos.
periodo: caracterizado por
,:brO que produce el ofrecirniencnatural de tres mil millones a
• ,lu como Espata, pobrísimo.
.edu período: los generoso; do-

piden por las pesetas interés
garantía espléndidamente sufí-

••

canceller austriao ereument

período: se dividen los com. ejercto ataca la fortaleza de
- millones y otro la defiende.
ese el período de las calumlas palabras dudosas y de los
al nido. Se murmura de que
- mil millones tienen padrino y
a por batirse.
'lanera que los tres mil
-.tituyeri un empréstito, perfec• asegurado su reembolso a. cointereses. Empréstito que el
no puede aplicar a les necesie
e-gentes, sino que debe aceptar
i l gos las obras e industrias que
'en a la sociedad anglo- yanqui.*
- ORNANT A RECLAMAR
:..V MAClA
.•ge d'iVstrucci'd de Lleyda de,P,. n la presentació d'En Franccse
i Elussä, ex -di/sial a Corta,
pel delicte descitacia a la
tch(tt:,J.
"SOLIDARIDAD OBRER:!"
5 del dif,ms passut que no surt
•
diari sindicalista "Solidaridad ObreEL MITING DE 1112:yiNA
DEL CAMPO
E...141cm el' següents paràgrafs de
1s ressenya que el diari "El Norte de
(g anta", de Valladolid, publica del
celebrar darrcrament a Medina
14 Campo per a la constituid del
P. I'. P.":
'F7ente a la tribuna se apiña la

ttn't que luego, buscando la sombra,
le e xtiende pur la Acera de la JoYe15.
. P revio un toque de atención de una
ta, comienza su discurso el al-

El

BARCELONA, DIMARTS, 3 DE JUNY DE 1924

•

és solament a Europa que el cel, en aquests temps,
rermeileja. També, a l'hora de la posta, hi ha el cel rogent a
América 1 a Asia, i damunt les aigües profundes de la mar
Pacit ca.
Homes del món, no heu fet bé de posar aquest
on a una mar, perquè és un nom que la tragedia pot fer
zerril . lement sarcàstic. El regne de la pau ha estat sempre .fimer a través dels se g lts. Potser seria més exacte de
dir q ue no ha existit encara. La pan no regna verament quan
no esta consolidada. No existeix la pau si no hi ha confiança
seva permanencia.
Els . norclamericans i els japonesos, que només tingueren
una petita intervenció en la gran guerra, es preparen ara per
u:1 xoc. formidable. Els comentaristes superficials deien:
-Aquesta vella, Europa, s'ha tornat boja! Est à enfonsant-se
entr c guerres i odis, mentre enllà de les mars, els pobles nous
rejovenits, els Estats tiras i el Japó, es disposen a heredar la supremacia internacional".

:ny de la
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LA GUERRA HE LES

el problema. Que han de
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Sea.00m és urda

:; ,fiores. espaiinles, castellanos—me-. .77a diciendo—. quiero agradecer
. ea a esta tierra que recogió
suspiro de Isabel la - Cafólie del Directorio, del que es', feheiclad de Espata.
• •••• el viejo castillo de Me. a una retro n ;ue >up3
vi cetro de Espata y que
mujer ras hombre que mur..bres.
las glorias mercantiles de
. y dice que Isabel la Católica
:-.y.ccria si oyera al jefe del

FRANÇA

EL CAS MILLERAND L'ABAT PERE HIG ALL

TALANA
Apesta nit, a les den, el propagandista senyor Josep 211. Pon i Sabafre donan} una conferimcia al Cerc le R..publica Federal de Sabadell diosestee: rette "Els problemes de la
post guerra i la missid del pro/ciar:al"

Les eeccions del
CoNegi d'Advoc.its
Despees d'una bri:lant votació, en la
qual han pres part els elements més
prestigiosos del Collegi. ha triuniat la
següent candidatura:
Dega, En Raimon d'Abada' i Caldern; diputat segun, N'Albert Bastar(LIS i Sampeie; diputat quart, En Mil
nuel Carrasco i Eormiguera; comp.
Sudor, En Victor Blajot i Romero;
bibliotecari, En Ferran Valls i Ta
berner.
Per tant, i com a resultat de le,
dites eleceions, la Junta de govern quedara constituida amb els següents senyors: Dega, Romeo d'Abacial; diputat primer. Prancesc cl'A. Ripoll i
Fortuto; diputat segon, Albert Bastardas; diputat tercer, Josep Claveria
Echave; diputat quart, Manuel Can
rasco; diputat quint, Josep M. Ginesta
1 Pons; diputat sisé. _T a s e n M. Ribalta
i Alvarez; tresorer, Casimir Casagran i
Duran; comptador, Víctor Blajot; bibliotecari, Ferran Valls; secretari, Isi-

dre Durand i Balada.

Sempre de encoratjador d'evocar les figures dels ¡metros

(DEL NOSTRE CORRESPONSAL PARTICULAR)

Parle, match La campanya contra
rand ha pres aquests darrers
dies unes proporcione respectablee, no igualades, certament,
en temps de la propaganda electoral. Davant de la eampanya
hi ha eis dennecrates teòrics,
dir, ets bornes de "Le Quelldien". Els 'seus argumente eón
els coneguis argumente contra
tot poder personal. La campanya cha enverinat, degut principalment al rumor que afilierand estä assistit, en aquest
n'entena pel parla. militar, simbolitzat pels mariscals de Freno. Aquest rumor ha fet reviure
aquest dies toles les idees sedimentades, però latente, que In
ha en aquest país sobre la si-,
Infirió que han de lenir els militare en un Estat perquè hi
hagi un prineipi d'ordre.
Els horneo del Bloc d'Esguerree' no tenen cap sinipalia
pel president de la República,
pera es plantegen aquest cae
d'una manera diferent. Reeordem, abans que tot, que Millerand simbolitza avui, com n
gil,el Bloc Narinnal. Se li atrilumia . principalment , l'hacer
rornput la seva irresponsabilitat constitucional entrara en la
política d'un determinat
Constiturionalment , el president de França, corn el rei
d'Espanya, ha de presidir. prrel
110 pot governar. Havent Millerand. segons l'esqnerra, trencat aquest precepte ajudant el
Bloc Nacional. i trartant amb
el senador Billiet, de la Unió
dels interessos econbrnies, i hacen!. envara. les eleccions (tonal
culpa al Bloc Nacional, la dimissid de Millerand — ditien
compre les esquerres —
posa.
Durant lote la història de la
ter-cera República no,es planlejit mei el problema prec til envial. Els presidents presidien,
pero no gol/enlacen. Del re,ord
de la majoria sin encara els
septenats le Loubet i de Eatlieree. tan brillants, tan plens
dolf esa i do constitucionalitat.
La guerra, en realital, tornà a
posar la gilestia. que era merla
ll'eneä del wariseal de Maca
Poinearts . borne musst
encès de passió per no veure el
dret i el revés de leS ("(ISPS.

topä amb 'ele presidente del
Conseltl del eeu ntandat. Esperit
juridie • antidentagegic cona no
n'hi ha un altre, Polneare, però,
co resignà sempre: davant del
precepto constitucional. Polser
el drama mds intens de la pan
fon el que soslingueren Poincard i Clemenceau i els seus collaboradors, princinalMent Tardieu, en temps de irailiculacid
del Tractal. Es un fel massa
públie perqué Ment retingui ara
a explicar la cliversitat essen-riel de punts nlo vista que menlenten aquestes dues parts. De
tota manera, Poineare eallä
glaeat davant de l'adiete de la
Constituchl que el feia irresponsable. Pera la qüesthe
res menys. era ja posada. Un
correnl revisionista del precepto
de la Consliturió, relaten al poder dol president. s'inieiä. Desdiente) Pon tul revisionista en
fo menor, T els documents puhlieats després de la seva more
deguts a l'experibncia. en són
una prova. itlillerand, el sen
surcessor, passis del to menor
al to mejor, i en el seu discurs
ile Ba-Ta-Clan po s te a la base
del programa del Bloc Nacional
la revisid del pa:dilema g hie p,(lers de In presidencia. I de la
teoria—segons les esquerres—
passà a la prädica.
Aquesta lo. abreujadissima.
la histbria.
Els harnes slul Bloc d'Esquerres, rom dient, malarat no tenle
cap simpatia per Millerand, posen la qüestia segons la seva
posirió respreeiva. Els tebrirs
del Blof'. conceneuts de la hitportäncia filie en la ¡aditiva

la 'ideología. tan una rampanyét

encesa contra el poder personal. Els radtrafs socialistes,
més madies o ms eseeptics,
drixarion, si &penetré?, d'eles.
Catire la qüeatireeiese Meectous.
heuran estat una i les
persones intelligente Ja
fila ran. cenen a dir els radicalssocialistes. Molt més dificil de
contentar sön els socialistes. i
P o en realitat el partit socialista el que porta ei fort de la
campatica. No es pot dir encara
si ras seinlisles entraran en un
bloc ministerial; el que es gvi"19-n1 es "iree ro".411 dimissire"de
Millerand en fan una mena de
preblenni previ de la leeisla-

anties censtructors: -

eteige, weele~n enteafilnefeee
tut-a. En el fons d'aquesta eampanya s'in ha de veure, principalment, un despit personal
dels purs contra Milioyand, anlic socialista t primer gran
tränsfuga del paren. Els socialistes independents són encara
mes meres que els socialistes
unitans envers el seu ex-cornpany. I el calandra del :Bloc
d'Esquerres a la presidencia,
és, com ja diguérem fa dies, el
senyor Painlevé.
Els que altir eren partidaris
del revisionisme, s'acontentaden. avni ami) l'estatu quo". El
desplaeament de la qüestió cap
nn exlrein els ha tornat
centre. Es por aixe que ovni
aquest IPM191fS alleguen que la
sortida de Milleratal del Palau
de la Presidencia, havent-se
exhaurit el septonal constitucional, és una ciolacie de la
Conetituebn El sonyor Millerand
—itiurr.---és, rom a president
In Repúbliea. ofirialment irresponsable. monteo no es demostri el enntrari. El seu mandat
ha de (brear set anys. Voler-In
interrompre sense demostrar
falaris una violaeie de la ConsMuele, no és una violació doble?
La polernien 4, interessant
cena a simptoma de l'època. El
senyoe Ponme re, dios endarrera,
en un discurs a Bar - le - rtre,
passava revista de les causes
que han donar cd triomf declina) a los esquerres. tina
(tuestes causes—deia — es la
prona g anda provora I iva dele Mames tle l'extrema dreta. Es exactr. Es una leen-emital mesure que
les esquerres do tot el man donen la purlida per perdiala.
(Manea rue. e rolóelea segregui
Mussolini. guantes Inés tareeles e3 facin a la península
ibérica, rués torta sere !a reacció, inda fina ¡la sensibilitat tieroneräliea i Inés. pròxim a l a deu_
fofo de la imbecilitat descordatta.
Ens Noldrí e rn equivocar. per?)
ro tindria res d'estrene que
Milleratel pagués els plats rol/telas per Mussolini i alineo. le
la mateixa manera que Palafnre ha p a g at els romputs per
Bandet.
Josep Pa

LA CVS! MINISTER: : : POWCAP Y? PRESENTA LA D7h7g5.70
DEL GGVERN
LA REUNIÓ DELS GRUPS D'ESQUERRA :: PER UNANIMITAT DE 307 DIPUELS CARTATS ES DEMANA LA DIMISSIÓ DE NI. MILLERAND

3-2-1

Sigue el alcaide evocando otros recuerdos históricos, y pide, en nombre
de los agricultores. unos tributos justos y que tos productos agrarios de
Castilla no encuentren competencia en
los extranjeros."
CONFEREVCIA DE LA IOVENTUT D'ESQUERRA CA-

HOMES DE L'EMPOR A

RECS QUE ES FAN AL PRESIDENT DE LA REPUBLICR

Paris, 2. — El senyor Poineare,
com s'havia anunciat, es va dirigir ahir
al =ti a l'Elisi, presentant al senyor
atilleraud la dimissió del Govern. —
1 lavas.

L'HERENCIA DE POINCARE
aoo MILIONS D'ECONOMIES
París, 2. — Abans de remetre a Millerant la dimissió del Goteen, Poincaté va sotmetre a la signatura de MiIlerand, i aqucst el va signar, diversos decrets relatius a economies, qué
s'eleven a eco milions de irancs, i que
es portaran a cap en diversos departaments ministerizils.—Havas.
L'ACUSACIO DE LES ESQUERRES CONTRA MILLERAND
París, 22. — La característica de la
reunió de tots els grupo d'esquerra,
celebrada ahir. ion d'una extrema rapidesa. Els 307 diputats que assistien
votaren per unanimitat, en vint minuts, diverses mocions, una de les
gua t e declara que, com sia que Millerand prengué francament partir pd
Bloc . Nacional, la seta continuació a
l'Elisi ofendria la consciéncia republicana i seria un perill constant per
al país mateix.
Aquesta votació unánime. per aclamac'ó i sense cap discussió, s'explica
iarihnent, si es té en compte que fou
Millerand el que per espai de guatee
artes loa e/ veritable cap de la Cam-

En desembre de 19:2, fou també
Millerand qui, d'acord amb el ministre de la Guerra, Ilavors, Magnat,
exigí l'ocupació de la Ruhr. davant la
qual dubtava encara Puntearé.
Eic partits de l'esquerra censuren
a frléi a més a Millerand el que CII
tots els discursos ha encarnat sempre
el paper personal de cap de partí:, i
aixó en termes que li vallen els aplaudiments do les dretes i deis reialistes,
creant d'aquesta manera tina almesfera
que hauria pagut afavorir en determinades ciretunstäne:es, la creació d'un
feixisme francés.
D'aquesta manera s'explica la votació dahin. La dimissió dc Millemad
és, dones, inevitable, ja que del contrari tot ministeri per di format tebaria l'hostilitat de la majoria palamentaria.--Havas.
ELS SOCIALISTES CONTRA
151 ILLERANI)
París, a.—Els socialistes unificats
i independents celebraren una reunió
ahir, en la qual es discutí una meció sobre si era convenient acceptar
o rebtajar ets intents de collaboració
arel) l'actual president de la Reuüblca.
Després d'una discussió s'aprovä una
proposició, segons la qual vis SCr;alistes unificats i independents reimIgen
tot propósit de collaboraci6 amb el
president Millerand.—Havas.

nera assuml

l'ACTITUD DELS RADICALS 1
RADICALS-SOCIAL1STES
LA MODERACIO D'HERRIOT
S'IMPOSA
París, 2. — nimbé se celebrà ahir
l'anunciada reunió d'esquerra a lob'
jecte de designar candidat per a la presidincia de la Cambra, aprovant-se

diale" per a la política de la Ruhr,
la qual corria el perill de deixar Frara
ea completament isolada.

candidatura de M. Painlevé.
ment s'aprová una meció dels radicalssocialistes, fent comtar que el partit
es troba en la inmssibilitat d'atoraar

bra.

Millerand fati qui. mentre Briand
negociava a Cannes, forma contra
els seta propio ministres i la majoria
de la Cambra, obligant - lo d'aquesta
manera cedir d lloc a Poincare.

Millerand loa el que d'aquesta mala responsabilitat de reemplaçar la política d'entente cor-

un

vot de cenfianea a l'actual presi-

dent de la República. Cal assenyalar'
que, a instàncies d'Ilerriot, es va retirar d'aquesta moció un paràgraf en
el qual s'expressava que el partit re!unja amb hostilitat qualsevol Govern
que en el brille pognés formar-se mitjançant M. Millerand.—Havas.
UNA RECTIFICACIO

D'IIERRIOT
París, 2. —M. Ilerriot ha pregat
que es fés pública la segiient rectilicacid:
"Els propòsits que i•atribueixen
alguns peródics, relatius a unes declaracions nieves sobre l'apoi prestat
a Eyança pels banquers nordanteri.eaus ett el memela de la crisi ilel
harte, contenen una inexactitud. En
les metes declaraciems no la hagut
critiques de cap mena contra els !maquees que en aquella ocasió ajudaren
a Franea."—Havas.
El , QUE PROVOCARLA LA DI-

MISSIO DE MILLERAND
París, 2. — Es flema per descomptat
que tan aviat cona quedi constituida
la mesa (le la Cambra, els socialistes
i els radicals presentaran una renolució l'aprobació de la qual produiria
"ipeo facto . ' la dimissió del senyor
Millerand, el qual, per abra part,
sembla estar ntecidit a subordiminar
la seva dimissió l'aprobació d'un
vot que comprometria la respintsabilitat de la Cambra, peró no les ellanifestacions tetes per qualsevol grup
EL SENAT ES REUNIRA AVUI
París, 2.—Demà es reunirá el Senat.
La sessió serà de pura fórmula,
degut a la dimisió presentada pel senyor Poincaré.
Avui els senadors han conversat
entre ello sobre les conseqüencies
dele acords p resos ahir a la reunió

Nut ha un, gatrebd deseonegut, hunül i fort. Era empor-

darles i tenia per nom Pene
Riguall. La sera obra resta en
peu en un dels bello indrets
la plana empordanesa. Va e9ser aquest, segone els vells documents, un home de profunda Meta te quo aplegà al seu
entorn alguno clergues, en una
case t a dc Vilabertran. La fama del seu espete caritatiu va
difunder-se ben tost per agitelles contrades. 1 fou mereceHa. En Bernat i sa muller
Guilla, En Bernal Ganfreil i
muller Nenia. En Galtired i sa
.ldolgardis varen ter
t'en jutó de Vallodi que tenien
Vilabertran per tal de bastirhi el monestir de Santa Marta,
escollint a lleguen perque el
regerités, amb els seus elergibes, als quals hacia de menee
poi cenit de la ventea. La donació fou tela rally de
Felip. t'ea de Frama, o sigui
el 1069.
En cop Pn possessió de l'allodt, arnb tols els seus delrnes,
primicies i obligacions de fidels, En Pero l'aguan no es va
pas limitar a dirigir les obres
de Feeglesia, sine que ell mateix, die per die, amb les seves pròpies *mano, enfervorit i
edite hi trebal/à durant mig
quart de segle. Aixi. davant
de tots,' ell. • ilóna l'exemple, i
tothorr,. clergues i serr/ars. hornee i dones. ärlItue.els infants,
l'ajuden volenterosainent. El
temple es va aleant a poe
poe, senzill, massfs, ombrivol,
d'una aus I eritat imponent, com
el sen fundador. El sarerdol no
es preoeupa pas de l'art, que
podria distreure de la meditacid i la contemplad& Hom
seis! aclaparat sota les volteo

reixtignes i nues d'aquest temple surt a amarar-se de da-

roe.
Acabada l'eeglésia, V ésser
consagrada, ainh iota soleninitat, l'any l 100, prenent part
en la terhnimia tres bishes
cinglas de diferents indrets:
Beritat, de Girona; Berenguer,
de Barcelona; Pero. de Careassana; els gneis demostraren
llar afecte al 110n Rigt,all, traetant-la
fill dileieissien ("di-

plenärizt de les esquerres de la Cambra.
'L'içoirrió Inés gene'rtilitiada ls ene
haur'a de trobar-se una solució rápida a la crisi actual, Sen3C provocar,
yen"). conflictes entre ambdues Assemblees.--Havas.

'

La silaca poIilica
QUINA SERA uAcyrrui)

DEL SENAT?
París, .e.—La situació política, amb
lea diverses tesis sustentades en ella,
pot resumir - se en les consideracions
segiients:
La majoria dels diputats proclama
el principi. que el suiragi universal
ha d'ésser considerat corn a antoritat inapelable, per damunt de la
Constitució i de les Ilcis.
Per la seca part, i en sentit oposat amb aquest criteri, el Senat, considerant-se el guardia gelós de la
Constitució, creu que aquesta política de les esquerres establiria una
serie (te pronunciaments civil a la
repüldica després (te cada una de les
eleccions.
Dimarts a la nit se sabrt si el
gran partit radical del Senat está
disposat a seguir a les esqnerres
la Camina e:1 cl moviment politic
dirigit contra M. Millerand.
Per ara norriés sém l/Ila vinteria els
senadors que, sota la direcció del senyor de Monzie, demanen la dimissió
del president de la República.
Alije els tres grutas d'esquerra, reunits per juntar Ilurs esforços, vareu acordar, cont ja es sabut, per
unanimitat de 307 diputats, exigir la
immediata dimissi6 del senyor Milierand.
Si a aquests voto afegeixen els
27 deis comunistes es lincha un total de 334 vots contra e/ ocluyan MiIterand, entre 587 diputats; de Manera que. sens dultte, la situaci4 política es veritablement compromesa
per al president.
Pel que fa referencia al senyor
Marriot no es veu prou clara la seva
actitud. Es cert que va votar la resolució abans nomenada, però també
és veritat que va reclamar que es
descartes la condició per la qual les
esquerres es negaven a retire el Poder (le tnans del senyor Millcrond,
En un mot: el senyor lierriot es
nega a acceptar el manament imperatin del sen partit, exigeix que II
deixin Ilinres les mans i reclama dels
setis partidaris l'otorgació d'un vot
de confiarlo.
Aducsta informació continua a la pag. 7

lectissimo filii").
havien de ciure, sol ,a regla
s
agoetiniana, possei
ses en cornil i diet )
Seveg
les cadaeeun segun»
necessitats. El mones r seria
compietarnent hume, ne podedt
dependir de cap ret, e tate ni
prfncep de, la terra, ni d ' ultra
esglesia que la de Girella•
Riguall va ésser itmena t abat
per aclamació, dperant els
consagrats que ert; edat ba-ro.
nivola acabaria la stca u; a do
joveutut.
Res no te d'esta- y q ea
aquella época, a un orne a.."
quest fremp. la gen dels en"
contornos el tingue
prés de mort, coto un san
seu cos, colgat a la porta et
petit claustre de Y:IlaIeert n,
en
senzill taüt, tes és

adoral . Iniment que el vesco

-

te Erancesc
Peralacti i
vescomtesea Elionor de Rocaberti pensaren en sollicitr
seva L'any 1572
-el cadäcer d'Ea Riguall va\ deser dipositat en una urna\ de
pedra, prop de la sagristia; @ os
l'erais sostenien i damint
hi hacia una imatge rle la Mire de Déla arnb ängels als
costats. El pare Villanueva
cara va veurc la lapida. ami
aquesta inseripcidt "Diecat qva
riesen
abbas 11:c reqvies-w, elle nee Hincas falli Petrvs
iste fUgvalli".
Hom compren la veneració
de qué en vida i en mart. va \
esSer apele En Pere Riguall,
sacerdot i constructor. Cobra
d'aquest obscur fundador va
tenir aleshores una importäncia col-lectiva. Un esforç coas
el seu no pot pas 4.seer menyspreat. I motiva arto en que no
abunden pan els homes que,
cofia ell, siguin Ahora sacerdote d'un ideal i constructors.
Per aixf . hent volgut glossar
acui la seca figura, cera voldriem glasear la d'altres personalgee de la nasten terra que,
pn un o altre ordre d'activitat
humana, han bastit. a travda
dele ternps,
•
a
' han faisonat la seva anima. Seria aquella una t'asea
extimplar• i allieonadora per .a
les florero generacions que, tot
i sentir el manament deis nous
temps, no poden desconeixer
ni negaigir els esforços dele
pa sals.
Jean de Palau

DIVAGACIO SI FA NO FA
IDIL.LICA
Fa u:1 moment sentia la camadissa
deis .eceils, en A jardi. Ara que ha.
Conmicat a p:oure, sento els ocells MéS
Dury. com • si entre ells i jo llagues
caigut una em.tina flonja.
Aquest temps no és dels que inéS
nt'apassiona. La Primavera incipent
ia mes per la meva s.ensibílitat que
la Primas-era madura espandida.
vera aiinat i la tardor daurada teneu
tufo suggestie que ordinäriamem nu

trobo en les opulències d'aquesta hora,
en qué la lernt (lima ilors i més
ami) una mena de iacilitat viciosa.
Peró aquest. instant d'ara—encarar
plon, encara sento els ocells a través.
de la pluja—us asseguro que és ex-.
quisit.
La gent que no te la fortuna de
posseir oua fib:a sensble a aquesta
mena democions, trobarä exagerat el
meu ctuusiasine—més que mis si
la idea, molt estesa, que no séac uni
!tome entusiasta.

Cada casa és un män i cada esperit
té eis seus misterio. jo se que quart
d'exquisit aquest instala d'a.
ro no exagero.
La sensualitat. que consisteix a pre -s
ferie el goig inunediat a tota esperan,
fía i a :ota promesa de goig iumr,
per a cada temperament té un truc.
1:Ft-t'es. Per a l'un S2Tä 1.1 sao de licor
transparent <pie /u de ji r maibé el
seu estórnac; per a l'altre el tunalfic bistec amb mostassa que ha de fomentar el seu artritisrne; per al de mes
enlle la Venus multiforme que Ita

devorar el seu pensament; per a l'al«.
Ire el vestit 'mecido qas Ii prepara,
una ruina certa...
Jo no vull abusar de la mora situa.
cii collocantaue en una actitud boni.
ca i decorativa. Segurament conurenn
la sensualitat (lavara una mala fi d'ola.
jedes menys dignes o ruen3-s codee.
sables... Però no dic una cosa pie
altea si asseguro que la beatitud ea.
quell fiare que, esgarriat en la selva,
va encantar-se escoltara sus rossinyol
i pian va tomar del seu encantament

s'havien escolat trenta anys, no ea&
costa de comprendre.

Carie, Soldevall
d

AQUEST NUMERO
HA PASSAT PER LA
CENSURA MILITA&

=

Dimarts, 3 de juny de in4
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FINANCES 1 COMER C
DEL DIA 2 DE JUNY DE 1924

COTITZACIONS
SORIA
i Obra
Dora.
0

SIATI

Antr.

ROMA

Bala

Tanc
7040
6845

. • "04
• °
6845

,45,z .•

Obra

Antr.

NIT

Dala

Divises

eetrangeres 1

Tanc
70

70

T iene*
.
51111101 •
n"lauel .
.
tiros.
.
1.11ures
Peso

\5

seis

•
.
•
.

arrenU .

non. .
Charles
Platee

7010
ES151
445
9'35

7030
6035
452

7Old
6025
452
925

NOV8 York

Franca
itelgiea
/tälla
Silissa
Espanya
Portugal
Holanda

Dinamarca
Noruega

43075
0715
10050
93.91
217,2
3101
139
11547.
9.9659
31799

Alfstria
Praga
Argenlina

3itinteyldeo
Xile
/Memo. Aires
alparais0

Ira, seriosa i vi -a, i és ben present
el record de la ritpida entdada, sen-

Esc tira en pleiteo sessions de
celebrades
Nord .
tes de lAlacant i I le;)r(
les
d'aquest darrcr ' el
det que es •proposaven. han canvi eornpletnnient de :o. Ja no e3
c egen titols per fer amb ells
i pressió.
pagat 043, tant de Nords com
'.\lacants, el qual representa un
nteres anual del 770 per roo.
En realitat, comptant C0171 sha
de comptar. o sigui no al regulador
de 70 en resmerçament del capital,
sinó al de 65 a què el redueix el
cobrament imminent del cupé del
Nord de 2; pessetes netes, el diner
collocat en doble d'aquestes accions
s'eleva al 8 . 30 per loo.
Molts números i comparacions
podrien fer-se davant les .Mernórico de les dues poderoses Companyiss i portar i trence milions i
milions perb simplificar i -dit a
peu - , com plavia a aquell nostre
eminent jurisconsult, dircm en números rodons que dels beneficis confessats, dels 23 milions l'Alacant reParteix 22 pessetcs a les seres 496-938
accions i el Nord dels seus 22 milions a les seres 516,000 acciono els
reparteix 24 pessetes.
rexplicació craquest contrasentit
de concepte es ve a trobar en que
mentre el Nord dels 22 fnilions en
reserva 7 a fons de previsió, l'Alacant dels seus 23 creu convenient o
necessari reservar -oc 9 i mig, o sigui mes del 40 per reo.
Un elemental bon sentir indica que
el Nord, amb la sera reserva, no
es compromet pas ni es llença a l'aventura, car apar ben suficient,
de no haver-ho jet espontàniament,
dóna ran a la pressió ben reeixida
yue ha preparat a Barcelona i arnb
thols principalment de Barcelona,
el grup bilbai, i permet. creure que
s'obre un periode d'anys cii què el
dividend anirà més destreliat i equitativament a l'accionista, que és
veritable.
L'any que ve, si no s'In presta
espontaniament, és ben possible que
una semblant acció co faci en Y.1lacant.

De totes passades. con' que en
tot el que s'aconsegucix amb un xic

de violencia hi ha el perill d'haver aprés cl canil i no deturar-s'hi
atol, la raO, sine, sentir-0n emires
per rambicié, que és mala canseIlera.
tirem dir, quan värent deseobrir i assegurar el dividenti impensat del Nord, que no tenia massa
imporüncia, pel fet uSa les 2
les mes
mes del n ple ara2çaven totes
frs revistes d'economia i finances,
sinó pel que suposava el gest d'obrir la porta i rindcpenditzar-se del
match restringir n te l'Alacant.
Res de tot aixi, (tan empobrit esta
co cl fons malgrat ii moviment d'aparenca de vida en aquests darrers
temps de vigilies de les Juntes), ha
portal cap empenta durant la darrera setmana a la contractacii, a terni e.

A 7030 tancaven eis Nords i a
7055 ami; a 6835 els Alacants i a

Tant per rics com per pobres sOn
tan feixugues les enormes despeses
contemporanies que no a tothora es
comportable un capital o un estalvi
a rendiment d'un any de termini.
Si no fossin aquestes circumstancies i les especialment bursätils, unes
accions a 65 amb un dividend que
apart assegurat de 24 pessetes netes 1):: valdrien lo o 15 entero mes.
Del ii de mes han seguit mille•rant les accions d'Autimmilins.
95 . 50 han passat a 97.
Passem avui de pressa perdamunt
del comptat.
Segueix bavent-bi poc negoci en
tendes d'Estat.
Algunes petites compres imprevistes (sempre Os consolador trobar
optimistes1 fan pujar mig enter les
Mancomunitats. Les deixcat a 74.
Bastant negoci de Municipis, per(' res de nou co quant a canvis.
Segueix la davallada dels ferrocarrils del 3 per ion.
En la sessió mes impensada variani el to d'aquest rotlle tan potent
preicrit.
Pesadesa aixi mateix en les Obligacoins de ferrocarrils de major
d'interès.
Cal reconeixer i confessar agradosament que, ¡Mitre els limits estrets a què les condernnen les participacions estranyes al nostre mercat
que es Fase deis cops, les roo,000
valencianes Nord han reeixit en una
operació aparentrnent mes seriosa
que l'anterior.
Si les nostres censures fones i
franques Id ban tingut alguna perita . influencia, beim eides censures.
Feien 9525 la setmana passada
i avui 9585.
Ex-cupó, representen 94 . 60 1.a
subscripció va eridar-se a 94.
Avui era el primer dia que es poclien vendre titols nous que seran
temesos dilluns. Cap venda massa
Eeguitosa ha inquietat cl 1-orne, com

Ice per 100 i la resta, contra 11to10,
e/ diu 25, posarles a 94, s011 d'una

indubtable oportunitat.
Creient, dones, que es cosa de subocriare de pressa, per no trobar-se
amb les 20,000 obligacions exhaurides.

R. Surinyach Senties
Barcelona, dissabte, 31 de maig
ele 1924.

OBESITAT

Roayó fletant.
Dilatació
d'estórrac.
Embariis. - -

Caig ,.-cIn do la matriu

VARICES

Mutilats. ---Jeporuts.

De.
formats.-Apar,Ills electromagnetics per a sords

Exit extraürän2ri
ta Lsp nyapera 1 gran
,Ista fraflces
La gran popularilat as solida a Espanya pelo E-,tabliinents d'A. CLIVIERE,
Paris, els nins imion•en Ilur
re, es únicantent dogucla a
la incomparable eticitent .1 •
llurs especialit al s, a la itte-

sao

ti

Pra7a
Itinuania

Algcrins, 35 per roo.
Egipte, 3275 pessetes.
Fililtitic 0,, 105 pessetes.
OR
Alfons, 13850 per 1 00.

o , .1.. lo .1 5,

Doctor J.

1

362
376
357
326

2600
260o

1766

1933

1512

Ilbj

1762
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1502
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LIVERPOOL
Timen anterior. . . .
Obertura
Secos telegrama .
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CAFES
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4 9/16
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dados i di o s d o visita a al tres pobtarions.
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Negociem tots els

iM117111[9:21

Hotel ci'Oriont, Rambla
Cettl!, , , 29.
Saragossa, Dijott: Id. de.
In a i. ‚1 Gran Hotvl da
l'Univers, earrer .1, , .1.111
nte 1.
Tallett aquest anunci,
tal de reeortlar nido la data
que us interessi.
Per a ealalegs do frane,

juny

2075
2095
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Pesembre
More
Malg

g

Unas. 1 3 850 per 100.
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Francesos, 3625 per
Anglesos. 31 . 70 pessetes.
Italians, 31 . 60 per ion.
Belgues, 32 pu roo.
Suissos, 129 . 53, per roo.
Portuguesos, 0 • 17 pessetcs.
Iloiandesos, 212 pesseres.
Sudeln, 1 . 80 pessetes.
Noruega, c5 . 90 pessetes.
Dinamarca, 1 . 12 pessetes.
Bumania, 730 per 100.
Turquia. 3 . 50 pessetes.
r.011.1s Units, 7 . 32 pessetes.
Caaadä, 722 pessetcs.
Argentins, 2 .33 pessetes.
Cruguais, 535 pessctes.
Xilens, 0'6u pesseles.
Brasilers, o 65 pessetes.
Bolivians, 2 pessetcs.
Peruans, 25 pessetes.
Paraguais, 010 pessetes.

Cicatrius
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No gaire negoci en industrials.
1:atenciú dels disposats a obligacions Mdustrials, mes que en el
lotIle está ara posada en dues subscripcions anunciades: la de la "UniO
Naval de Lb:val:t . ', ric 144,01, obligacions al 6 per atat, Iliurc d'impostos presents i futurs, a 96 per ton,
i la de les primeres obligacions del
• .illetropolita Transversal, que 5611
20,000, al 6 per roo u a 94.
Sense que volguem dir res en contra de les primeres que van stebserivint-se normalment amb un laten', de padrinatge molt ample
pobles i banquers, rolen] avisar la
nostra furnia creença en l'hit 1
ripid que assoliran les del 1\letropolitä Transvcrsal.
Es tracta d'una empresa ntolt nos-

6855 aviti.

Ni tan solo han arribat a quanyar
el carregament de la doble.
Podria ésser que, cupO * tallat, es
trobés épticament a bon preu dintre poro ajes el tipus a que restara
el Nord i lt hagués algun Moviinent
favorable malgrat asar ' de cara a
l'istiu i la visió de tot un any
_ sense
dividend.

se lu'ecedents, que van obtenir les
accions.
Altrament: cont a punt de comparauea hi lia les obligacions de l'altre 11Ietropolitä, en res preferit a
aquest. que fino ara inateix tenien cotitzac19 i ben cercada a 9875 i 98.5 0.
Tot i descomptant, com correspon,
d'aquesta eutitzaci.:. el cupé trimestral de primer de ittF.ol. no deixen
de poder-se calcular a 9725.
Les del Transversal. que se subocriuran pagant el dia lo de juny el

raltra volta.
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BARCELONINk

— Un autamölnl , diumenge, mochil
una tetada contusa a la regló occipital a Josep Ferrer Fillia, (Ir 32 ames.
— Al canee Marques flel Duero un
automòbil atropella a Llis Grau Castells. da 25 aun el misl presenta nna
Senda interna a la tutti maxilar dreta,
de pronóstic reservan
— Anibnii Mart t nez i Martiarz,
5 anys, ins auxiliada al dispensari
tle Sant Gerva,i. Presentan a Intettna
del tere interior del serme don. a
sa d haver-la atropello un 31)6,111;11,d
Sanaba, i Sánehaz, de 70
—
sa d'haver-/.2 atrop.2:lada ast,-unbl,d.
cl qual Ii fracturá rhtimer esquerre.
L'automòbil foil rotulo -il a la de le
pel rarni se li in--gaciódepolí,
flama el dipòsit benzina. :remato se
completament cl erbiele. liteent de
fin/el: g in els bombera No In imane:en desgracies personal:.

14 la prosa inimitable de la "Historia

de la vida del buscón", de Quevedo.
Finalment i com a veritable prova
que la pulcra prescntació hs compatible amb la baeatura. publica el primer
Manera de la collecciö titulada "Los
CrandCS Novelistas", contenint romplata. per lamenta centims, la famosa
1.onella d'Alexandre Damas (NO, primorasament dlustrada, "La daina
lis camelias".

minguez, Rosseid Sotes, Joan Sagristä, Doménee Castellar, Rafael Gimenez i Frontin, Jatune Sentis, Anselm
a Dita, A eloo ; de 1 , Rosa ; retrati
de Palmes.
Varen adherir -s'In per trobar-se absents, els senyors )111M Planas i Tonits
Roig , el segon antl, n ma Petra (Artanica' ef,,eaflora de faci•cies vistan:es
Foil una (esta plena d'entusiasme i
trenyaraneit antara. En acabar hom

al propiciar) a Cala 114 del terrer de Salmeron i al del número 5
del de Sant Cugat, per no hacer kt
les millares higièniques que seis ordenaren; a Antoni Farrion per tenir
cubres en 11;1 carral i sense permís al
carrcr de la Llacuna. 7. 3 loan Mar.
solas, per criar aus de corral en Congaire higiénica:es en una
diCions
botiga del carrer de Sagrcra.

su ll guanya d or
premi
niurament a la dita casa d'une

en retirar
lid

còpia de la fptografia premiada.
X.--De la casa Agfa Asiera Ja'
not i Cornpanyia, pessetes
en material fotograba de la marca
Agfa.
XL—De la Seecia de Propaganda
i Excursions de l'Ateneo, cine
pesseles en metailic.
XII —De la Secan', trInstrucció
I'Meneu,
pessetes en

De i Mil ' • evNi
IZEFORMA DEL. SEI4Vg1
LA 1.1,U4 PUBLICA

,.uueucie municipal que CMIIP
i prepara la reforma ‚Id
de la 11" pública es reuni sota la
NOTA NECKLOGICA
presidencia del tinent d'alcalde 13elegat per als serveis d'obres públiaNTERRAMENTS PER AVUI
V Coll000ltS P..1npues 1 illuminació, sanyor Mudan, •
cesa, la do mes nIeta lbs
111
MATI
PITIMEMMUZIMagrii
assistencia dels senyors Prim
N'aria Serrano de los Santos. de
X Ill.—De la Sccei4 rle Benefii Cendoya, rcpresentants de la Cocencia de l'Atriles, vint-i-cinc pesse4..; :f ans, \f alacia. 24a, al cementiri
missin
•i deis si-oyera
51:1311AST 1
Non. A les den.
tes en tnetällic.
Cabestany i Vega, de les oficinas
Sota la prestalencla del regidor seMaerlalena Sabater Estrenas, de
be,C I ile l'Atenen, vint.
nomunä una CArilititii6 .111111 1.14),frcle
tecniques.
sear Erancesc Alegret s'ha celebrat
u. Santaló. 79, al cementiri
metallie
i cine pessetes
que lingui cura dotgatinzar cada alvi
Di les fladcs aportarles pal presila subbasta de !loes vacants deis merflen.
la
casa
Cabrillas.
uno
X
\
lea
N .
acte que, atol, el recoma), estrenyi
dent resulta que l'any int3 es gascat t, d ' aqUesta chitan Vade de la qual
sn
6o
etsanper
ampliaci4
tamany
Ida l,iar Torrebadella Costa, ale 61
1 . .101 1 4:11 4a51trid.1 al Vd.
taren .37X,rxio pe.sscles per illununalia estat attfor;t7or notori En lnCarts Catalanes, 568, al Ce•
xada en la seva correspondo cano1:(., de dependUncies, i ea le,23
(out del (-Lastre universitari.
sep Palas, essest alguns d'aguan; ad",ri de Sans. A les den.
hita anal, reno: artistic a ,r 1 uesra ammatriz contente 900a310
nulicats per proas mes alts als fisats
Lluisa Ramo Cros, de 37 anys,
pliada sera feta tle qualsevulga ori- gastat pel
exhibe i x tOLL% Als elle ., a
Acaba de posarpessetes. L'augment ls Irritant, percom a tipa, de lidiarle").
dos quarts de cinc, la
ginal
que
els
remeti
l'agracian
ja
• " cis, 359, al cementiri de Sant
se a la venda
que, si be el preu del Huid Ima augVaren lambe sullItistats i concedits
• n. A les vuit.
sigui un paisatge, o vista, o d'un
—
mentat de 5 remita-1e per qudovat,
dauze liors da ttma ereaCift al mercal
Bader.es Gómez, de me-•
retrat de familia a gust ile rafaEIS ESCORNADORS
en canal s'Ita introdutt "l'hora d'isdllorta, amh rohligació imposada i
aíró, 103 bis, al cer(emiri de
noria
Sacrilici lIdian a bons. 143; vedctles,
tiu - i el "treltoll intensiu" i sha
arrestada de quf, sera de compre dels
VIL—De la casa Casellas, un
5a' Andreu. A les vuit.
23p; gn.,ito”,,, 513; crestats, ; cahrits.
ptartat a cap la reforma de diverses
roneessianaris la ronstruccia i installaA,creandre Guasch Brumart, de 30
altre premi de quinze pessetes, coneq ció.
65; liad, 1.32a; avenes, 6 83; cabras,
instan:o:toas sota el pretext d'ecoquedatet aisí aquell centre de proafa... Coalla, 321, al cementivi dc
sistent en generes deis seus ant2o; pares, 428.
nonda, i el resultat ha estat l'expliveimants
amb
els
elements
complets
Ç . a Gereasi. " A les non
eles fotogràfics a elegir per rabeo- cat augment de 522,000 pessetes, en
-rata
aratialment
necessita
per
atender
Jfasapa Pascual Lucia, de 2 anys,
rit.
SERVEIS DF LA GUARDIA
lo anys, només per illuminactO de
les scrcs,itat 5 de la harriala, i essent
p ta.,. del Sol (Sans), 2. al cententiURBANA
dapendencies.
composta do 192 moGels
mirraun
alternen:
d'impor:
l'Abría
PC,
ri • Satis.
Durant cl mes passo la guardia urAquests i altres despilfarres han
propis Per a
Fortamedes, cartere3,
tancia ser als satis ingressos.
'Mirla de la Cinta Borrós, de 76
bana va fer 3 530 sereris.
acarreat ini notable agravarnent nleIs
maletas,
sacs de vialge. Casa
iflaea de Tenias, 33, ai edites dels
Afestres
NaEl Degasat-Secc ia
nnpostos tulnimicillals. (le la qual co,Tustifirarent ila nnalra misPerelló, Pi, 7, bis; Del rizal, 17.
: Nota A les del'.
sa es queixen aniargnment els concional,: de Barce l ona celebrara seesió
ab', fino poi 'ten lid dir-se
Fähriea. Vendes al detall.
Amàlia Llarer.ç Martínez, de 4
dijons que ve, dia 5 dcl que sana a les
tramatas.
donan/. a /gil ti a prous
Hospital. ni. al cementiri
3
sis de la tarda, a l'escala nacional del
El non regios ha de ier qiirstió
que podan immparar; Naft ahBARALLA
Corts. A les den.
,
per
a
ni-imalomúda
Mendizahal,
13
d'honor la •cracahar amIa tals
ba. a 1'75 quilo.
carrer
Dos dependents de la daxera "la
Raancn Masip Blc,11, de 76 asas,
U,: tIct
'
(t
.
.,
a
nar
nona
Pinta
Directiva.
Primeratia
1/2
kg
quet
i cola que es de suposar que
CONIE3I9A13A AVIAT
l'aranai Elaquer (Sarr:an /66, al
1/3 do kg.. a 0 . 2 5. Vi d'.11ella, Catalana", de Sant Martí, es
hi ha nornbrosos interessats ems ratoment es reuniran per separat ola unas.
„
de Sarria. A les des.
Ptas.
especial do la casa, hiato' i ro- reta Es daten Antnni LIcaado Torres tcnir fstatu quo, precisa escoractre
tres i mestresses per nomen:ir el Doga
Ezailia Garcia, Sarria, 35, al cesal. a 0'55 litro, i negro. a i Jaume Mora Olaya.
Snmarretes sedalina
havent estat elegits en
la reforma amb veritable serty, pecó
i els vice-degans respeezins. i després, el
El Llevado prescrita arntru:/2Ciri
Nos. A les des.
(Eral. Econonua de Bareelima,
na
home, mánega OStre
les
nolzs
Creacions
en la seguretat que rn illuennació
per
proveir
els
altres
arrees,
ple
primera
Rambla
de
Catalunya,
RO,
incompleta
de
la
tramnatka
Abelard Fontanet, de 33 anys, Vi125
presentados a Parta
de dependències s'obtindra una ceola
ma
esvolee
dc
lla:7.7(71, it 1, al cementiri Nos. A
falange
del
dit
le
Me
.11~1111
Ferran, 14. Casa
onmia de Mis de 600,000 pessetes
• f matas de des.
guerra.
095
h,ts iit
OW2RE1.LES
22, hile PiumA
annals.
Amadeu Fcrandez Balvert, 1 Mes
CLAPES
t! bany. rlasVANOS
Per això, el pla que s'ha adoptat
PARIS
TOPADA DE PERSONES
5,.ata 'Madrona, 3, al Cententiri Nou.
050
. fol . ! a ...
descansa sobre cls segitcnts cri:cris:
Diumenge. Gracia fttg/an. de 8o anys,
.1 !u, vsit.
Cal'-- - myor. perAns), dimarts, a das guatas de set
1.--De moment nomes s'etspren
G 1 8 Portal de l'Avel ii
Joma Dalenzuela Cros, de 22 anys,
topa amb un individu, que &sanarei punys... 3'95
de la tarda, el senyor Enrie Sanchez
eala. a
la reforma del servei
Inglan presenta fractura del
11 . -pita! Mittar, al curnentiri Nou.
es,1.
Pastor
&mara
a
la
sala
d'aetes
de
BLCELONA
dc dependencias, per a la qual cosa
assorlil ea
TARDA
fentur esquerre, ,le pronerstie gres.
l'Ateneu Barceloní usa conferencia púdes faculta taus municipals formulaCantiseria.
Carme Decís Puebla, de 63 anys,
l'Hospital
de
la
Santa
Citen,
Passà
a
blica sobre el tema "1.1eis traceiddits
LA
Gni.o.:a171
ran el pla d'illuminaciO ele cada una
n44
1.'
Ii ' 15111 ttcl Sagrat Cor, Sarria. A
Cal treball a restraliger".
de lee 353 tlepenckneics municipals.
ti
:',rrels de paJOIES, VERIT A BLE OCASIO
5.1
nimbes.
A:tDEL
TREBALL
2.—En agnesta etapa d'estudi no
l a :a.
ACCIDENT
F .:Ibrica de Brodats
Dolers Duran Puig, de 61 ..nys,
de totes alasusats
objectes
RES7DRANT
RCYA1.
i
51
•I•:11/1,
.
1:o
es cridarä a les Companyies, per
i :alaJoaquina Balad' IIatrti, de vilo anys,
A
Na,
a.
al
cementara
ses. Preu fix. Tallen, núm. 41.
p ., 211cri,., 12,
Saló le To
-.10quant l',\juntament no press vat i II
tu t t' tt
teixadora, treballant del sen ° fiel sla
i Mocadors suïssos
quatre.
d;irt , ;ult de, 5 a doi
toda día
riar el regim contractual ni els nreus
feralat emossa al parpre
causal
tina
•
l'amana
IDA
Ramos Nute Papu, de 20 ollys,
TOP.
quarts do 8, i
Idl sulonimstre; es trasta nones de
superior de fui] dret, de pronòstic reA l'Ayingutla del Tibidabo, ratea.itt Paf:, 69, al cententiri Nau. A
(una, de 9 a II.
donar nava organitzacia, interior al
Ronda de Sant Antonia 41.
11'7 l e
P
servan
una
paren
Pare
la - qua t re.
toph
Onlb
'3044
n/6bn
servei tallant eIs desEt gfl t—C:‘
—
Telefon 3754 A.
AGRESSIO
Araúnia Isern P.osich, de 51 anys,
Soler rantalenni, de IS anys, que conpilfarres que les administracions an-.
UNA MOSSEGADA
15 \111:1.1.1/X
s
e.
a
la
tarda,
Estere
Ri•
\ ara Darat fiel Col!. 5o, al cemen:
fluía
cl
sol
ti
una
ferida
a
la
D'almo
Saque7ia,
teriors luunten introduit i toleran La
A l'estació dc Vilanova 151 gos most a. Y:f 7 t1. . 7\ les treu.
reSTAND 1.207
poli Closas, de 45 anys, habitant en
regia
superficial
dreta,
de
pronóstie
reforma no pot tesir una aparença
sena a l'erran Espi Ruiz, de qua, tulTel g on 2853 A
31) dies,
jeaepa Batener Rutie,
sala barraca de la Mar Vena. los agreservat
mes modesta ni pot inspirar-se en
tat dos anys, caasartt-li una ferida inII rrril. 227. al eastentiri de Lee
INoTA;
dit per Angel Irigayen Marultens, tic
un critcri mes sa. No obstino, procisa al tare inferior de la cama drcpreciosa novel- duira una economia superior a 5:1,000
rts. A les tres.
23 au s . el qual Ii catt u a fericles conta, dc pronóstie reservan
ta. 4 Pts. AcaTEIXITS DE To r rEs CLAS- 1
tusas a la regiö parietal dreta, de proTcia1as Francesc Cid, de 17 anys,
Nova
pessetes mensuals, i l'Ajuman:cm
ba de sortir.
\ al . alo•rat, 57, al cementiri Nota A
nóstic lleu.
S ES, PAIS 1 ESTIINNGEIL
haura reerniquerit la força moral que
nostres
eIs
DESAPARIC lO DE DUES DONES
Obsequio/o
f;u:are.
-- Adela Martín Blasco. de 2,3 anys,
ac,uals
presuposa
l.l
terminació
VELLES
talients atali
Antit (limarle, a !e.e den de
fea agredida per la sera cunyada Gelescpa Pérez Pastar. de 19 anys,
areu
abusos. Per aquesta etas•
de Terrassa afirmen que
In
solIla.
loim'ai-it
En
Félix
DonNoticies
ama. Rosend Novas, 9. al cerónima Alunaran Lazara de 36 anys La
JOCS FLORALS DII "CATALU. Ireene no salen aina, doa
del (Ea deis Reis d'E-Intuya
i a ronl'anunciar
ahlez
Asensio
d'enei
la
niä
dreta.
A
,frf.`tf.
.1
les
cinc.
':• :ri (177 SZ/Ut
al al tía presenta ferides a
forimcia sobro "Derlvacions balls preparatoris.
NYA CULTURAL"
anaren a Sabadell, ha desapareg ut la
1? ::.:t.ttzcze Nre g Garcia, de bo ,inys,
Cartel! suplelori
nalisociaLs i anhjuridiquo,: :lo
3.—Aeabada la prinici r•apa
venta d'aquella aitttat Maria Hernánextra a nesselcs ampolla
DE
MERCAT
ar; fla la S .••••. • rat), al cuantaESCENES
la prostilució - ,- a l'Aleneat En- s'etnprendra la reforma le it 1111111
XIV.—Prenti del seityor A. Lag:lledez Pérez. de sala-una anys, que s'hae,
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Dinnicti g
n'a traslladat a ,a veMa poldació. 'lot nan al millor sonet. XV.—Prend del
'Un nerar.a. f einen), Moles, 19,
sense tenir cl perrnis corresponent. Se
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el , ted 17 dc
canal radical que nperat as l'Ascnyoreta AL O. Creus, a una ct'ntpato del mes que sem i - a' a :s uns altres veneders i alguns vianants
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EL C. N. DE TARRAGONA I EL MARITIM
BARCELONA ES PROCLAMEN CAMPIONS
Dea..enge a la tarda tingueren !loe

per
21 pare organitzats pel Maritim.
caendelega.: de la F. E. S. E. els
pionat, peninsular) de Rein, que. nutreuniren enguany
ria (1 seu litol no
catalans, ja quesii :, le els tercies
presen. '• d'Alaca nt cleiNa de

riumetés desermannarcornets gac
se del cos a CO) a que Cl sotmeté el
1.a qualifieació s'establi coto segneis:
1.-"Ll. 'tonel", per Siegenthal,..r,
GaLtfrez timonel, PiItlekhor.
tunt.
itei. amh
,12per Cliralt. Con. naocanal..; ttmon.,, r, Martínez, atta)
7. 37, 2 .qttirelt.
-" .lattine I", per Vda. Kre.g, 11.1Ira, Viffi; tunitncr, Anulada, atult r*,

_Si de ramplonat toles les restants, com.
plaguent aitel els ersIgs del Club de
Tättagötta, teil cotn lid fea primer
Federacie Espanyola de goetelAts
Fem.
Els resultats de diumenge. sobretot
el (te (matee ontriggers, donen un gran
I -r lerda a les regates de diumenge
nent ; en 'elles sera de vtute si tes
tarta:RW(1N sine la toopetarlet de Sirgetaltaiet se saben thantenir el lea estil_
i si el •egun Iloc conquerit pel Maritim demostra una qualificació sólida
Sobre: 5 4 seus tontrincants del Club•
Mir
R. SO

penehls n lea Asarlas de final
d'aqueel. certenben, hän eelat lea
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lšolandni hai Irlanda pee - 2 a 1,
ilosprds d'una priirrroita tepe-

batecIntietes erellièreti d'utra Maneta
txtfabtdilialitt i i era bo de vtuie cota
Viiiyals eóbria el Ilec de mig dreta
txtreitl dtéta. Aqueits Miaus fugagors sentare han detnostrat llur mitašiasthte pels t'Olor§ del Club, cosa ja
poc viste eft les achialS poques.
• ••
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parom raxionsament de tifde
hiel' u ii "segilenle fine al m'une- per trit el 't'apele compre entositlInla OblarPa
-lem dir que responia a basta. alaritint,
mi res que fria.
mea
tlel
nie
un
tre
Con
MIMA
i iii final da la
Lezii 1lit$.. Ion ron trolat eta ninteile
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t'Uds ja havien pogut admirar I any
i
pre-olimpict
la
de
tan,
nat
Catuln
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seg
no,
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ti
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eficacia
cn
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emg
azr.p,;
alguna bona actuaciO. Sa
exemplc, tingue una bona parta; PasIllmempairmaarniparroija
cual lambe fea un bon partit. Quant
als davanters, Aleantara fou millor.
JA AUEl que no atirlhätem a camprentlee
RIPANA010
es el per que abandtmaren el loe %lCAMINES :: liCURIA1101,
PER A CABALS
Mara,
Plera
corn
anas
jugador%
TOMOBILS. MOTORS I
'tforisalbe.
26.-13iRCELONA
Perlarnerst,
1, COMBIC,
Sant Pere, 21 -:- Teu1f, 1678 S. P.
Cap al final de la hita el
A. Rosell CasamitJana -:- Ronda de
Meealijaaaaniaapaintseinsaa
els que quedaren del
lona - o Mes
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%feble& de Les . Arenes

.., .*:Iliasabte al vespre i lis Arenes

via quedar gaire maten te la seva
actuació. Creiem tam bi 9uk el rampió n d'Espk nya
%reitera lamia
de quedar convenot
,n'hi ha
prou amb C oser ;tic& quo
resiptevt amb

liiittin Miela poderós 'que és itied
va estar a punt de deixar'E,t vèncer per Van Maroy,'boXadeir
' . classe no gaire cenia, però tre-

rUe)
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lador ifatigable que, a la manera
,,.dei seu compatriota, el 'belga Piet
Ziobin, posseeix una .esquerra insi.dios* i realitra durant el . combar
»a tasca metódica i tenacissinia,
t'encaminada a demolir l'adversari.'
El gran campió que Ricard As
tus ha demostrat que era altres ,ve
E gastes va . estar gairebé sempre absent del ring, fent-hi únicameel
brcus estades per tal de perinctre
que Van Maroy "existis".
Ricard Mis va boxar la major,
part del temps d'esma i sense ida;
1- sotmetent-se en tot moment a, .la
táctica que li imposava el contrarj;
el seu cop tan temible es feu nonti;
sentir al quart round (en el qual'el
belga atta a tersa, salvad-lo el gong
més tard d'una desfeta segura)
moments abates de finir VenContre
en qué Van Maroy fou severatnetit
tocat al rostre. La seca tasca en•el

PITÓ
Jaume I, núm. II

Especlalltat en camises
a mida
Preus

moderadissims

1111111111111111~1
tos a cos bu remarcable en el sentit que no cssent la seca especialitat :muceta manera de combatre,
aconseguir anullar .sovint.l'atae contrari, bo i fent també un treball eficaç.
La iniciativa de l'atac pertangue

ti Van Maroy. Aquest boxacicr posseeix un estil sobre i metOdic, 'que
rendeix sisternaticament a esgotat
l'adversari. Es demés el. belga un
bon encaixador, que es desplaça amb
gran facilitat i ataca apidament,
encara que amb no massa precisió:
Però malgrat tan belles qualitats
i d'haver-li estat possible in/posar
el seu joc, Van Maroy -no va acon=
seguir batre a Ricard Alls principalment perqué el nostre campió és
borne molt resistent, que 'el/calza el
seu cop amb el somriure als
perquè el belga, coni hem . (lit
abans, es un treballador, un bon
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treballador, però no l'artista que•.fa:
falta per 1-zaire a Ricard Alía que;
malgrat la seca apana, iou luis al
darrer minnt de l'encontre un
perill per al beng,a, merare que
aquest, no obstant la superioritat
técnica que en general dernostra, rieí
arribé mai a inquietar seriosamqq't
,
el nostre campió.
El fall de match nul eniès. al iinál
del combat és, al noStre concepte,
l'expressió exacta del qüe fou
contre.
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-'segut :un
tnarcat •que de seguit .comprengueien que el match no arribaria al final. Pece, al segon round Salas, que
en l'anterior havia anat a terra per
dos segons, per misia d'un precis
crochet de .dreta aterra el seu- adversari, que remangué a terna vuit
segons. Va aixecar-se Marco mal
tete i continuà boxam fins al quart
round, en . qué la lluita s'igualär esseht el enmelé' round de tanco, que
en el sisè obligä a Salas a abandonar, després d'havci-lo tocat . diver• ses vegades a la card i al cos.. Salas, allunyat del rin g. des de feia
molt temps, produi Molt nona inipressiót • creient que. davant (le qualsevol heme del seit pcs • i talla Ist fer
un bon papen Mareo, h./momia de
musculatura i combativa:a, ens sentblä menys rapitt que abres regules.

La revenja Rei-Monipo fui, guagiyada pel primer, que tampoc pague
iliarar-se d'aliar a terca en el terIner round, tocat a la watulíbala.
Pclsseir, sin, grast • cop, sint5( que cal
denles. perfeccionar constantment
técnica del. joc, .ja que no •fent-ho

esscr dominat
ai±i'liom 's'exposa
per ;un'qUalseVol..;
El match Lekemans-Martinez,
contra el . que era d'esperar, constituí un combar dels irles emocionaras.
I dient que no 'era ' d'esperar perque
havent heketnans estat bat •.:: per
Gerinain, (el camPiú de Bélgica. damunt del rural contrita lalartinez amb
una' victüria als 'putas aconseguida
fa un parell de mesos) tiietgú hauria
cregut cine postres .inquietar el mes
minan cl nostre campió. Lckemans
és un boxador rapidissim, dotar d'una gran agilitar i que, com tots els
belgues que fins . ara llene vist, posseeix una 'gran iesistèHZ:ia. A tnes
o mes, la - (treta tfaquest bonador
és rnolt eficaç; leo prova el fet que
al 'primer ' round aconseguí tumbar
per dues vegades a . 11:lari Martínez,
produint-se entre els espectadors un
moviment (l'estupor, ja que el conpió peninsular del pes Ileuger no hacia sofett encara cap knock down.
El belga corneueä el combat boxant com un gran campió; en el
primer round, després d'un breu atac
al . ros, encaixà una forra dreta de
Martínez sense ni una Ileti . Contracció,' i al 'cap de pues segons, d'un
preeis crochet, rerneM a terra per
quatre segons el seo antagonista.
Continuà la Runa i Martínez, tocar
altra cegada amb precisió, 'terna a
terca per nou segons, finint poc
després el primer round,- en ;Mg de
l'espeetació general. Però en els
rounds següents 3.1artinez, que , malgrat els dos knock downs dona sempre inuaressió d'estar molt sencer, anä reient-se poc a poc i al
quart round la seca dreta toca amb
precisió el mentó del belga, el qual
al sen torn caigué i 113 s'aixeca líos
als . nou segons. A comptar d'acmest moment, en que pot Oir-se
que el combar s'iguala, els dos bornes boxaren arab gran intelligéncia;
el belga jugant admirable/1nm les
carnes i .esgrimint
punys amb
mestria, Martínez cercant el cop
electiu, MarCallt 5elnpre en dirteció
a l'adversari, apeiat sälidament en
les, carnes, per tal de fer mes eficaç el seu cop, dirigir generalment
iii rOstre. I en aquesta lluita :Martínez • bu el vencedor, .perque foil el
que plaça mes cops elicaeos damunt
del belga, perque en tot mornent presenta Cornl:at i perq ue fou.eSquicant
i blocant tan sobri com (mortal Lekeinans , feu -una bella actuació,. perú
en diverses ocasiona , el que molts
cregueren un inagnífic joc de cames no bou nies .que una retirada dissimulada, ja que 'mili es decidí a
acecinar la batalla que li presentava el seu antagoniSta. I tEScut
boca un - esport de 'con/bar, la victi)ria no pot 'concedir-se mili a aquell
e i tte -major o menor' habilitar
reltutja . la liuda,. sitió que , per torça
ha d'ésser atorgada 'a aqu 'ell que
marca sers ella decidir a ebtuir-la
Iluitan t . anib anima. I es per això
que la decisió concedint la cictéria
a Martínez en arittest combar memorable la cbusidcro 'd'e les més justes, malgrat les protestes d'una bona part de' la concurrencia, que enCisada leer
Etkemans el
velé vencedor Sense esser-ho.
L'el-icontrc Mareo Salas fou un
abre duel. Marco avadtatjava a Salas en pes, talla i envergadura, i poc
despres, de conieneada la Huirá amin ,

POMPES FUNEBRES
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El pugilisme francès
en decadencia
CRIQUI I CARPENTIF.R, BA-

TUTS : : CRLQUI ES RETIRARA DEL RING.
París, 2: Al Velédroin de PMfalo, cl bo;rader- francès ha estat batut per littigio-atnerica Dimny. Eras/1.
Vuitè round—Macas.
per k.
París, 2. — El "manager - de Criqui
Robert Eudeline, en surtir del match
de Büffalo, mandestä . als periodistes
que el seil "ponloin" deixarä probabletnent el ring, ..ja que no hi , ha cap
doble de qui2 Criqui ja no . és .el gran
campió que fou, en abre temps.—HaVas.

CARPENTIER LESIONAT
París -O. — 'El match de boxa entre
Tom Gibbons i Georges.Carpentier, a
deu ronnS, sense decisió. ha estat guaita-al indiSeutiblement l'el primer.
Michigaii, 2. — El' match de boxa
entre Carpentier i .Gibbons ha estat
presenciat per irenla mil persones, que
Ovacionaren els eontendents.
Aquests inicien la linda amb
iençar, 1errle, Carprudencia. En COn
pentier toca a Gibbons per- niitjä del
seu celebre 'crochet de . dreta. Per()
aquest darrer es reía i pren l'ofensiva:
D'aquesta- manera la llana s'endnreix. i Carpentier no pot suportar
aquesta diireia. En acabar el tercer
round el-francés desial'xix i es acoe
ralat a un angle del ring; malgrat
etziva repetits crochets a la
mandibuli . del seu contrari que cada
cegada esta mes agressiu, comervant
la seca superioritat durant tot l'encontre.
Al sise round • i següents Carpentict
es arnb freqüència acorralat a un dels
atiples del ibis:. Gibbons cl persegueix
sempre, donant proves d'una gran superioritot. '
Al nuye round Carpentier rail i fa
senyal als que el cuiden de que s'ha
fracturar el turtnell di et. Malgrat
aixä Carpentier s'aixeca i, conxelant
remarcablemen t , continua el match iins
al final. - El ovaciona a Gilbons pet
seu triaint i Carpentier pel seu innegable braó.
S'alubia que durant l'entrenament
Carpenticr va sufrir un fort cop a la
ma (75i/tierra, ja que dzirant tot
comlvat bes cessà de mitas:ir-se i no
sufrí cap col; de Gibbons que bu-justifiques.

CRONICA DE CULTURA
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Mempo fou molt lent i, lese- variar,
encaixant admirablement. Rei, Inelt
inóbil, potier niassa i . tot, demä la
impressió que a mesura que angulema la força del . seu . ceo minva
la seca capacitar d'encaixador.
En la mateixa reunió Zaragoza,
técnicarnent 'superior a Oonzälez,
no va poder inclinar -la balança
sen favor i, en comeqüencia, els jutges donaren match nul. Val a dir
que (a ini:iativa de l'atac partí
sempre ile González.
Els senyors Casanovas, Atunic i
Rizzo actuare/1 de juiges' i directors
de combat, intervenint sempre molt
oportunament.
La reunió fou en conjunt interessantissima, tenint tots els encoletres que figumven en el ?rograrna
diverses fases . de gran en/oció, circtnnstäncia que tanmateix es ((011a
ben rarament.

"Derivacions antisacials i anlijurldiques de la prestilticid",
es el tema segon que eta el curset de conferencies per a l'estudi d'aquest priiblema soeionItigin desenrotIlara iveii, dimarts,
a l'Ateneu, Etieicloperlic Popular, il'advocat En Félix Gonzülez
Asensio.
Organitzada > per la. Secció
Literatura i Belles Atas, th
l'Atetteu Encielopedic Popular.
i a earree del doctor E. X, Pare;
Batan, es dura una conferència
pública, ¡Ilustrada amb nonabroafesimes projeccions, Miaus
vinent, a la nit, tniplicant una
"Excursió per lAib, Egipte",
descrivint l'antiga.Tebes".
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i "Uns Ilavis molla".
d3astarit elinentar el fet que
quatre d'aquestes cançons hagueren de bisar-se, i que encara se n'afegiren dues mes
programa, per donar idea de
l'entusiasme extraordinari anib
club l'auditor' les rebe. Les me!odies del mestre Lamote de
Grignon ocupen dins la pro,
ducció catalana del gènere un
lloc d'honor, i l'homenatge sincer que dl públic tributa ditamenge amb les seres oracions
a Ferninent compositor sembla
provar a bastament que les seres "Violetas", florides anys
enrera, conserven encara ima
viva frescor i una flaira exquisida. I aixi, es, eertament, heul
significatiu en l'hora present.
A la senyoreta Josefina Sorra Ii ron reservada la par!, eraI ral del programa. Aquesta pianista !Hit per al seil recital:
"Arabesque reúne. 1", de Dehussy; "Rondó favori", spHumMCI: " Mnrmuri del rent", de
vii ner ; "Somni d'amor", de
Liszt, i "Polonesa", en "mi be-

La Música

al tara"

RALA MOZART

JULI PONS, , PIANISTA
Aquest notable artista ha donat a la Sala Mozart tres concerts, el darrer dels quals Ungue !loe dijous passat, al matt.
Els programes d'aquestes
sessions han esta', interessants
per la. importancia de les obres
que els formaren, triades
vele totes en el reperlori chassic. Beethoven semblä esser
particularment preferit pel
eoncertista, que en el curs dels
tres recítalo, ens ha fe:, escollar qual re sonales del
op.
"Apnrun. I ; I u, nnin
passionata" i "Pastoral" —
IIMS el primer fragnielit
P“Aurora". Tamln't a Bach ded i ca el senyor Piins bona part
de la seva tasca, exeoulatel
tres "Preludis i fugues",
"Concerl llalla" i la "Eantasia
cromütiea i fuga". Chopin figurava en aquest programes
amb sis "Estuilis" i ute "finpromptu"; Soban/ami, aneb JCS
"Escenes d'infants" i les "Fantasies"; op. 12, i conetiluien la
resta obres do, Mozart (primer
temps d'una Sonata), Clementi, Couperin, 1/alga:ti, liaendel.
Paebulski, Liadoff. Llinsky i

boli", tIc Chopin.

La senvorela Serra es fíat
aplaudir Per la correcció (te]
Seil meranisme que. sobrero!,
en cl "ltimIO". d'Hummel,. brilla notablement, palesant tatoled bells dots natural.s.
'l'ambe el públic premié amb
mostres d'aprmació la seva
Insta t l'artista hagiffi d'afegir
al programa un "vals", de
Chopin.
•~1~•n•

El senyor Pons (16 un pianista avanlatjosament - cenegeit del noslre lucílelic. que en
les sessions a qué tms referint
ha fet ratificar el bon coticente que sempre ha merescut.
Posseeix un mecanisme molt
desenrotllar i innegables facullats de concertista, havent
donat, a nWs, auch les seleeMores d'obres que han integral
els programes, una prova de
boli gust.
Ere les interpretacions
questes obres ha tingut lesmental artista al g uns encerts
reinarcables que Permuten esperar d'ell, quan ia depuració
del seu estil sigui perfecta, les
mes excellents manifestacions.
L'auditor' que assisll a
aquests concerts celebra la
lasca del senyor Pons anib les
ovaeions mes afeetuoses i eneuratjadores.

nware,

NOVA
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DISSOLECIO DEI. CONSELL DE
PEDAGOGIA
DESIGNACIO D'UNA JUNTA
CONSULTIVA DE CULTURA
Ha estat facilitada la següent nota
oficiosa:
Entre els acords adoptats pel Consell permanent en la reunió del 27 de

maig passat, hi hacia el de dissolució
del Consell de Pedagoga i creació per
substituir-lo d'una Junta consultiva de
Cultura, la quid tinclrá carácter meran/eta in formatiu per aquella assutnptes que el Consell Permanent li solmetí.
Constituiran la dita Junta:
.1..7n vocal, professor nacional d'Ensenyanca primaria, designat per l'Associació Professional corresponent.
Un vocal, catedrätic ele l'Institut de
Barcelona, designat pel Claustre.
Un vocal, catedrätic de la L'niversitat de Barcelona, designat pel Claus-

ORFEO GRACIENC
Carme Solà
A la sala do Graciene
es presenth la senydreta Carme
Sola, pianista de notables aptituds, la qual Mari' un Len
triat programa.
"Suite ¡Inglesa", en "mi menor", de Bach; "Pastoral i Fuga", de Scarlatti; Sonata iip.
31, núm. 2, de Beethoven; guatee "Escenes del bose",
Stiliumatin;
quatre obres
de
liebussy; "Ronda de follets".
ele Liszt, i (pAthsais,
l'oren les obres en les guate hi
senyoreta Sola fèu apreciar el
seti bell
I les excellents qualitats del seu teinperanient.
L'exit obtingut per aquesta
pianista fou rinamme, obligant-la els aplauilmienls del
públic a afegir alguna obra al
programa.
ASSOCIACIO 1)'A3IICS DE LA
MCSICA
Al Palau de la Musica Catalana litigue lloc divendres paseall, la quinzona sessió del pre-

sent enes, que consisti en un
reettal de cant pel tenor rus
senyor 'Feudo': Ititch, amb la
collabortieiö del pianista Blai
Net.
El senyor Ritch es un artista notabilissim que trionifa en

tre.
Un vocal, catedràtic de l'Escola
d'Enginyers industrials, designat pc1
plc de professors.
Ornare diputats provincials designats
pel Consell Permanent, un dels quals
seré el Conseller d'Instrucciö Pública,
si nitrar arree no esta vincular amb
cl de Presidimcia o vicepresidencia de
la Mancomunitat.
Secan president i vice-president de
la Junta, el presidint i vice-president
de la Itfancomunitat.
Designa el Consell els diputats senyers Antoni Robert , conite de Belloch. Pere Closas i Gaittä Marfil, per

I

10 per 100 descompte
en tots els articles fins a fi de
mes. Vaixelles, cristallerles, ba.
teria de cuina, coberts, orfebreria, etc.
NEVERES FOCA I CELADORES
CASA ESTEVA, R.
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,.Teatres

LA TEA1PORADA DE 1822-24
Al. TEATRE ROMEA

Brillant per tots conceptes
ha resulta!, al Teatro t'Adata.
Romea la temporada de 19:33-2-i
així pel nombre i qualitat de
Ins obres com per la diversitat
i excellencia dels diferents espectacles que sitan ofert al pnblic.
L'actuació de la Companyla
Catalana—base ,de la lamporada—no ha pogut esser in i
-flor,canslrtieha
procura!, que els programes
s'integressin d'obres del nostre
antie i modera teatro, sind que
tambe s'han presentat amb la
dignitat convenient, corren( da
direceió escimica a càrrec
personalitat tan prestigiosa i
reconeguda emn En Josep Pous
i Pagés, eollaboranl-hi er notable actor Joaquirn Montero.
Les produccions originals estrenarles han estat les següents:
"Les vetes de la ferra". de
Josep Merla de Sagarra; "L'infant que no sap son nom", "La
rnarqueseta que no sap qué te"
i "Una vegada era un pastor...",
de Josep Maria Folch i Torres;
"Don Pau dele consells", de Juii
Valárnitjana; "Vacances reials",
de Carles Soldevila;
picar", (l'Apeles Mestres; "Els
quatre amics d'en Rodó", de
Encuben t Ese.aler; "La dona neta", de Prudenci Berlrana: "La
familia dels Esteres". de Llufs
Alin crich; "Cada cosa en ell Ael1
line", de Pompeu Crehuel.: "La
leiva docta" i "La casa de la
tranquillitat",
'August BarUltra les estrenes antereors
s'tian reprès:
"El matrimoni secret", d'en
Smrarra "La Vontafoes" i
Primen Blanch", d'en Foto]] i
Torres: "A la Costa Brava" i
"Els Zin-CalAs". d'en Vallmitjaita; "Les pies de la Roser".
"La dieta", "El tercer de, tan",
"El rector (le Vallfogona", d'en
Pitarra: "L'anea del
r Estere", "El mistie", "Océlls de
pus", "El pintor de mirarles- i
"Els savia Vilatrista". d'en
Sant la g o Itussinynl ; "Civilit cccl s ,
annin t Pi :!". d'en Soldevila: "En
;roan TIonhome". "Un cop d'EA_
tal", tl . t q l Pons i Pa gits; "Possig,olles". do l'Esraler; "'l'erra
baixa". "MossfmJanol", "Maria
Rosa" ; "Itei i monjo", d'en
Gnimera: "El ‚ Inc (1P ,Is disharats", d'en Teodor Daré; "Els
germans Farrerons", d'en Pera
Caralle, ele.. ele.
S'han estrenat lambe- les següents traduceions:
"Ern caso per no casar-ene",
"El barret de cascavells" i "Toca ferro", de Pirandello; "Un
fill d'Arniniea", Ile Weber i Gerbidon; "Anna Christie",
O'Neitl; "L'espeerre del senyor
Imberger". "Modes", "El vida
tris!" i "El vizir de L'EnkheranA", l'acturteid catalana, cal
consignar especialtnen 1 l'inca de
les funciona en que va prendre
part Derrita. interprelant "Eilip HM", i l'or ganitzaei6 de les Sis Vetllades Selectos,
que constituiren un abre encert
l'Ernpresa.

Interealats en distint es boaques de la temporada, slian

ofert al Reno& ala
ents ee,
pectaclet: .
Companyia de baile Italia-Mg
mofase°, funcions esp
ectitts gg'
Madeleine Roch, comp auyia d'eg.
Darío Niceodemi i Vera Vernal.
que va estrenar "1 Peszatore
d'Ornbre, de Sarment; "toar,
nee" Jeanne Provost-Mauloy.
Lagrenee; Les Ballets Rornans,
tiques Russes, i, per finalitzar
tan brillant geatiti anuncia
l'Empresa la compattyia Iraq,
cesa de Le . Bargy et Germaine
Dermoz i la del teatre Lara, do
Madrid. que estrenark les
obres "Cu -s rifo de la Cruz" i "mi
hermanito Y yo",
Tot plegat demostra que la
temporada de 1923-2-1 ha (s.
a Romea, especialtnent ,lat
per al
teatre català, encoratjadora 1
profitosa.

$444+844444444.4444+44+4

I "HULES" - PLOMERS
JOGUINES

AG U STf CASTELLS
Portaferrissa, 18. T. 1983 A

.dels jOtS
Florals de Barcel,na
El sopar

Diumenge, a les nou da la
nit se celebra, al Restaurant
alartin, el tradicional sopar dele
Joes Florals de Barcelena.
Coree els anys anteriors, l'acte
resultje molt Iluït i ple de gera
/naftol%

Presidia el venerable :inger
Guintern, el qual tenia als ces-,
tats les senyoretes Aldavert.
lii assistiren els senyors.
Francesc Matheu, Lluís raes
Toses, Maria Roca, Nareís 011er,:
Cabot i Rovira, Enric de Fuete-'
tes, Adrià Gua!, Joan Mana'
Guasa, Mn. Antoni Navarro,
Casas de Müller, Casades i
Gramatxes, Cases-Carbó, Eages
de Clinient, Jaime Rusquellas,
Ruiz Porta, Rodergas, Reme i
Torrent, Sampere, Vilä U altres.
Acabat el -sopar, el senyor
Framesc Malheu remeda un
m'Ud° d'En Conrat 110;lre, publicat anys ha, que deia que et
fer literatura. de vegades era
ton política, En aquest sentit,
ara se celebrarien de nou els
Jocs Florals, entone d'aquella
tanta rordialitat i d'unió espiritual.
Tul segun llegiren les com
en els Jan-posicnremad
d'enguany els autors que aseétítere al sopar, que eren els
nyors Joan Maria Guasch, Jau.
me Itusquelles, Mn. Antoni Navarro, Josep Maria Casas de,
Joaquirn Cabot, J. Roure
Torrent, Adriä Gual i C. Fages
tUl Climent.
Tots l'oren molt celebrats i
aplaudits.
Despees leg.iren també els
senyors Lluis Via, Ruiz i Porta
i Vilä.
Fmalment, el senyor Via re,
citä una poesia d'Angel Guirnera, que fou ovacionada a peu
dret per tothom.
El tribut d'admtració al nnstre Guimera fou reritablemeat
emoeionant..
Lacte aeabä a mitja nit.

la 110Slra prilnera su1a dc cicle.
eerts COM havia trionifat lemps

envera a Pescenari del Liceu.
La seva lAme ecu vocal es admira blement per fuel a i el refinament de la seca settsibilital lt perinet dominar totes les
sulailt • ses del dificil ari de la
cand,-6,

Ll programa que execuiä,
dedirat gairehe totalment a la
musica russa, niteressa Sita-meta a l'ami:ion, que no regafoja els aplaudunents mes sincera.
El senyor Bliti Net acompalayä antb pulcritud i encert lotes les sessions i compartí amb
el senyor ltcIcji fr¿ixit de la ses-

SERVE1 METEOHOLOGIC

CATALUNYA

Alacant.

sió.

SALA GRANADOS
El da eres deis, eimeerts organozats per flirteó Mirla, a
Ice sil -11AI oa. Sala 1..12
da del Tibirlithu, se celebra diuIlletige pa:.l at a la tarda, a ene-

DE

i a 2 cl e ...Jurly
1924.
1.—SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL A
2. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA, A
LES 7 DEL MATI. (Obscrvacions d'Europa, Nord
LES 8 DEL MATI. (Observacions de la Xarxa
d'Alrica i l'Atläntic, rebudes per telegrafia sense fils)
teorológica ca:alana, cornunicades per releían):
A E.-eatidinävia es troba el centre d'una importaut
A Caralutiya el tenlos cíe variable, dominant el
borra:sea. els veras de la qua!, forts, són sentits a les
gin, de cel nuvolós, liavenr-se registrar algunes 1:ucostes de la mar del Nord. — La zona de pluges corges i tempetes a la provincia de Tarragona. — La
responeut minpren Noruega, Bélgica, Holanda i nos-temperatura inasinta ha estat de 39 gratis a Eles, i
tut ele Sub.sit. — A Espanya el temps es molt vala mínima de 7 graus a Puiecerda.
riable, principalment a Andalusia, cm el cel es. COM.
idetailient IMV01 i eS registren algtinCS pluges cap a

14%,

.7

.17.,"tiars

reo de la eonegittla ea/dallan
Mereit Plantarla. de la jove pianista Josefina Sorra i del IlleStre Lamote de tirig,non.

La primera part del programa rou dedicada per la senyoreta Plantada . als gratis . mestres el e l "fine, tnipusaitt des
del primer monten: la //ostra
arti,la a tu t l'auditor' el don' 1 fil i la (urea de conviecid del
seu art admirable. Totes les
compusicions que figuraren en
aquesta part tin g ueren en ella
una excellent intèrpret, essent
rticularmen 1 remarcable el
encert en l'exquisit "On
vas?", de Sehtibert, i el magnífic "Hipan", de Mussorgsky, bisele remhd6s "lieders"
entre els més calurosos aplaudiments,
L'èxit obtingut per la senyora Plantada culmina, però, en
la interpretació de la selecci6
de caneons del mestre Larnote
de Grignon que integrara la
darrera part del programa, oferint l'audició d'aquestes obres
el fort atractiu d'ésser acompanyades al piano pel propi autor.
Oportuamment combinados,
poguérem escoltar: "Endreça",
*Caneó d'abril", "La font",
"Nupcial", "Prec de Madona
Eliaenda", "Riera &van", "Cap

ARCELONA
TARRiCONA
>v./
tea

a

4

45,4

, i 2 r' 1' 1.'5

4
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3. VENTS SUPERIORS, A BARCELONA. (Sondatges de l'atmäsfera lliure, a les 7 del metí):
Altitud, metres:
250, 500, 10(10, 2000, 3000.
Direcció:
SSE., ENE , SSE , W., WSW.
Velocitat, metres per scgon:
f.
2.
I,
5.
9.
‘
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Horca d'observació: 7, 13 i
hores
Baròmetre a zero i al nivell de la inar: 7633, 7644, 7643. — Ternvinietre sec:
az'o, 25 .4. --.
Termòmetre hurnit: 19'8, 186, !So. — Hurnitat (e entessitnes (le saturació): 76, 7r, 7 0 . — Direcció del
vent: calma, SSE., SW. — Velocitat del vent en me res per gon: o, 4, 6. — Estat del cel: nuvolós,.
tapat. — Classe de núvols: enrauls-lanibus, cureus-s trate; ciírnuls-nimbus, cirros; ctimuli-nlinbus, alts
strats.
Temperatures extremes a l'ombra:
Mäxima: 24'5..— Miniina: t81. — Oseillació te rtnometrica: 6'4, — Temperatura rnitjat 21'3. — Pm.
cipitació aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del dia de la data: Inapreciable. --Recorregut del vela en igual tarips: 99 quilennetres.

eir
pintarte, 3 de

juny de f 921 .

LA PUBLMTAT

FUMEN DEL DIRECTORI MILITAR
EL GENERAL PRIMO DE RIVERA, EN UN APAT A SEGOVIA, PARLANT
pEL PROBLEMA DEL MARROC, DIGUE QUE PER RESOLDRE'L ES PROCEDIRIA AL DESARMAMENT TOTAL DE LES CABILES
EL SENYOR BERGAMIN, EN LA SESSIO DE CLAUSURA DE L'ASSEMBLEA NACIONAL DE- CIENCIES DIGUE QUE AQUELL ERA L'ULTIM
gTE PUBLIC AL QUAL ASISTIA, PERQUE ES RETIRAVA DEFINITIVAMENT DE LA POLITICA
FEB. HAVER PUBLICAT A "EL SOCIALISTA" UNA CONFERENCIA D'INDit.ECIO PRIETO, HA ESTAT PROCESSAT EL SENYOR PAU IGLESIAS,
DIRECTOR D'AQUELL PERIODIC
PRIMO DE RIVERA
_.•neral Primo de Rive-oalxit al ministeri de la
amb ele sols-secretailisenda, Foment i tio•",re, entre al/res comfs. del ferrocarril vas,. la qual
parlar
asseayaiat
.a,i.h de ranliiiip
e 3

nenes desaparegudes

nt-i-quatre
• ranscorregudes no han
aionat a ia pucia cap
• ie condueivi al n lescobriles nenes n Iesaparegu.-ix la mateixa desorienin dissabte.

nel i que Peasenviat /la
ésser cc ' lud. Deapras parla de
la unió que ha d'existir entre
toles les armes irlespanya.
'Un eop aiialtada la cerim6nia, se eelebrit un apat, zioahat
a piular it
el qual,
Coi roa. . con( inuar
general Cor
pal l'alcalde .le aiegitvia. l'er
nllitn, lamia els (lisoursos el
TI
Rivera,
genordl
de
n pial parla (bits problema
Marilmoos. i va dit .pie esla‘n
I ,s a a resoldre'l. Ito(iorda
les (larreres operaeions. en les
mutis han sofort ttn greu porels rifenys.
-- -Per resoldre el problema
• -es realitzarà l ilesarmamen' 1.dal de les cabiles,
iissegarant les posieions ter_
manood i no .trixant enemies
a' •'•tcrerl
Despres del banquel, el general Primo de Rivera visita
els Aloasars. A les set de la
(31, h, rópid, lórnä a Madrid.

a jada per falta de fonaezi pista que la polla
a :ir a El Escorial, ja que
-mprovat (pica lea tres
pie pasearen per aguan
El senyor Pau Iglesias
ti no eren leed'
:des del carrer
processat
la policia ha ' ' o inon rami en lea seves
Madrid. 2.--Ev,judiat. del (lisa a ions. Mide van es-er !cielo del Centre gte Madrid ha
' - Mar(a Gaira(b. i Cilen ifIcitt a Pau Iglesias que
Val, marea de (loes queda plitteass aal eo tu a director
••:: es deaapareasudes. de "El
per haver
- lo prendrala-In de- 1 inserit en rrsmonlat diari la
. COM a ah' l'' per- ronferaneia que re/ter/oil al
a la familia, faraa pi- -p i-,14,,a l a da la: responsabili'u Ilibertat.
' • -,1 , ', 'limó In w.: n 'r1 Plaelo
latat ealigud a la careel
de Itt23.
.:ant Ear.e. Ortega, pala nena Maiiicia. Mob
Baidorncr Argente academie
de es guarda gran reConi aillita•ta
- respecte (le la declara- • sap que ha exposat al anunria!. 11;r: a les s c l do la
la
Junta genees
rennii
:a convive tia que Pla ate
r.teadionia h, Cièmeies
pogut emporlar les no- ra/ le
per donar
- Miguel, germà de Ma- Morals i Politiques.
de la plaea d'aeadó" Val, artista de eire. i possessi
mir do número a fox-ministre
• , lia en l'actual:1Pa Ira- lliberal senyor 13aldoner .Ar, Teruel. Tarnhe ya gente.
Miguel. en .1:ferrros
Elegí aquest el seu discurs
: .c n ia exposat la seva sobro la reforma agraria.
le treure lee seves
Li contesta el cintile je Li: algunes de lee ami- zärrag.a. Tots dos foren molt
' .tuestes perquú fos- tiplandits.
- - le oiría Anbania. la
A Vade assisti molt de pú-1 Miguel, i la Ma- hlie.
.
tiga ja havien
DISCURS D'ARGENTE
assaigs d'alguns exer'
Madrid, 2.--El discurs
irobätics. Darrerament per l'ex-ministre !liberal
,-va saber que Miguel ha- nyor Arger.te per al seu ingles
el sen propó:,it
l'Ae3deluia de Ciimeies
i-se la Alar:ela Or- bale i
versa sobre
-Corear un Mí ni el.°
agrari, essent la
a• rna part. Pel ma- par'.te interessant, la dedi_ • Ortega . rebutja ,,ela a la solució d'aquest pro-ltra hipòtesi, segur , bloom.
no se n'hauria anta
Se g ons el senyor Argente, les
-reo na ,rue no li
sollie:ons del problema agrari
meresent 0.3rnpleta con- propotes pele pensadors.. pa.. En resum: el pare de troeinades pele políties
ladee per les legislaciors po(Ten que les nene,,
la N-ora del Mi- den recluir-Se a tres grnps:
del producto. millora
augment
. , 13 an companyia
eoiddrat i multiplicact¿i de la
aquest coneix
po! ii i propietal.
I.'«uarnenl tlel producle no
i 'aquesta (lord:ir:1mA.
- la malicia ehren eeasi.omria una relrihució maid/ senvor rni,Irrida jo/. mtl brarer, ni majo! prora
(11 -clon Antonio'', al aiir al oultivador. iatiponsar quo
• :es dones de mala vida readint int, e el camp lintira
del surcios braeor nu".1s jornal. es prescinAre pe!
dir en absetlut de la Ile t que de-s despros io dosaparidlormina el salari. Ilebutjada.
- nenrs.
(i ones, aquesta solueló, el S e Algente rebut ja tarob la
L'ex -ministre senyor Bernala minora del colonat i
cUu que es retira
-•a l plicticin de la patita proII, Iones enrama que arnb
de la política
qloiala s'llagatés am) t /segu lt
-.1. .2.-Ahir. ditimenza. m i nores per als tieluals
n • , e s . que es t'aria tinta el ve'ala de Medioir.a
alar augmeru No
:icia del doe!or Crica la vida en eondicions
3:ndria
celebrar-li la sessó de
notjoia esclavitud?
a de l'Assemblea radio- do1:1
capítol quart, i darrer del
in e les.
.1isours, consigna. raonant-la,
' , -serretari de l'Assemla fi/tic/a solucin, f‘vident que
.'
conclusions, que
la p ausa que fa .seassa l'ofer_
'.,raprovades.
lit de !erra es la que determina
desprAs ele senvnret l'exislfincia del problema agruri.
Aque.sta
seca--» al tic precint,
camín i Pulido: exa.. al
'
la necnssilat
DEL VIATGE DELS REIS
"la perfeeeió dr1
D'ITALIA
"r-lo en un element
El general Navarro confeo a Bergamin (Su -una
renci h amb cla presidenta de la
(a/al bea de'Com a tic I del Cerele
d'importAnria: d'a
d'Unió MereantA, per ultimar
"ij im arde públie
alguns detalla relacionats /t'Id)
n. perqA es relitI viatge deis reis d'Italia a
Hvament de la noMadrid.
-‘1111) l'in fan! don Fernando
P2r larrent
M0

del general PriRivera a Segovia

.a.
--- A les 11'15
,: . riba en el rapid
de
el general Primo
de
rteompanyal. del vocal
D il a etori, general llenitoda l o np de la Serció d'Arliri a. g eneral Correa, i del cap
rs traorid militar. general
2 rn-Girona nix í com del caa emeral de la regid.
li.eg uidarnent es dirigí a la
l ean!. on se celebraren ele
n 'rala a la membria del ti;I! F lornestal i dele altres
morts en can-maya.
`e spres de }'arte fúnebre, el
ne ral Primo de Rivera torna
111 p laca Mejor. Oil presencia
, de sfitarla deis alunines de
'eadIania. Acabada aquesta,
Pre sittent del Directori
se
anä a l'AcadAmia, on el sen
ncl l'invita que descuhrls
col-locada en me/1lbkkIPI tinent Flomestnl.
el general Primo de
a, el qual reeonegue el que
de manifestar el coro-

r-14-14e

i el general marquas de Ma112.,,Z.,",l12,V2
(..1 coronel senyor Marsengo,
agregal, anillar a l'Ainnhaixada
d'Italia.
No hi hagut, brindis.
ELS TITOLS DE DATAILLER
Per a rtut de eanvi le notes
entre Espailva i Cenlro-Amériea, es reconeix mutua valides
els Iflols dr batxiller expedite
g els .ornires docents'respeetins.
L"AcosTr T mAT :%1ITING SANI-

NITARI
Madrid. 2.-Presidit pel senyor nos d'Olano, co' celebra
;d'ir, al 'tal a' Eldorado. el miting sanitari que acoátumen celebrar Uds, ele tliumengea.
PanIft el senyor Navarro Ferahnden prr fer la presentariú
dele oradors.
El s p nyor T'rieto Pazos parilt
després dels. enterraments a les
es,gli , sies cont a perillosos per a
la salnt.
El senyor Salas tracta de les
malalties mentale.
Na Manuela 1Tabaiirda trae lh
do l'erineacifd (lo rhomr, en rearnh la salut material.
El senyor García paila de la
vida dele joves en ras rattaret,.
ole quals, al g en enterare, han
de clausurar-se,
El doctor Alvaro 'Un rresallar la traneendénria de la tasca del metge rural per a l'obra
d'higienn neepásaria,
Es produf un petit ineiarnt
perqult, en el bar immediat del
teatro escandalitzen uns senyors, no deixant sentir els discursos: taren expulsats els oi•'candalosn. i el senyor Ros TOl i n o pode donar per arahat
mil inc. despres de fer el resum
rels discursos pronunciats anteriorment.
Els organitzadors d'aquesta
campanya fenen el prnphsit d'u_
tilitzar aviat in ratlintrlefonia,
per donar conferancies (pie Intensifiquin Ilur tasca en pro de
la salut
UN UNIFORME DEL REI
Madrid, 2.-Aquest mullí se
celebra la cerimònia -de !limar
l'uniforme que vestl el rei en la
(esta Ile l'Epifänia. al cornte de
Rivaden, que, com es sabut,
gaudeix d'aquest privilegi.
L'uniforme bou portal per un
majordom. el qual anava en una
earrnssa del Pelan.
El remate de Rivalen anh des ¡ re al Palau per rInnaeles grades.
TOREJJADOR MORT
Madrid!. 2.-Noticies tereg,rafiques d'Almeria donen compte
que ahir a la tarda va celebrarse una vedellada sense picadore, en la (mal adiraven els
espases anomennts Gordillo,
Fabril. Mona te.
Aquest darrer fou agafat pel
rinqu n!• brau, sofrint tan greu
panoada, qun el dissior: t al M not mor en arribat a la infermeria.

L'EXPLOTACIO DE LES MINES

Conferència de Marcelí Domingo suspesa
Saragossa, 2.-Per ordre governa-

tira ha estat suspesa la conferencia
que En Mareeli Domingo hacia de
donar al Centre Republica, sobre el
tenia "El ()cure de les esquerres'',
per a la (mal
sollicitat el
/manis neees/sari.
El

Consell

del

Directori

Madrid, .u.-A les ia,u j.c1 vespre
ha acahm la reimiO i tel Directora
A la sortida, el general Vallespiaosa vadir que la recaptació del Tresor, per tots conceptes dc duancs, en
el inca passat ha estat d'un augment
de 15.716,036 pessetes en relació
mateix Ines de l'any anterior, i els ingressos de duanes per 8.737,001 pesseta.
I El sots-secretari de Guerra ha donat compre de diversos expedients
sobre arrendament d'edificis, caneessinos de 'libertar condicional i de
recompenses per mèrits (le guerra.
El sots-secretari de Foment ha Ilegit
diversos expediente, entre ells un en
qué es modifica l'estructura de l'Institut Geogälic en el sentit de ferio
més eficilent i més practic. De Gracia i Justicia es varen aprovar diversos expedients d'indults Ilcus. Va
quedar aprovat, en principi, un projecte dc decret sobre assenyalament
de gules pecuàries per a limitaci6 del
transit de la ratnaderia.
El Directori ha acordat obsequiar
amb un apat el ministre de Marina
d'Italia, el qual aeompancará els reis
del seu país.'

Prorroga d'un modus vivendi
Madrid, 2.-Sha prorrogat per un
mes el "modus vivendi . ' amb Alemanya.

DEL MARROC
2.-Han estat portals des
de irafersit a aquest plaça els cadavers dels desgraciats aviadors Agusti Hidalgo de Quintana, Huís Hidalgo de Quintana i el tinent cl'aquesta Comandancia d'Enginyers
Carles l'azquez Pérez.
- Se Celebra un Consell
de guerra contra el coronel
d'enginyers- Josep López Pozas, presiOit pel general Garcia Aldave i els generals Serrano i Fernanda,
com ponent el senyor Torbe,
acluant do fiscal el coronel senyor Mieheu i defensant el processät el comandara senyor
Carcann.
- Han. resultat ferits per
;recicle/Jis els soldats Joaquim
Martfn i Constantí Ruiz; aquest
va caure del mul prup de la
posició de Benítez.
,.ap a cauta
Tetuan.
el ctironel de la noinalla
Huna eenyor Agusti Morató,
-- So celebra a la \Tina
placa de Ceuta la gran revellla
de Sant Amaro, els productos
de la qual seran desfilo-Os a la
Casa • de Cantal de la Creu
Roja.
Alelilla. 2. - L'apare ll número 15 (la l'esquadrela le Nador va aterrar a lea in/media_
done; del rampament (de Kandusi, per haver-se espallIal el
mol. L'aparen ha estztt portat
al di! eamparnent.

•••n••n•nnn•

Novetats pe r a Camp i Platja
Comises percal a extra . . Ptes. 10'50
pit °toman anglès.
„ 15'00
ZAfir mg'
..
„ 17'00
PcpAri IIIses . .
„ 18'50
Pcpülin afees . .
„ 25'00
NOTA: Tote es amb dos colls
ff

o
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AUSTRIA

D'ORIENT

D'ASTURIES
La comissió designada pd Govern
per tal di cmetre informe tècnic sobre
l'explotació de les mines d'Astúries,
ha acordat obrir una informació pública perque toles les persones i
lectivitats que ho desitgin acudin a
rol:minada cornissió donant-li elements
de judici, possibles soluciono al problema posat al seu estudi.
L'enginyer president dc la Comissió
invita tots els intcressats ea aquest
assumpte, percaté acudin a illustrar-la,
dottantli lotes. les dades que cregut
convenients en ralada amb aquest problema.

La (Deslió de Mos- Un atemptat contra La crisi m Historial
sul s'agreuja : Cap Monsenyor Seipel Continuen laborioa una ruptura anglo- El canceJler resul- ses les gestion de
' turca? ta greument ferit
Marx
L'assassí intenta
Constantinoble, 2. - El seBerifn, 2.-Segueix estat:o-.
nyor Perey Coc ha notifica! al
Mirla la cris: alernativ-a. Es crea
suicidar-se
Oovern tare que si Paetilud
que
conlintiarit l'actual canee-

dels tu p es en ,•0 concernent. a
Mossul es modifica, sort ira tot
segut per a Londres.-Havas.

Viena, • 2. - El canceller
d'Austria, monsenyor Seipel,
ha es tat objeele d'un alempta!.
L'AVIAL416
Diumenge tornava a aquesta
capital (l'una testa religiosa en
(111/11 hacia pres par!, i mit
Pelletier d'Oisy surt de Pebiliaar del lren, a les /set tic la
quín i arriba a Mukden
tarda, a restaein de Viena-Sud,
un obrer del texlil anomePequin, 2. --- L'aviador Pemil. Karl Javorelt que viatjava
lle/liar II ley sorti de Pequin
en el mateix tren, feu alguns
aquest mal i, a les sis, amb didispare contra el eaneeller, inrecen', a Mukilen.
(enlata despees suicidar-se.
Va tenle d'aterrilzar a PeiMonscnyor Seipel fou tocat per
Tai-0, i deso y es d'una hora de
dos
projectils, causant-li una ierida
parada continua p i seu viatge
senso novelat.--Ilavas.
grell al indrun i una altea de lleu al
Paris. i. __ Comuniquen des pit. Inimediatament se'l port â a
Mukden que Pelletier dthey
on sel va operar. Les darna a aquesta capital.- y enes noticies indiquen que, si bé el
navas,
seu estar é, seribe, es considera que
ELS AVIADORS PORTUGUEla seca vida no Corre perill.
SOS A CALCUTA
,
.En intentar suicidar-se, l'agressor
Calcuta, 2. - APir arriba- va reine ferides molt greus. El seu
ren aquí els dos aviadors por- estas és desesperas. Eins ara ha eshiguesoe que donen la volta al
tat impossible practicar un interromOn.-1Iavas.
EL MINISTRE RUS A ATENES gatori per no hacer recobrat el coneixement. Es lin que es tracta d'un
Atenes, 2.-lla arribat a aquesta ca- comunista que ha realitzat el crim
pital el senyor Custinoc, ministre de per raons politiques.-Havas.
Riissia a aquesta carital.-Havas.
TOTA LA PREMSA, INCLOS LA
COMUNISTA, CONDEMNA
L'AGRESSIO
LA CRISI FRANCESA
Viena, 2.-Es confirma que l'agressor de monsenyor Seipal pertany al
(.4tabanknit de la injormacid de la partit cannunsta.
primera pägina.)
1:11 dan de tenciencies comunistes
De tot ;asea es despren, dones, que publica una iletra, que ha estat troel scnyor Herriot, que evidentment bada al damicati cte j'a,sassi, en la
és el més, moderat del seu partir, de'qual ce declara calpable d'algar/es
sitjaria evitar la cirial presidencial i
substraccions de fans i miegeix que
constitucional, perä es veu obligat a i davant la temenea crésser detingat té
ier conccsions als socialistes,
la intenció de suicidar-se.
En els cerdee de les esquerres s'asPcró abans-diu la lletra - cut(
segura que el senyor Milicrand té e/ treure'rn del davasit la persona a !a
propésit de fer Regir cl sen missat- qual cree que ta la culpa de la desge al senyor alaginot, al Senat, de- graciada simaci6 en que es troben els
rnanant la discdueió.
obrers 31131;:hes.
Si bé és cert que aquesta soluei6
Ton ele diaris, serie distinció da
sembla poc probable, no és menys maiisos, adhue els socialistes i comacert que, malgrat l'apoi del Senat, la nistes, lamenten l'esdevingut i diuen
situaciO del president de la Repúbli- que l'atemptat es lacte personal d'un
ca sembla absolutament insostenible pertorbat, erim que ells el censuren
davant l'hostilitat que es palesa per amb tota duresa.-Havas.
part de la Cambra. Concretament pot EL QI - E DECLARA L'ASSASSI
resumir-se el moment politic, pel que
Viena, 2.-Contrariament
es refereix al senyor Millerand, asseles primeros a(irmaeions reagurant que la situad(' ha d'acabar o
litaatlea davanl, la policia per
be' anda la ditnissió del president de Javorelt, agressor del canciller
senyor Soipol, resulta que nega
la Repablica o b g atril, la disolució
enèrgicament haver artuat so_
1 de la Cambra.-Hava....
la una orare o haver tingut

• l'ajut
Herriot tindrà
socialista o renunciará

i

M.

a.-Davatit del Comité executiu radical-socialista el senyor Herriot Ita declaras que exigirá als socialistes que participin en el Govern
o be que It prestin el seu anit un
compromis formal sobre un programa de Gotero complct. En cas contrari, declinarla el Poder.
El senyor Herriot va afegir que es
proposa dedicar els seus millors esforços per aconseguir nula pan real i
l'equilibri del Pressupost.-Havas.
LA NOVA POLITICA :: LA SITCACIO DEL FRANC
DECLARACIONS DE
M. DE MONZIF.
París. 2. - El senador radical socialista De Monzie ha dedarat que cl
primer problema al qual dedicará :a
seca menda el er111 GOVeill sera l'aleament del franc, per a la qual cosa
el Gocern einprará els seus mitjans
propis, cense utilitzar, com s'ha jet
diverses ocasione, rajta dels americans ni dels auglesos. Per obtenir la
llibertat financiera, el non Govern ha
d'obrar ami) certa prevencid en pro de
la moneda nacional, per sostenir la
qual estima De Monzie qae eu els mor/lenta actuals el fraile no ha de renunciar a cap tribal.
Aixi mateix manifesta que abans de
fer cap declarada' davant les Cairo
bres, el Govern d'esquerres estudiara
detingudament les diverses qüestions
pendents, i hi dedicará la més profunda atenció, ja que el, caps de les majories no han pogut encara recollir
els estats d'anins de les diytses fracciono politiques.-Hacas.
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Sindicat

Roconeix f'sser membre del
parla aocialisla, le!'') declara
no Mixer actual mai en pollitira.
La policia s'esforca en com..
provar les deelaracions de l'agressor, mollee de les quals
cont radietóries.-Ilavas,
EL CANCELLER .MILLORA
Viena, 2.-L'estat general del canedler Scipel és satisfactori.
L'hemorragia interna no ha traspassat la part interior del palmó
dret.
Per ara no es fa necessària la intervencia quirúrgica.-Havas.

MACIU tNALD. RAKOVSKI I
TNITNIellIN FELIc4TA A
IIEURIOT
Paris. 2.- 1 i u E. Matin"
que Hetriot deelara ala passadissos de la Canthrit que les
c.squerrea defensuran el fra ne
amb tant no, s ilderi, s per 1 mil
m mi han rebta nombrases co_
niunieats encoraljodors, Liar
dos de França com des de l'estranger.
l'orad Ir:legran-le;
Ilerriot
de felicitaciú de Italiovski i do
Txitverin.
Tarillid /l'ha rebut
un de !q u'ami:1W,
iI qual
proposa eonforiar
anib ell a
Paris, quan hit desitgi.-11aNas
LA PREMSA
L'OPINIO DE "L'ERE NOUVELLE"
París, 2. - Els diaris muten diversos hipótesis sobre el
curs, que seguira la solueid de
la qüestió de la presidimcia
la Repúbliva. Fan observar que
eonve lambí/ saber a qua ate•4.11.41.14+14~444

de Banquers de Barcelona,
Banca Marsans , S. A.

&A.

f

Havent estat ael • Ileltad•e lea 20.000 Obligaelene HIpet•ehrlee al ele per »al del

F. C: Metropolità de Barcelona. S. A.
(Transversal)
'ES DECLARA TANCADA LA SUBSCRIPCIÓ
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iier Marx, pres:dint, tin Gavera
format a base de conter.tració

dele partas burg2399.
Aquost, Gabinet ja slattriat
ronatitult, a I ro é a ser ¡Id:a va,
pulisles, ele quals ro doouran
fins avui llar resp6stzi.
Es confirma que, en aqueet
rae assurniria la cii;• lera de Jus-,
Heirl ial senyor Iltitlimri, i el
nistre de l'Interior Jarree Lor-,
naria a esser burgmestre de
Dirishurg, ocapaut la seva
tera el senyor Moldenhauser.
Segons la "Gaseta de Vos" ,.
la majoria dele populistes vennett amb gust la collaboració
d .el sea partit en un Gabinet en
qua l figuressin
cen-,
tristes i demúerates.--ilavas.

Les hones intencians
dels nacionals
Posen l'ex-kronprinz ai tron
i van Tirpitz de regent
Beriia. 2.-Es diu nue la
tener,', (E-1s naelonals en negar-t
e ea dota conciliació, ls apode-4
rar-se del Poder i preparar frt:
restaur p,rió de la monarquia,i
ocupant cl trota l'[•x-Kronpinz,i
sola cta regacla de Von Ticpitzi
-Hayas.
ELS ANTICS COMBATENTSI
VOLEN TORNAII-HI
Munic,
tinguó Hoc
aquesta eiutat una cerim:3nia,,
organitzada pele antics uonba-4
rincep
lente, assislint-hi el
Itupprescht i Volt Kuilling.
El general Reuter pronunci à
im discurs, predicant la unió de
tole en l'amor a la patria i
nl l'enernie.
' Quan soni l'hora de l'allibe-;
raci6- acabà dient-anem a les
;crines, com Urea' en 101-1."--.

LES REPARACIONS
La marxa de l'aplicació

de l'informe Dawes
París, 2.-La Comissia de reparacions publica el ecinunicat scgiient:
El Comité d'organització de la Cozn- •
panyia de Serrocarrils alemanys ha acabar acui• la primera part dels sees
treballs; després d'haver predit a
un primer examen dele projectes de
hiel i de l'Estatal deis ferrocarrils. el
Comité ha ajornat les seres sessiotta
per tal de procedir a l'estudi de textos wats.
Es reunirá nocament el dia 16 id
que som a Berlin.-Havas.
LES CONFERENCIES INTERNACIONALS
Londres, 2.-Pg:prí:.s alaver procedit a una enquesta en eis cercles bett.
informas, l'Agència Reuter crea saber que és impossible donar actualment cap noticia precisa sobre la deearac'd de la Prentsa francesa relativa a una reunió suggerida entre els
senyors Alitedonald i el successor de
AL Poincaré.
Es evident que per anitalues parts
es desitja -un arranjimunt i es pot suposar que hi llauca tina
entre els dos Governs; pero, per ara,
no CO pot precisar res.
Quant a la proposició dama conferéncia, a Suissa, entre els senyors
Macdouald i Mussolini, as dubtós que
el scnyor Alacdonald acecen interinamente aquesta suggestiú, i, por tant,
en l'actualitat no es pot euraonas sobre la possibilitat d'aquesta coderaCia.-Havas.

abaus de formar cul
diei definitiu sobre l'actitud Uol
"L'Ere Nouvelle" ella que Atan (ircalat mires perqué sigui preparm
'balan de Versaltes la sala on se celebren les :leed/sus presidenciala.
Aquesta niateixa informad'!" diu
Millerand lvi pres ja una determinació, i que estii disposat mi aontittutr
a la Presidencia iins que quedi
nova Cat•
fitntivament instalada
lira.
No obstant, s'assegura quo
Milier ami desiijaria una
eaeini expressa del Sena!, perä
que en tu t cas tranusteta ata
mitsatge a la Cambra de iiipu.
tate concretant ets seus proptn sits.
"Es molt possible, dones, quo
el missatge en qüestiti sigui
tramès el dijous a la Cambra,
nimba dient "L'Ere Niinvelle".if,
-llaves.

EL CONGRES

sochtusrit

DECIDEIX NO, PARTICI.

PAR EN EL GOVERN
Paris, 2.-EI Congres soci a lista bi
adoptat, per unanimitat, una saocili
en la qual es declara el sega ren:
" 111, Congrés decideix abandonar.
en 1111i circunstancies «tul& bt
tieiració governamenta1 1111111(

verr
Dimarte, 3

La puBLiorrAT

A

••• n
OLOT
Novel diversas
Els veins ponles de La Pinya

a la serra del Monsant, perquè el

de set a dos ¡watts de vidt de
la tarda, 101.3 eta dies no l es• •

Catalana", de Girona, al cartip de

preu del viatge és baratee

FU. D. de Girona.
A l'hotel Nacional se li ha
per ale cent indemanat
allotjament
LLEYDA
1 Les Preses han celebrat atril,
dividus que componen la soeietat
Altres
El Consell de Foment
molta animació i concurrencia la coral "Alba", de Badalona, la qual
Avni,
uva festa del Roger.
notícIes
visitar aquesta ciutat en la
pensa
tiembla que el recurs inter•
vinenta Pasqua.
Sola la presidencia 11.En
posat temps cuerea per l'Ajuntament
- Despees de romandre en aquesFraneese Roca, celebra sessió
altres entitats locals per 1a insu- ta ciutat, al costat de la seva fael Consell i le Primera d'irguesficiencia i apartada situació de l'esmilia, ha tornat cap a Toledo el
la provincia, acordiml-se entre
tafeta de correas ha estat fallat fanostre distingit amic N'Alired Braaltres assumptes els sevorablement. Hom din que ara e; cogrients: Informar fm. orablefarà un nou concurs per llogar un
- SIjan celebrat a l'Ajuntament
ment l'expedient i projecle (l'En
local niés tenerle, fixant-se el tipus
els exàmens per cobre una vacant
tionaventura .lot er sollicitant
de 2.000 pessetes anuals d'arrenpresa
de guardia urba, havent-se
all torilzaoid
per ampliar l'adarnent.
tat guatee opositors.
profilament d'aigites (Iel riti
Horn diu que alguna diputats
a
l'ATambé
s'ha
celebrat
Cardoner, termo de Itiner i
de la Mancomunitat han visitat
juntanieut la subhasta per a la ronClariana; informar 1iimbe facomarca del Torn i Nietas, per as.
fecciö de cedulcs personals i els
vorablement l'expedient t prosegurar-se de la necessitat de conspressupostos.
Jeme
de N'Emili Ihm 1 Peritruir una carretera que uneixi el SeES presentaren tres licitadors, haquet
en soIlicilud d'un aprofila
carretera
Collell
amb
del
minari
vent•se adjudicat ala senyors Llotarnent industrial al tan Garde Banyoles a Olot.
rene i Cabré, pel preu de t'75 pesdona entre les Bordes i Hequinsnapes
El
director
del
setes el centenar de cèdules i a 475 Sosl.
renal "Pessigolles" ha pagat la pepessetes la plana de pressupostos.
Per formar part de la COmlanyora de 500 pessetes que li bou MiEntre les vies de l'Estació de
sió pro ferrocarril i earrrtera
posada al referit
la Companyia de M. S. A. un tren
.Noguera Itibagorwana, es va
- Definitivament dels guatee que realitzava maniobres ha donar
nomenar el senyor president
setmanaris i un quinzenal que es
una forta topada al 1110S50 fi:01W
del Consell senyor Roca i el cuspublicaven, n'han qucilat 'mines dos
M. Pascual, de n anys d'edat,
cal senyor Joaquini Moret.
dels primers: "El Deber" i "L a
haventme civil de raccident
Aprovit els dietamons einitits
Tradició Catalana".
general.
amb capolament

TARRAGONA
L'Ajuntament i el vi :-: El Con• nou Cena
gres de la Premsa
electoral

Nou director de Sanitat Futbol
Ha celebrat sessió la Comissió
permanent de l'Ajuntament, havent
aprovat el projecte del vinent pressupost, que ascendeix a 1.2(),053
pessetes. El darrer pressupost ascendia a tadr,142. pessetes, en el
qual es consigna un nou impost
de cinc cèntims per litre de vi, que
)'Ajuntament calcula li donan ä un
ingres de peino pessetes.
Una Contissió de la Carnbra de
Comerç ha visitat a l'alcalde, per tal
de formular la seva pratesta cn contra del dit arbitri.
Per tal de prendre part en les
deliberacions del segon Congres de
la Premsa , que se celebrara a l'alma
de Mallorca, han marxat cap a aquella illa el president i el secretari
d'aquesta Associació, serryors Val-

mau i Romaní.
- El non representant de la Companyia Arrendataria de "rabacs en
aquesta provincia és el senyor Fansti Diaz Sanchez, inspector del Timbre de Cádiz i germà del renresentant de l'Estar a la /maciza Cunapanyia, Ulpiä
manat als
L'Alcaldia ha
agents repartidors dels betlletins
per a la confecció del non Cellb electoral, que li presentin relució deis
veins que es neguin a inscriure's i
els morosos en omplir-los, a Volt-

jecie de multar-los con' cal.

El Consell permanent de la

-

Mancomunitat ha concedit un premi
de 200 pessetes per a les regates
organitzades pel Club Nautic d'a(tuesta ciutal.
-

Han estat

nornenats muestres

TORROELLA DE MONTGRI
altre canvi d'Ajuntament

s:nena
Sentirla que abans de la marxa
cap a terres Ilevantines jugaran andi
els equips de Barcelona S. S. Ponire ja, F. C. Barcelona i R. Polo
Hockey Club, aquest «Jarree actual

campió d'Espanya.
-- El president del Collegi rae-

maceutic d'aquesta provincia ha re-

inort Na Isabel (Ionmestressa de l'Escota

ha

Nacional de Sarria de Bello-

ra.
-- dia 7 del eorrent TOP,
(le )(my tindrA !loe a la Casa
Consistorial de Sorpo la s u bilis sta 'por enapenar . les raslames proordedtls del rtiont
Pon do la Bonaigua d'aquel]

comides «le l'any

track( dirigida ul pos erriador
president de la Junta provineial de lieneheencia. d'aqut endavant les iiislituctons de henefirOncia particular obligades
a rendir comptes al pernoctorat, no pudran cobrar els interessos d'inscripmens a In Direccid de la Deuda. ni D e lega
rions de Financos, iii els dels
((Uds al Halle d'Espanya des
del primer de juliol vitmeull, sen.

encara que ha plogut una mica.
En el partit de futbol celtbrat
115 resultat guanyador Fequip local,
per tres gols contra un del Mariär.usà, de Vich.

Un

tIi

visional .

la Direcció General d'Adminis-

La sequedal es deixa sentir,

No-

Esport

Altra cegada ha estat canviat l'Ajuntament ; u er ordre governmiva.
La Cornissió permanent bu queriat constituida pels senyors Gcnis
Garcia, alcalde; Narcis Creixen, /,rinier Inicua i Joan Ferrer Lafont,
según tinent.
Per Reja' decret que publica
la "Gaceta", ha estat nomenat cartee d'Estartit, cl veí d'aquesta. jorep Massanet.
Ita cumeneat ja la sega. Degut a la gran sequedat que 11 lia
als camps la colina será englially
tnolt migrada.
- Dijous vinent el tim infantil
del C. D. Montgri jugará mi partit
amistós amb linbauttut "Joventut

se PI certifmat de t'arrees expedits per la dita Direecidi.
-- El dia II del current
111P9 de juity tindrti Por un conrurs per adquirir tribus i

tres efectos per als asila'', Apta
eslabliments (Ir Beneficencia

d'aquesta provincia.
El Govern de la provin-

cia ha l'er/11\ S a la COI11)!, Si()
permanent per iI .scil informo,
un rentes d'alt:nda interposat
per Aleix Bollan t Castells, vel

i lo Thrregn, rontra providimma
le l'Alcablin »n'un:ea/ 1 1_1i (me
penynrn de 500 pisse les per
infracció del reglament d'espeettusles.

La visita (le Puerienllora tul Dispensari mumr:pal
estat assenyalada de ilos quarts

- Ha rebut el sagrament ulel aptisme la nena Marta de la Consolació Boada Aragonés, mera apadrinada pelo seus ondas, Consol i
Xavier Boada Piqué.
Amb el fi de tractar d'un afee
de cabdal importancia per als barremos agrícolas de la gran comarca tortosina, ha visito el general
IF,vernador civil, senyor Alcayna,
aedrida collIMMO, en represen• Mci6 de lee (orees vives de Femenil& patea.
aerel Fan

Ie Per.
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EL DICTADOR
per [mili Sagl-Barba
Butaques .1 3 pt i sSe11. 5. NI!,

ral, lt 40: I I .1 ,Irlit10111 1 5 Un seir Loa secuestraSores; 11. nepost,• n ., ,1.. 14 1 . , •••• 1 ,• n4 . 51,,elg en MI
au-ui .
La salsa de Muceta; I l l . El
aaniet eran]. en lill arre Ranna,
t . , t • arlA de M11,1 , 111. 511. 3 ,tus •
muro il,- den, coloasal P1011,1111:1 : .
1. L'anlaudnIa sarsliela en len arto .
La Salsa do Amena; 11. La IsiPll137
s aesuela en do s 11e1., La misa del
gallo. intermet3.13 per 2are1 . 111 1
I , /1111 1 , a la t(arts no fa computen':
I II. E.n til .• f• pars1 0, 13 %n'amito- I res pa3 1-11 tInes Jelltad e s I neta
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TEATRE NOVETATS

• --- - - Temporada d'ist in
Estiordninient arl ¡olio
Compa ny i:1 eUrn ico -dramatira dirigida

Casal (le La Principal, en el quid

Nil. a 1111 'j'inri d'oeie

t reines

Mañanita de
Juan, Estrena d . ' 1:1 ri San
tres artes, de Benayeille,
LECCIONES DE BUEN

1 in.aguNartMilli
11(113‘,11'.1ó'
illria preseillaciS,

teta expressament per a Pepela Díaz (PArtigae i per
ella e.strenada a 31.1dhd

amb clai»oriís

d'aterres. Loa
muñecos. N: l . Maña n ita de

San Juan i Lecciones de
buen amor.
semiltee-e.~24-efeeetel+}¢~
ebept+.144.014.s-4,1-S-te++.+Wil
ELDOLL‘DO
C011110u de varletats

1 Asan , ilimaiis, tadla, a les
cinc; mt, a tes dett, ii0105_
-ddi pruura mes
Notables

Id companyla;
del:Wat DOU,
unerliala IlneelnInallle, a :1arc.alle
(pian recula en Calina, la famosa
-(G13 3 114/1 luna". I II' /1203seli ) :1elnu U ernagItl . r. bet11,1,1 n 4 ',ni.,
11.1. 1/311 .«..$ lipnlina CaN11411,S. ele.

CUSTODIA ROMERO
Suecas ,Jo ItiS bolles dinos-

cures

LES 4 SORELLE W.ANCISI

'

‘ , 1 1 ' + , 1,4Ire'lla n1.• El no1 1. :115. 1 111=
notita, 1I • kal .10,,I, francos

Iluilrigurt

Gregori Martínez Sierra
proredoot

1•;0la va.
de Madrid; primera

l'i
1;11 . 111 , 1 ,. j'o ...p.,: d c,,
; e.Se'll
mora 5 i•11•'is i fan , iist /a
4 LES °MERES EN neu.sti
Y. Orandiás exit deis faitiusoa
enitilihristes
LES PR:CO
Ltibella t popitiariseinua an.

ii.1a
LA GOTITA
lb-pretor:
nota : exclusin
itiquissima presenta -:Ó
1 'os:m;(4m ila . i ei.P .11 1', te•

Catarina Barcena
lempira-

ili t . --- Doma. iliinecres. •I
juny, ti 1 1. a les den, asid,

TEATRE POLIORAMA
tionutanyia itt iut,ul le come_
la del leal re Inlanta Isabel
arlistira I W1'814.11;1,
.11 1 . 1 . 1 . 1t tirillt.1A*()

l'estrena uI, lit comedia en

driginal do l'ere

Manir. *oca,

las hijas del rei lear
' IPIS PIS 5 P 5 I 11 S de la sorteo_
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urobaldelllent, Sota la direcci del senyor Laúlnote ele Grignon.
El Volviera Sardanista lua or.
ganitzat CilIC audielons «le sartiatues
per a la PaS111.1.1 vinent, a (..ieret . de
la renomenada coba* "La Farnenea".
Viedranca no es
abundosa. No tenint la surf ule gaudir, C0111 altres siles, d'itigua a dojo
i per això la pols se'uts nuatja i no
cris delata tratir els cartees 11C15.
Les cues de aäntirs que serpentegen a les fonts, durara listín, mis ho

Inaugurar:O de la

germans Quailitro,
RI ALVALOCA

AMOR

CROCHARD

CORRIDO,

un
quart (te sis. I.a Formosa
comedia en tres ocies, del

1es cine.

a

TEATRE TIVOLI
companyia de
sarsuela. Primer actor 1 di-

l'Esbait Coral ene dei sin sentir

Esralols Asil•lu1111
Earalola Idarrog.
Esnitula Plata
31111 tal, enser
Erps
136N foraster
l'Iluso
.
()a rrue en peueles 100 LE. amo

Pral

CEREALS

t1/111.11- 1,,

LA

Grandiosa

/

111,

Lidiada u 10,13,4 u NA peeaetx
• IXANT DE LA PONT DEL GAT
LA MARIETA DE L'ULL V1D
7V11.
LA 1101011
Dernh • dImeereN71-ardn

• *4444444,4444~.~~44

El Foment Sardanista, atub les

Faces mann vcilev. .
Patio Exirem. o 3m/sitial'.
raions Lalrelit o Auil3lutla
l'a y una emanaren .
t ' eres havarra
venia >araren
Veces Andinista
Vetes t•strradieres
Verle lerdea

Casiella
Nallui ea . . . • •

Au

MARTIR
inny (vIvilla de
(Miele. 7 de PseinnV• .
LA CAMPANA 05 GRACIA
o
EL FILL DE LA MARI3TA
tAinIchatio u Manual)

MERCAT DE LLOTJA
BLATS

EANTPlelzke BERGEG

ui

DEL PENEDES
Sardanea
Teatre

diuen prou.
La recent constitució d'una comanisnima per explotar kv aigües de La Mei g a ens fcia esperar
tare la cosa tina relativamera terociada. KM. pel que eS ven, 101 rislis patireur de pols. Perqué

asile «Muto ls, l arda, a
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Der.
moz, tir bu CduMulio Franenise
Dijous. Le Duel, ureael«; de Le
Garay of 11711e. Dermoz.
L'enigma, de Ilorvion:
Sol
Asile do nult, el Edlilds (Ir La
Fontaine, diles par Mb-, Le
Garay.
Dissitlal e. debut do la lu tultítu »yin Eara. In y ector. R1card SIrnde Raso, ,‘slrena
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Companyia do comedias
at.ez-Airrtems
littttitla pri primer actor
Manuel Diga do la liaza

Malvaloca;

LE MARQUIS DE pasot.a

Eladorre la sulitinstn per enagenar les pastares del mont
Les Mals i Sutii, d'aquell ter-

seves continues audicions--per Pasqua en prepara cinc -duna banda, i
l'Esbart Coral "Catalunya Nova",
amb els concerts que lia iniciarper al dia n'Id ha un altre en
prOjede--Itan contribuir (orea a qué
el, iones no perilla el tenupa
coses que itn van ti ver". 1 encara mi patletu del Centre Excursionista Vdafranqui, que sap autocarbus del cale per durdos a rewirar
taime sa de les nosires mentanyes
els fa coneixer les !ardieses de les
noStres conlradeS.
Sort d'aquesta netivitat que
pertnet donar el dia o un concert

A

Tres acres de lei‘eilait,

ront mes de hiny se celebrara

Concerts

TEATRE TALIA
Companyia de comedias de
MELLA - CIBRIAN

Teatre Català Romea

tenue municipal.
- També 1 . 1 dia 12 del cor-

but un telegrama del director geLLEGU MS
neral de Satinar assalientant-li que,
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"terceres
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as
{Atarte». .
Dell-llocli O
(Pie. en pene.' mar de ea k.
Ha estat nomenat director «le
Trencat
111111itnit Curro agil.)
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Sanitat marítima del Ilustre port el
F3311311 . .
senyor Isaac Rodríguez, que exercia
Eenut quanti)
1 /2 inmare (Minamos) . . .
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a
13
.....
de I: 1/2 " ld
haronet
hscatilat .
el carece de segon al port de Vade
:lego. • • - • . • •
ISOINGET2.5,
15
lencia.
Ha tornat de Barcelona, un
es «chava fa uns dies, el senyor cardenal-arquebisbe, doctor Vidal i Barraquee, el qual ha sortit seguidament
cap el poble de Riudoms, per practicar la visita pastoral.

els irehalls
installat tutu altre de pro-

Menten durin

fundacions En dono
SMion Fordllunga, instituida a
Italagmer; Angelich liabasa, a
Cervera; Casa Asil por a 110IPS
extraviades del Cor de Maria,
a Lleyda; Causa Pi n de Codina, a Manresana. i de ll'Il(ispl_
tal d'En l'ere M. Colonia, a
Solsona.
Per (mire telegräfica de

Slua celebrat la festa de Santa Rita anula diierents i importants festes amenitzades per l'orquestra que
representa En Afelcior Mayol "La
Catalana", «te Granollers.
Les festes, que han estas inolt
animarles, han corisistit en ofici solemne, dansa, conccrts i halls tarda i

dicial.
Els hockeymen del Club
Gimnàstic. en preparació de la seta
anada a Alacant, amb motiu de la
primera Olimpíada aleiliterránia, estan portant a cap un ferm entrena-

1 923 de les
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menament :-: La collita

Al palau arquemsbal han cstat
examinats els seminaristas que han
d'ésser ordenats en les vinents tempores de la Santissima Trinitat.
S'anuncia el matrimoni del
paisi d'aquesta erutas cl jutge
trucció del partit de Falset ;auno:
l'arenes Olive i la senyoreta d'aquella població Teresa Magrinyä
Sangenis, filla de la senyora vidua
de Magrinyi.
En la carretera de Reus, a
uns quatre quitó:tu:tres «le la nostra
ciutat, un camió de les Obres pitbliques atropella dies entera el juró
Josep Rubio Sánchez, de 52 anys,
casar, quedant mort a l'acte.
El jutjat es presenta al lloc del
•ucces, ordenant Faixecament del ca¿ver 1 el seu trasllat al lipOsit ju-

D'avió els

Varíes

ata.
-

AglIPIIL altar, a pesar

quest Consell pet senyor governador d'aquesta provincia.
- Ilan estat nprova lis per
In Direceidi General d'Ailtwrits-

inteeins d'Arbres, Ett Gabriel Garcia, i «le la Pobla de llontorner, En
Jacint Balaguer.
MOLLET

de lecitrheter provisional, ha
permanescut dea de fa fundacid de nostre primer temple.
El »ou altar sera (le niarbre,
(le carävler montmoimat, ge_
iwris )(l'Hiede del riostra amic
i fill d'aquesta riutat senyor
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Dir

per la presidencia en els recubren! d'Ale:atta II t erposat S per
En Franrose Vdalta i allres
velas de Tàrrega i el de
floh Barques, de Bellpuig, en
quelxa contra disposicions de
l'Alcalitia deis mencionats pobles, relatives a imposicions de
multes I bans per pastors de
bestiä, cls quals recursos (oren rernitits a informe d'a-

Segons telegrama rebut, han
embarcat a Melilla els soldats de
quota de la (leas. de 1921, pertanyents
a t reginient d'Almansa, de guarnició
aqui a Tarragona, els quals arribaran dilluns vinent.
S'han verificat a la Universitat Pontificia els concursos de pnelttl
graus.
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- Han comernat el treballa de desmuntar rallar major d'aquesla Santa Esglesia
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