1 ataatalatrastat
srsii, OIL — 711111Nra 111114
Mama

»asede
do

Tallen crunpremta:
• nlm.. 11 1 13.—VMM»

3

-

del .
Dos ante onze advocate
,,

1.

Ccd.lool de Barcelona mul- I

pREUS DE SUBSCRIPCIÓ:
EDICIO DIARIA

tato pel gener'a l Lossada amb I

El senyor Gervasi del Cerro, que és un dels articulistes de
empenta que hi ha al "Diario de Barcelona", ha malparlat
blement dels diplomàtics i pol'tics que elaboraren els traede pau dels darrers anys. Segons el dit eseriptor, el nou
d'Europa es una cosa absurda. Considerant que es antiafic, pronostica el seu enfonsament entre revolucions, guerncendis i devastacions. Es yell que el senyor Gervasi del
ha estudiat molt les teories de l'alemany Ratzel, el gran
tadista de la geografia humana. I creu molt més en la força
ral dels accidents geogràfics que en els catorze punta doc. de Woodrow Wilson.
4mb l'excusa de defensar la geografia, l'articulista del
Isi" insulta els homes que redactaren els tractafs de pau.
a cele aquests homes no són estadistes. Són uns "mercaes". Aquest mot espanyol, poc traduïble al català, va estar
de moda a la península en els darrers anys del segle passat,
ocasió de la guerra hispano-nordamericana. Ara el senyor
erro li torna a donar una aplicació internacional, i el llença
cara de Lloyd George, de Clemenceau, d'Orlanúa, i darnunt
ra de Wilson, dolorosa i vaga. Qua ho fa que er. aquesta
mesas el "Brusi", tot restant en el fons addicte a la seva
cié vuitcentista, adopta molt sovint un Ilenguatge violent
ellut ? Si al matí agafeu la premsa barcelonina i poseu
' per costat el "Diario de Barcelona" i "El Progreso",
rovareu que el diari conservador usa el llenguatge que esa al diari radical, i que el diari radical usa el llenguatge que
aria al diari conservador.
La constitució deis Esteta de Txecoslovàquia, Polònia, Jugosa, Rormania, Lituania, etc., etc., és considerada pel nostre
ega com un crim contra la i geografia. Aquests partidaria del
eh geogràfic sien una gent ben estranya. En Hur geografía
na hi ha molta mis geografia que humanitat. Volen que
Esteta i les fronteres estiguin subordinats en absolut a les
anyes, a les mars i als rius, i donen més importancia als
-issos de pedra, a la sanefa de les costes maritimes i al
de les aigües que a les parles i a les animes i als cors i a les
ntats dels homes.
El mal es que la geografia actual del nostre globus ha estat
da sense tenir en compte la posterior divisió dele- hornea en
llengües, nacions i Esteta. Els hornea viuen damunt la terpera aquesta no ha estat especialment construida per a totes
necessitats i conveniències. Si la geogTafia hagués d'ésser
pre la que creés Estats i assenyalés fronteres, hauria calgut
)car-la. consfeerablement. Des del punt de mira deis partidadel criteri geogràfic, la geografia és accentuadament imper• Ací sobra un riu, ella manca una cadena de muntanyes,
dreta caldria que hi hagués litoral maritim, i a l'esquerra
ndria un istme que unís tala illes a tal tarta ferma. L'estaea d'un mapa polític perfecte geogräficament, requeriría
bliment previ d'un mapa físic fet expressament per collocar
stats i les nacions com qui colloca plata en un tinell..
Ningú no pot negar la influencia de la geografia en el desellament de la història, ni pot deeconaixer les condiciona de
er geogràfic que han d'ésser tingudes en compte pels poliels diplomàtics i eis economistes. Perb no tota la superficie
.a terra té les muntanyes, i els rius, i els Haca, i els estrets,
istmes i les altres coses per l'estil que serien necessàries
a una perfecta ilistribució de reces, Dobles i Esteta humans.
rnateix on abundenela accidente geogràfics notables, sovint
re que mútuament es contradiuen, o que permeten soIUmúltiples i diverses.
Una divisió interestatal absolutament etnogràfica i lingüísno és possible. Pera és menys possible encara una divisó
e una base predominantment geo,grafica.. Eis partidaria

.atzel, els seguidora i exageradora de les seves teories, banda trobar la manera de refer la terra amb una escarpra fan.ca que pogués mocHicar el relleu terrestre CGM es pot mo- el contorn d'un bloc de pedra. 1 encara així, hi ha dins
z torees espirituals que el ferien Iluitar contra l'alearia, de
euntanyes, contra l'amplària dels rius i contra la fondària
es mere..
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ea. Ella, la duquessa de Chzieral:cava a un bisbe d'una vaga
da la Indo-X.ria, les ccniu:tr.tablcrnent excessIves, del sea
O dona. De cop i volta, camig
caves confusions, la bel'ia doCree hacer trobat la dreturera
fere.dament declara al sea ve- cop ies que vol renunciar a
-.:tats del man, que es tancara.
c:zustrc, que vestiri l'aspra

la "garqonne", 'tallan a la Gcnrge
Sand; locie e rullats; sigui cena
cabells curts.
Les companyies que reprcnen obres
amigues partan ch.21 supós:t que no han
envellit, haurien dev i sar, ansah una discreta eliminació, que qualsevol detall
minirn vinzu: a revelar-ne redat d'una
manera intempestiva i bdhuc perillosa.
Carteo Solde,
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Ases de "Vague" o de "Ve' tflats a la romana, tallats a

FRANÇA
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Parle, Juny.
S'anira a Versalles? Si la
política — que no té pas, certament, una lógica mecanice—
te, pero, una lógica humana, la
crisi presidencial d'aquesta setmana, que • els diaria anglesos
quatlifiquen d'històrica, obrirä
de bat a bat les portes del camf de Versalles. S'estä buscant ara la manera d'arribar
a les llindes de l'Assemblea Nacional a travds del canal de la
Constitucee. Els altres preparatius avancen paralielament:
Painlevé sera llevat a da Presidència de la Cambra i d'aquest esglab important pujarà
l'esgla6 suprem de la -Ptesiciencia de la República. Patalevé sembla ésser el candidat
de les esquerres mes radicals.
Potser tindrà un competidor
subterrani, el senyor Doumergue, president del Senat, personalitat política equilibradfssima, cense cap falta d'ortografía ni de sintaxi, sense
mande/n i:a, heme de la pasta
dels Loubet i deis Fallieres, tan
caritatius i daurats pel xampany
oficial. I ja es parla que s'ha
ofert a Millerand un lloc en
una elecció parcial perque torni a la Cambra a posar-se al
davant de l'oposició.
Les esquerres, perb, podran
cantar eictbria quan el senyor
Millerand hagi canviat de casa.
Es, certament, un mal' precedent el que posen les esquerres en tirar per la finestra
abans des temps el senyor Millerand, però es, segons les esquerres, una Ingenuitat demanar correcció en un camp quan

dit que el cas Mitterand mes
que una anècdota de politica
interior es una resposta a les
provocacions del feixisme nene, balcenie, espanyol i una
mica lambe al feixisme nacional. Tenim dit tambd que la
desfenestracid del senyor Millerand és una tàctica per 'Huilar contra el comunisme, cada
dia en ereixenea. Com que avui
el pafs do mes a l'esquerra que

el e:a de les eleccions, si el
futur radical vol conservar les
posic:ons no té mes remei que
donar allgun cop d'efecte. Es
per això que el gavera d'Herriot podria sser una esperanea per a tothom.
El president de la República te el dret, .si el Senat 1'er:triara amb la seva majoria, de
suspendre la Cambra popular i
convocar noves eleccions. Si el
s e ny o r Millerand apliques
aquest article no feria pas un
cop d'Estat, però seria pitjor
que si PI fes. El mariscal de
Mac-Mahon no féu pas allra
cosa i les cues del dignem-ne
cop d'Estat foren contraproduents: consolidà la tercera
República i en temps del combrome i del procés Drevrias el
Seu nom encara sonava. Malgrat les invitanions de Fextrenia dreta, no 16 pas cap ombra
de verseniblanva que el senyor
Mi:lerand s'nposi a tirar err,Ja
sant ,S p 11. n111:rh, 65 PaSSible.
irenicement.
Crin] Mena, s'esta buseant
ara la manera d'arribar a l'Assemblea Nacional a tra s- es de
la Consttturi6. Eis thnics
la practica co nstitucCanal assenyalon tres I• atnins: el primer podria ee:.er que mqie_
rand encarregués al sei”or
Poincaré, presiJent disnissionart, la lectura nfun iniesatpn

del qua l,
leS
querra- r. , SeIL ej senyor
Maginoc -- qual :ligarla la
2n AVI sort al missatge presidencial 1 Al president de la República pel seu cantó ¡ligarla la
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sera sort al resultat de la voteclee El tercer canal, OS donar
govern a Herriot arqb l'eneärrec de portar a la Cambra
el missatge, cense,
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Cal creure en 'l'existència de
rä d'haver comunicat una res- causes generals que expliquin
la
present simultaneitat do cetacensi6 extensa de la >ira del
senyor Herriot al senyor Blum filetes. zoca i perills a quasi
en la qua!' es conté el progratots els Estats europeus. Seran
ma a realitzar psI gabinet ra- causes magnetiques, atmosfertdical. Els plata forts del pro- ques o astronòmiques. Seran
grama, són l'amnistia, excepte causes nervioses o pstquiques.
per ale traidora (la qual cosa
vol dir que els oficials franca- Però hi ha alguna cosa, hi ha
sos que es pasearen a la re- alguna Parea que actua per davolució russa, Sadoul, Pascal, munt o per dessota de la superno seran amnistiats); reconei- ficie de la terra i afecta ensems
xement dels Soviels; supres- un gran nombre de pobles.
De la gran guerra enea, pocite de CAmbaixada del Vaticä
i tornada a la politice laica; ques vegades havia estat tan
supressió de le reforma clac- general com ara la inquietud i
sicitzant Berard re les escotes l'agitació a Europa. Per tots
de segona ensenyança; accepcostats hi ha !tulles greus i
tació del report Dawes cense perspectives de lluites mis
reserves mentals; manteniment greus encara. Nombrosos Esde l'ocupació de la Ruhr; conmalfiança o
tactes amb la Confederació Ge- tats guaiten amb
neral del Treball; política an- amb hostilitat llurs veïns.allsDinditimonopoltstIca; enfortiment de tre de nombrosos Estats,
la Societat de les Nacions; des- ferente partits i les reces diverses es barallea, s'acusen o
centralització, etc., etc.
Per?) la Oeste') ministerial i s'amenacen.
el programa d'Herriot ha pasA l'occident d'Europa predoset a segon pla. No tornarh a minen les lluites civil§ o de
sortir a flor d'aigua fine que partit. Al centre predoniinen les
la crisi presidencial, fins que /tirites ètniques interiors. A
la setmana histórica no s'hagi l'orient predominen els conresolt.
filetes inter-estatals. Romania,
Josep Pla trasbalsada per dins, veu, a
411MIIIMM71.1M11nTele,m.
l'altra banda del riu Dniester,
les baionetes de l'exercit vermell de Iteissia. A la Mediterrània oriental, els turca i els itelians comencen de mirar-se amb
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referencia donar:a pm, a la
sortida del senyor Millerand
dr l'Elisi. El ergen cerní s lo -
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EL COI DE VERSALLES UNA

a la Cirnara intlicant les aoves
intencions. Aqutst miesatee
provoearia una ordre del dia
que posada a votació Seria ad„e.Na al pensament preciri e re de la Replíblira. Aquesta

pea:ten/s.tueltava agucsta decisió força
,gei. X, plorava pequé tina se tu m'advertla que aTlells ausa realitne,
: peró noroes ' anunc: n'era tz.n
%. tan enternidorament improp:,
luLcament fora de flor 1... En
neu-ne nota: estala commogut.
dalas:re, el renunciament, el ciLenumeraciei, tarima:ti:1, co
trabst. L'elegant duquessa, afeenb veu dolorosa el seu propbtallar-se els cabells. Heu sen-e tallar-se eh cabells!
emoció; adeu- sinn visions
'oses'. La idea de tallar-se els
que l'any moo i tanta, quan
ele-se "Le Dual", conservava
/ata la seva suggestió mística,
ulY 1924, is una de les idees
kbfanes que puguin imaginar/ -rae el favor de meditar un
'obre la Mea que prevé d'atootrast.
cloqueases, marqueses i con>
d'en els cabells tallats a hores
,e'te la mes vaga intenció as' S i no us Ilesa d'anar a Paris o

500 pessetes cada un
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BARCELONA, DISSABTE, 7 DE JUNY DE 1924

13,738—PREU: 10 CENTIMS

ES IMPERFECCIONS
E LA GEOGRAFIA
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n-te la volariri que provocarla el
doeument presidencia!. Nn delea d'isacr erarios,, en aquest

mnment, la importtincia que se
deina a la (Metió de procedíment. Fa recordar l'observaoid
d'un humorista anglas que parlava de la quantitat de Beis que
s'han de complir per pasear
rer mobre d'una ließ.
Mentraestant, la qiiesti6 ministeril esta resalta: tindrem
oin gehinet radical lomee rajut
absolut dele encialistes, els
anal s'han eomprnmae, sobretot a votar ele presaupostos.
El tel4grat per altea p art han..
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sentiments agressius. Iugoslàvia i Itàlia segueixen amb un

interés reconcentrat el descabdellament de la guerra civil
d'Altaänia. Austria estä encara
commoguda per l'atemptat contra el canceller Seipel. L'actitud d'Alemanya es va fent cada
vegada mis insegura.

la frontera

•

El Parla-

ment de Mussolini no funciona
com ell voldria. La crisi politice
francesa. minietereel i presidencial, entrellaça i complica
els problemes interiors l exteflore de la Bepablica. A la Gran
Bretanya els partits es preparen fa per a una nova batalla
electorall. 1 a Irlanda gegueix
sense resoldre el problema de

ulsteriana, suscep-

tible d'enverinar-se en qualsevol moment. 1 no partem del

sud-oest. europea, perquè els
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CENTENAR! D'EN CLAVE
Per conmemorar el Centenar: del
naixement d'Ea Josep A. Clave, "La
Velé de Societats Cortas i Orfeetas"
ha organiszett, per a demh, diumenge,
a leS 01I.Ze del mati, un arte cl7romenat
ge, en e 1 qual cada Sacidat de les
que integrhi la Fcricració dirozitar.1
una corcna al te.Intem.f. ».! de sao prcciar pairici, cateada, la It..o.tsa coral
C311f PeSIC ¡Oil S,
una de (ea seres

direceiti del mrstre Cassiä
sademont.
Despro, s de l'llontenatge rna cortascid onirii a collocar u,, rata de flers
sobre la toir.ba de l'homenotlat.
A !a tardo, en els pata::s de l'Exposicij tindri llar un grua fottivol,
en el dual prcndran part In Parda

nostres lectors sahen, en aquest
punt, mes del que nosaltres podrfem dir-los.
La temperatura d'Europa es
alta. Té febre da passid. Paseare l'onada ter/tela sonso haver
prohti t malvestats? Es difícil
de fifbnosficar. Per?) la gravelat
mejor d e In mala/tia europea
esth en el perill de Ces recale. lides. Pasen tina nnada
lee. i se senl ja la inquietud
d'una roten onada próxima. Les
espurnes daneen por clarnunt
deis explosius.
A. Revira I Virsill
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dfatiiet.;e0i i 1 . 01, c ra ..l.fartütenoe, qu..?
OMP 7,1:1Yün la „rasen feral en "La
Móguinista"; o veas soles es contaran
"El pon de flors", "Les flora de
mai", "Eis PrKad,,rs" i "Els xiquets
de Valls".
Aqueo festival is a pral.:s.! de l'hospital de la Santa Crea,

,

a la pág. .5.) 9
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LES ANIMOSITATS ETNIQUES A L'EUROPA CENTRAL
Austria-Hongria-Txecoslovi:quia-lugoslävia-Pcmania
Atilio Tamaro, distinga escriptor naire, especialitzat en
els estudie de polaina europea
oriental, acaba de publicar al
"Secolo", de mlitx, un artiele
sobre l'Europa Central, tal com
sembla i tal corta ds.
Cal tenir en compte que
aquest escriptor, patriota italià
abans que tot, esguarda els
fets que es desenrotllen a l'Orient europeu, segons confesso
pròpia, en Ilur aspecte i en llir
significat, només i únicament
en allló que pot ésser útil als
interesaos italiana: "Com que
estimo Itälia molt mis que la
me y a vida o que el meu penenment; com que a mes estic con.
vençut que els abstractistes 1
els teórica són en política els
éssers mis pera/osos, em sento
!hure de prejudicis".
DI senyor Tamara ereu que
hi ha una Europa Central, que
viu dintre i darnunt dels Traetats, i una altra Europa Central
que viu fora dels Traetats o
sota d'aquests: la primera constitueix la façana, que tothom
veu, i els artffexs de la qual
—eslaus i francesos sobretot—
no foren els bornes de SaintGermain, Trianon i
L'ailtra la constitueix la vida
veritable, que poca veuen, i que
palpita, s'agita, Huila, espera i
desespera dintre la façana. La
primera representa la realitat
del passat pròxim i del present;
la segara prepara l'esdevenidor
i el representa en la seva essència mes característica. En
aquesta apariencia, oficialment,
dita reaeitat per bata- ele Governs, Austria, enmig d'una
crisi econòmica gravissima, no
fa política ni es mou. Txecosioväquia, sostinguda per una
pilastra francesa i una d'italiana, s'aguanta en peu; Hongria, stemordida per les amenaces eslaves, perb sostinguda
i protegida per la Lliga de les
Natious, roman immòbil;
reforçada per Italia, es
menté dreta i ferma: Fomenta
presenta totes les apariancies
de potència malaria: Bulgaria
resta immòbil dins l'angle que
li ha estat assignat.
Aquesta calmositat. perb,
aparent; la realitat ardent
la vida Se infinitament . diversa;
dins d'aquesta besana enganyosa, un tumult de forres i de
pass.ions, un idèntic conflictos
d'energies opressores i de vo-

luntat reaccionant, de dominaders i rebelo. china un p3perta r le impressinnart, del qual

el bon burgSs ensopes/. adormí/.
penIs Icornunients efeefals. enganyat per les agències oficiases, mal eervit prls autors
reports sutivenefonsts, no en
sospiln ni l'eNisttmeia.
D;,a .s elgune Est,ate eurnpew:,
la tra0:-.1in an les ronertivitets
oprimides pels mell e s dornicuant a soslinguls ner la t'orca
(Je ;luz,: arria's s u b i ltz,"140 / es.
s'alternen i es harregen en un
queden trägie que Os viei6
frasbalsIs fitturs i de guerres
possibles.
La Huila de les reces mapa.Tela mAs que mai arreu: la gran

majeria les petites namons
centro-euro p ees. anhela tiran, eis trt, , tura ilel tot diversa de la
present i combat hernie-in:en!
per conquistar-la.
Els -austrirtes - , mentre ra-

llen sospiren per un canvi totai
de ihirs condicione.
A "Texecosioväquint". lee lenEL VIATGE DE MOSSEN
tes nacionals es troben en una
LLUIS CARRERAS
fose agudissima : el einvern
Els prriocEstc3 preguntaren ahir al txec ha exasperat Itt seva políquedat
goz,-,..nodor
tica de dominad as- contra ets
L'IMMENATCE A EN PRI- E d. ! doctor Carrrras.
-eskt y ncs", contra els -ratens
LIssarll
usa,ife,_
!fe) DCPlyERA
Ei genera/ seno,
a contra els -maglars", i aquests
la
DiAel
dev*:
eferts,
d
han resnost ami) suaves expr2sEs ronei.v.en ja detalls del rsogra- 15
anat a d..,naner si Ii
i0113 eleotilitat i d'indepenma per a l'ion:muge al °carral Pri- resi
el doctor Carreras se
fóra
igual
que
dencia.
mo de Rivera.
1?oma.
A -.11crigria". !es (lames de la
W
.4 mis a mis d d ihterement
pasmó nacional assenyalen l'aI, naturaltnent, va ateedir-hi.
assenyalat per al dia 29, 10, dic.
brivanaent de tots els seus odie,
ri anuwia aquests ocies:
BANQUET AL CAPITA GE- per tal com, iligada. inerme i
"El mismo día tendre lugar una soNERAL
empobrida, ha d'assistir a les
lemnidad religiosa a la cual asistirán
persecucions deis magiars, cada
Regenera d'un diera. d'altiri
todas las comisiones o delegados de
"El próximo martes, día lo del se- dia nu, a, cruentes a fugoatitvia, a
Iva ermites que coneu:ran a la CorRornania i a Txecoslovaquia.
cal, a las nueve de la noche, se celete, untándose un Te Drum en acción
A "Remoja" horn veu erdixes
de Bellas Arte,
de gracias por haber querido la Pro- brari en el Palacio
un grandioso banquete popular en ho- cada dia amb mis espant el rus
videncia salvar a nuestra amada Pa- nor del capitán general, don Emilio damunt la frontera del Bajestria del petikro de ruina y anarquia
ter; però ele pobles allógens,
que la amenazaba. y para impetrar, a Barrera."
que Romania tš en domtni,
MES
EXILIS
vez,
del
Altísimo,
ilumine
a
los
la
preguen, en canvi, a Ilur TeSu
oda
ha
Comuniquen
del
Vendrelt
hombres del Directorio en la dificil
que faci oada dia mis gran 1
eslat exilia, a Lleyda el procurador
misión de gobernar a Espalla.
més poderós aquest matelx
Parece existe tambiEn el propósito dels Tribunals senyor Serra.
rus.
A Saragossa ha estat exilias el dide colocar en todos les pueblos coi/aA "Sarbia", despeas del Traeltotes una lapida commemorativa del rector e-Ei Vendrellenc", En Josep tat de Roma, sanables que hom
"53 de septiembre", asi como que en Otri.
medita seriosament la instauHa esta exiliat a Lleyda ¡'advocat
un momento determinado st g uarde un
ració d'una dictadura militar.
A "Croacia", però, pasma
minuto de silencio en loor del salva- i director del sefmanati "Joventut",
de Ves, senior Temas Cayld.
dor de le Patria."
l'atordiment produit per aquel4
arlo O
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Tractat, els republicana tendel..
xen a reprendre itur plena lliberta! d'ecció contra el3 ser-

bis.

els "alemanys", eis "ma-

giars", els

'macedonia", 1 els
"albaneses", criden 1 imprequen
contra leeenoves vexacions que
han de sofrir.
Els "eslovacs", poca, pecó
admirables de passió nacional,
entestats en una Iluita a tone,
invoquen la Ilibertat.
Els "tuteas", tot just cridats
per al vot, relucen ele t'eco
fan urta crida a Rússia. Tres
milions i mig de "magiars" han
aixecat aquests dies una protesta vehement contra Ilur ser-.
vitud; i els "alemanys nado-.
nals" de Txecosloväquia aplegato prediquen la creuada contra l'Estat.
I a les mateixes regions
iugostlaves, on mai no ha exista
una qüestid alemanya, ets atemanys reunits en soc-ietat nacionalista reclamen drets. i Emiten contra Belgrad, mentre els
serbia ataquen sagnantment les
rounforis alernanyes.
El senyor Tamaro acaba dient
que no és per humanitarisme,
711 per sentimentalisme , que crida ratenció cobre tes condicions dels risibles opresos. sind

perquó de tic Huila poden
sorgir noves situacirms politiquea inesperades. Diu que no

sent cap tendència particular de
cor per als nobles estrangers.
estant conveneut que Cite política estrangera es fonamenta
nomds en Ilur egoisme:
"No sé perque he de preferir
per raons abstractes els eelaus
als alemanys o els alemanys als
eslaus. els russos als romanesos o els romanesos als roscas.
No fine altra mira en esguardar
llur activitat política sind l'intests del meu pala."

Ea part i da rer al vol transpolar d'A ateneo, alun ada
.Segons comuniquen de Pi!2 estant
al "Corriere della Sera", la partida
dels hidroavions de l'expedició Amundsen de Marina de Pisa amb desti
les illes flanes. cas l'arxiphrg de l'Espitzberg. marxa establerta com sabc:i
el: nostree lectcrs ter lertick qua publicarern en la nostra cdició efahir,
per a darrers de maig, i 7111.5 tara
ajornada per 21 y de iurly, no n a pai
der tcnir !loe atoan (fallir. per l'rmdarreriment en qué es'troba l'hidraaviö
dcstinat al personal italiä que partieipa On aquesta expcdicó.
Aquet apare); estará llest cap ala
cl u de juny. i el 15, si no ve un
altre contratemps, será la data definitiva (k la marsza deis aparells de h.!
famosa Expedició transpolar.

Eis Jocs

gibes

FUTBOL
Urpa! 2
l'ai- ; a,

'M'Anda 1

6.—Yea la prova d'a*, U i.

l'Uruguay is vençut a Holanda
per dos gafe a un.-11avas.

La situació a Europa
Continua la erial francesa I
ifterasa.
les consultes de IPI
A la »taló do la %robra
oomunistee han demanat veasolé por al cae 1111114.-aid, persa
Palnlev‘ no l'ha ecce/nada.
%gens tiembla, alllierand cridarh avul el que ha de substituir
m. Poirioard, I sopen& ha d!t, vol
que u nou Colmen sigui tot el
d'esquerra possible. Eis napa de
lee esquerrea a'han reunit en
608816 secreta , acordant presentar dues moolons a la Cambra que han de servir per plantejar el ose IIIIIIerand al Parla.
1
ment.
Al Retabais, ha eilst rebutJada una moo16 de desoonflança
en el Clovern, presentada pele
naolonallatee.
Aleehorea Streumann ha hit
asesaysdes deolarsolomi 1 ha
odas nada la «ende&

•
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Mrtis.

COTITZACIONS
BORLA NIT
Bala

MOMIA Ilum
Non. • • .
Asaran, . •

411081411. . .
D •enes*. •g
Sucres O.
.

Teme

8445
8450
6485
6755 6780 6165
5830

6403
6780
5630

ROMA
Nord. .

A/arara.
Andante.
Oremos.
COMBA

Obra Antr.

Obra Ante.
i Ball

6470
67'75
1605
37

1625

t iä;>- •

6465
6770
5630
1615
6625

6480 6430
" 785 6:50
5605 5030
1615
1010

Divises

estrangere<

?ene

1605

Frases
0470 Su 10005
6775 itolgues
Llres.
1615 1 limes
37 Dblars
Peso argentl
Beis . . .
Peso Uruguay

431
8620

Nova York

6780
56'65

Franca

1010
6625 Beigiea
115111
Suissa
Espanya

esso

9925
9148

31975

Portugal

Noruega

70'50
lnterlors . . .
8975
Amor itt sable, 4 %
Amortitzable! 5 %
0520
Exterialu 1%. .
85'00
Bane trEspanya.
57000
Bane Esp. (te creitir
Batir Esp. 1110 Plata 4600
Sane lilsp Arnerica 15500
Tantas .
241'00
86'50
SU des P
36'25
'4 ' 1
O
Cenules.
8900
13650
Nord
Almut
32200
transes
37'25
3198
Lllurcs

Sants

Sants Pere, prevere;

Austria .
Praga
•

Argen:ina
Monteeides

remita, monjos, märtirs de Cárdova;
Licarió, màrtir; Pau, bisbe; Robert,
abad. Santa Genivesa, verge i margar.

NOTA NECROLOGICA
PER AVUI
MATI
Elvira Cortés Alvarez de Soto:mayor, de 78 anys, Pronenca, 258,

ENTERRAMENTS

al cementiri Ven. A les deu.
Rosa Mari= Balli, de 76 anys,
MOntseny, 27, al cementiri de Sant
Gervasi. A dos quarts de deu.

teig dels premis extraordinario acordats per la Junta de Genero en sessió de 29 de febrer proppassat. consistents en:
Un premi de 2.5 00 pcssetes; un de
2. 000 ; un de 1.5oo cite de r000; deu
de 500; vint de 250; dos cents de roo.
En dies successius continuara el sorteig del; dos cents vint premio petits
que s'aniran atorgant en divefsos sorteigs, presidits per la Comissió directiva o els directors que aquesta Comissió designi.

Banys "Astil l ero"
BARCELONETA

Antònia Rodrigo Navarro, de 38
aloya. Passeig de Sant Gervasi, 23,
al cementiri de Sant Andreu. A un
quart de deu.
Manuel Soli, de 7 mesos. Noguera Pallaresa, 4, al cementiri de Les
Corts. A les den.
Manuel Mata, d'ir anys, Hospital
Clinic, al cementiri Nou. A les deu.
Joan Iglesias, de 5 mesos, Cera,
33. al cementiri Nou. A les deu.
Enriqueta Garcia, d'i any, Olivera, 12, al cementiri Nou. A les vuit.

TARDA
Jordi Poi: Borda, de 40 anys, plaea Letamendi, 25, al cementiri
A les quatre.

Basili Monterde Velatella, de 66
anys, Lepanto, cantonada Pallars, al
cementiri Non. A les tres.
Josepa Miró Vendrell, de 46 anys,
Belem, 40, al cementiri Nou. A dos
quarts de quatre.
Antoni González Blaya. de 2 anys,
Hospital Clinic, al cementiri Non.
A les tres.
Concepoib Marsal Berenguer, de
19 anys, Fonthonrada, 14, al cementiri Nou. A les cinc.
Magdalena Giménez Mora, de 3
mesos, placa Llibertat, 5, al cementiri de Les Corts. A les tres.
Anna Castaño Sancher, de 36
anys, Hospital Clínic, al cementiri
Non. A les tres.
Josep Lamas Cid, de 2 anys, Vilajoiosa, lo, al cementiri Nou. A les
tres.
Josep Reixacli Fontanet, de 37
anys, Santa Amiba, 70, al cementiri de Sant Andreu. A dos quarts
de cinc.

dlumenge, Inauguracle de
la temporada de banys de mar
ATROPELL
Vicens Soriano Palau. de 7 arr.i's,
fon atropellat per un autornóbil, el
qual Ii. causó la fractura de la alavicula esquerra. erosions a les carnes, braeos, commoció cerebral i

-

GRANS REBAIXEs
de 1'1 al 15 del' corrent en Ines
poto, cassoroleo, plato,
et (-Mera. En Alumini Extra.
NEVERES G ELADORES. Moreno Germans, Rambla de les
Flors, 30.

RECIO DE I CAMBRERS
L'Associació Professional de Cambrers del S. L. prega a tots els seus as
sonats que avui, dissabte, acudin a
la reunió general extraordinaria, en
la qual s'ha de nomenar els companys per a la iormaci6 del Comité
paritari.

SITGES, HOTEL SUAR
I

ElmeS
dben situat dial
fama
Preus moderats --- Coberts
i a la carta. --- Els äpats
amenitzats pel, sextet
MOZART

Cuina sa na

/
L'Exposició de Barcelona Ita obert
un concurs :ter adjudicar la impressió
del Reglament general i Classificació
de l'Exposició.
El plec de condicions es tropa de
manifest a les Oficines del Certamen
(carrer de Lleyda, 2).
Les proposicions hauran d'ésser presentades a les Oficines de la Secretaria de l'Exposició. en les hores d'oili en on termini de deu dies feiner& que comencarä de comptar - se
des del següent al de la inserció del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la provincia i acabará a les
dotze del migdia de l'últim dia.

Gran Gafe COLON
Restaurant Billars. Tresillo

1111

EINCENT81
NET
Sald por a banqueta
Propietat HOTEL COLO/dB,
Societat Anónima
Direcció: Regäs

UN HOME MORT
Ahir a tres quarts de tres de la tarda l'obrer Joan Bta. Tarrés, de ao
anys, caigué de l'obra en construcció.
de l'altura de sis pisos, del carrer
París, cantonada al d'Aribau, quedant
mort abans d'arribar al dispensaridel

carrer de Sepúlveda.

A LA CAIXA D'ESTALVIS
Dilluns vinent, dia o de juny, a les
den del matí, davant el notari senyor
»aguan Casarles, al local de la Cal,;sla d'Estado i Mont de Pietat de
Millareelona botera», comen/AM el sor-

8.

DiD2f blrat

a

Propietaris .

de Cluiat i de lora, sense hipoteca ni desposes.

Paila,

16, pral. De 3 a

L'ORQUESTRA "GEORGIA"
Per al dia 17 del que som l'orquestra "Georgia" ha organitzat utt ball
a l'Hotel Ritz. en el qual, segons sabem sin reunirà el millor de la nos.
tra sOcielat.
MARIT nt-E
Ahir tal curada al dispensari d'Llostafrancs Maria Font Puigdemás, de
37 any,., la qual presentara una terida
incisa c(nil'ea a la regió parietal i
luxació del braç esquerre, a creme(Menda atonyinada el seu
espets.

LA PINACATECA
EXPOSICIO PERMANENT
Entrada Mitre

LITERATURA CULINARIA
-LA TECA - . PE'. CELEBRA'r
CUINER IGNASI DOMENLaa
El "celebrat cante!'" senyor
Domenee ha cscrit un !libre de cuiaa
catalana. que ha Ilegal l'amabilitat de
comunicar-nos per duplicat per tal que
poguem fer-nos-en cabal.
Dedicat a la reina de la llar, "La
Teca" és un llibre ple de n'untes,
cada una de les quals untiEr que l'altra, dcmostren ea el seu autor una
Ilarguissima experiencia -experiencia
de les mes útils i nutritives que es coneixen-. El ',libre. que és ci prinEr
que l'autor publica en cateEs i un dds
pocs elle en el nostre temps i en el
nostre idioma slan publicat, escrit
un estil tacilment comprensible sens'a
massa termes cienti4 ics i ',amurre anib'
Sant pees que puguin ter sospitar que
lauter tio els coneix, segueix la tradici6 purament catalama pantagruélicatnent moderada de mcnjar luó, perd
menjar torva. Al final del llibre, i
després Thaver esmerçat mírs (le cines
centes pagines per ensenyar la dificil
ciencia d'engreixar a gu - t. hi expwa
una rnuaió de coneixtments sobre
manera de fer gelats, licors casolans
i mulleres diverses de corregir detectes
d'olis i vins, faheicació de sabons, en
una paraula, tot el que necessitaria
saber un hall naufrag que es trohés
en una illa deserta en possessió d'un
bon carregament de coses bolles i dolentes.

nel2/33BENBUIBBIIIINIS•Pnt

ea

Al carrer de Montserrat una parella de guàrdies de segmetat va detenir Joan Bonastre Inglés, el qual
seis va fer sospitós. Mentre el portaven a la delegació de les Drassanes, oled als guardies cinc pessetes

•a PASSEIG DE GRACIA, 2

ree.
Un cOp fet l'atestat. el detingut
anava a es8er portat al, calabossos de
la delegaCi6, però com per art de
mägia dona un salt i es lleneä per
una finestra que te una alçada d'al-

guns metres.
FELICITACIO AL CAPITA
GENERAL
Ahir al migdia tot l'Ajuntament anä
a la Capitania general a felicitar cl
mayor Barrera amb motiu del :tu a,.
asa de general de divisió a tinent general de l'exirett, i alhora per haverli dosat amb carkter efectiu la Capitenia general de Catalunya, que viereis amb carácter interi.

de la dona'', es clamara dissabte, a les
set de la tarda, a restatge de Vinotitut Cata:a de Sant Isidre.

L'AGILITAT D'UN
SUBORNADOR

peque Palperea',i.n. Els guärdi,s
no acceptaren i cl conduiren a la delegació. En ésser allí iét, tumbe pro.
posicions a l'agen t que se'n féu ar-

Sortiren els guärdies a perseguirlo. però el detingut aconsegui fer-se
escäpol.

PER

PASQUA

Subscriviu-vos a la truts important revista de la llar

"El Mundo en auto"
perquè tots els seus números
s'esgoten rapidament. .
EL SEN VOR CIVERA SORMANI
El Cercle Arenal ha organitzat unx
tanda de conferencies a arree del cenegus publicista En J. Civera i Sormant. La primera de les conferencies,

que versari sobre el tema "La dignitat
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SOBRE ELS
AUTOMOBILS

Consell Permanent de la .Mancanntnitat de Catalunya, cut la seva
únima reunió i CII vista de ntglonicraciil, de públic que aquests (líes ha
acudit a proveir-re de les patento dt
!Nitre circu/aci(li d 'autemäbils per carreteres de la dita Ilancomunitat, ha
acordat concedir una última prórroga
fins el dia 14 del corren/. pugné tots
els propietaris dels dits vehicles pugula adquirir les comentat les patents
El

valedores per al trimestre complementad de l ' exercici Ceoninnic de r 9 2324. Acabat el dit tertnini, els que
siguiti sorpresos circulant o hag.n
circulat per les csmentades carreteres
sense la corresponent patent, incorreran en les sanciono que estableixen
les bases del dit arbitri.
Les Administracions dels Eatabliments de Beneficéncia de Girona,
Lleyda i Tarragona admetran, mil jancant rebut, els imports de les pa,
tenlo que els siguin demanades pelo
interessats, residents a les dites pro_vincies, als quals seguidament els se.
ran lburades les &tes patento.

PORTE*
Foil de 1381,e1Ous 8815

»
•
•

• Metilla.
50'00
• 81051113. . 92'50
UD.-Musst 9350

»
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•

Noca York
Disponible
Juliol
Setembre
Dclubre
Novembre
Desembre
Maro

R. " A 10100
e Es 10 t'051
" G. 1924 A 1 0105
• E 101'65
"

grames.
Els detinguts han quedat a dispoSiCiÓ de l'autoritat militar.
El Centre Obrer en estan installats
els Sindicats bou clausurat, després
d'efectuar-se un registre per individas del cos de vigiläncia i (le tropa.
Obert des del 7 de juny

17111H ENGRACIII
DEL

BALNE4111 BESPLUGA

NERI

Encàrrecs a
Barcelona, Bruch núm. 114.
Tol. 1 339 (1 i a l'eslabliment.

BAN
L'alcalde ahir publica un ban prohibint la tinença d'aus de corral disto
les cases. De no complir - ho, s'imposaran multes.

JOIES, VERITABLE OCASIO
obJect e e usats de totes olasses. Preu fix. Minera, núm. 41.
AGRES SIO
A la Riera de Masona, prop
carrer d'En:anea, el paleta Joaquim
Martínez Alcaraz, de 34 anys, fou
agredit amb una arma blanca per un
desconcgut, que fugi. El Afartinez
rebé una ferida tallant al genoll co'
querre, de pronóstic lleu.

Cotitzacions del dia 6 de juny de 1924

320
301

Tanca 6 lunY
14 5/16

1 0 65
1106
1184
1171
11'S

FELICITAT

"e1

Mundo en auto"

porque tols els sous números
s ' esgoten rapidamentt
El dia primer del que som, l'entitat Unió Industrial va efectuar una
excursió a Igualada visitada la iraportant fabrica de teixits que en
aquel l lloc possecix el senyor J. Go( 1 6, el qual acompanyä els excursionistes per totes les dependències de
!a seva fabrica, donant-los detallo del
funcionament. També varen für una
visita a l'Ateneu Igualadi, on el professos de teoria de teixits, En Mi-
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quel Travaglia, va donar una llisó
collectiva als alumnes del dit
recorrent tot seguit totes les antes
d'aquell centre docent, el director del
qual, senyor Fàbregas, explicó com
funcionen les escotes, quedant els excursionistes altament complaguts de
les atencions que els tingueren els
seno companys d'Igualada.
Per manca de temps no pogueren
visitar la important fabrica de teixits dels eenyors Font Germano, i
una altra de curtits, conforme oliovia anunciat.
ACCIDENT DEL TREBALL
Josep Angel Alelaya, de z5 anys,
descarregant sobre d'un camió s'intoxi
d. A la casa de socors de 13 Ronda
de Sant Rcre pronosticaren el sen estat de reservat.

1 N Pi111S-RIELOA
CM-1
PLAÇA
DE LESSEPS, 4.--

JOSEPETS
SALO DE BILLARS

RESTAURANT
Coberts i carta
Gelats de totes

classes
Servei a domicil i

Preus econòmics

41n314•Meerm•

El minyó italiä Enric Rucral, de z5
anys, feu un mal gest a conseqüimr
cia d'això se li ressentiren els ronyons.
Caigué a terca i ion inútil poguer caminar. L'urbà Josep Curto, que demana auxili, sense que ningú l'ajudes,
hagué d'utilitzar un cotxe per concluirlo a la seca dispesa.

Ahir Ion detingut al mercat de Sant
Antoni Josep Diaz Fernändez, que vuit
dies encera prengué una maleta que
contenía robes i vuitanta francs al
súbdit alemany Johanso Ohichalak.

die . 1a familia subscriviu-la a la
gran revista t1 la llar

2592
2603

1690
1696

OBLIGACIONS
FERROCARRIL*

ACLARIM EN T
En l'edició del 4 del que som donävern la noticia d'unes denúncies
presentades per Marian Enea-o, Jordi Ardan i i Rabel Ferrando contra
rio Bane establert a la Gran Via

PER LA

0591

1484

1470

11 "•''
1110

Teresa Soldevila, de 35 anys. i la
nena de 3, Teresa Rodriguez Soler,
t' oren atropellades per un automòbil a
la Ronda de Sant Antoni, rebent ambdues ferides tifus.

Leyetana, allegant que no els volia

2856
2547
2842

NOVA ORLEANS
Trinca anterior.
Obertura
Sedan telegrama . . .
Tuca

RESTAURANT ROYAL.
Saló do Te
cada dia fe dansant de 5 a dos
quarts de 8, i dinar a l'ameriLuna, de 9 a ti.

tornar un; dipäsits de 1,00 0 , 5,000
2,000 pessetes.
•
Ens és grat de fer constar que
aquesta noticia no es refería per a
res a la casa de banca que els senyors Jover i C. tenen installada en
el número 64 de la Via Layetana.

¡Ullo: Oebre. Dasbre Gener

LIVERPOOL
Tanca anterior. . . .
.
Obertura . . .
Segon telegrama . . .

CAPES

• "

CLAUSURA D'UN CENTRE
OBRER DE MANRESA
Per la guardia civil es practicaren
Manresa cine detencions de sindicalistes i s'efetuaren diversos registres domiciliario, havent-se incautat
d'un sac de 'libres, fascicles i pro-

MERCAT DE COTONS

Tinca. . .....

41 :
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1913.
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Bons Reforma .

DE

DIOS.
NOVA YORK
Tanca anterior. . . . 2055
Obertura
Se g on telegrama . . .
SUCRES
Tanca
Juny
Tanta 6
Nova York

Maly

hemorragia.

Baixant dijo autómnibus. Marian
Lérida Torres, de 6; anys, es trenca
el brav dret.

AC15

JUNY

Mala

GASETA BARCELONINA
Sabiniä, Wistremund, Abend i Je-

8595
87325
26775

1101073
Espanya
Holanda
Itena
Nova York
Portutrat
Suecta
.suissa
Argentina
Brastl .

18000
ALORS NO INSCRITS EN LA COTITZACIO
307500
OFICIAL DE BARCELONA
14150
4112
rornt.
rOrnt
1325 Tracto:ni 7% 5 921. . . • 10000 1 Gallega EtectrIcItat 6%.
99'35
9550
4030 Trar t ion pi eterents . . . 12 i'00 atuntement Sevilla 6%.
7900
5letrop. 6%. . . . • 09'15 Hotel Bita 7%. .
10
0
75 Unió Salinera d'aspanya.
9700
s. 7. Barcelona 6% . . .
C. E. Colonitzael0 691 . . 93'50

Alemanya

1/515
'25575
31825

Itolanda
Dinamarca

COREA DE PAR,.
Londres

DE

, 1625

Suecia

Xile

DIA 6

DEL

CORSA DE MADRID

3730
13060
32'90
32'1.0
31'99
7415
2'40

BOBEA DE LONPERil
6470

Dissabte 7 de juny de

LA PlYSLICSTAT

flliS 11 f. MAS
BANQUERS
...... DE L CEN TRE, NUM. 1
Davant del Gran Teatro del Liceu

Banca- Vaters- Can ea- Curao s

Negociem tots els
cupons Deutes de
l'Estat, venciment
1 de juliol
festes la grotesca atracció que actua
al Turó-Park, fent les delicies de la
gent menuda, "Mr. Odeo, le cocinen
mitigue'', embarcará en un dels cotxes del "Wittching-wawes" i tara
tota mena de maniobres sobre aquella pista ondulant. Com cada dia, tarda i nit, funcionaran totes les atraecions, es tocaran i bailaran sardanes,
la banda militar interpretara UN programa d'obres populars i funcionaran
els iocs d'aigua al nac.
Dirnarts al vespre, tal com slavia
anunciat oficialment, hi haura gala
al Turó-Park, celebrant-se una festa
organitzada per la cobinia italiana a
honor dels marins del seu país.

10 per 100 descompte

en tots els articles fins a fi de
mes. Valzelles, orlstallerios, ba.
tecla de oulna, coberts, orfebreHa, etc.
NEVERES FOCA I CELADORES
CASA ESTEVA
Rambla de Catalunya, 96

Gabinets da bany, 1313:
Los, Waters, lides, etc.
Nous modelo. La casa més
barata.

ISIDRE FONT

CONTEsTANT

les insistelas petieions de Productes
OPOTERAPICS • "MULFORD"
amb INJECTABLES de nona
ereació, ens plan assabentar
els senyors METGES i públie,
que els dits productes es , ro ben de netula a les Fal'InäCIOS
i Centres d'Espeeitulitats EarmaMitiques i en les seo/le/11s
el; toses', Canses de SIS INJECTABI.ES d'EXTRACTE TESTICULAR; EN: Ni:t i : TE MAMAItl; E\ '1:
OVARL COM-

PLERT; EXTRACTE OVARE
EXTRACTE TIROIDE;
EXTRACTE CORPUS LUTEUm.
TURO-PARK

Diumenge i dilluns de Päsqua,
tarda i nit, faré les seves darreres
exhibicions la tropa anomcnada "Els
campions de l'aire - . Per a aquestes
darreres exhibicions prepara nous i

emoeipnants exercicis sobre la torda
en tensió, suspesa a vint-i-cinc metres d'alçada. A lea tardes d'aquestea

Banc Espanyol
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044,
Ac. Andalusos
1454,
Obs.
•
I u 741
2.
•
obs.
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1 JOIERIA,
ARGENTERIA
I RELLOTGERIA

Antoni Bordas
Placa Santa

Anna, nún.1
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HERNIA

Eventraoló. - Relaxac16.-

Productes "MULFORG"

RESIDE;

%OREE DE PIB%
Interior eatt
1111.
Estertor 4% ,
1 119

Cfr./atrios

OBESITAT

Ronyó flotant. - Dilatta
d estómao. - Embaràs Caiguda de la matriu

VARICES

11:uti/ats. - Jeperuts. -De
formats.-Aparells electr0.
magntit ics per a será

Litt extraordlnari otte.
gat a Esp2nya perun eral
esp ci alista francas
La gran popularitat
solida a Espanya pelo D,
tabhments d'A. CLArIERE.
de Paris, els mes impottants del món en llur gU ere. és únicament desuda
la incomparable eficacia de
lloro espécialitats, a la nunuciosa escrupolositat amb
qué són preparades
tamett1 d'aeord amb les necessltats de cadascú, a II
formalitat. holtradesal
competencia amb qué sö n
aconsellades i a la modiciti t

relativa de llurs preus.
Consulteu amb Iota r o t.
fialln a a A. CLAVERIE. Ol
PAIIIS, I 'ti la seguretat
fl or desudan/0rd aconsellals
o desenganyats, en legitima
defensa deis vostres lat eressos.

Barcelona, diumeu ge 8
dilluna 9. de In a 5, al Oren
Hotel d'Orlent, Rambla del
Centre. 20.
Saragossa, Dijous 12.
10 a 5. al Gran Hotel di
l'Univers, carrer de Je
me 1.
!Madrid, aireares 13
dissable 1 I. to a 3. 3
Oran Hotel Madrid, forr e !

64, Ronda de Sant Pero, 54
(dav ant del oarror Olrona)
Sanatori de l'Asma i
Bronquitis. Clima sec.
Xalets nous. Radiotelefonia. Nota instal . lació d'aigil es completa. Informes: La
Ideal Samaritana, Ancho, tú.
Telèfon 5149 A.

C111 11

Supressid del 10 per 100 sobre factures.

Major, núm. 1.
aquest anuneí,
tal de recordar més la dad
qu p us interesal.
t.
Per a catàlegs de trae
sal'
dades i dies de visita
tres pohlacions,

Etablissumnis

A. CLAIEME

234, Faubourg SeInt-00
PARIA (PM.)

1

Notes d'Esports
BOXA
BOXA AL PARC
pijotas a la nit va celebrar-se al
pare l'anunciada vetllada de boxa,
beant d'una concurrencia no massa
aombrosa.
Ciclone va vencer per punts a Lliai: Meya també va vencer per punts
a Colone; Montero va obligar a
shando nar a Albert Urtasum al seran round, i Mestres i Jiménez feren
utatch nul.
Dissabte que ve Pere Säez i Mains iluitaran, en deu rounds, no havent estat encara determinats els encentres que completaran el programa.
AVUI, A LES ARENES
Aquest , vespre. a Les Arenes, tin2:• :: lloc una vetllada de boxa i grecoemana, sota el seg,tient programa:
Boxa: 13ruguer contra García:
Blasco contra Roca i Gironès contra
Leee.y.
Lluita: Vidal contra Solé i Nfaciste
cla ntra Ardevol.

'

UZCUDUM-TEINIDOR
El proper dia 14 boxaran a París
Paulí Uzcudum, el forMidable base
que acaba d'anotar un altre k. o. al
beil record. vencent en menys d'un
round l'angles Townley. i el nostre
compatriota Teixidor, campó peninsular del pes fort.
Es molt dificil poder fer-se una
idea de les poselitats que Teixidor
pugui tenir darnunt d'Uzcudurn. El
frt que hagi estat allunyat una !larga temporada dels rings i la deficient
actuació que precedi a aquest verloCe d'inactivitat, sembla designar-lo

Sevilla F.

LES

(Vaqueta festa,--els posseidoes
carnet de la Confederació Esportiva
de Catalunya i Sindical de Periodistes Esportius.
Essent les regates de denla de caricter cminentment esportiu, els trajectes a recórrer secan tots en linia
dreta, amb la qtial cosa s'aconseguirà que els equips, sense hacer estat
descompostos per la virada, arribin al
moment final de l'" embalatge" disposats a entaular aquelles beiles Iluites que tant apassionen el pUblic esport :u que acut a presenciar-les.

Dilluns, O Juny, ;a les 5

de

C.

Contra

C. Barcelona
Carió de Catalunya

•
Dies 8 i §
ft dos quarts de sis

•
Camp de les Corls
com una possible "víctima' del basc,
al qual hi ha veritable interés en ajodar-lo a conquerir els llocs preeminents de la boxa continental.
Creiem que un Teixidor en plena
teelna, o sigui en la condició física
çre Huirá amb Erminio Spalla i Van
¿er \Vexr pot molt be batre a un
hcrne cona Uzcudum, que no té altra
cena que un cop molt dur, pece, tanmate'x hem de reconeixer que aquesta forma no es troba sitió després
d'un periode d'activitat conifiativa
que, dissortadament avui per avui,
segons les nostres referencies, Teixidor és molt Iluny de posseir.

tarda

›abadeil

contra

U. S.de Sans
— — — CAMP UNIO — — —

conseller d'aquesta
En una reunid proliminar ce1: e brada a PariS. las ageneies
i Ir' lografica
Rente!
Navas

NATACIO

rebei• en l'ellearrer
cirmilar las invitavions.

GRAN PREMI DE PASQUA
Final Challenge Joan Barba

Els treballs 110 la Con
nrincipalinent.
versaran.
Pla
sobre el canvi d'inf o r marions.
i
tant per telègraf. I
com per la telegrafia sonprolmeir el.
fil.; tliilltilìs
,lespatxos tuottra el plagi.el
frau i la denreeinel n i j, finaltricot. sobre l'aetitud que han

El fet que la celebració del Gran
Frena de Pasqua coincideixi amb el
partit final de wafer-polo del Challenge Joan Barba, fa esperançar que
dema la piscina del Barcelona es
veurà molt concorreguda.
Ultra la Copa Planaa, per al vencedor del Gran Premi de Pasqua, els
organitzadors ofereixen una ultra copa, medalla de vermeil al segon i
d'argent per als classificats en tercer,
quart i cisqué llocs.
Els premis destinats a les proves
de 3 0 metres, infantil, 50 rnetres,
neófits, i 6o metres, debutan'ts, són:
topa per al vencedor, medalla d'argent per al segon i tercer, i ale coure
per al quart, caique i sise classificats.

cpelisercar ls agenries crinfornmei... e . 1 co que es refereix
la publicitat.
L'Ageng‘ia Telegrä fina Suïssa
lta oblingut. a favor de ?m, Confereneia, l'amable coneurs del
or Dt lilir-h:'rget'_
pretor
.10 Internaeimial do la
Propietat lndus!rial. Literaria
i Artistiea de Berna, el quai
!vaciara de la Proteecicl de les
infornmeions, aixi cona del senyor EI ienne. director general
de la Uni O Telegrafica, al qual
exposara el problenut de bu re-

UN ADVERSARI
PER A RICARD ALIS
En Josep Paul: ha rebut un telegrama de París en el qual el senyor
Jesús Artigas, en nom del seu "ponEnric Ponce de León Renca un
repte a Ricard Alis per a un match
a celebrar a Barcelona, co les condicions que seran fixades mes endaeant.
Enric Ponte de León es un pes
welter que posseeix el Mol oficial
cantpió de Cuba; té 22 anys, i en
tres anys que fa que boxa ha obting2 22 victOr:ess, divuit de les quals
f5ren aconseguides per k. o.
Segons perii,dicament hem trobat
en la premsa cubana. Ponce de León
és un boxador de classe indiscutible.
Els seus combats els ha efectuat gairebé sernpre contra boxaclors amer icans: d'aquests Ira batut darreraMent Ioung Wallace, Johnny Plym,
Tommy Freeman i Jimmv Conway.

FUTBOL
CAMPIONAT DE CATALUNYA
Havent anullat el Comité Regiotal el partit Reus Deportiu-Port
nu derná s'efectuara novament, a
ha cinc de la tarda, al camp del
C. D. Espanyol.
Es de creure que els aficionats
ae olliran satisfactòriament la noticia
acudiran al camp esmentat per tal
¿e comprovar la vàlua dels dos
equips contendents.
U. S. DE SANS-C. E. SABADELL
Per al vinent dilluns s'anuncia el
Partit entre els primers equipe de la
t. E. de Sans i el C. E. de Sabadell,
al camp de la Unió.
Es de creure que aquest partit. donada la situació actual de les forces
d'a mbdós equips correspondrá a l'interés que hi
posat els nostres

:fitionats.

glamentació fle in 1Plegralla
telefonia sense fils . Demes, les
agencies expos.iran pls resultats de les experiim cie s que han
tingut ocasiA tle ter rallasen na
(l'elles i els quals serviran
base per guiar els tr e balls i
deeisions de la Conferimeia.
Aquesta , quo deliberara en
tres Mitones diforents. hacia .le
celehrar-se al Palau del ParlaInent . a Berna: peria per coincMir la data amb la celebració
(le. IPS Cambies federals, sita
desigual un altre loeal: la sa-

En reunió celebrada per la C. E.
de C. s'acordà unanimement fer solemne tramesa, denla, diumenge, a
les onze del mati al local del Club
de Nataciti Barcelona de la Copa
G.blas Sherrill, concedida al nedador
senyor Jaime Ulió, del C. N. B. , el
notable saltador que, dins la sera poca edat, es considera haver portat a
cap l'actuad(*) mes; remarcable dios
de la seva vida esportiva. la qual pot
presentar-se com a un bell exemple
a tots els esportius.
PILOTA BASCA
Per a denla i dilluns, al mati, la
Societat d'Esport Base anuncia els
següents partits, que tindran lloc al
Frontó Comtal:
Diumenge, a les onze:
Ve/altas: Sunyer-Montagut
Blaus: Dobla-Escudero
A les dotze:
Vermells: lialet-I3argunyó
Blaus: Bo-Amat
Dilluns, a les dotze:
Verniells: Cuchi-Mas
Blaus: Abalii-Bo

la del Consell d'Administranió

dels Ferrocarrils de l'Estat suis.
La part oficia:1 del progi aura
compren: una Vie:ita al Govern
federal: banonet donat per PAg nmcia Telegratimi Suissa, en el
qual estaris representat el (loN o n 'ui s, inembres del Cos
plornatie, sorietar d acions.
oficines internacionals, ele., i
una iee p peió nona la per les au-

6 cilindro,
NINGUNO O* feAvOIN 3ATI5racc nCrt

En el programa de la reimi;
es preven lgualment per al dinmenge eh. Peateeosta , una excursid a POberland bornes i a
las geleres do la .Tungfrau,
finalment, després de la Se.S3iij
(la clausura, una visita al ferrocarril de Sant Gotera, elecIrifieat avui del tot, i a la fabrica d'electricitat que serveix
aquesta línia, id fui ronstruit
a considerable altura.—Havas.

Valencia, 291

FESTES
ID

E

MAIG•NY 1924
II •

Dissabte, 7 de juey, a les 10 de la nit

Wagod

Festival
a l'Estadi de Montjuich

Concert per la Banda Municipal :: Visions Plàstiques
de l'enterrament de Sigfrid i
de l'encantament del foc de
la WALKYRIA.
llirecdé orle !Ostro Lamote de erigen.
Irse Maca: Olegeer Jonyent.

REM
CAMPIONATS
DE CATALUNYA
Contestant les preguntes que des
de fa uns dies els han estas fetes, ela
org anitzadors de frs regates de 'lema
e s preguen que fern constar que tindran lliure entrada al dos reservat
p úblic els socia del Club de Mar
sentitat que per delegació de la

ederació Catalana de Rem té cura

Entrada: 1 pta.

NOTA
Per a mis

ifili

Tribuna: 2 ptes.

comoditat del públIc, s'exponen entradas al
mídela preu, al Centre de Loaalltate, Playa de Catalu.
nya, 0; tuirrer de Casp, 10; Marqués del Duero, 85, I
Ronda Unlvereltat, 24

ALEMAKKA 1
•
.

ilesignd MiJerndd que
de substituir a

LES ItEPARACIONS.

liii

Bei

Heñid

1

do

kit:ti lda la

ELS CAPS DE LES ESQUERRES ES REUNIREN EL MINISTRE D'AFERS ESTRANGERS AFIRMA
PER CONFECCIONAR DUES MOCIONS PER LA LA VOLUNTAT DE PORTAR A LA PRACTICA
; , 'INFORME DAWES
CAMBRA
París. ti.—Sembla segur que
el senyor Millerand eridara de _
rah a la persona a la qual es
proposa encarregar de constiformat per eletuir
tes que Integren
ments extrenls
qual i prograltehshrdluhrdlcky
uit Gabinet, la camposicid i programa del qual estigui d'anord
ritish el resulla t de les eleccions
do 111 de nmig.
El president de la República

vonfereneiah prObablen1 e 11 t
nn 11111 arfa) senyor Steeg, senador i governador general d'Ar-

gelia.
El nou tiahinet es presentara dacanl del Parlament .1imarts vinent, perö si no s'arribessin a realitzar els propòsits
senyor 15.1 illerand. aquest
pensaría aleshores en constiluii un Gabinet anitaamenf enearregat de portar al Parlament un Missalge presidencial
que seria possat a voliteió, essent p l resultat de ha qual el
que serviría de norma i guia al
president ‘ le la República per
prendre una determinació—Haas.

LA RENUNCIA D'HERRIOT
UN GOVERN klAGINOT? .
Paris. (.1.---Ets confirma que
M. Ilerriot • s llega a formar
Govern, no per divergimeeis
criteri amh 31. Millerand, sitió
de trobar
per impossibilitat
ministres. a conseqüència
in probibiebi de les esquerres.
Si .31. Millerand consegueix
que un arnie SPII formi ministeri amb elements pertanyents
l'esquerra del Senat, la declarac ió ministerial aniria anexa
al missatge del president de la
República, de manera que les
esquerres tindran que pronunciar-se sobre la crisi presidencial. La declaració i el missatge mantindran el principi de
qui la llei estableix que el corola.
dat presidenoial ha de durar
set anys. la qual no pot ésser
modificada sinó en eas que el
cap de l'Estat fos ..ulpahle d'un
( • ri/11 d'alta tralcid. Les Carnhr
bauran le sancionar la violai'iii fraquesla llei.
Una gran part del Senat PS
fern establir un mal precedent
rotant contra Millerand.
Si 3f. Millerand no poc formar un ministeri d'esquerres
ami) elements del Senat, crida-

toritais municipals i
de la Pronsit.

AIITOMMES

SRC
C.

AGENCIES TELEGRAFEQUES

divina. 5.--AVIli sita celebra(
la sessid d'obertura de la Conterhieta d'agencies Tedegrafimies rIO Prentsa, la ricial durara fins al dia 11 del corrent.
En represe/tracia de 23 palmes
han trames h lii e adliesid a la
tlonfeHneta ,32 delegat s. Cada
11aciS est ara repl . MIPIIIMIFI per
una sola ag.Mcia. la mes intportant, oficial o privada. de
les existents en el ropeel in terrilori. Els Estals i epresenlato
sda: Memanya. Austria, Bndgiea, Bulgäria, lainamarea. Espanva, Esümia. Entina, Gral) Br p
eta, Hongria. ItZtlia.-tfiva.
1.eti‘otia, Lituania. Noruega.
Pa'isos 13aixos. Polbnia, [tomaflia. SuAcia. Suissa, Txreoslocaquia. Ingoslitcia i Portugal.
EsParca ' st is I Ppres.mlatla
per telegrä 1 ira Faln•a,
en la persona del senyor Lluis

LA COPA GIBBS SHERRILL

Calle d'Andalusil

FRANÇA SENSE GOVERN

DE SUISSA

D'ORIENT

La

qüestió de Mos-

sul : Turquía rebutja la intervencié de
la &de N.
Constantinoble, 6. — El Govern
turc refusa la intervenció de la .Socirial de Nacions en no que es trae'
ta a la qüestió de Mossul.—Havas.
I.A DARRERA SESSIO DE LA
CONFERENCIA DE IMOSSUL.
Constantinoble, 6.—Sessió de la
conferència alglo-turca per a la reseducir; de l'assumpte de Mossul.
Davant de la impossibilitat
conciliar els punts de vista britànic
i turc, el representant angles, senyor
Parear Cox, lia declarat que Una la
Societat de Nacions la crida a resoldre aquesta qüestió.
Sachi-liey considera, per la seca
part, que l'assumpte no correspon
a la jurisdicció de cap conferencia i
per tanto, el t'altor lema entaular negociacions directes, que, al seu jui,
podrien donar un resultat satisfactori.
S'aixeca la sessió després d'expressar els delegats de totes dues
nacions el sentiment que experimenten per no haver aconseguit arribar
a un acord.
1.a delegarle, britànica sortirit
acial envera el seu pais.—Hayas.

probablement a M. Marsal
o a ti. Maginot.
La probabilital, que M. Made formar
ginot. rebi l'encar
tíovern amoina a iles esquerres,
perque s'asseatira que M. Magibt usarla del dret que la
tia

I`Pe

Constitució atorga it M.
mi de disoldre la Cambia,
sintS de elausurur-la durant
dos /nPNOS.
La premsa de resquerra reflexa viva inquietud i el temor
que es produeixi sin cop d'Eslal. M. Robert tic Jouvenel puMira en L'Oeuvre" un adiete
Irtulat: Mitterand destaja
un (MI) si'EStat,". Llaetiole da
mott endenorAs, pecó demostra
podría
que la tu• isi de l'Elisi
perlorhar la vida pública a

Fi anea.—HaVas.

PLUJA DE CONSULTES
Parfs, M. 31illerand ha
rehut aquest matf els Senyors

Chatimet, senador per la

01ros-ida; TI101Won, diputat per
Constan( ina; Era/dala. Boutnon; Brunet, diputat pel Sena.
Toles aquestes personalitats

s'han negat a parlar amb els
periodis.fes, en sortir de l'Elisi.
M. Millerand rebd

la visita protocolaria detl4memhfes que formen la tanta de la
Cambra, a exceptió de M. Pain-

levé. qui complf el seu deure de
()orle:sin ahir.—Havas.
SEGUEIXEN LES CONSULTES
París, 6.—El president de la República, senyor Millerand, ha reprès
aquesta tarda les consultes, rebent
primer el senyor Mascurand, senador, i despres, successivament, el senyor aPul Lafont, ex-sots-secretari
d'Estat, el senyor Lucien Robert i el
senyor Poyronnat, ex-ministre del
Treball.
Per ara no s'Ita pres cap decisió
sobre qui serä el successor del senyor Poincare, car el president no
Ira fet encara cap oferiment d'aquest
mota als prohoms que ha consultat.
—Hayas.
EL QUE DIU M. FREDERIC
BRUNET EN SORTIR DE

L'ELISI •
aPrís, 6.—"Le Temps” diu el segirent:
Ei senyor Frederic Brunet, en sortir de la conferencia que a l'Elisi
celebra amb el president de la República, ha donat ata periodistes les
següents explicacions sobre la seva
entrevista amb M. Millerand:
El president de la República, encara que refermant la sea-a resolució
de mantenir intacte el manament que
ha reblar de l'Assemblea Nacional,
confirtnat el seu propäsit de
conformar-ae amb el desig manifestat pel pals en les darreres eleccions,
i esta disposat a constituir un Goa -ena marcadament d'esquerres.
El senyor Brunet ha contestar a
M. Millerand que en la rnajoria formada pel "cartell" d'esquerres no
(robada, segurament, cap home que
estés disposat a constituir un Gabinet sense que la crisi presidencial no
quedes resolta al mateix temps.--HaVas.

MILLERAND FARA UN GOVERN
DE COMIAT
Prís, 6.—Es creu que Millerand formara Govern a base de personalitats
addictes, la nfissió de les quals es
limitara a Ungir a la Cambra un missatge de comiat del president.—Havas.

Una reunió
dels caps de les esquerres
Les dues mocions
caps de les esquerres
París,
han celebrat aquest matí una sessió

BAIXADOR TURC
Rema. 6—Els diaris publiquen la

f

CONIIte;;;IN.NII

$114111:

e't e,

tat l'iniorme deis- perns
Despres el senyor Stresernann censura l'actitud dels nacionalistes contra
el canceller, senyor Marx, aprovant.
en carne, la d'aquest pchs neus propósito d'arribar a una iiittilie3x3a

Reich.
Es precis que Alemanya adopti els
necessaris projectes de llei per a
plicació de les Conclusions sostingudes
en l'informe dels pèrits, el primer de
julio] vinent; i ho és 'arribé que Erança derogui, el mes tard abans del

EL PREMI DEL PATRIOTISME
Berlín, 13-.--=ila acanat -la vista de la causa incoada contra
Thorman i Grandel, rnetnbres
d'una associació patriótica, ala
quals slavia processat per ha..
Ver organitzat un complot per
assassinar al general Von

re

di 14 de julio': les disposicions referents al cordó aduaner de Rhenänia.
Tractant de rocupació millar, diu:
Hein d'acor.seguir que es posi terme
ó, assolint, per exema aquesta ocupaci
ple, que l'evacuació estigui subordinada al compliment de determinades
Ileis o al pagament de determinades

prestacions,

aramm.~....~~0%-amamasie
secreta. S'assegura que en aquesta reunió doren presentades dues mocions:
una a iavor de la constitució del grup
de les esquerres a la Cambra, amb
el fi que fos aprenda una moció deis
socialistes demanant que la Cambra
celebri sessiO diàriament i que es nometa una Comissió provisional de Finances per a la presentació de determinats crèdits; i una altra en la qual
es recomenava que el grup de les eaquemes ca mantingui, provisionalmad,
a rexpectacíva.
No se sap si ks diverges fracciona
de les esquerres s'adheriran a la primera o a la , segona. La primera im.
pedirla la realització d'un projecte, del
qual se n'ha vingut parlant aquests
elles, consisteAt en claurar per decret
les sessions del Parlament per un cert

termini de temps.—Havas.

LA SESSIO DE LA CAMBRA
ELS COMUNISTES PLANTEGEN EL CAS MILLERAND
Paris, 6. -- Cambra dele Diputats. S'aproven dleerses
actes.
Els comide( es presenten
una meló demanant que la
Cambra formuli elarament i
terminatitment el seu judici
sobre la qüesli6 relativa a la
dimissió del senyor Millerand.
El president de la Cambra,
senyor Painlaoé, dio que com
sigui que aquesta mocid no tis
constitucional no pot ésser
sotmesa a votacid.
Tot seguit /a Cambra ajosna la sessidt.—Havas.
LA SITUACIO DE MILLERAND

EL QUE DIU LA PREMSA
París, 6. — "Le Matin" dóna per
segur que Millerand formara un Go•
vern d'esquerres. Alar a la nit M. MiIlerand declara que, ara mes que mai,
te la l'acució de seguir fins a la fi
en el cami que Ola traçar, i que ell
considera cuna el seo primer deure.
"Le Journal" assegura que els
amics de Millerand no desesperen cn
reunir una majoria, inclòs a la Cambra de diputats. Per la seva part, cl
dit diari diu que és segur que arriba'
rä a reunir-la al Senat.
El "Petit Parisren" uid que is
quasi segur que Millerand cridaraun
senador per formar el nou Govern —
Hacas,

Ese estado debilitante procede de rat.
guna irregularidad del organismo para
eliminar eficazmente los residuos de ls
digestión. La forma natural de tonificar
el cuerpo, estimulando y regulando las
funciones orgónicas y despertando un
sano apetito, es respirar cuanto aire
puro se pueda y beber todas las mananas en ayunas "Sal de Fruta - ENO D e
.venta en todas las buenas fórinaciaa

•/4

attsr,tril) •

El Reich tara &oros pequ4 roe
cupació =Jitar sigui cosa arranjada
definitivament abans de quedar eme

Ordre del dia de desconfiança al Govern, presentada pels nacionalistes.
En canvi és *ovada, per dos cents
quaranta sis contra cent vuitanta tres,
una altra Ordre del dia d'indole contraria, presentada pels partits de coalició.
Abans d'éser posada a votació aquesta última Ordre del dia, el ministre
d'Afers estrangers, senyor Stresemaan,
diu el següent:
No podem assegurar una politica
fiscal raonable, mentre no quedi restablerta la sobirania administrativa del

aralapordi
de apetito

MUSSOLINI RENYA L'AM-

següent informaciO de procedencia
cficiosa:
El senyor Mussolini ha cridat l'ambaixador de Turquia per conferenciar álnh ell, amb l ' objecte de fer-li
observar el molt sensible que es el
Ice que Os diaris turcs publiquin informacions fantàstiques que atribucixen falsament a haba intencions
agressives i anuncien preteses concentracions de trepes.
El senyor Mussolini va dir que
encara que aquestes falses noticies
queien pel seu propi pes, perque no
tenen cap exactitud ni serietat, no
per això era menys de doldre la
campanya dels diaris turcs, la qual
campanya crea suspicàcies i malfiances injustes en l'opinió pública, les
quals perjudiquen el inallteninient
de les boite relacions entre Italia i
Turquía.
L'ambaixador turc promete al senyor Mussolini sotmetre l'assumpte
a la consideració del seu Govern.—
Hayas.

Berlín, 6. — Sess:6 del Reichstag.--.
Es rebutjada per dos cents trenta nou
vots contra cent noranta quatre, una

"SALDE FRUTA"

EN
(

Purificadora - Relrescante

Doesailonar1: rentarle Iba«
. apariat bel. lereelena
e

ai•

Seeckt.

Tols dos processats han estat
absolls.--Havas.
.
CONDE3INES S
PER ESPIONATGE
Leipzic, 6.----Els dos suissos
cómplices del pretès espia trances Duhmont, han estat cona
demnats a dotze deu anys, res.
pectivament, de treballs
—Hayas.

DE. RÚSSIA
Les presons són ;genes
d'estudiants
•

Riga. 6. — Viatgers proce4
dents de Petrograd diuen que
les presons estan plenes d'estudiants, a conseqüència de les
detencions practicades ! sota
pretext de sanejar les Univera
sitats.—Havas.
ELS PAGESOS SE SUBLEVEN
Mosca', fic — Els pagesos
pertanyents a diversos GoNerng
s'han sublevat.
Ha estat proclamat renal
de setge. S'han practiCat• noml
broces detencions.—Havas.

GRAN BRETANYA

La vaga d'electricis
tes s'estén : Yaga
parcial ferroviäria
a Londres
Londres, 6.—La vaga dels obrerd;
de les fabriques d'energia elictricap
s'ha estés considerablernent.
El ferrocarril elèctric central da
Londres, amb motiu de la y aga, ha,
hagut de suspendre totalment el sera

rei.
El metropolita. però, per ara no ha
sofert les conseqüencies de la vaga.
realitzant el servei normaltuent.
Hayas.
•
•

Londres. 6.—La vaga parcia?
de ferroviaris s'esteal a tota 14
•
provincia..
El ministre del Tiehall hai
deelarat que prategir4 ets noi
vaguistes, i que procararä
confliete.—Havas.
soldre
LES SELECCIONS A 'ORFOREI
VICTORIA ¿DELS CONSERVA-s1
DORSOxford. 6.—Eu l'eleceid para
etal el eanclidat conservador
ha decretal el candidat Flibera4
per 10.079 veis contr5-8.37.-4,
Hayas.
TOPADA DE nns AVIONS
QUATRE MORTS
Londres. 6. — Han topat clod
avions milItare. eremant-se
aparells.
Quatre deis tripulants hard1
resultat morta..-..Havae.
EL PARLAMENT AJORNA
LES SESSIONS
Londres, 6. — La Cambra
dels Comuns ha ajornat les ser
ves sessions filas .111 16 d«
juny.
La Cambra deis Lors les hal
ajornal fins (. 1 dia 22. del coca
rent•—Havas.

DE ROMANIA

El con d'Estat frustrat
Averescu renuncia a armag
gresca,

ENO's "FRUIT SALT,

Laxante

lkial amb França.
Qualsevol altra politica—diu—seria
desastrosa. pub( que arros segaria Alee
manya a l'abinr.
Ha censurar també les manifestacions deis nacionalistes a Halle, alegint: No hem d'olvidar que som
poble desarmat.—Havas.

gucarest, 6, — El cop d'UN Pre4

parat pel general romanas Av/rete:4
ha fracassat. per haverhi interfingell
el rei de Romania.
El general Averescu ha estas M.o
dat al Palau reial, i després de eco%
ferenciar ando el sobiri dirigi la 9'4
ruda a 324o cemPerds, peilidanil
te, recolnanandes ee.ike serwti
beoda rordre—Hass.

LA PDXWITAT,

bte 7 de juny de 1924

Corlegi d'Advocats
el general Lossada
CENTS ONZE COL.LEGIATS MULTATS AMB

PESSETES CADA UN ::' LA PROPOSICIO "DE
iSTENCIA A L'AUTORITAT GOVERNATIVA".
SIGNANTS, VOTANTS I MESA

est a t presentats areobrantent- a
domieili en el període voluntari
el carree corresponent, el tinent
d'alcalde delegat per als serveus
de recantaei6, eenyor Francesc
de P. Molina, ha disposat que
des del dia primer de juliol vinent, els recaptadors, quan per
no eleser-lop pagat el rebut presentat al cobrament hagin de
(lomear la papeeela de l'avis de
pagament, que consignin en una

EL GOVERN DEL DIRECTORI MILITAR

justificant. d'haver tingut efecto l'avis, ea nona i cognom de la
persona a qui hagin remes la
primera papereta d'avis.
El dit justificant quedara
adherit al rebut corresponent, i
serà torna t a la Seccid de Re-

EL SENYOR BERGAMIN ¡LA MANIFESTAT QUE ES RET/RAVA C/RCUMSTANCIALMENT DE LA POLITICA, I NO D'UNA MANERA DEFINITIVA,
COM EQUIVOCADAMENT S'HAVIA DIT

altea panetela que servirà de

SEGONS LA GASETA, LES DESPESES DEL MARROC DURANT L'ANY
ECONOMIC DE 1923-24 PUGEN A UN TOTAL DE 344.141,852 PESSETES, DE
LES QUALS 287.734,740 CORRESPONEN AL RAM DE GUERRA I LA RESTA

ALS MINISTERIS D'ESTAT, GOVERNACIO, FOMENT I TREBALL

El Consell del Dirgotorl
El Consell del Directori erg
tigue reunit des de les sia de lt
tarda. Digué el general Valles-,
pinosa, com a referencia, que>
havia assistit el secretari d'Hi.:
senda, el qual havia donat remete de la dislribuciA de fons del mes. Tambe concordegua el sots-secretari del Tres
ball, el qutal ilegi el 8E1 projacte de reforma del ministeri;
ja corretgit i incloses les ob. .
servaeione que li fem. Fou
aprovat, Queda també .aptovat
ah reglament de la I/ey donada fa poc sobre dietes i asig1

nacions.
El regtament es molt ampli
ELS MULTATS
preven tots els cassos que po.
Segon. colee. reina d'It à lia, d'assegurar les maximes garanties
Els 192 votants, foren Seis següents:
en l'apheació de la
den
EL VIATGE
reina d'Espanya, princep del per a la recerca de les causes que els Iley. sorgir
Scnyors Bordas. Josep; Coll i RoS'ha tractat, per últim,
Piemont
i
príncep
d'Astúries.
originaren
i
per
a
radopció
de
les
les bases per a la reforrna
des, Salvadores, Vidal i Riba. Eduard;
captació.
DELS REIS D'ITALIA
Tercer cobre, duc de Tahon mesures necessäries per prevenir la
senda i creació del Tribunal
Gabarra, Olivar, Sandiumen ge i Puig, L'AJUNTAMENT
de Revel president del Direcprem d'Hisenda
Majsi; Milà Guilamany, Francesc;
L'arribada a Valencia
tor' mililar. eornte Alexandre repetició.
A MOSSEN CINTO
Un periodista pregunta al geAl mateix tenme, s'han dictat les
Maynés, Borren, josep Maria; CoMatielli i mnrques de Viena.
Dimarts vinent, amb motiu
Valencia, 6. — El moment de troneral Vallespinosa si al Conals governadors
ordres
oportunes
de
Quart
entxe,
comtessa
derch i Mir, Andreu. Codolä, Carrandel XXII aniversari do la mea bar-se ambdues esquadres els vaixells
sell havia acordar un indult de
Brucci, diaquessa de San Car- les províncies minaires i a les "Jefaca, Palomera, Bassedas, Cetrina, Made messen Jaeitit Verdaguer, a canviaren les salves d'ordenança.
penes Ileus ama malita del vial..
los, general Cittadini i marques turas" de mines dels districtes, sig- ge del rei d'Italia. Contesta nenuel; Clot, Iban, Cabanyes . Sandiu- les escotes municipals de Villacecearen rarliogrames amb afectuo- de Bendaña.
nificant als primers la necessitat de
gativament, pera afegf que el
menge i Puig, Felip; Lleó i Royo.
Juana es permetrà l'entrada al ses salutacions entre els reis d'EspaCinque Mera duquessa de
que el ministeri de Foment tingui president tenia aquest ,propeOms i Pujadas, Trias, Cantil; Vilarpúblic que desitgi visitar la nya i els d'Italia, per mitjä d'estacions Cito de Torrecusa, duquessa
sii i no neeessitava de la ressoel
que
tot
daga, Mohné, Lleó de Moy, Danyans,
sala-dormitori on el poeta pasMontellano, eomte de Tatzzeni sempre noticia directa de
radiotelegraliques.
creguin convenient modificar o re- lucia del Consell pet realit.;
de Hoyos.
Torras Farriols, Iglesias Abadal, Calsä els darrers dies de la seva
A les ean dc la tarda entra al pisa i marques
Sise coree. contraalmieall glamentar en ordre als dits accidente
vida.
dera, Antoni; Rahola i Escofet, Gich,
Poc despees sortt el marqués
el primer destroyer italiä. SeguidaIglio
Jerri.
.
general
Hobaldi,
minaires,
i
recordant
ale
segons
el
de
seran
Valles i Pujals. Corominas Buscarat,
Les hores de visita
d'Estella. Pregunta ala perioment entré una canba portant els M marques de Somoruelos i vicecompliment de les disposicions vidistas si el general VallespinoCastelIct i Carbonell, Vilanova, To- non del mal( a lea cinc de la
reis i seguid. A dos quarts de cinc
almirall Barrera.
sa els havia donat la referengents
sobre
notificació
de
successos
Feliu,
Manich,
tarda.
mas i Alear, Prat i
Setè colse, linera coronel
desembarcaren el reis. el princep de
cia del Consell i SP en ella digné
i l'exigència als explotadors de las
Rahola i alolinas, Ventosa i Calva
NISITANT CEMENTIRIS
Piemont i seguid. Les trapes foz- Hesse, comte de Mueca genealguna cosa referent a les Lnialathem Tapies, Basté, Nadie, SantaEl tinent d'alealde delegat per niades tributareis honor i les bandes ral Losada i Tosen Maria Creus. prescripcons reglamentäres sobre el versitats.
cotee,
ambaixador
d'Imaterial
de
salvament.
Nutre
maria, Solé de Sojo, Sierra, Andreu;
als eervets de benefictineia i ce—No senyor; d'això no ens
de música executaren l'himne italià.
tälia i ambaixador d'Espanya a
mentiris, senyor Ponsä, acomDuran i Reynals, Ragasol, Rissech, Mes
n'ha cid res.
TRIBUNAL SUSPES
Primerament desembareä la Roma.
—Dones s'ha oblidat . el mes
panyat dcels voeals de la Comiscornunicació tramesa als mul- tres i Brunet, alaspons i Anglasell,
reina d'It à lia, despres el rei,
Madrid, 6.—En vista de l'actuació
Els Roes de les tribunes aixeinteressant — contesta.,
Vinyes i Castanys, Saló, Casals i Pe- sud. efeetuä la visita oficial
darrera el princep del Piamon- cedes per l'Ajuntament i una
del Tribunal examinador de l'assigdar:
Hem aprovat un decret can-.
tres de les nou neerapolis que 1e . i, a darrer lloc
altea devnolt atiplo col-locada al natura de Dermatologia, una Co\asta la còpia certificada de l'acta na. Comas i Calvet, Veiret, Degolladon Ferran i el contralmirall llarg i vora la porta de ferro missió d'alumnes s'entrevistà amb el cedint personalitat jurídica a"
hi ha a Barcelona (Sud-Oest,
sessia, celebrada per la Junta da, Roca, Capdevila i Rovira, Tobella,
les Universitat del regne.
Magaz. Els vaixells del port del ministeri de la Guerra. han
Sans i Les Corta).
la Facul-al de l'Illustre CoHegi d'Advo- Mañas. Dalmases, Ramon; Moles, DuAquesta personalitaL es refedeixaren sentir les sirenes, i estar distribuits entre les fatuf- doctor Recasens, (lega de
Els visitants es (aren eärree
diquesta capital, el te de maig ran i Ventosa. Lluis; Barda Roig Butar,
el
qual
ordena
la
suspensió
del
reix
a la vida económica, can
de les obres en elles realiteades, els de guerra tornaren a re- lies dóls militars i altres per- dit Tribunal, protnetent la formació el decret
autoritza per dispor. i tenint en compte que en ella xcres, Duran i Montier. Martínez i
conegudes, almenys de
petir
les
salves
d'honor.
La
reisones
de
necessitat
de
la
pereatant-se
sar de Hiles bens. • acceptar Rearovar-se, amb el seu vot, una Gras, Riba. Caldera.), Xavier; Abadal,
d'un altre, presidit per ell.
na d'Itàlia anava vestida amb les autoritals.
sen-ell
possible
els
en
millorar
gato, etc.. ele. S'ha vist la
Jover, Juanola, Gallart, Alexandre
:sida que d'una manera clara i
capa i barret color rec- • Coincidint amb aquest viatge,
La Comissió deman à al degà que
vais d'enterrament, i estudiant, vestit,
cessitat del decret pel fet que
aquesta tarda se celebra al Sa- es revoquin les sentencies dictades.
tora.
-eta implica resistencia i rebel- Cervera. Sansalvador. Anglada, Serra - de pastada, les obres a realitalgunes Universitats, com
d'una
inauguració
la
Nanvy
L'alcalde de Valencia, senyor la
a les ordres de la me y a autoritat, birria, Sivatte, Garriga i Massó, Albert zar, d'immediata ronveniéncia.
de Saragossa, no podien. accepExpo sirle> interessantissima
senyor
Bergamin
desmenEl
reas
desenittarear
els
Avilés,
eta
astitueix pel sen esperit i Iletra i Paradis. Cardona i Pcdrals, EstarMancho,
el
perlar Illegats.
La Comissió felicitä
deis artistes italians
tris, Cirici, Ridaura, Crehuet, Carlee;
llegi un discurs, en el qual diel mereixedor de correctiu, he
Casiaro, Michetti i CaVa afegir el general que haa
teix que es retiri de la política
sonal de Cementiris per l'ordre gne:
Surroca, Alienas; Mallol, Casamada,
lat, fent lis de les facultats que
vien
arribat els reis d'Itàlia
prile.
dels
serveis.
bona
marra
senyor
Bergamin
ha
desmentir
la
i
El
"Senyor: Tinc l'alt honor de
Miguel;
Cardas,
Vila
i
Ortiz,
HurtanValancia amb una rebuda
un conferides, d'imposar-li la
donar a VV. Mal. la mes res- MES DE LES PRECAUCIONS interpretació que s'ha donar al seu dis- entusiasta; que la familia reial
dez.
Jaumandreu,
Servid,
Rabassa,
Bade 5 00 pessetes que, d'acord
AMB MOTIU DEL VIATGE
curs que va pronuncia en l'Assemblea
pectuosa i cordial benvolguda.
que, Corominas i Montafiä, Barbcy,
els havia cursat un telegrama
l'anide 22 de la Llei ProvinValencia es mostra orkpilllosa
DELS REIS D'ITALIA
de Cecs.
saludant-los, i un altre el DiSagarra.
Eduard;
Picart,
Arnau,
Ca:ara efectives en el termini de
d'esser la primera ciutat d'EsMadrid, 6.—El cap de les oticines
que
colla
donar
a
entendre
que,
Diu
rectori.
pín:ya a la qual arriben els d'informada de la Presidencia, tinent apahat de la vida pública en les acejes. comptats des del següent sagran, Pere; Mestres i Araguas, CaDigné per últim que aquests dies
Tamonarques d'una gran nació coronel Rico, enraonant sobre el viat- tuals circumstancies, es dedicaria exnotificació de la present, po- sanovas, Joan; Masferrer, Valls i
que
es dediquen a obsequiar els sobernera
Cortada,
Joan;
Delgar,
Vidal
units
semla
qual
estero
amb
durant l'esmentat termina i
ge deis reis d'Itàlia a Madrid ha dit clusivament als assumptes del seu bu- birans italians per força slauri de
i
Tarragó,
Carrasco,
Canalias,
Cot
i
d'amisestrets
vincles
pre
per
a consignació de l'import de la
tat. 1 jo, corn a fidel intèrpret i que dema, a l'andana, només hi bina fet, pecó aixa no significa que renun- suspendre la tasca de costum.
Maa recarrer en aleada davant Cot, Roig Llop, Blajot, Rodés.
L'alcalde de Madrid ha rebut el
representan t de la poblada, C15 Reis, ele generals del Directori. cii definitivament de la política en
D'UN CARRUATGE A LA
Moragas
i
Rodés.
Bassas,
Robert
BOLC
nuel;
cena senyor sots-secretari del mielevo a VV. Mal. i al princep del sequit i una companyia del regiment moment oportü.
regüent telegrama de l'alcalde de
CARRETERA DE RIBES
ca de la Governació i servint-se i Andreu; Galofré, Vila i Vidal, TuPiamonte el salut de loto els de Saboya, amb bandera i música, que
Roma:
bella, Barella, Tintoré, Gual, Peix,
A dos quarts de nou foren auxiliats
Lar el duplicar de la present."
valencians els quals s'honoren rendirà als Reis els honors de consue- L'Assemblea de les Cambres 1
'Roma, 5 de juny de 15124.—Sr.
Ruiz, Negre i Balet, Carner, Xam- al Dispensari de Sant Andreu: Domoforini
Ilion
hospitalitat
als
augeneral
Lossada
aiegi
que
es1
de la Propietat Urbana ) Alcalde de Madrid.—EI poble de Ros
tud.
mar, Rada. Artigas, Gallart. Filella, nec Coronet. de vint-i-nou anys, hagustos sobirans d'Italia."
a molt fadigat de tanteo signatuA la sala d'espera de l'estada hi
Ha tingut lloc l'Assemblea de totes l ma, el qual recorda amb especial deComa. Amista; Roig i Pufiet. Trias bitant Doctor Pons, 87, baixos. de
El rei d'Itàlia acrai en breus
ane baria hagut de posar.
sots-secretaris de tots els mi- les Cambres de la Propietat Urbana voció, amb profund sentir i amb rede Bei. Josep Maria; Bach. Marian? ferides al pectoral esquerre i cominoparaules el salut de Valencia haurà els
Però. i si algú no vol pagar, aniPedret. Duran i Ventosa. Ramon; ció ccrcbral tgreuL
i dedica un altre salut als nisteris, capita general, alcalde, presi- d'Espanya, convocada a Madrid, per verent cordialitat augusta l'agradala presó?—va interrogar un pereis espanynls. En aquest ano- dent del Tribunal Suprem i e! del tractar d'importants assumptes que in- ble visita de S. 11. el rei Albos i de
Bremon. Vives. Bofill i Mates, VerAndreu Trailer°, de vint-i-set anys,
ata.
teressen !a propietat. Es constituí la la gentil reina Victória s'honora de
mant l'arquebisbe de Valencia Suprem de Guerra.
pes. ; Llula i a - atiesa.. Martí
habitant Rull del Pedrea 67, baixos,
Ahl Pera, voste es creu que n'hi
Ilitirä al rei d'Italia un tele graAls periodistes no seis permetrà renmesa a .les onze del mata sota la transmetre per la nieva mediació, al
Estere. Fontova, Juny, Soler i Nolla, de fractura del fémur dret (reservat).
cap que es resisteixi? Tots saín
de
rebrile
i
en
ma
que
acabava
trada a renació.
presidencia del comte de Casal, pre- ¡Ilustre cap de la ciutat de Madrid, la
Vergas i Furnells. F.; Juan& Albert
Joan Borras, de trenta cinc anys,
unta
de
l'alcalde
i de les altres
rica, i, a mes, per això bi ha
de la Cambra de Madrid.
més fervent i fraterna/ salutació. en
i Zarzoso. Gil. Compre, Pous, Piera que vio Olrn. 28. segon, primera, de
Les despeses al Marroc sident
antoritats intercedeixi prop del
eVapremi...
L'assemblea ha tingut importancia, tant els sobirans d'Italia arriben a
i Prats. Huguet i OFvella, Arderiu, contusions a la cara i cadera esquerrei d'It à lia per tal que aquest
Ira manca que es compleixi el
La Intervenció de Guerra i Marina tant pelo assumptes tractats, com per la gran i hospitalaria terra espanyola.
Asmarats, Furriol, Roure, Arola, Gasho fes prop del rei d'Espanya ha puhlicat en la "Gaceta" el resum
a extrem de l'ofica de coste—in- siot. Bernal. Martí i Gaza. Negre i ra (res:).
l'assistència de nodrides i valuases reparque exerceixi la regia prerArtur Valle, de vint-i-sis anys, que
un nitre periodista. referint-se a
al Marroc presentacions de totes les Cumbres, ja
rogativa d'indult a favor de Ma- de les despeses efectuades
Jover. Cardona i Martí, af illet, Mar- viu Sant Nards, 15. primer, de feriblicació de la guia judicial.
que ni una tan sols ha deixat d'assismiela Anua Alvaratto rondara- en l'any matón-tic de te23-24.
linee i Bello. Ferrer i Vidal. Rubia, des i contusions al calzer esquerre i
Per a aja ra encara queden dies.
El total de les despeses s'eleva a tir-hi. El president de la Cambra de
nada a l'última pena i confirFont. Pere; Partagis, Cruells. Bah - genolls (llett).
al Corpus...
mada la sentencia pel Suprem. 344 141.852 pessetes.
Barcelona, senyor Joan Pich i Pon
din. Ribalta 1 Comella. Majuelo. BoJacint Bor ras. de cinquanta dos un
Per Mnisteris, les despeses es divi- ha paesenta a la deliberació de l'Assemel general Lossada torna a reAl peu de l'escaletateen haxa. Bassa. Ribes. Puig Dot4enech. habitant Martí Molins, 15, de ferida
Guervien
desembarcat
els
reis
es
deinen
Estar,
406.544;
gar estava molt fadigat de tan- Marqués. Pi i Sunyer, Deu. Roigé,
blea una proposició, que fou aprovada
contusa al front (heu).
trehava formal un tren rom- ra. 284.S27,806; Marina, 2.907.934; Go- per aclamació.
signatures posades.
Melilla.—Han arribat a aquesta plaSalas. Boter, Sagarra. Ferran; BarbeEl fet ocorregué a la carretera de
pes( de sis unitals. al qual pu- yernació, 2.798.271; Foment, 5.432,461;
La sessió ha estat suspesa a les dues ea, ingressant a l'hospital, els ferits
ra. Moragat BatIle, Castany.
1.2.ACORD DE LA JUNTA
Ribes. davant de la "Font del Neu",
jaren immediatament els reis Trehall, 25.000 pessetes.
de la tarda, per continuar-la a les de l'accident d'automòbil
La mesa estava constituida pels se- per haver-se desbocat el cavall del caraeompanyets de l'ambaixador
GENERAL
D'UNA REIAL ORDRE AME
cale, i un cop represa, amb la presiFrancesc
d'Itàlia, del ministre de MariResultaren ferits greus el comerro 4718. on anaven. propietat del Ja.ass ací l'acord pres a la reunió nvars Amadeu Hurtado,
PER
EN
BASTOS
ELonis
dincia del senyor comte de Casal, el ciara Amoni Peral, el xofer Joan Mona italite. de tot el seguici i
Maria
cint Borras. En succeir la desgracia
CoHigi clAdvocats el passat ro Ripoll. Josep Claveria, Josep
periodistes. sorlint el tren de
Madrid, 6. — Amis motiu d'una senyor ' Pich i Pon ha expressat la nasterio i el paleta Rafel Rodríguez;
Ginesta, Josep M. tornaren d'una bavila on treballaven
maig i que ha motivat les san- Vilaseca, Josep M.
seguida cap a Valaneia.
reial ondee. en la qual elogia la ges- gestió a efectuar cont a conseqüencia menas greu Valieres Manuel Molino
Ribalta, Casimir Casagran, Jaume i en passar un automóbil el cavall s'esdel general Lossada a que rus
En aquesta cititat les tropas ta', del senynr Francesc Bastos, cona de la seva proposició, fixant el pla a i lleu l'alteres Manuel Puig.
Trabal i el secretari senyor laidee panta, ocasionant el bolc.
-tira mas amant. Oportunament
estaven formades des de les director de la Companyia Arrenda- seguir en ordre als diferente assumpEl mort es diu Guillem Bicis i era‘
Durand.
Els ferits. després de curats de pridues de la tarda a a partir d'apubl:cat ea aquestes pagines, pera
g i. entre els em- tes acordats per l'assemblea, que Va- representant de la companyia drama.'
A
Inés
a
mes
també
han
istat
mera
intenció,
passaren
a
llurs
domihora no fou ipossibae taria de Tabaco, sor
questa
alitat que ata ha tornat a mentrihutarli
un
honrea
i
acordà
partir
amb
urgencia
de
pleats,
la
idea
mo
y
tica que actué en Dar Quebdani. Artas.
trancar lles files. Es traslladaas ob:iga a reproduir-lo. Diu multats els signants de la proposició cilis.
—A les onze fou auxiliar al Disque es trobaven absents en el moment
ren a la Capitania General els ratee, el qual ha consistir en trame- a la practica el proposat Pol president va a recollir la seva familia per tras,:
Urde
la
Cambra
de
la
Propietat
artistic
album.
tun
tre•li
lladar-la a Sevilla, on pensaba mi.,
de votar, senyors Josep Roig i Bera pensari de Sant Andreu Joan Roig,
reis d'Italia i des d'allä sortiPrimer. — O y e com a Corporadó
L'acte de tramesa tingui lloc a liana.
ren a visitar la Verge deis Desdir-hi.
arieter professional cl Colled gada. Jaume Gubern, Felip Rodea. Jo- de trenta tres anys. habitant a la barpresencia
del
Conscll
d'administrada
semparats.
Despres
ass:stiren
NOTES
DE
BILBAO'
Fino fa poc exerci el arree de'
sep Bertran Musitu, JaseP Maria riada de la Prosperitat, que presen.ocats no te altres Beis ni atara la testa dele Viven i tot se- i del personal de la Companyia.
Bilbao—Al Govern militar sala
repòrter d'un diari local i gaudia de'
tava ferales a l'avant- braç esquerre,
Trias de Bes. Trinitat Monegal. Fera seguir en la seca vida interior
guit a la Fira da Mnstres.
En norn d'aquesta, oieri Valhum el
celebrar la votada trassessors del luches amistats.
ran Benet. Jnaquim Llithí Risech, anal arrancament muscular i lesions a
le s de la seva organitzacia i els Aman; Martínez Domingo i Joan Gaa,
Tot h0 varen haver de fer sots-director administratin senyor
Consell d'Econornia nacional.
diverses parts del cos (greu).
molt
räpidarnent
77 ,...sos per les Juntes generals
per
la
falta
de
Unas de Albacete. al discurs del qual
— Torna de Barcelona un repreTambé foren proditides a consevalda.
lampe, puix encara havien de contesta el senyor Bastos amb frases
caaairis als seus Estatuts.
sentant de la Cambra de Corneo:. de
qüència del bolc anterior, en intentar
Com calcen els nostres lectors; el
sopar i marear a l'estarle per
agar..—Que l'actuació de la Junta
ESCOLA DEL TREB.v.;4.Bilbao, que arribé a un acord amb
general Lossada ordena al degi del detenir, al carnee de Sant Andreu. el
sórttr en el tren especial a dos de gratitud.
govern sala ajustat sempre
DE LES NENES
els induatrials catalars, reapccte a
L'AFER
Collegi
que
en
el
termini
de
48
hocavall
desbocar.
de
deu
de
'la
nit.
quarts
.sts principis, vedlant encerradaDESAPAREGUDES
les candidatures que votarien uniEls afalacs d'aquest poble generas
Després de curat passà a l'Hospital
. per la dignitat i ebbertat de la res, que acabava ahir, divendres, a
.
i cavaller faran evidentment més corles dues de la tarda, li fos tramesa de la Santa Creu.
Madrid, 6. — Continua en el ma- des les entitats de Viscaya i Cataa-Jeració.
lunya.
dials, en el sentiment de la gloriosa
l'acta de la junta general, el nom
teix estat l'assumpte de les tres nenes
AGRESSIO
.erCe7. — Que a conseqüència diiSe sap que els industrials de Visdeis signants de la proposició i el
desaparegudes.
A les onze de la nit Ion auxiliat mateixa nissaga els vincles d'amistat
tei atclaracions és valuntat del
entre tetes dues nacions que seguradels que constituien la "mesa", en
al Dispensad d'Hostafrancs Antoni
De Sant Sebastiä arriben informes* caya han complert el seu compromis
L'Escala del Traban 'ha or-e 5
eg i mantenir els acords i riormes
contradictoris. Un telegrama din que i han votat la candidatura convin- gani12111, cona alinee anys, u li
cas de no figurar en l'acta.
Chale i Grau, de quaranta sis anys, ment rnarxen juntes envers rassoliqtads es reacia, sense admetre
guda.
El degà accidental, que ho is el casat, jornalera habitant al carrer del ment deis mes elevats ideals de pau
curset prepatatori per als aprea
als fals que hagin passat per allí les
autoritats per modificar-les que
eleetricistes,
— Ahir a la nit celebra sessió rient s mamares,
fecunda i de progrés social.—Felip
alludides nenes; en canvi en un altre
senyor Ripoll, en l'absencia del se- Gall. número 63.
.galment constituida, a la qual
assistència
de
17
fonedors, ealdarers,
la
Diputada,
amb
d'un
Cramenossi,
comissari
regí
de
la
cindiu el següent:
Hurtado,
per
no
haver
arribat
posterior
es
Presentara
una
ferida
al
coll
mor
el sea origen i la dels coHegiats.
planxistes. fumistes, operaris
diputats.
"El vei d'Alegria de Oria, senyor
tas de Roma."
CPaars—Que, per tant, han de por- encara la data de presa de possessió centímetre de profunditat, de pronasEntre els assumptes de l'arde del d'indüstries quimiques, sie tei-i
Echeveguren. escriu una carta a la
— S'han reunit al despatx del capi-se a compliment els acords del del nou degà. senyor Abada!, va tis reservas.
xits. de filats i paleteo, que
"Vox de Guipúzcoa" maMiestant que dia hi ha el relatiu a la celebrada desitgin
Digne que estava assegut tranquilla- tä general tots els generals amb coingressar a l'Escota.
"lega fins que un acre de força bu visitar el president de l'Audiencia,
d'Ade
l'Assemblea
diumenge
vinent
presencia
clarament
i
sense
que
hi
hament prenent la fresca davant de casa tnandatnnt de forces per tal d'ultimar
pel curs que ve.
deixi, ja que el Cealegi no pot ahir al migdia, i Ii comunica, que hajuntamente
per
tramar
de
l'Estatut
autorni
d'un
classes
d'aquest curset
ei
lloc
a
dubtes
el
pas
les
a
que
seca. quan se Ii atansa un noi jove
ele detalls relacionats amb l'acte miir-hi més que el seu prestigi i la vent rebut l'ordre governativa
municipal. A aquesta assemblea s'haes donal an durant els T11 (3 8026
bil en el qual hi anaven el xoler, una
herir fet referencia, creia que li per- tense avisar-lo, l'agredí amb una na- llar que ha d'ésser presenciat pels reis
a• ac,6 de la seca volumat.
viera adherit tots ele Ajuntaments de juliol, agost i setembre vinents;
senyora amb un capell petit. assegudesprés de pres- d'Italia.
xiint.—S'acorda aprovar l'actuació tocava de fer tramesa del borrador vaja d'afaitar. fugint
la matrieula—que
Visca ya.
del
cotl'interior
de
angle
un
da
en
de
l'acta
que
tenia
estesa
el
secreea com un mal Ilam.
— Per la Capitanía general Osa pude
la Junta de Govern, donant-lt 1013
Per 11 vote contra 6 s'acorda que ta—pot fer-se a les Ofieines
i
tres
nenes
pobrement
vestides.
mes
tard
es
presenta
xet
Terl'Audiència
Aquest
minya,
blicat tina ordre disposant el següent:
l'Escola iCrgell, 187), des del
ai stincia del Collegi, representa; tad al president de
se celebres la dita assemblea, en
que un d'elles anava
Veié
clarament
dies
ó
de
noticia,
on
digue
que
els
corrent.
Unes
en
reconeixement
i
per
deixar
i
Amb
motiu
ele
la
visita
a
aquesta
tonal
a la delegac
dia 10 del
aquesta Junta general, encoratvista que havien sorgit competències feiners, de dos quarts de set a
agenollada damunt del seient, mirant
jeràrquica es deia Pasqual Piquer. (le disset anys
Cort de SS. MM . els reis d'Itälia,
- la a e guir defensant la dignitat salvada la seca autoritat
per si havia de celebrar-se a Bilbao N1.111 de la vellla.
en direcció contraria al de la meras.
gràcia
al
autor
de
la
el
Collegi
d'Advocats.
declarant-ee
dia
6
fins
a
l'u,
des
del
inclusiu,
tots
a alertar del Callegi fine que ee damunt
Barcelona, 6 de juny de 1924.
o a Gilernica.
A primera hora de la tarda el seChale.
els generals, cape i oficials presenta UNA NOTA SOBRE ELS ACCIimpossibilitada per un acre
que ragredi per ressenti
la
docunovament
Manifestà
aquesta
placa
o
que
per
qualsevol
en
A
LES
MINES
nyor
Ripoll
rebia
DENTS
''aCt , en qual cas en dongui comp.
feia temps.
motiu vinguin durant aquestes dates,
D'ASTURIES
al Callegi de la manera que cregui mentada deixada a mans del senyor ments que tenia
així cm les guarnicione dels cantone
Madrid, fe—A la Presidencia han
convenient; i des d'ara. per wesident de l'Audiencia, per tal que
i de Toledo i d'Aranjuez, usaran en facilitat la següent nota:
e
' tes raons, es relleva a la Junta fos lliurada directament a qui l'havia
tote els actes el vestit de panyo i la
Goteen de la publicació de 13 reclamada.
"Amb referencia als accidents miVALENCIA
tropa guerrera de panyo i pantaló naires esdevinguts recentment a AsAl cap d'una estona de l'entrevista
Judicial, acordada en aprovar-se
DE
kaki.
deis periodistes amb el general Lostúries, és de doldre que per la forare ssupostos en la Junta general
sada, aquest rebia el borrador de
A partir del dia 12 del mes actual, ma en qui tale noticies bate arribat
Els reis d'Itàlia
ria de 28 de gener d'enguany.
el concurs que el dia 1. de/ passat
estat
fallat
Ha
l'uniforme seré d'istiu i per a mitja a la premsa s'hagi produit una imrada.
lla celana, maig de 1924.
de
Valencia
stillen
els
dibuixants, a l'objecte d'il.lustrar
entre
usar-se
l'uniforme
kaki,
s'obri
gala
podrä
maig
pressió
molt
mis
greu
del
que
la
;turne Carner, R. d'Abadal, J. Venamb
ros
o
case,
excepte
la
guärdia
exrealitat
acusa,
puix
del
segon,
en
ae
de
les precaucions que han credo>
de
tres
públic
2
quarts
el
(Rabia a
gràficament
Pere Rahola, F. Rodes, J. Vatenor del Palau reial i la de l'efscolta l'ordre cronològic, o sia en l'esdevinla matinarla).
Pujals, J. Roig i Bergadä, Jau
accidents en llurs cotxes.
per
evitar
viatgers
el
tat
gut a la mina de la Duro Felguera,
Valaneau. — A dos quarts que vestiran de panyo.
Gabern, Lluis Duran i Ventosa,
que hagin presentat dibuixos, poden
Eis
senyors
nit monten cap a
de
la
d'onze
resultaren
únicament
set
ferits,
un
Corominas, Lluís Serrahima,
PRECAUCIONS A MADRID
Madrid ele reis d'It à lia amb el
greu, dos de pronòstic reservat i
passar a la Secretaria de "Els Tramvies de BarceloMoles, J. Garriga *Massó, S. Am r
seguici acompanyants, després
Madrid, 13.—Les precauciona de
d'ella
Ileus,
sense
que
hi
hagi
quatre
Barbee, Josep Bertran i Musitu.
na, S. A.", fina al dia 15 del mes que som, tots els dies
d'haver estat molt obsequiats eón tan severas cum les adoplf artínez Domingo, M. Barella, DEL PAGAMENT DELS ARBItades a Valencia i a Barcelona. noticies posteriors de defuncions.'
a
Valencia.
de deu a dotze del mati, per informar-se del seu
feiners,
TRIS MUNICIPALS
Convés, a més a mes, consignar
,L'ordre en el qual mamara
Melilla. — A D'hienda fo-a
1 Bastardas, E. Maynés, J. M.
estat premiats.
En vista de les continues re- ren dispersadas concenlracions la comitiva regia des de reata- que aixi que es tingué noticia deis resultat i retirar els que no hagin
Lluis Jover Nunell, Antoni
clamacions dels contribuenta,
rebelo que ,s'ataneaven a les ci d del Migdia al Palau es el fets, es disposi que emprenguessin
sudor, V. BLajot, J. M. BasBarcelona, 5 de juny de 1924.
següent:
immediacions de Yebel-Udia
e) viatge cap a Astúries l'inspector
Motiarades per haver-los exigit,
Lluis G. Got Junoy, Trinitat
Primer cotas, mi &Risita . i general de mines de la regué, per tal
DIRECCIO.
construien trinxeres 1 niNogales, J. Lluld Rissech. el pagament d'arbitrio amb re- que
rei d'Espanya.
arrees, malgrat no haver-los tres tzeballs per a la defensa.
atan, jota Gavakka J. Cadete.
gener al Lossada, que no acosa esser gaire explicit amb els
das de la prcmsa, i als quals
aolt de tard co tard, havia anuodimec res passat que ahir,
potser hi haurien noticies
res.
• l'entre v is ta del migdia sorti"e dables: el governador estava
nt els oficis a 2i1 advocats del
ei d'aque sta ciutat, als quals
cultas-a amb 500 pessctes cada
3 192 per haver votar, en la retinguda el so de maig darrer,
reposa da) que l'autoritat entén
mplica resistencia i rebeldia a
:caes ordres; a deu mes per ha grat la proposició, tot i que no
en votada, i als non restants que
ali j en la "mesa" i pernitleten
o discutís i es votes la praao-
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ze.
ha ungut linee a Vi"'-ylefr.ilica del ?canales, la
• Assemblea reglamentaria de la
:tiiio de Vinyaters do Caialue!

(Mal

d'uiia altra manera que eis
anys en co que fa reterhneia a•l'acte. que podriein dir
• patnic.: de clausura. ja qm hi
ebao ielii represontants de
▪ Jora degut a les relactons niaijiriilep en la campanya pror'r'sZatrohol
.
L'Asserublea es _desenrcollla
▪
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al qua ,. e(ecte. i per guanync
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•
Junta que estudies aqueixa
eihre' qiiestiO -; que confeeciones el
prejerte rFestatut per qual
ele regir-se.
Es paria tambit del erédit
„.„ agrarj ca base, trun3 prt'steeä
•
'que diu que cola dispos a! a
.eoneedir el Baile Hiporeeari)
a= ' de la necessitat de desgravar
l'entrada 'de vins a Barcelona
itre• i d.•altres coses que ja
Tés enterat, perquè d'a:xii que
parlem fa ja bei qujue di,•s.
lis.tí 14-

•-..
t..;
-
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d•a7.riculiors

celebrada a Nledina del Campo
▪
(mig assembiea agraria. o, rni_• 1lr (lit: un . ,leu per cent
r-n ••• rrietiltura i u, noranla d'aseeniblea de ronstitueió del
r s4.74.
incorporà a petteii;
te...-;0....1a. primera esmentada. la
manda de proMbició nie Ida
l'alcotkil no vinic en ols
de hora demes les SAVP:i. parlaven del eredit. dr la desgraVació .d • impostos

ais Sindicats,
etekera. etcétera.
.4 lotes dues ha respost el
('vern len satisfactöriament i
fins s'ha anlicipal.
• Aix,.. el cap del Direelori. en
ei banquet ofert per les Carnla ,rkwes de Cornete i .l'Ag.rieultiira de Guadalajara i referintl'agricultura. va dir (res- - ponent a una allunin sobre la

"•"' fiel-tina de la colilla), que cal
treballar la terra per evitar
casOs semblants; que vol por_
• tar a les zttnes agracies persnnal arde per evitar les mala. res de les plantes; anivellar la
batlanea comercial por tal einconseguir que rernortarin sigui mes gran que la
eiS.i afegi que esta en ealudi
una qijestai tan impartan( coro
es la deis arrendaments.
I en la de 'Medina del ram ro • rec ollint el que en &mana
en les conclusions, torna a dir
Azque estä disposat a protegir

rágricultura.
Per altea part, en unen i le.
$r"^éläracions retes, observa que
•
el - Directori es pu. ..capa in_

L'ESCARXOFERA
•
L•esearxofera (":8 una planta
• amportant entre les p n azites
.412 horticoles. El fet d'esser em1(4A:1i:rada- en nombroses prepara •
,.,-•ci0ns culi:kanes i de poder
trobada daraut una gran
part . de lauy, exp/iqucti réxit
..r7econOmie del neu conrou.
4ajter.- -El conreu es senzill i fécil,
pero -per ollene una pronta-cid
str:s abausinlant requereix una exjn▪
iuó rneS aviar tibrigaila i

tarreny-morat profund.
•4;•-•• Els terrenys argilo-silieosos
manears da cal.; i mes aviat
són -els mes indicats. Cal
-EI-evitar les torres 31.1i:1PS

aquestes es pOdreiX
a riiivern.
researinfa es una planta
molt exigent en prineipis ter- ti. littants, ço que obliga a pro_
pbrcionar-li .fortes adobadrs
a. cultivar-la en el mateix ter,i••n
renyper treis anys de méxinium
deixant-lo liescansar despees
Tier altres tres o qualme ans.
durant els gneis es fan nitres
elrnrelts.
d e s: en

'

Mueble 7 de jUey itti

En' ter la plantad?, es Innen
per bertäret:
' •Femi ..... . 30.000 quilos

Supe•rfosfat • .
Despres cada any, per oblenir escarxofes ben grosses, es
..»pnen 200 quilns .le nitral, de
primavera.
són indispensables
per a un ronreu intenetu; peTi, cal regar arab cura, rar gebesa

:tia

rce

ELaitrat
de Xile
i
.2

La PRIMAVERA
arr,eattoret 1.TNIC adob de primasen unto I'dis del fuel ondren
aumentar les vInenlie colillas, as

SI
El mi aliarme. direetaMent
asalmllable, rabsurbelaen en «tuesta *Oca anda • ndes& ele verretale,
recompensant una el tENT per U
les Aupases que os ocasiona.
Teta eis entena:lenta dedieeta a
la senda S'adoba venen NITRAT
SI VAL
ler a memo« eratults dirifIu•
eS5 • 111.4eae SI,1IM Aparist liii•
MISS 5. 8111404,

ei

11117111IT

lensament de la reorg,anització
er0 110mlea del pals 1 proltlaxt
deis emireus. la qual cosa s•iia.
da.cadre 111011 ei no es -vol
compromelre la lilUb genuina
riquesa nacional".
Un persimalge (dinen els
diaris) que tomsament ha
il'intervenir en la solueiú que
cl Direetori prengul sobre 'el
•redit agrari, ha fet les segilents manifestacions, que jo
resuineixo: El erZedit agrícola
no estit binó en estudi.
Encara que no a fons, es van
,istudiant les ponéricies i da
particular: i el frf de retardar la seduciO - diu - no
es per falta de ganen. Amó per
la diferéneia de Criteri entre
aquets i la Junta ',sanan:Ida.
Do manera que no s'hi sal
a Manifestar-nos imparients,
perquò inrI, amb el lemps S ' arlindeä la seva

tanjarä i

En Hoce ,mda avial freda,
aqueeta oneraeid es sovint completada per una aportad.") d'adoba que es dislribueixen al
peu de les plantes, les quats
lambe e., ...obreixen amb palla
nl fulles seques.
Cap al gener mas o menys

averrcal. segons els lloce, es
prartien el deSealealitelit_
es fa sureessivament.
A l'abril i maig cOtnença la
producen .). Al romeneament 'te
la tardar es tallen les tiges que
han (banal fruit o que manquen
d'extremitat o seques, i
que han de servir per a la reprodureió drixanl-ne sols un pa
rel en cada planta. Do,pr,,s
es calcen novamenl i es vontinua en la forma dita per dos o
tres anys, al can dels quals
s'arrenca la plantaeidi. mar el

pi•oducte disminueix
a mb Codal.,

A. Encola

St,-

11,10i1.n .salisraet n'iria. Ara mateix,

en la enmfer;tneta radio-11qt,Un-Ora celebrada pel PresMent,
nn
vonfiernat o
que deiem. sind que es diu que
entlegat la qüestiA del marrar, slan millorat les coma-

Coree amb les
vaques

la

h g ene a palles

microhis. aqueixa As
mollIssim mes dina!.
Aixf, dones, procurnm quo ele
lomas que conslrinin estiguin

rultins de

tirientrita de tal manera que per

Ja lens present. volgul leelnr.
aquella mhxima, avni ja del domini públic_ que diu que "allí
fbil no hi enlra el sol. sovint

sufija de grane oberinres enearade s a nnigdmmi, permeti l'entrada del sol fina als raes
reenns. i en els ja ennstruits, i rpre això lingui
s' out n
ohrim firiestres que
almenys pugui e pirar -hl multa
claror i aire, perque estiguin
seca, je que la humilat es lamb d un hnn mitjä de conservació

ha d'entrar el melg(.."?
Inonant per cert que avni,
quasi 'la totalital de les malalt les (tan de les persones (-Ana de
les hesties). til prnduides per
micro-organismos. cal que els
agrieultors sitpiguen lambe, pel
cumple que els pugui temnir, QU'e
aquests tenen un principal milita (le vida i irexpansid en elä
lloes lanas. pestilente i seibrettit
si són f °setas i hunaits. Per tanl.
un dels 'm'Unas mes efieacos
per rnimvar la seva acció mama• per minvar da- seva
Linees de iota Torna de bestiar
que posseini. serä la neleja i la

extensiO dels miernhis.
I si nixb no pol• esser, Si hein
lenir els animals on 'loes
fosen i huraids, si eh; mires
els hem d'engrrixar tenint-los
al deval de l'escala. foscos, estrels. plens de hruffela.., valdré la pena de husrarlos lloes
timas n. en el darrer cas,
donar la retarda fins que en noguera disposar. Al fi i al cap
laldris immdc aixb que exposai•mas a un desastre qu e . a l'ensernS de perjudicar-nos a nosr.ltrrs, perjudirarem, anda el
contagi que vindra. segurament,
Ah; nostres vonveins.

Es una equivoraehl el fea
aviii encara en din, de tenir els
estables dels animals de lreball
tranyines. amb
aleas
eimenea que això preserva 'le
acolen matalttes els Sens halótants. enn) ho es el ileixar-lo s el
jtg massa dies, í sribrelot a lis
tia. cona ho es el no nefejar-ffns
les menjadores snvint i retirar..

R. Vi. Vives

En les Ileteries. i millor, en les
nicaomns i nitres ruciPes eilSeS grans
case, dc. producció de lIct de
qiio direelament i rima agrieulL•rs ens ateeten, tals eorrk la Dinamarca, sovint shi veu un cartell Ira -hl el manjar sobre': de rada
en /:11 110C bell ViStói i ell Iletra be.,
reorgan , tzaeM dels ServeiS•d ' apinso, com ho nie dile hi hagi
Ilegible, que diu: A l'encapçalament•
PrieUlltira i organitzar el traparets sense emblanquinar
-Cura que ha de tcnir el periecte Ilelec terrovia ri.
mai. •
Denles. ral esmentar, cona ter danés", i segudament numerades
En una Prntirnenrid pencar
garantia die : possibles canvis com les regles del Decàleg. les se- que el pure "es ri nre de mena".
d ' homes, que el problema auragUcnts, irwites de les quals, porten.
per nn onl la cura que
Ti es um ) dels que amb rnajor a inés a mi:s, una scnzilla
ceenmana la higiene. lant per a
inter.% s s'ha incorporal en el
i.--La vaca . és una maquina viven- des haliilarions que ocupen mara
programa del Partit .11:alió Paamb gran cura. Manota.
en ells maleixos.
1 Ciii da,
seu-Il ben poc treball i us chularit
no 4 lanlhi , en en (pie fa reAra tnatrix. en lo de subfeil-mein als rorrals le gallines,
sistitneies, lo ha una pe ova bel/ Ilet.
.2.-Un bou treball, perZt, bcn urdeliestiar de llana, rahrall, canipalesä. Vista reseasseilat I le surre al Meren) i la falta de pri- nat i facil, millora la maquina vivent. lla r, ele.. etc.
mera matéria dri pai r. . per ni
No: el pagas que estimi P.13
3.-Munyiu profund i aixi es desserdestinada a altres ilsna enrotIlari millor i creix cn
selle inteeeSisne. ha de ter mili
mes remunerad-1,-ms. s'ha ilielat quantilat la llet i la recOliircu mes
ene ripi n conselis nne Ii rInnin
un Brial deeret autorilzant la
ls hlglonistes, que nn ras de
imporlmiO de 15 mil tones de rica.
los tradirinns (MI, d'una manera
4.-Ilecordeu que la Ilet munyida
suere mitjaneard les condicion s
InnIn. en el ras present. V311 esdarrerament es la dr IlléS valor.
que s'hi consignen i que a nos5.-3lutlyiu ami) tina perfccia ne- 1rmenl-SP i passant tina generad()
nitres, agricultors. no 'm/s inen generari O : i annells ens
teressen.
tedat.
doten nue els estables han d'esAh! Em descuidara d'una al,
6. -Penen les (-Mes ben curioses
tar sernpre ben netos i emblanIra rosa.
i eis pots ben tancats.
Que hi ha
eerl del que es
7.-Empreu els ...stris propis de la quinar.les almenys rada any tina
diu, que l'A .juntament de TarN e rradn. i encara millnr barreragona. ci,ilal vili-vinfrinla per
jant a In Helada de cale una sn_
de
munyir,
netegeu
acu8.-Abans
Pxrallenria (en guara íul seu
lució desinferlant que porlria
v.'inatgc' h a ntrodifil 'en el radament la mamrlla, renteu-vos les
esser, entre altres. el lissnl n el
mans i euxigueu-vos-lets bé, anal com
Sri] presseipost 110t/ /in improst
y olal emprat n i in 1? per 1 1 0:
,10
cq•nlims per litre de vi? la mamella de la vaca.
eme les snlls n prireanerissen, han
9.-Munyiu seguichmictit i no paYo lt o Se. ... 01)1 fa Mol! PS.
d'estar ro p struides ele tal matrany. Juslament ara que es ren fins que conegueu que la marnella nera.
quo Pis Aries i arree:ario:u
mou tanla brega .i que es denn Cllä cornplemment escorreguda.
del )'resliar no I l nanin yermaengruna de snineid
to.-No estireu la inamel:a mes
ti;mria en elles. i airf i tel. per
al problema i le la vinya. la desde ia sera llargäria natu:al.
els e p sidtte Q1/0 hi ptieuin que»gravaeid deis viii., r11 11, 3 r • iti- enllä
11.-Penseu en el valor que ten,:n
da n . es ennvenient rentar ben
les darreres gotes de llet.
el paviment. emnrant per a mita
-""

El vi ranci del
Priorat
till terreny apropiat per ¡module aquest vi ranei Cs un estol de eom•s i comellars de
l e 'ru le Haeorell, ests, s migdia del proa de la falda del
Montsant, nnth Torroja al centre, Cake' a mig- jorn,, Porro_
Pobolcda a snLixont,
munt i (ira tallrps i Vilolla Ha:xa i ponent, i Lit Nlorera , anda
Seala-Dei i Vilella Alta. al peu
rIel Montsant. Aquesla es la 1PIrra apta per predi& els ranns
el sue dels quals, fermenta' i
r1;ina aquest vi mainel

earaeteristie del Priorat.
Ira d'aquest chas, pudran
obtenir-sc : vins ile mes alla gra(Mach.; Menhidira i ben elahnrals, preferibles en color i al1 res enntlicions ron) a vi de
l'any; psrisr de cap de les ina71PrP,4 vins d'envelliment que
donin el Miguel caracteristie
del vi ranci del Priora!.
Ara he, dbiera mes arnunt
que el vi t'ami del Priorat es
feia arnb rls
feia sal i que
anys. Ilo (llena i lun repetirla peremprat
que tot procedinient

ni e
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•

-
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R.

noralin en t. l'esearxttfora pa I eix

raes per l'exen5s d'huni'.lat que
no pas pels freds.
La repruduccid
pul fer a
llavor i per resolts. Per llavor
gaire m' ad'', por la) eoln
molts deis peus quo DriX011 binen cap al card; el sistema mes
correht es el de resolts, que
• fillols que la rdaiita produeix lateralment a la base de
la tija. Aquests reprodneixen
lid:a/rural els oaritelers de la
planta 111:11'r. Es 'remo) anib cura Irr -ni
de Iretire amb
unes qUanles anelS i que linguiri ja '.1e tres a cine tulles.
A la planta loare se li deixen
un pa rell que serveixen per asb el: t irar la vollila de Fans..
La ptlantació deis resolts es
fa a la lardor n a la primavera, encara que la primera época aeasleina a esser qa preferida; en aquest ras a la primavera Se subslittleixen la plantes que no han pres.
Ea alguns Ilu o s aeostunien
a posar els ressolts Pli in viver
i .or rereacear_to; lux?, fa que les
plantes prenguin mes faeilmont
al n i n rup i siguin mes vigarnses
pern no es neeessari.
l,a distancia de plantació es
Nariahle; en general la disläneia eiaTeni si .1 Asser nie l'ra erntirnettes en la re'riglera i d'un
mere o int metre i /mg entre

durs rengleres emiseeutives,
Els marinas s*empren per les

plantarles -que han de durar
tres anvs, •

Tarnhe solen plantar-se en
guadru, i aleshares P pos•on a
un !ludri., o 80 centimetres.
Les mires dr CM/re:1 hIírl po_
mies. Abans de la plantaein el
In' rreny ha d'esser treballa!
profundament, almenys a 31
centlmetres, rar l'escarxofera
posseeix arrels molt desenrotllades, i cha de netejar de pedresi de males herbes.
Por deepres d'haver fel la

plantad!, Pa dóna una regada
per aseegurar la presa; nl cap
trua mes aproximadament. nix.5 Os en romencar els freds,
es fa el ealeament que conetilucia un milà senzill i.prhetie
de preservar les plantee de lee
boina temperatIvea.

•

12.-Si noteu en les mamelles tina
anormalitat, petita ferida. una crosta,
etcétera, ira harregeu pas aquella Ilet
amb la destinada a &ser Inda.
13.-Multyiu cada d:a Cll una ma mema hora exactament.
1 4 .-Munyiu 1,s rnaleixes vaques i
en cl mateix ordre sempre.
1-s.-Consideren aquest trehall com
un de:s (me mis honoren.
I en mnits abres cartells s'afegeix:
-Vaquer, cura":
1.-De retejar molt les vaques.
2.-De dirigir convcd.entment l'aire
que rara a l'estable.
3.-Dc deixar que la lium entri Iliu-

rement."
Nanualment que aquí, en malta, en
la maieria (per ile (lir en tete - ) dels
estables, no cal pesar-31i el carta,

ja que. d:ssor7zdanicnt In1 cric del besmiar ha assola encara' enea jala:arta:ac:a i T'ergo:, ningn el Ilegiria.
Peri, prenguin neta els m'Oree vaeaters de les regles transcr:tes i procura IreureM el mil:or profit pose;ble, en la erguretat que hi trabaran
un lié i el faran als pabres mortals
que avn; ins veiem ebligals a bullir
i rebullir la Ilet per nanca de ein (anca i,. pugné en realitat no n'id
podcm tenir.
P. A.

PASSA DE L'AVIRAM
COLERA I TIFUS s'atura de

seguida anda el
FERMENTS
Demaneu-ho a les

a•

farmacies.
Laboratori Alsina - Barcelona.
Carrer de Banyoles. 7

TRICT(1 .1 MOLE;

1 CLETRAC

Tipus tanc de gran reneilrece.t. VI o C, el 12,Z2
HP. per a grana conreus.
Model alzó HP. per a vinyes, arbrats, hortes i arsonara. Aplicable a tota
mena de màquines amb
força motriu. Aparas
agricoles de tota mena.

0311E0
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llood l Solfa

18, Pea. Catalunya, 18

Inflar, 52 145n), 43

ira regadora de mil

d'altre aparen

per precipitar el seu ouvelliment es frontil/11ml; desnaluralilao el produete , satisfä la vo_
tiejanea dels traf manls i desalare

l lila Ila nierratieria.

manen

fenl

manera que passi avant
per damnnt dellA mares:, que lio
es l imarant mol!.
leal que una segada alinenns,
(111 0 PS renovin els prirest es ha
desinfertar les piareis i pan..
mente a rnh PeAmenlada soluein.
No en! dir ritme ha d'haver-In
gran ',etnia en les menjadnreg.
no deiranl. per a rilnal Vinent
els residliS de l'anterior, ja qua
solen contenir miernhis que poden ncasionar transtorna U?13El pon, d9 una héstia "porra". n ,o-nto% tnnAles vegades
"piare" el que p is enmiImt. per'
per ronveniloirin i per inslint.
es un animal (guión. , arnant de
la neledat,
si a ais hi afegim, per d e ser una primera necessilat,
que uns i nitres entatges siguin
complelament clars i de manera ene duran t algnnes boros de/
ilia hi entri el sol. haurem aconseguid la salid de les hésties i
la resolurid d'un problema reo
Munir per part
seus amos.
L'experiencia lia drmostrat
Oil, mutIs d'aquells microbis
moren si seis expensa algunes
llores al sol. i a l ltres s • estantrIneixen 1 paralitzen les funciona
de la procreacid.
Pansini, celebre investigador
Palié ha fet. desprea dels SellS
inIrressanffssims estudis les següents enindusions: La Ilurn de
sol indirecta, es die. Ila claror,
it ma mrid relardatäria Sobre

er lslesenrollle dels mierobis:
lltmm direela del sal te una noeinS esterilitzant. a mes d'una
n'Ira que relarda el Nell desenroallamenl; si els ralas de so)

1.:1 ¡minera rura que s' h a I le
posar es dedicar a vi ranci un
vi i te la lerra que hem dit lates
aniunt. procuran/ escollir una
elasse que sigui beta elaborada
constituida.
Per envellir-lo nn es neren.
sita tap teenic ni cap altra cura mds que una freshalsada
mayal. La prineipal ronsisteix
elaborar-lo. Per alada hi Ira Ale

serveis tbenies fir la Mancomunitat (I", que tofs els Cellers
Cooperatius poden i firmen ernrimar.
El Celler Cooperatiu haurà
p laboral. a %%ny MI 11.111111, donar de enpades de vi. D'entre
elles, el ¡acule examinarla quina
rimada reuneix mnniillrrs condicions per dedicar a Eenvelli
rient d'aquest vi s'hi podrä dedien r,
Al passar el vi a la rara, lloc
nn Ii i hagi Id temperalura 1:14
banca i mes constan t possiale,
ainh eslives de 200 a 300
1 res. s'ha d'eneapea l lar anda niguardent de vi bo.
fraquesl e»enpealarnen1 se
Tilos de parlar amb sma anea
d'extensiO . i si Deu vol en parbreva un altre dia.
V. Estrem

(1

Falset. rnaig de 1024.

1111.11.

Per ensulfatar
el Mes indica t són els

Nos a base de 2083
Demaneu fórmules als
magatzemistes de Drogues
o a Solvay etz C. •, Apartat
403, Barcelona.

rauen perpendiculars sobre Pis

SOLER i TORRA

HUI DEL PACES
EIs tiostres pregonas tenen

una forla CaraeloristIva
que, els distinueix d'una faisd

elnqüen1 de la classe pagesa
de les altres lerres peninsulars.
No caldria pas que en la Hintörin de Caralunya sribresortis
amh un i•ellen ealpirlor assenyalant una nota de cada capistoial leaatianjalefiritj•e [cintiló de Ilaidpaagdec-i

la
principal. Ni calina tarapoo
afluir el fet histöric de la influtineia que, la vida agrienla
des del ' fraidalisme, signifirit en
la rivilitzacid de Catalunya;
ealdria tenir en entante que cada fel, cado rrlaeid, rada actuar:id de la classe pagrsa es
desenrollla arnh un matís propi. ainh un raräeter definidor,
amb un segelll racial, que la
caracteritza erun a part essenctal d'un noble. Per convenee's
que el pages rabié no es ni
en lernica. ni en proeedimenls
ni en aspiracions, ni en ideals,
eom els pagaseis dels altres ¡mides de la lharia, cal, mimes,
Fassenyada observació del verilable pagés de Catalunya de
l'epoca actual en la seva
eid técnica i eIn la sera intervoneit5 en la vida del poble,
volea) donar a aquestes
raHles. dedicades a l'elogi del
pagés cataln, un sentit dniert-

VALORS CUPONS- GIRS CANVI
Regod e os to s rts upes ( el Pules Interior, Welter 1 tiforlittatle 4 p er 100 1 Tresor 5 per 109
venciment 1

de julio!

vinent

gestas cultos del tan" Hem
ja en nitres nombrases oca
Sions quo la cullura agrien!
di Catallinva ha arribal a un
altura envÑahle. alireu amb u
sord (Cimpareialitat l'esta
de cultura agrfeola a les &are1 erres peninstilars. Imagineu.
vos en lógiea deducid da.

tpinst rslat d'endarreriment
pinrahle, com serà el aaaès
d'arpiells paisos 1 caminen
en mili els que d•hoixen ea b
rala lronia el nostre pagès
T'ella forma que herr, anota:
abans, pertanyen al grup den
rnenl i exelnsivament agrieola.
que .prrlenen descobrir .;etec.
Altrament grti rein 1 prtdriem as- les d'altre sense adonar-se que
segurar q110 en aquesles eir- elle slut hereus de la iraperfec1 . 11/111S1h/lri°S Pi nnstre humil ar- ciO i de la ignorhneia.
tiol d e t t nmr.e i pula/cal semblaPagbs català de l'occident
rna que Mirla passat per un es- Catalitnya. que sents de prep:a?e
tudi anat4tnie.
remnr dr la mar. que serra
l'art agrfenta de l'arab; aagi3
f-'n:min gironi que polo gamitar
iviz?nS
al rnlratala. Per deseriure% 'uvariahlement, s'usa una f.irmula rall mediterrani la blancor p,rellenen
temida
en
saó:
susbir
del ti-millo (le lit vulgaritat, talalloydath iclidalra del Segre .ea
alma: tipus groller. barretina
brsa la leva horta exhuberatr:
0 gorra musca. espardenyes
en y etados i (•ostit, de pana; mipa g,es. /la rceInnf trobaltador
rada i lavar i expressió d'incul- afavorit potser .nr•I sol de la mit.
tura total.
tal; pagès ratalä veritable
Iternrden armen 11:1mix
serves la noble tradició d'aqu,.
riost
que has.rin Ni st Ila pagesin catalana, els
infinita!, de vegartes i que ens sfrnbal racial.
fa grat. nle trobar-ln sovint linnocant una l'arel d'anuneis, que
serveix de reelam a la Illet condonsaila "El Pagbs". Dones,
be, crec que aquel l pagès,
reeldzal en aquell arduo, arnh la
flor a la boca, mi es el narres
enlaté que s'imaginen els (ve
mimes manejaren Catalunya
veure-la en el mapa al nortlest da la penhasula anda ‚Inc

precinsa rabellera pirenrnea
que es decanla en tronos unidoren. dol a Franea. Per irilerpre!ar u aloa quo elle ferien del
ore gas ratala, aquell pag4 de
fin itaura de tenir
aquella noble expressid de linnhomta; hauria n i e tenir una fr',da expressió i un gest sitie--

Destrucció de la forfíala (ti-sora)
Ele insectes ortimters. forfícules (cuca tisoreta), són uns grans enemies
les flors. Quan envaeixcn els jardins
aviat es deixa coneixen la seca aceré
destructora. Sintrodueixen dirime de
Ire flors, clevor:mt els pélale i adhuc els
primers brts d'algunes hortalisses
plantes d'adornament. Ataquen també
de vegades 'els fruits doleos dele quals
es nedreixen delitosament.
Tenen cl costum de rebullir la claror Id dii. Deuen tenir alguna e stranya afici6 romäntica, perque de
dia cerquen teiugi en les despulles segetaN i fullee baixen, i esperen seinfre la nit per dedicar-se a les seres
tasques destructives.
En cas d'invasid cal precedir de la
segtient manera: posar a! seu abast
eombrasos petits feixos de ramatge.
eue elles ataquen anal, predilecció; el
Imite buit del salir o de la canya-canya de Provenca-tarahe Ii són un asil
preferent. En les plantacions recents,
per defensar-les dele ames de la forfíenla. es elistribueix diversos pals de
fusta a Calima de les plantes amb un
test de flora holcat i préviament P/137.
nit d'herba i iullatge humit. Es ad
gran funja d'aireare aquests inseetes.
Per tots aquests 51,SITMe5 de cavar
la tisora cal aprofitar la primera hora
del matí: :ce forficules alesheres es
llenan a,un foc de brossa n be dintrc.
una galleda cl'aigna amb una petita
quantitat de petroli.
F.ls local, dcli jardins dt vegadts
tantbk sin envaits per aquests chspe%
sers desagradables: en agilen t C21•
tammen 11., rmicainent i ee crema entre. Després. és clac, cal anejar in .11
be cl local i procedir a una neteja rd

gorosa.

BANQUER S
RAMBLA ESTUDIS, 11 1 13:: BONSUCCÉS, 11 3

tre d'ovar, hauria d 'esser uri
altre ti1nil, anda un le
a•ho,
inculle i no %muna nie dur'
la breen aqueila flan que hi
duen tul s eIs pagesos 15 ca,1
lunya. Ells no se l'imagin'r
pas amh cap flor bella a la
ea el pagi•s
Pera nosaltres sabem, per.
qué hem visent la vida agrio,
la a Catalunya i coneixem
mament la psicologia del pa
ges catalä. que aquest no co
eeptua l'agricultura cona era
professiO, sin.", que, enamora
sentint per aquesta ciencia
la seva vida la fe d'una relig
Iluita i treballa amb la yc,
CO! del que adora els mister
de la terra que serva tolo e
tresors i lotes les riqueses.
El pagés enlaté es dele p

Soires "Sol Jordi"
SUBLIMAT (flor)
REFINAT
FLORISTELLA
TERRO8
CANO

1 J. Espinás aut

La claror do la vida cultural
va envaint tal s rSls rocha
s'endinsa a Unes inexplorats.E1
Finges eafalä lleva els esbarzers
neteja el t'ami, afavoreix e:pt
de la ciéricia,
Es gener.is, ama la tema
(fina immensiment, ferretars.

sistitinr, inear,sable, i Ter!
anda infinit fervor da trathea
que el lliga a l'art de la trrral
per damunt de lotes les can',
lertsturnes ramals el paces
lata dura censure. com un alta
sfmtinl, aquella flor a la bea
que mai no es marceix.
Comience de Bellmunt

Pels arlmals rcsnado
Hi ha animal, de treball que ter.:
el mal vid de renegar la fusta de :(
menjadora, el morral i altres ebjecm.
S'ha assajat de posar als mttn'e
aquelies cadenetes de ferro al capd
val). Ii ran! a les morralles, i apere
planxes de ferro també a la tena
la fueta.
Perb i ha un niitjä mes sentir.:
Mei bucal: basta untar-ho tet atr.l
un saltó neg7e, i veureu (ine raninul
en provar de rosegar, ho deixa de seguida.
Tres e quatre vegades d'emr;,
aquella untura en tres e quatre
bastara perque se'n desvelen.
Un nou farratge
FESCO-

S egons sha experimentat en
la d'Agr:eultera rl. Cambridge. el ü

la-50'.constitueix os exceHent farratge

que cl hestiar retnagant principaltnenI
seI menja amb molt de guet.
eas:at
A l'esmentada Eeccla ee
la dita planta en verd per a eS.SCr
uads després de tres mesenéster de 45 OPti
La producció
de substancia venda per hectárea.

L'assalg de la

lot per

l'al c o h ol
Lec grane fabriques de irán:que
i formalges, u:tra cl' aparells de
disposen per a la determinacó dt la'
cidesa, n'empren un de sensillissimet,
fe.
re, ésser assequible a totes les
Ines, cree que entré que el coneS,''
En un tub d'assaig dels trae *11
en els laboratoris quím:cs,
io centimetres cables d'alcohol nee"
i de bona qualitat, juntant-h ist
g&da t centímetre cúbic de Ilet.
guidament es barreja fortam enl i
cap de poca estona queda fet
rimen:.
Si continua cl ltquið redes
moment compacte. la Ikt esti en In,'"
cunch.cions d'acidesam pera si s'netre
que en estar en repta agiten' ese_
gula, la Ilet Es icida i ho
tan quant ah coagulada edit

e

• fa
Dissabte 7 de juny de 192I k _

LA

ELS ESPECTACLES
-TEATRES-

Teatre Català Romea
Telefon 3500 A

Avui, dissabte, a les den: debut
de la companyla Simó Raso
Estrena de la eomedia de Pérez
Lugin i Linares Rivas
CURRITO DE LA CRUZ
El mes gran exit de la temporada. DPIlla, dilluns, tarda i nit,
currito de la Cruz. Es despat-

va a comptaduria.

11.441.4.0060444.4*»44.44os

TEATRE TIVOLI
Grandiosa companyia de
sarsuela. Primer actor i di-

TEATRE NOU

TEATRE TAL1A

COMPANYIA DE SARSUELA
DE PEP VIRAS

Companyia de etombdiee de

Diumenge. 8 de juny. a les 10 de
la nit, esdeveniment artist10.
Cartell monstre. 6 actas, 5. Mies
obres, diles. L'obra en tres artes. de grandiós éxit, La comtessa de Nlontmartre, per Empar Romo, Marta Severint, Pea
Viñas, Miguel Miret, Enric
Torrijos, Modest Cid. 2, El gran
exit en dos itetrs La montarla,
per Emil! Vendroll, prenent-hi
part, a mes a mes. Empar Romo, Maria Severinl, Pep Viñas,
Modest Cid. Fixeu-vos be en les
obres i en els interprels. Difieilment es trobara raillor conjunt,

Avni, dissahte, tarda, a les
vino. Malvaloca; nil. a un quart
d'onze. El beso de las centurias.
-Demh. diumenge, a dos girarlos
(le quatre, El rayo; a les sis , i
a in quart d'onze. El beso
de las centurias. Dilluns, 9,
comba de la companyia.

--CINEMES64.444•4444444444144+414444

Gran Teatre Comtal 1
Gran Cinema Bohemia

TEATRE APOLO

Mestres directors:

Tourné ', Manu e l Sugraiies

Josep Espelta, Gerard To.
mäe i Ramon Gorga

Avui, díssahro, dia 7. tarda,
a les rime; nit. a los den:
Entrada I butaca, 2 pessetes
la famosa 1 popular revista tla
21 quaillios

dissabte. tarda, a les
cine, a preus populars:
DONA FRANCISQUITA
a les den: Reposició
LA SUERTE LOCA
i LA GENERALA

I K...!
Les naves ambres en rallen

44..e...~.9...1.89...,~
4.5iS$..5..4444.44.....444.....
AUBIN LEONEL.
Exil Ir Psketell eirinie, renal.- / Monumental - Pedró
tit en 2 quadros:
Walkyria
DE MOSCOU A MONTSERRAT

Campanone
e+4444451,11114ffleeeeteeeeeet,,4444430.04~04+04444444.

TEATRE NOVETATS
Temporada d'istiu
Companyia c O miro-dralliäIdea dirigida per

Gregori Martínez Sierra
procedent del teatre Eslava,
de Madrid; primera
actriu:

Catarina Bárcena
'Aviii, lai-dr.. a les cine, matinée popular. La rotn,iia
, r. tres ;ret e s Adiós Jurentud:-Nit, a I c s den: Estrena dd nou i brillant espeelacto
IDEAL CONCERT
1. Lola, Lolita, Lolilla y Lo.
16, pas de c o media. 2. Sala.
mantina, quadro 51e
s salamanquines. 3. Los
milagros del jornal, sain,t
en un note. 4, El cabaret de
los pejaros. Imitar») d'una Z
e strella. per Calarina Där- ¡
f t'erra. Dansa espanvola.
per
Iarra Esparza. Tangos argent ins. per Esparventi.Diurnenge. farda: Las hijas
de! rel Lear. Nit, Ideal con.
cert.--Dilluns. farda: Pig.
maltón. Nil . Ideal concert.
Es despatia a eomptaduria•
I

Colossal repartim e nt. Magnific
deeoral , original t ohbo g n lt. 150
artistes espanyoles i
res: 251)
250 vestits nor/s, 250 . Eid.
täs fiols gratis art;s

BRIXTONS-BROTHERS
THE MAURYS
NENETA J. ARTERO
BONETTY
AN1ALIA PALAU
J. SERRA
ANGELETA RUBIO
Entrada i butaca, 2 oessetes
•teeeeeoreeirt.weeeeeeer.
4
TEATRE POLIOR m A

Al 111, dissabte. tarda,
de eine:

-1144.440+0404.4444.044~'
Teatre Dmrrelmia
Companyia do comedias
DIAZ-AIITIGAS
dirigida pel primor actor
Manuel Díaz de la

1 Elegant cinema de la intlAvul, tarda I nit, esplèndid
P ROG It A MA

WILLUINI S. HART
FATTY
NEGRET AFRICA
Café Orquestrina Orfeo
. easoes44.64440+04.4
+4-se-s+;,.s

Haza

LECCIONES DE BUEN
AMOR

feta expressament per a Po.
pelaDiaz d'Artigas

44.4.1141144114•04.04.1544.24+0.11,.

diumeng.e, tarda
nif. El reloj de Saturno
Lecciones de buen amor

Corapanyla bIspano•rriolla de
NERCISIN

0+00111n44.844.04+04400044+ELDORADO
Casen de

varletate

dissahle. farda, a les
einit. Nit. a les del/

SERATA D'ONORE

de la in Ilissiiiia rancune
ti-I:1

GOYITA
Debut (le la dansarina
'• MART CHELO

en los s,--%es ¡latís.), orit..n i Ha!, Colossals pi .;_;Ititilles
Notables petlioules

Exit tl" la formosa dansarina
CUSTODIA ROMERO

Presentad() de l'espectacle
meravellós i fantàstic

444444444.6.4444.444~TEATRE NOU

OMBRES EN RELLEU
Granclibe ball dels famosos
LES

Companyia de sarsuela es.
panyola del
Teatre Còmic, de Madrid

equilibristes
LES FRICO

La bella i popularfssima al'.

lista

GOYITA
Repertori /1011 5 exclusiu.
LA

DEBUT
Dimecres, 11 de juny de
1924, a un quart d'onze
Estrena de la sarsuela en
dos actas, de gran exit a
Madrid. 80 reprosentacions
a ple teatro

ItiquIssima presentació
L'ovacionada i celebre divena

NITTA.J0
ncada E N miau;
Demà
LES

orrTA JO -

LA LINDA TAPADA

LA

Via

Layetana, número 18
lelefen 1371 A.

programa
extraordinart: La casa del mis-

teri, projeetant-se el seté
bl e do lan colossal super_serie;
"Alma de DIOS", grandiosa pro_
uneriM espanvola. hasaila en
roltra de l mat e ix titel, pvls notables artistes 'reno Alba i .loan
Bona ft); Entre l'espasa 1 la paret, inagniric fibra. interprotal
pel popular artista Charles Ptity.
Salomé, gramliosa cinta (l'epoca. t • r e ariö de la divina
artista Alla Nacimowa: vedgu..
sea d'un bebe, cinta eimilea
gran 1/l'Orna. - Derna, a la nit.
l . strona rIel %ante i darrer 'libre
de La casa del mistar'. - Digrans esdevrinnients.
tre elle La tragedla del Folies

;Zarpare, scpri • IlS la Filyclla
-Caballero Audaz"; El manlqui
ce Chez TaquIri, "Gente bien",
per Douglas Mac Lean,
i d'altres.

031144
COL

ISEU1

Telefon 3535 et.
dissald e. est reno le
PATRICIA AVIADORA, ortmt•flta fidnie.r. per Dorotliv
Gish ; grandiéts exit ile YA.
TES L'EGOISTA, (Irania ,t
l'Orst arnerica. per Williant

S. Hart i Jano Novak, PROGRAN1A MURTA: LA NOS.

TRA QUADRILLA, pel ne-

gret Africa i els SAIIS coropan ys. i NOVETATS UNI.
VERSAL número 101.

AVIS: Diumenge. inauguran () de la !AM/watt-1 (pis_
Noms
a una
sessió a la tarda, de dosl
quarts de cinc a viril. SER% ENUMERAR.
1 in.

44444444,444
41101111111111BEININIMINIC

GOYITA

i a la carta. Magnífics da-

Grandiosa vebllada mixta de

D'ONZE

boxa i Huila greco-romana
5 grane combats, 5

110.

Bruguer . Garcia

i BATEIGS

•444444.00044440+4404.11404

Masco - Roca
(»RONES - LEROY
Vida) . Solé

- - ESPORTS - -

MacisteAnlével
Entrada general, 2 pessetes
2.• class e , 5 pessetes

Carreras de Cave - Reme
Novena reunió

(Derne, diumenre. S de juay)
l'remi FADRINETA, a les cinc
de la tarda

Entrada, 'hure circulació, 10
pessetes; general, 1'25 pessetes. Entrada de carruatge, 6'25
pessoles. Venda (le localitats,
taquilla del teatro de Novetats.
Centres de Localitats i taquilles de I'llipörlrom. Servei especial d'autOmnibus i do taxis
des . de la Piara i r Catalunya.
Servei extraordinari de Trarn-

.-444.e..~44444..eace.GRANS REGATES A
REM
Camplonat do Catalunya
Demh. drunienge, a dos
quarts de sis de la tarda, a
1 extrern del raoll de Barcelona

violinista
Progiama escollit
Invitactons a la Casa

Werner

Talaron

4+3•4•11•04~4444KF4•044-5-G-i-2•31

parc deliciös
Propi per a tota mena de
banquefs
SEItVE1 GARBO

Garrota
"La Dolores", jota.
Breton
Entrada, 2 pesSeles. A benefici

de

l'Hospital de la Santa

DIVERSOS '--

Magnifica jardins
Oberts tarda 1 nit
l'eniocionant
Darrers dies
i.lraccit4proeedent del Circ
drusoll i tiel Cave d'Atraecions,

de norlin

ELS CAMPIONS DE L'AIRE
Voseen:1H, a plena nat m'alosa.
M. Odeo, le cochon comique

1

Atracciú grotescament còmica

allii•11141•1441016131111111611411/14311•11.111314114.134111•OBIllIt

lluentor del vostre veatIt
dasaRarehtera amb MARA-

a

Una SALO MIAU

°madrina Sutid

Sextet Torrens

• Avto, dissahle, la einta c(unica Heredia hereda; Darreres
n caceres a l'Africa meridional (rxrlusiva), per l'explora(l1,1' Lluis Shuman; La reina de Saba (exclusiva), marca
31-Fox". ereacii't de Betty Blythe. Preus do costura.
81
NOTA: La reina de Saba PS projeetatiO sencera. tarda,
.a les cine, 1 nit, a les; deti. al Sal" catalupya , i a los sis, tar_
Elda, i a les ',lizo de la nit, al Saló Rin saal, i Les darreres ca:
ceros a l'Africa meridional es projectalid, tarda, a les cinc i
ond, a les don, al Sal.", Kursaal. i a les set de la tarda i a dos
d'onze ,Ir la nit al Salí) Calalunya.
a quarts
Avni, (Ir sis a vuit, i denla, diumenge, a la sessió
EllIlIl d'onze a una, es ilespalxaran bulaques nurnerades per a
ia sessió especial de les sis de ( l oma.
Dilluns, estrena: Clarete

Creu

TOTS FUTIES

TURO-PARK

44442.444•44•••••••••••••4440

Clave. 800 execntants
Programa: El pom de flors
Les flore de malg

pa nt ron ima. Uzandizaga

normouniumniumatimin

Un saló magnific en un

52 sorietats eorals de la Unió
de Societats Corals i Orfeons

"Las golondrinas".

, i4s-s d-e , ..12-1.4.644474+64-bes• •

--

JOSEP ANSELM CLAVE
centenari del seu naixement

en el

Juny, sardana.

A la Courtinnr• . Forran, 33;
Centre de Lovalilat s. Placa
de Catalunya. 9. i exclusiva
de revenda. Ronda de la Cutversitat, 20.

CULLERETES
,ti
230 4

Homenalge a l'eminent compositor

programa:

Moldes Ochoa. Pelai, 50;
Ca I dtls, Porta ferrissa, 111;

emmeemeolemn

PALAUS DE raosTJuics
Denla, diurnenge. a Irs sis de la
tanta.
CONCERT MUSICAL -

"Guillem Tall o overtura. Restan'
Moment musical, Schubert

Roes:

111444esreee:Xefreeetreeee44-5-4

DE BARCELONA

La maquinista

Per a comoditat del públic es despatxaran entrades i Inealitats als següents

RESTAURANTS

0041445•••••444.

Els pescadora

entrada general, 0'65 posorles, timbres inelüs.

1.044~4.04:4444441144.4414441

3. • classo 3 pesseles
(Impostos inclosos)
Es despatxa a la taquilla
de la Rambla, de les /1011 del
mati a les vuit de la nit,
&hm l'entrada general. i a
les taquilles de la Placa.
des de les tres de la tarda.

Les esmentades composicions
secan acompanyades per la Ban(la Obrera Martinenca. Despres
(1,1 'innert coral la Banda Municipal interpretara el segfient

Preus populars: llotges amb
sis entrarles. 12 pessetesl

i
I CASAMENTS
BATEIGS
-1 ii
DINARS DE CASA

Ring t.' classe, 10 pessetes;

MI PAPEL

per fa sena qualltat 1 proa,
primer 1

essent

U N IC ESTOIG

cine per dedicar lea cenes cobtrtes a pus
baritel pot orenr al ptiblic, 001150 410s.
uterelser la seva

100 FULLES
I Una artIstica rototipla al

Eva!, per

10 CENTIMS

La Mercantil Barcelonesa. C. de Cent, 280

'ES VEN
aparen de telefonia sonsa
fils, marca "Goch", de tres
lampares, amb quatre auriculars, NOU DE TRINCA.
Raó: Barbarä, 11 i 13, impremta

a

Cafè amb Ilet

13

condensada

U

"El PUES"
Ii70 Ptes. pot

508 U U aamaz 88 ail 888 la 8 a. 11 888811 111 •31 111 81 11 111 111 aaNall

MERCAT

genVearpa ol r espanyol "Balear", 4
Main,, amb carrega general i 3
passatgers. Amarrat moll de le
Drassanes. Consignatari, Companyi
Transmediterränia.
Vapor espanyol "Collera",
Gandia, amb càrrega general i 4
passatgers. Amarrat moll d'Es
panya NE. Consignatari. COMI»
ryia Tronsmediterrania.
Vapor espanyol "Mahen",.,
vissa, ami) cärrega general
passatgers. Amarrat moll de. lbs
ralla. Consignatari, Companyis
Transmediterränia.
Vapor espanyol "Santa Cristina g
de la mar, amb peix. Amarras mol
de Llevant. Consignatari, Maride.
Vapor italià "Bellenden'', de Tia
ger, amb transit. Amarrat aten dl
Barcelona .N....Consignatact Phi
'ras.

•

Vabc0ild 001.4844

Vapor noruec "Sollend", en liast
cap a Almería.
Vapor anglis "Carperby", es
llast, cap a Lisboa.
Vapor noniec ."Older", en
cap a Burriana.
Vapor anglas "Uskmouth'Y
llast, cap a Almeria.
Vapor alemany "Alicante", aiiä
cärrega general i trinsit, cap a Sam
Vapor "Ascensione". ame
cärrega general i tränsit, cap a ye,
lencia.
Vapor espanyol "Riel y Tantee,
de trànsit, cap a València.
Vapor espanyol "Cabo Ratas,
amb cärrega general. cap a Lisboa
i escales.
Vapor espanyol "Balear", smb
arrega general, cap a Eivissa_
Vapor espauyol "Rey Jaime 11
amb cärrega general. cap a Pahna.
Vapor alemany "oJannes Ties.
rib.n", en Illast, cap a Huelva.
Vapor espa.nyol "Sac III", =lb
cärrega general, cap a Atraerla i
cales.
Vapor espanyol "Tito", amb el
bel equip, cap a la mar.
Vapor alemany "Tritérn",,.. amb
cärrega general i trinsit, cap a Turagona.
Pailebot espanyol "Joven T'agilito", amb cärrega general, cap a l'a-

lam6s.

Llagut espanyol "Conde del Ser.
rallo", en Hast, cap a Valencia.

CRONICA SOCIAL

emprant

aBesele Love.
n

Goleta espanyola "Lela Palie
mal", de Tarragona. amb canea

INI11111111111110111i1112111111111111111111211111111101111i.

ESTALVIAREU
TEMPS I DINERS

May , selecció "Capitolio", per

Vapor

"JUSTICIA SOCIAL"
I L'INDULT DE J. B. ACHER
El número 32 del setmanari socia.g
cialista "Justicia Social", que sorda
avui, dissabte, estä dedicat a Undule
de Joan B. Acher "El Poeta". Arpan
número pro-vida Adiar conté distingides signatures de la intellectualitat
i Ile l'obrerisme catalans, wi dlnix
d'actualitat jet- per "Shum", ex:traer
sament per a aquest número, i nudoTetrat i l'auto-caricatura de l'Asilar.
Els articles pel seu indult que por
blica aquest número de "Justicia Secial" són del patriarca de les ',letra'
catalanes el mestre An gel GitiMerd;
Gabriel Alomar, M. Serra i Moret.
Manuel Escorza, Ignasi Iglesias, R afael Campalans, Ventura Gassol, jothe
quim Maurin, Angel PC154214, Romair
Rolland, Crist6for de Domen«, doctor Jaume Aiguadé, C. Faget de C114
ment, Joan Fronjesa. doctor F. Atan:
tanyä, Roc Guinart. Joan Saca, An"
toni Amador, J. Roure i Torraste.
N. Pla iCarreras,* Josep bi. Pon
Sabater, Marina Vidal, Cot de Reddis,
Brand, Josep Llorenç Artigttes,
gel

Piten i Josep Cervelló.

DE LLOT J A

12 a 13
!D'anee errarais altarnates 118/60 de
H e ti
de
Faces Ealrem. o Andaireoa.
U» 34
40 " 40 lalsianes arruma &transites 60/65 de
deSi
BLATS
Fatons Extrem. o andaiusta.
46 • es
'Pelona . . . . . . . . . de
de
44 a 54
Patona calrangers
da
amad 5 Navarra
de
iLlentles.
105 • tee
de
39 " 40
43 " 44
Vece3 Amarra .
fle
easrena 1 Fianza
Guises . . . . . . . . .de
et • U
39 " 40
de
39 " 40
VereS Sagarra
de
EstremadUre. . .
115 • 86
I (Preus en pestielei 100 kg. mob $ao
de
tieCes AndaltISla
37 " 38
de
Anclalusla dur (arme sic).
, damunt carro al2111.)
Verrs estrangeres
de
da
de
Veces Verdea
tl•cetis en presetes 100 kg. sanee sao
76 • 77
1
de
Escaiola Andalusla
Catalina segó origen.)
GARROFES
do
• • • • • •
Esca101a Mande
...e.101.
de
.
de
Escatola Plata
,itere
411 a 1•
di
48
•
49
; Negra Finaren
Mili
estrenar
de
FARINES
47 • 411
de
11 • 45
',legra Cundid
de
73 a 125
Er 5
48 • 48
de
reyes
Maleara . .
S I " 62
da
T UL . . ,
45 • Hl
Si • 41
de
"
Extra »Cal
Roja
1
negra
de
59
"
59
1/2
ereus
en
pessetes
100
kg.
aMb
saz,
de
. orrent Idetil
boira EistsaaCl '(II 1/2
daugint carro aqt11.)
00
. ill • ie
de
manca entra *isleta .
4.
Mallorca . .
;do " 59 1/2
castena
de
correas.
m anca corre
(Prella en rala 12 Itl. ~Mi &Mi
44 " 45
da
Balsa • • . . ..
aduana carro mula
LLEGUMS
•
"
•
•
•
•
"
"•
•
&retas en pessebis saC de 100 kg.
,
Clannint carro aoll11.)
Al11108 -.""-FARRATGES
AMO primera
a.
Donaba callasperra
6 a • ve
150 II 126
de
DESPULLES
de 1 1/5 " e
Bomba
110 e Hl
atrais sezona. ...
de
de
76 " 77
da 5 1/1 "ß
de
Especial
Palla nargueta
;camero 8
25 a 28
711 " 74
4 - 4 0/3
selecte
de
a
Palla curta
Número 4
de 23 1/2 a 24
de
de
71 " 75
de
Pulla d'OlIVert
hegOnel
20 " 90 1/2 ahusas
71 " 72
bel' llocb O
de
Trepadella . . . . •
de
Terceres
, le 1/2 " 19
41 " 42
de
(Preus en pesaelea 40 U. dadsuos
Trencal
ouanes. .
... ti 1/2 " 18
(Preus en peasetea ese de 60 kg.
carro aqul.)
DESPULLES Ill'ARROS
411.10Unt Carro aqul.)
..--0--.
52 a 55
de
Finita . . . ....
---.---Polpa
remolatia, eatraugera . da
assen)
de
23
"
95
1/5
Cilindre
(farin
:
.
.
.
2
ddde
17
1,:
,
a.
..
Menta tormo)
t
Polpa
remolin
de
PUS. • • • de
EscallIal
.....
regonet
de
e
Tulló
d coco
1 e. ft
ET
E8
810AG
Enhila 111555a. . . . . . , OS
100 n tea
1-171111/ «en 'no.» dusheie de 7.0 ¡M'A, 14 1/2 " 15
de
Castella. . . . ..
(Preus per 100 kg.. ame aae, dBseudo tac. damunt carro liqtd.)
131 " 132
e•
de
Mallorca
Muta carro UPO.)
, .
.
.
de
CEREALSPral. . . . ...
.
1.18 " ¡PO
nsuanzeries blanquea
de
.
CE
Estrangeres
%t'inane
.
de
55" l°5
VAGONS AR1II3ATS
de 36 3/4 a 37
Mareas 551151 5704
e•
de
au " ao 1;9 urgen • • • • •
.
de
e
iloreac Plata n011. , . . ,
ESTACO B. t. B.
CIGROTIS
37 " 37 1/9
da
.
llorooc Plata ven
..
„
/5
de
Dial;
3
de
marina:
5
derfü.
.
Salte. . .
• • • . . . de
de 28 1/2 " 29
Ordt Extremadura 1 Iganaa .
IESTACIO OIL NONO
iis a ;le
Blanca arriarais &tram ases 14/44 de
44 27 1/2" 28
Clvada ExtremadUra. . . .
14 de blal; 7 de turna; 1 de elYa•
155 " 127
. . Blanca arrugals olfarnales 48/50 de
.
.
04
Gimes NO
115 " 157
da, 3 d'ordi.
Blanca arrugats sitainates seas de
is - 43
de
FasesLI retal .
l

La
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Esplendid servei a coberts

DES

MERCE COTS

Quintana. 5

Valeolle osIONI8
norme "Sproit". de Zreagg
amb bacallä. Amarras mon tältMe
ralla. Consignatari, Értherg.

lons per a NANQUETS,

pianista
¡

' Can

Arenes de Barcelona
AVUI, DISSASTE, 7 DE
JUNY, NIT, A DOS QUARTS

vies.

1
:t. Dentir, diumenge, 8 de jupy
CONCERT
per
i BENET CE9ALLOS
violinista
i llurs drixeldrs
DOLORS BASTE

1

011111111~11111

Direcció: CAREO

1

04844,0884•84844844448.081

UNA VIEJA

WERNER

It. Car»ps Pujo!
Ronda de la Universitat, 31

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

VILLOSO. A les drogueries,
a 0'75 pessetes.

so, 1 reproducció de la liarsuela en un acta

ri.54+144444.1144414445944.6.

do perlas.

Dirnarts, nit. Gran fast!.
val do gala en honor de l'almiran i.ofientlitat de ¡'Es.
quadra Italiana, amb assistencia del PüllS01 d'Italia i

d' Eellaeche i el mestre Alon-

socia

Restaurant Turó-Park

AVIli,

-.4eeeteeeteepeee1144.4.044+11.

rIgorosament reservats als

.1\111. 8 La casa del mistar',
La tragedia del Folies Berge
re, El primer amor, Un marit
com n'hl ha molla, El pescador

Cinema Princesa

media en tres arte, de Denavente,

I

Beethoven i César Franck,
diversos obres do Bach,
Mozart , Mendelssohn,
Haydn, Wagner, Weber,
Borodine i
autors d e l'escota francesa.
La "Soeif, t1' (10S C.0110P11 s"
51111 1 , 5 exclusivamen1 contraelada prr l'.n ssneiarió de hltisiea "da Curti r ía" , tornant-se'n
de strgitilla a la capita I francesa. No donath. per tant. cap
nitre conerrl que iiquests tres
antineials

"e114.44441+14444114444..ee
A.

MALVA LOCA

larda, a un

Nit, a tlfl quart d'onzr. L'ontrornos Mañanita de San
Juan. Cinquena representa_
en) de Paplauthilissima

4140+1 444344444+44.00440440

de Par is
dirigida per Perninent
MESTRE PHILIPPE GAUBERT
Programes interessantis.
sims, andi Simfonirs

Exce/sior

La formosa
coniérlia en tres ¡retes, dels

diSSilhfr.

gormans Quintero,

f

ORQUESTRA de la
SOCIETE DES CONCERTS

Diana - Argentina

di s salit e, Pamplinas ma.
riner, La carta amcrosa, L'elegant senyora Blonda', La casa
dcl mi st eri , 8; "Alma de Dios".

quart

• 'e
Aval, dIssabte, tarda_ a Ad,. quarts .
.- h• cinc, gran inattnee popnlar. Mi- •
'aqueo arrib entrada. 2 pta.: re'
neral, (C60, I. L'entremes Amor i
Paralelo; 1I. L •a,nlaudida sarsiiela •
r. un arte Loe chicos da la recuas
la, prol g•nt-ni pan Narri-li ; III. ?
la revi s ta /1•• gran fair: El KM- ••
hipe Canam6n, triomf de Narrt-In ; ,ni. §,,, la romparina. :Lit. a dos
tplar15 t'U, den, I. La graet r• isa lar-.
I . 'irla en un arte La falsa de Aniceta; II. Crandlds exit de la re- -ca en diles »rumie s 1 len olla_
dr,s El prInclim Cailamdn, corintio,. ovanons a :5 aretsln; III. Estre na a E s pcnya de raerce!isit en
,,,, oree I arc e quadros, he Prat
Tren t I Md ales Ire li,dflno, a ll t01.
aquest ri n' La copa del olvido,
EL BOTONES DEL MA1PU
genial crearld de Narcism, el qual
ha representat aquesta obra ne.
l e :, 41, nolS a Bueno : Ilre .t . En ni
(ladro del enbaret el relehre canlant pollfon ilarnon Portavella
I

Cinema MIMA

FILON

14•0441•8.0•Pvireercarg•4044044.e.

4

TEATRE COMIC

464.00+340004444.114+0001144,
mitra

EL

EL FILL DE LA feARIETA
i be gorat 1A11 de bullera 1 •••drtial; ;,,
g , , ,I t ts de l'epoca, de la casa l'a- )
nhtia; models de la casa capena; 1
Landa; cornetes: nombrosa real- 's
parsena
e
e
Drma, diUM P rt ge . tarda, a le, una• ri•
I,. 1 roe. a les oni.
!
LA CAMPANA DE GRACIA f
o
EL FILL DE LA MARIETA

1
e

Mera JOUtatla

moda:

l

o

triomf de Mono.; E! carear Mejor;
El crin, de Maurici; Amor 1 oil.
Al dilema NIoneurvintal, aran esa,
renit iumi, Miss Venue, sarnosa
opereta rtnemato grAlca. »(aalen.
ge, , e : 51 5 Matinal d'II a I. VII:
Guasona La 111/a abandonada, prl.

Provenca. 260. entre Rambla i Balmes

Avui, (lis:sable, tarda. niritir/AP selecta. Reposici.)
EL PASO DEL CAMELLO
Nit, al o a 110:1:
EL FILON
Diumenge, tarda, a dos
q t larts
vine, especial, i
nit, a un quart d'onze , gran

ES LLOGA UN PIS

LA CAMPANA DE GRACIA

noia.1114.
Cl

Companyia oficial de criaré-

ARTUR SERRANO

a dos quarts

BAIXANT DE LA FONT DEL GAT
o
LA NIARIrra DE L'ULL vio
n .!. a Ir- nfu. EsPEVENIMENT
TEATItAl., ESTRI--2,A
de la tragt-romj,fia "N quatrr art . :. un prOler I epiler. original
d'anorbati s r Minitita.

Al si, dina-arde, exItst A lea
des del tron, per wartaff

dia del teatro Infanta Isabel
de Madrid. Direceiti) artística i d'escena,

444.1)444+04.044~....444
a44444.444494440444.044444
Gran Teatre Espanyol
I SANTPERE - BERGES

Dies 10, 11 1 12 de juny..
Clausura del curs 1923-21
Presentació a Barcelona
de la famosa

t SALA

I

/RESTAURANT DEL PIRE

Ässoclació Música Camera

per l'aplaudida

11I1',..cnIal,,

I Diumenge, tarda: Doña
Francisquita i La generalas.
Nit, Maruxa 1 El maestro

I

/

And , dI s sabte, tarda 1 ntt, tosanMental prograrna. Le g pr•IllettleS
forniques: Un marit oom no n'hi ha
galesa I El pescador da perlas; la
xanie s a comedia El primer amor,
la divertida El crim de Maurici
Chevalier; VIII i Farrera tornada .10
La casa del misteri, 1 rancressant
1111. de -El caballero Audaz" La
tragedia del Pollee llenero
Peina. la colossal serie en ('Inc
JOIltadeS La fila de l'hoeplci

sesssiossesgsseissessftires4

::CONCERTS::

MELIÁ • CIBRIAN

rector:

FERRAN VALLEJO

,

PUBLICITAT

les autoritats.

Impressió general
MERCAT. - El d'abir fou t'orca animal, veient-se /ton nombre de compradors forans.
BLAT. - La major part deis compradors eslan retrets degut a la competencia de les ofertes consienta de nata.-

rior. Això ocasione tambe que alguns admeten blats de pos rendintent.
Els ¿gires generes segueixen igual degut a que teta els compradora esperen eh; generes de la novena cenit',

bASA BAST1DA
18, PASSEIG

DE GRACIA,

AUTOMOBILS

Cärnionetes U

t2

l'anda

Pantalons, an aran stock

9Fi g niS

" 25'— a 50 "
" 5 0 '—a 100 "
" 505a 15 "

"

rsant

L,

en gran partida,

14,5f)0

PASTA NIX

n t, perfectament.
Noii quedará la cara irritada,

no

lu

sentirà cremor o irritació aespré.,
d'afaitar-se.

TORRA

1 2 7 3. 1:

la

S ' afaitarä rápiclamefit, asradable-

LLIURAMENT IMMEDIAT
PROVES I DETALLS A L'AGENT GENERAL

a preos baratíssims

::

Com.?

NIC •

2,200 kg ............ .
Xassis per a anega útil .de
0 1,2 .0 a
1,400 kg.

5

Afaiti's hé

LA REINA DE LES CAMIONETES
Furgó de repartiment, càrrega útil
LOCO kg., equipada arnb
ció i arrencada elèctrica..
Pessetes 12,300
Camioneta industrial, càrrega útil

yestit cenfeccifmat, fil. Des de 15'— a 30 Ptes.
" liar uta
" 25'— a 50 "
"

highecament.

Afaiti's de pressa

FRENS sobre rodea del davant i sobre diferencial, governades simnitänämrent per pedal. FRENS sobre ro.
des del darrera, governades per palanca.
/O H. P.
Torpede 5
Pessetes 12,750
6/7 "
" 13,600
"Beatenson" (tot tunps)....
" 16,300
LLIURAMENT IMMEDIAT

18

Els no3tres vestits coofeceienats i a la mida,
eón cZy pia deis mis distingits modela de París
1 Londres, i et.Is oferim a preus inversemblants
de tan rednits, i no olistant rivalitzen amb els
deis sastr2s uu:s curs i dc mis fama

P9

Af

1

MARCA FRANCESA DE SUPERIOR QUALITAT

GRAN BASAR DE SASTRERIA :: SISTEMA NORDAMERICI

" a mida, en fil

U N 1C

.

aiti' s

Eliminará el salió, la Lrotaut, els pa-

DE FUI, 139: Barcina

tets i tots els altres objectes tan exposats a cultivar microbis.

VICHY CATALA
-

1183 ock !f ie Barreis

de Palla, des ü

25 pie

GORRES, des de
1'15 pessetes
CORBATES des de
0'95 pessetes
PIJAMES, des de
10'00 pessetes
MITJONS, des de
0'50 pessetes
LLIGACAMES, des de
0'50 pessetes
CINTURONS, des de
1'95 pessetes
IMPERMEABLES, des de
25'00 pessetes
ELASTICS, des de
0'95 pessetes
CAMISES, des de
4'95 peasetes

Demani-ho en perfumeries. arosuerim
3. 5 0 pessetes tul>

.61C., al preu ae

v4rt

ee

poluciones nocturnas, espermatorrea (perdidas senunalest, cansancio mental, perdido de
memoria, dolor de cabeza, cdreos, fatiga
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de las mujeres y todas las manifestaciones de
Je Neurastenia O agotamiento nervioso, por
crenicas y rebeldte que sean, se curan pronto y
rad.calmente co, las

Grageas potenciales del Dr. Soivré
Indicadas especialmente a los agotados en la
juventud por toda clase de excesos (viejos sin
anos). y para conservar hasta la estrena vejez.
sin violentar el organismo, el vigor sexual, pro-

pio de la edad.

Vasta, 3 ptas. f
treall1. Rambla de las
Flores, 14: Pareada 6e1are. Princesa, 7 y pnectpalee
farmacias de Espete. Portugal y Arnerteas.

iffigamingemneffersimieWingralll

LA HERNIA
Curada per 50 ptes.

SECCIO DE CAMISERIA A LA MIDA
Popelin seda, zèfirs anglesos, percales del
país i estrangeres, des de 10 pessetes

cr,

aquest rusiods 1 prts.
MIllançant el nou 9ERFE
enibenat amere& SIC aparell Mute os
.e mulles que s'emmotl.a al co. com un 'wat, 00 es reasmeata
detectes dais ststemes (tanteen*. superanDlua en quintal. es
muditat 1 en ele resultats posen» de eontencla I euracul radica
Oc l'Utruta (trencanure). 5.000 Pesantes es ro ll aiell a qtia *
mccet el centrar'. 30 campera cap altra mena d'embenat
•
to• iguer 'elige chaca reure I atasajar Losen meraren» aparen. Amar» gratuito:os

II sistema »melca q
garantInt-roa que el robe» bu 04 al sestee dual.

ue hent »opta*. pene» 4*
asontecorenar ele »anta unes prora
1 ame abete» eneept,

• II 1 de 3 a 7. Gaga PALAY, Cura ames, 14 utocaut • Verateeta de

Del nostre afany de competencia n'obtenim
cada dia un mes gran número de vendes i a
l'ensems podem abaratir més els preus, cooperant així a l'onada de baixa que ha de millorar la situació econòmica del país.
IVOTA.—El• neetree

Relt

6

o

SOLARS

PI
in

EN VENDA

o

E
•

▪ VENDES AL DETALL

vi

Gran esdevenidor, ben
situats. peu tramvia, amb
façana als carrera d'Auzies•Marc,
i alees
Preus: OS°, o'6o, i t'ata
pesectelt el pam quadr at
Per haver-se vente ja
molts solars en queden
pocs de disponibles
Poden visitar-se els dies
de leste, de lo a a de

(Abanar clarear Dormitori Sant Franca»).
11 11 II 11 11 11 II 11 II II 11 II 1111 II Mi

▪

Correr Pera IV, 556
(tercie municipal de
Barcelona)

3

wi
e
to

higitnicarrib SOLA DE GOMA marca FORO, Box—
cait,

III

a

tall anglés, doble plantilla de cuir o

'5° 1,5"
• 14

a
in

•

1

▪
•

ii

11
a
•

Ptes. parell

Tipos da luxe pronaa baretIssIrne. Espardenyes amb llere
de geres, dee es rso possetos paren.

•

a

62

•

• Correr ANSELM CLAVE, 9 (Finl la los fla:13133)

•

•

al j11_111

01 II

7

deo,
,111

404.wit incemeee

•

eve-v4ie

E
E

E
u

rj:14

J.

E

•
1

a
a
e
io

el

II
e
111

Es

E
E

is

•

•

O

•

altres METALLS, da! senyor
MenvIngut 11 u16, fa saber ala
cliente i deznIs amintada que el
..epondent Joan Sal= no presta ja
ais Gens treballa a casa seva, ço
.7t as es compku a posar en co.teixement de tota, per a 1/m govern
— i efectes consegüents

FI

Dernaneu-to as cafés I Sara
V I LA

VALENCIA.

:: l'afta] 395 G.
a1*

IMEMEMILiaiiiii2111221;1112MEMIii3122111010

a

Eis cabells blanca. generalment,
no predisposen favorablement. Deve-

gades, ei tenir cabells !alance imposibilita de trobar una col-locació. Encara és pieor la situació que aquest mal
crea a la dona, que lo fa aparrixer
com a valla i que pot dcpendre la

seva felicitat conjuga' de l'apandó
precoç de cabells blanca.
No bi ha més remei que tenylr-se,
i si 's tenyea amb Algua
ningn ho coneixere, ni la de la uva
familia.
L'Afea deertIne ee use tintura cientifica I progressiva
que Si donara el seu antic malle de cabells. Voss2 mareix poded
aplicar-se-la. en alguna mimas. Es absolutament inofensiva i
no e'exposa al perill d'altres tintures. No li lacera le roba ni 'I
cutis, ni fa cap mala olor. Li farä desapareixer la caspa. aseptimara 'I acta cabell, el fortificarä, evitara lair caiguda. @asimilara Sur crekença i '1 suavirzarà i riçarä.

2
E

e

hilen:Trenes d'Orqueetra i Panda, Jazz - Llar:1. Trompetea i Sa-

xof ora Conn.
Prat:, bense cernpett:nda
P. PARP.AMON

Correr del Cante, 8, primer
nmeastamememednami
GOMA
r..rarau de 1014, 41 ,Itune. en CM.
ii.ne 1 l'actea. Pialan» en eta es-

r etreta Corte utta.lases, elle ten.
eP
f 'tdrtn Ter 7 lt

ToRRE

COMPRA-VENDA. 'reej.s•Rnei
del Centre, 30. Orase,. Ezontanna.

E
e

VIIIIIIKIMBIVIDMIIIIIIIIIIIMNIMIN111/8111118131:18818191111:311111111111181111181181118811/182

Arbtlrles. marre:lea torre arr..0
p oi a !leste Ter courort 1 ccsaadttal.
ea:nuca/oil, e 0. .41Di:des.

Set

d'altua 1 tint dos mll arbres t ,ttlIers, e n trt ni elleners, orseres. tunetller, 1 l
tres menes, d'unes 011t1 onarttr, tt
tens/0. tina terrera pari de ItS quia CO
pot regar. Hi tea rsp amb naben,lons
per el n.asover t el Itenptetarl. 4.1t 5tes
darreres rnsponftees. Fs tea irr
pessetes. Pan: Marta nnat110, cerner de
barrelona, n'amero 19. Matard.

E

PRODUCTES MOXLME:
.arabe defORLINIE Menea progrote l sa per ele »folie Planee t 6. • VE».
UTOR1 fe». 8 tnotffloule e.- POLVOS inett antenia., veo. • CREMA oren -e
lei •respereep Rae. - AMPO DEPteFfIlC5 (es m'ermita efervescente) .4
111.43140L IIIONTRY (sale llenero* per ato bena e• pe.): 320 SANIBEIley.rlerta per • regenerar el ueeil) 320.
getweertnite
E

11,gs,

11/PCTEQUF.S.
:,1.71raete:
te e rt, des de
resala,
t. truena. S. A. Pastelee oe la Pat. 1.
ARQUES
210 pesar:ea. Mallorca, sil.
aaa4 A
r1 Ir,on
mero 125, Intertor.
Roes

D44•11 »aleve

per a

Passalge simas"

DIVERSES

"

ZetebIlmente OALMAU OLIVERES. d. A.
Pasolz ao lo Industrio. 14. • luatatom

•

VENDES
al terme La
Fin A situada
de/ Va/Its, antb trIes ruines

d'AIGUA cHORLINE
3

0'50 pessetes les deu urimeres paraules i a
010 per cada una d'excés

COMPRES

De nada • Set arree, • O gas. le eras

g

A RtAfiNIONS

111111,11Ill !il il il til 119111,11111?!II!!!!!!!111111111!lligl li!lil ijIIIIWIJ119P.Ii i 9111101Mil !11111111111',Ji l l111111PME!I

CABELLS BLANGS 11'511 InCIS C1181'1111

a
a
1:

:iummanimmearimunii

PiANOS

I

-uporar.10,R. e•COng"d"P

•

KIIIIIMARAtniiiitaliallinalitiAMIffiltIltililltS11111Ullndilli1111:111111111911111011111115M111A01113
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CURADO S radicalmente por la

PORTANT.—Mitjançant la tramesa de 0'60 pessetes,
remetem mostra, centímetro, figurins I un sistema
especial per prendre's la mida un matelx, artlb tal
preclsI6, que lote ala enceraos que se'ns facIn resulten absolutament exactas.
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11 BALNEA111 DE CALDES DE Pi III (LIUDA)

Les millón aigiies del m'In en :a seva c/asse, reconegudes com a (als per les eminències mediques. 34 manantials dife
bota medicinals. Calebre estufa medicinal a 60°. L'acoin altament beneficiosa d'aquestes aigües. s'observa en totes-rents,
los manifestacions de l'artritisme t.eurna, gota, diabetts, etc.), i en les alteracions cräntques del aparell respiratori, tub
digostiu i anexos. Viatgo en cómodas automòbils des de Tarrega i fileyda fins a Capdalla. Dallt fino al Balneari deliciosa
excursió en bones 1 ben aparellades cavallerles, que proporciona l'Administració mitjancaat avis. Clima delirios i immillorabie durant uliol, agoat i ve tembre. Punt de partida per a pintoresques excursions als /loes mis notables del Pireneu s: •
Inf.: Lloreng Valirnitjana, Banys Nous, te.
Imasemagewei
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600 m. shri. Tocant al Moneatir de Pobret, tomba dele Reis Catalana. Aigua de la Font
del Ferro, el millar reconstituient natural. Hoscos eretrate per so gnu. de carrennes
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