œf: 110FILWIt UIVAIIIII L

ILL 11111111111 OS Tele; QUA«

DAMA SENTIR LA «VA VILU,
TOTHOR1 VNA D'INCLINAR

pREUS DE SUBSCRIPCIÓ:
DIARIA

ILDICIO
aseedona . . .

5

pearno ura tbernaa • 7111

Atea tisana. . ale

oteo palana.

III

lea. re
trInrantil

1 DAVART Li. UU VIREMOTE. g

e

PA HILE«

•
ANY XLV1—NUM. 15,741—PREU:

111111111111111111111111111111111111l111111t111111»111111111111111111111111111111111111114

BARCELONA, DIMECRES, 11 DE JUNY DE 1924

10 CENTIMS

3

Inainanimmuutimmonniiinuniniumumuninul

FRANÇA

1S

NOS INIATS EN Z PER ARA, TOT MARXA E101181 I LA CONTIIIIM

Ha durat

molt de temps que els periódica satírics catalans
fet burles dels Sänchez i deis Gutiérrez. Els municipals del
passat i els policies del segle present sortien sovint a les
es dels setmanaris i a les taules dels taetres per fer riure
mica el nostre palie. Mai no ha estat gaire recomanable ni
poc gaire espiritual aquesta burleria fecie I avui ho
ys que mai, perquè, de cada dia mes, cau damunt de noss mateixos, els catalans.

A les darreres generacions catalanes abunden, entfecte, els
oms acabats en z, i en general els cognoms castellans. Són
hlis dels que vingueren a Catalunya, i sobre tot a Barcelona,
el període que podríem anomenar de l'Exposició Universal.
Catalunya és un poble fort biològicament. Té la doble forra

sirnilació lingüística i étnica que s un dels més. significatius

a s de vitalitat collestiva. El contingent dels immigrats quesotmès ací a un procés de catalana:sació relativainent räpid.
aquest punt, i en altgun altre, Catalunya esta per sobre de
Its altres pobles, fins d'alguns que en les darreres promocions
la política internacional han ascendit a Estats lliures.

Així, un Sanchez o un Gutiérrez, o un Pérez o un López, o
Fernändez, o un Gómez, fills de pare no català establert a
taiunya 1 sovint de mare catalana, esdevenen catalans per la
gua i per l'esperit. Hi ha algunes excepcions. Si dels Mis pasals néts, les excepcions desapareixen gairebé del tot.

seesete„,,sees
.e

ases

lieseese
....tesn.— ese'.
Tot poble viu i robust realitza un continu moviment d'assoió, de vegades més pronunciat, altres vegades menys. La
rmidable creixença de Barcelona en el segle XIX va concenr a la capital catalana milers i milers d'individus i de famílies
la resta de Catalunya i de la resta de la península. &da intessant d'estudiar els fenòmens biològics, demogräfics, socia/s i
litics que ha produït la copiosa abocada d'elements exteriors.
n d'aquests fenòmens ha estat l'augment considerable dels
• gnoms castellans a Catalunya, entre els quals es destaquen la
'rie deis acabats en Z. Els catalans que duen aquests cognoms
són pas, en cap concepte, catalana inferiors. Heu's aquí una
tra raó que ens aconsella de renunciar a les petites Mofes
gars dels Sänchez i els Gutiérrez.
En altres èpoques hi ha hagut també onades o infiltracions
migratòries que han deixat senyal en els noms de casa. En
ps antic els cognoms eren adaptats, i això dissimulava una
ca, al cap d'ahrun ternps, el caràcter allogen. Els Peris, Gos.

Llopis, Ximenis, Ferrandis,

etc.,

són davallants de Pérez,

mez, López, Jiménez i Fernández. Si en les genealogies hom
pies pujar fins a molt amunt, comprovaríem que són pocs els
s d'un país que no duguin, més vella o mes nova, sang d'altres
ces i d'altres pobles.
Tots en coneixem de catalans eXcellents que tenen un nom
e familia acabat en z. Cada dia en trobem pel carrer. I alguns
ti ha que poden servir de mirall i exemple a certs Sistachs,
imjaumes, XatrucS, Remees i Deulofeus absolutament autócns.

(DEL NUTRE, REDACTOR
Parle, Juny.
La crisi presidencial segueix
inexorablement el curs indicat.

El senyor Millerand, no havent
pogut trobar en els rengles de
la majoria an home per formar
Ministeri, s'ha hagut d'adreçar
a l'oposició, i havent refusat el
senyor Steeg, intim anee del
president, governador general
d'Algèria, al quall s'ha fet venir
de presea i corrents a Parts, el
senyor Franeois :Versal, ministre de Finances del Gabinet dimissionari, s • ha volgut enearregar de la ingrata feina de portar la crisi al punt final. El senyor Franeois Mersal. banquer
i heme de dreta, es presentarà
a la Cambra i al Senat amb un
missatge del premident de la
República. Immediatement Uds
una declaraciú ministerial, sobre la qual posarts lo qiiestib
de confiarme. La Cambra immediatament fulminará. com un
llame el Govern ami, una votarle conträria. El Senat, que
farä? Es molt probable que faci
el mateix. Si el Senat vota en
contra de la confiauea al Govern, es produiran els elements
constitucionals necessaris per
dissoldre la Cambra. El president de la Repeblica—repetimho—pot. comptant amb la majoria datt Senat, dissoldre el
Parlament. Altra cosa no feu el
mariscal Mac-Mahon, precedent
exacte de la situació d'avui.
Ara be: no es pas fàcil que el
senyor Millerand es denideixi
per la resistencia. El seu gest
seria considerat com un pur i
simple cop d'Estat, el qual podria portar conseqüències gravissimes. Els cops d'Estat sera
possibles s'emes avui per als
països de tercer ordre. Aixf,
dones, si no es produeix a darrera hora la gran pasterada-

PETITA EVOCACIO NAPOLEONICA
fullejo amb curiositat, gairebé amb
2uptuo5:tat, el ¡libre que Elie Faudedica. a Napoleon, reeditat ja poc
les -Editions Cris".
No he tingut termas de crear-me una
a napoleònica; a correcuita,
hoces escaduc,eres, he Ilegit ale monografies i algunes raerán. Pech l'estudi aproiundit de la
del gran Bonaparte, és una d'a:es coses que hom es complau en
xar en el programa d'unes vacanperfectes--és a dir, d'unes vacan.
que no vindran mai.
No es precisament que jo sigui un
,apartista tocatardä, ni que expemt: cap enyorança napoleònica. No.
Poleim està molt bé sota la timaba
La seva resurrecció, poque trobis una atmosiera propital negada fó ra com un huraca que
-rnhraria d'Europa bon nombre de
do-napolebnides. Amb tot, no volpas veure-ho.
La suggestió que exerceix sobre el
esperit la figura de l'Emperador,
si no exclusivament intellectual,
tra qualitat prou pura per rebutjar
:seto, etiqueta partidista.
Ir, ha una plenitud en les ambide domini de Bonaparte, que al
costat totes les altres esdevenen
'toques.
ha estat ell, no SaMt Just, ni RoPirre, el
el qui donà el cop de graa la Monarquia de dret div.
El tron—deia—no es sinó un conde fustes recobertes de vellut.
t on és un borne, i aquest borne
JO, amb la nieva voluntat, el meu
iC er i a meva anomenada."
1 també : "La glòria? Me n'he sat: me n'he fet un hit i, per dirde pastada, Es una cosa que he
alhora ben comí, i ben
Qtx n'és de justa aquesta dije! No
aquesta atea:

coratge ve del pensament. La
no Es sovint sin6 la impidel periII."

tei seeme acabar copiant una altra
extreta del breviari d'aquest
'Atar inanidad:

La Política
L'EX-ALCALDE D'AMPOSTA.
Espontlilament ¡'es-alcalde d'Amposta sexyor Jocit Patas s1,1 presenta al !laja de primera instüncia de
Tortosa, qug Noria reclama.
"LA VEU DE SANT MART!"
• La Veu de Sant Martí, per celebrar
el tercer aniversari de la seta nairenfa, pubE:at u» esplèndid número
extraordinari, damunt de pasee supe
rigin e s grarior, ami, nombrara;
vas, etc.
Per molts
11.1.11•••••n•

IMPERI BRITANIC
Les tres alternatives en que
es troba el Canadà
Independencia :: Anexió als
Estats Units :: Autopomia
Ottawa, 10.—Aliir, a la Cambie' dels Comuna del Cenada, el
primar ministre ha dit que el
Canadà es troba davant de tres

alternatives, a saber:
Primera.—La independencia

completa.

Segona.—leanexió als Estats
Units.
Tercera.—En Estatut reconeisent slarament Ja seva situació com a nacie autónoma,
formant part de l'Imperi britänic.
El primer ministre s'ha decantat a favor d'aquesta darrema alternativa.
La diseussiii començà amb
mcitiu da 'ocorregut quan
signatura (Iel Tractat de Lausana.—Havas.

"L'home fort és el qui pot interceptar a son grat la comunicación entre els sentits 1 el pensament."
Veieu quines coses tan plenes de
seny poden dir-se des dels cima del
poder?
Carlee Soldevila

que ja no cal die que seria infinitament almoneda pels comunistes, ja que seria el suicidi
del Bloc d'Esquerres—, el senyor Millerand se n'animh per la
porta petita.
Amb tot aixb, és impossible
descriure la intensitat de passió creixent que hi ha en l'ambient polític. El repòs paSqual
ha estat romput i tothom vetlla
sobre les posicions. El fet que
hi hagi en aquesta Cambra
tants diputats nous, (lene un
aire especial dramätio a ila situaci5. Tot diputat francès que
s'estirni, en entrar a la Cambra
ho fa aneo el cap ple de les
lecturas i dels records familiars
de la Revolució. Tothom repeteix mots, anècdotes i gestos de
la Revolució. Tothom es una
mica melodramätic, i somnia
amb intrigues, amb clubs i amb
sessioos permanents. Tothom
este admirablement situat en el
papen sitie juga. Fins ara la gent
segueix apassionada el destetedellament de la erisi, dels diaria estant. "L'Humanad" ha
pres un arre de misteri, 1 no
sembla sine que eom a un minut de la revolució. "L'Action
Framiaise", a l'altra banda, ha
agafat un to d'ironia amarga,

que és una manera com una
alltra de demostrar la seva im-

potencia. Els diario de la gran
burgesia T. 'Figaro". "Gantois"l,
com lies nostres tulles castellanes. veuen que pasea alguna
cosa. 1 surten a la finestra a
demanar clemència. Ah, aquests
valent s feixistes d'ahir, aquests
diario que fan una rehaixa a
les notes de nropaganda
l'Ambaixada d'Es panya, quina
pena fan! Pene la batalla es
sobretot política. Davant del
Palmo Boom/Ion, davant del Paleto de l'Elisi hi ha tot el dia

una gran gentada que seguelx

les entrades i sortides dels homes potajes. Pe ro la theta es
al subsol. El Bloc d'Esquerres
esta reunit en permanencia al
despatx del president de la
Cambra. Els senyors Painleve,
Briand (que és el cap), Herriot,
Blum i Renaudel mouen els fils
de la maniobra. Els corredora
són plens de gene i hi ha a
l'aire una olor de cosmètic i
tabac negra barrejat. Si del
despatx del president surt per
atzar U21 "leader" esquerrä,
es rodejat en un tancar i obrir
d'ulls per cent diputats i pedodistes. 1 en Cl curs d'aquestes
tardes ¡largues—que la xafogor
fa pesades—hi ha. naturalment.
alts i baixos d'entusiasme. El
papes de Millerand puja! —sentim que han dit darrera una
columna—. Deu persones es
precipiten a les cabines telefeniques.! Entre aquestes deu persones hi ha un periodista japones, un diputat socialista
atemany, un heme que deu ¿asen
un borsista, una senyora anglesa, un diputat rural que fa
cara de veterinari. Quina passiel Quina febrel
ES evident que les dretes
tot el món estan alarmades.
Valen sabotejar aquesta petila
reacció de la denmeräsia francesa, fent veure que Franca es
el polis de la revolució. Es el
joc de sempre. Aquesta gent era
tan ingenua, vela tan poc mes
erillit del nas, que es pensava
purament i simplement que
missid histórica de les esquerres havia acabat 1 orón.

KV*
Vosep Pla

Vençut a la Cambra, Millerand dimiteix
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CONSOLIDEN EL TRIOMF DE LES ESQUERRES
Paris, 10.—Els diario del Maes mostren unäninms en declarar que la jornada parlamentària d'avui serä decisiva,
font constar que la tendència
que s'observa entro les esquerres es de recluir a la seva 'mínima expressió teta interpenacid per tal d'evitar el debut que
determinats òrgans consideren
lí

ull de dietari

CORREEÇOKSALI

indispensable.

tato el senyor Reibel acusa. al senyor
Herriot i als seas amics d'haver rebutjat el Poder amh l'únic objecte
de provocar una crisi política per tal
d'obtenir la dimissió del senyor Millerand.
Després acusä també als radicals i
als socialistes, de prestar-se al joc
dels comunistes, els quals no perdonen al senyor Millerand que hagi
contribuit a la victòria de Polònia
contra els Soviets, com tampoc
el perdonen per haver pres part en

Cal —diu "Le Matin"—que
l'actitud ferina demostradà per
Millerand porti cono a resultat l'ocupació de la Ruhr.
una decisie perfectament clara
L'orador, violentament interromi definitiva. No es tracta de con- init per les esquerres, es meravella
redir o negar la eonflanea al que un gran partit com és el partit
non Govern, sine de donar una
tadical hagi con g enia seguir als reinterpretació precisa a dos ar- volucionaris en un terreny anticonsieles da la Cenediturid.
titucional.
Si la crisi termina — acaba
Acte seguit l'orador exposà argudient el diari—sense que s'oh- ments jurídico sobre els poders del
tingui aqueste interpretaciii, president de la República declara que
aquesta snlucie en la qual
si el etillerand ha comes actes anticonfia, PS crearia un precedent constitucionals, eta parlamentario poperillosissim.
El cap dril Govemn, M. Marsal, den interpelar-lo i obligar-lo a dointerrogat per un redactor de nar-ne compte.
Acabà dient que el president de la
"LP Journal", ha declarat que
ei la Cambra es nega a tota RepúbliCa mai no ha violat la Consdiscussid, ell presentaria im- titució, ni el president del Consell,
mediatament nombroene projece M. Poinearé, lio hauria permès.—
Hayas.
tes de Ilei.
"Le Journal", parlant de l'e, UNA MOCIO DE LES ESQUERventualitat que el president de RES PER TALLAR DE COP LA
QUEST/O
la Carnbra no permetés parlar
M. Reibet de la qüestió MineParis, 10. (I de la tarda. Rebut
a
les
22'55).
— Els Grups
rand, diu que Reibel ha declarat
que en aquest cae; no parlarà de l'esquerra han aprovat per
unanimitat la següent meció,
del president de la República,
la qual es presentarà aquesta
sine que limitada la sera inlarda
e la Cambra dele Diputerpellacid referent a la conatitucie del Govern, i demanaria tato.
"La Cambra, resolta a no teexplicacions a lierriot, referents
nis tratament amb un Uvera
a la seva negativa a formar que per Ilur composici6 consGovern.—Havas.
titueix una negacle deis drets
del Parlament, rebutja el deanti-constitucional al qual
LA SESSIÓ DE LA CAMBRA bat
sal convida 1 acorde ajornar
teta discussió filos al dia en
François Marsal Ilegeix
que es presenti davant
un Govern oonstituit d'acord
el missatge de Millerand
amb la 'voluiiat sobirana del
París, 10. Cambra dala Di- pals."—Havas.
putats. — Ilasprés d'obrlr-sa
la SPSfli4 el cap del Govern
Ilegit el missatge presidencul
La Cambra expressa
seguidament la deolaraci6 mi.
la uva voluntat
nisterial, afirmant en terminar
que acceptaria immediatament
qualsevol interpel4ació. — lle-
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LA INTERPEL.LACIO DEL SENYOR REIBEL A FAVOR
DE MILLERAND
Parlo, so.—A la Cambra de Den-

'

Parle. 10 (u rgent ).—Cambra
de Diputats.
Ea posa a votaoló una moc16
d'escila. que diu set:

La Cambra acorde ajornar
teta discussie fins al dia que
quedi constitult un Govern liP
conformitat amb la voluntat
sobirana del palo.
Aquesta n'oció és aprovada
per tres cents vint-i-nou vote
contra dos cents catorze.
La Carnbra acorde a més a
mes raffiettage” del resultat
de, la votació recaiguda.—Havas.

EL MISSATGE AL SENAT
Les esquerres triomfen
per deu vots de majoria
Paris, 10.—El missatge del
president de la República 1 la
declaració munisterial, ultra ¿oses 'llegides a la Cambra, ho
han estat lambe al Senat.
El senador senyor Cheron de_
manó interpelfar sobre la política del Govern. tractant d'aixi d'induir el Senat a adoptar un partit o nitre; pese l'Assemblea, a petició de les esquerres, rebutjä per cent cinquanta quatre vots contra cent
quarent aquatre, la discussi6
immedia ta.—Havas.
LA

DINISSIO

París, 10 (urgent).—E1 pre-

sident de la República ha domitit.—Havas.
LES ESQUERRES
Paris, 10.—Els membres dels
grups radical 1 radical socialista, així cono tambe els senadors adherits al partit, es reuniran dernä mati, a les deu, a
la Carnbra, amb els membres
del Comité executiu, per examinar la situació actual.—Havas.

A L'ELISI

UNA NOTA DEL PRES!.
DENT DE LA REPUBLICA
El Govern havia dimitit,
pero esperarà a fer-ho avul

^

Parlo, ia—E1 president de la República ha facilitas la següent nota:
El president del Censen ola presentid, amb els minietres, a l'Elisi
per tal de posar al corrent de resdevinent st presidid de la Rept-.
Mica.

Amb ocasió de la (terrera temporada de ballets russos värent
aventurar en aguas t diari ia
negació de l'art de la densa en
tant que art pur, art creador;
i fins aventurävem la creciste
qua l'art de la dansa--art. si,
però art. inferior — era una
art necea. El senyor Salvador
Perearnau conteste en un son
posterior de la secció "El Sector diu..." les nostres proposicions en contra de la densa,
i ens venia a dir si no cabida
almenys fer una excepcid a
favor de la sardana. En contestar nosaltres que no hi cabia tal excepció, el senyor Perearnau i altres replicaren en
diversos tons agressius, llevat
del senyor O. de Moragues i
del senyor E, Romeu Benaprés,
els quals estigueren mult sesees i enraonats, ço que ens
sorprengué agradosarnent, ja
que en dubtar nosaltres de la
sardana ens esperàvem repliques incontinents i agressives,
i res mis.
També esperàvem que aquestes repliques tindrien el to de
brega de palme, que hi donen
els senyors Perearnau i Roig
i Soler (aquest en la réplica
del 24 de maig). Ja velera venir les males interpretacions
que heno donaste a la riostra
negació de la dansa; ja suposàvem que hoch la prendria irreflexivament — que la irreflexió és Vid corrent entre nosaltres — cono un atac o be com
una impele de vida. Excusemnos de tals penjaments. La densa és arreu una actitud gaire_
hlbieiegica, es quelcom de fatal que /Ungí' no podria destruir a gratcient. Del moment
que llaveros d'acceptar el fet
universal de la densa, plaunos poder ostentar a Catalunya una densa que no s'assembli a cap d'altra i que, per tant,
ajudi a reforçar la nostra personante!, de catalans, la qual
estimem mes que res al nuni.
Plan-nos sobretot la sardana, pesque ultra el caräeter etnie, té ton caràcter més intelligent que cap altra densa; això és, ens plau la sardana perque és menys dansa que qualsevulge d'altra. Aquest eaient
intelligent de la sardana hauria dessen precisament un' bon
punt de recobrament de la teoria anti-dansista que propugnem.
Les concomitäncies de la
densa amb coses segrades i excelses dels temps mis famosos
de la histeria antiga, ha suggestionat a molla gent, sobretot poetes i retòrics, portantlos a suposar-la, ben eixelebradament, quelcom de sagrat
també, quelcom de geno-sial. o
naligie. Cal prevenir-se contra
aquestes suggestions, no terne cas o be defensar-les a peu
i a cavall amb les rames que,
les fessin passar de la sena
suggestiva (tres arrauxaments
a la dels convenciments. Ni. hi
ha cap mal a escatir que la
densa sigui, com creu el Senyor Perearnau, porqué e ho
ha dit En Maragall, l'art mes
sublim de la cread() i l'origen
de totes /les arts. Tampoc no
hi ha d'haver cap mal en ardarir que la densa es un art
feries i menys que atore. El mal
scils está a no escatir o a
no votes escatir. Nosaltres
creiem

certament que de l'acla-

EI senyor Millerand ha agrait vivament al senyor Marsal i als seus
collegues l'apoi que li havien prestat
per a la defensa de la Constitució.
Tots els ministres han posat en
mans dels senyor Millerand la sma
dimissió i aquest els ha contestat
que, davant les explicacions que respecte a la marxa de les discussions en
ambdues Cambres Ii acabava de facilitar el president del Consell, baria
resolt retirar-se.
El president de la República ha
dernanat, no obstant, als seus ministres, que segueixin exercint llurs cirrecs fins a derna al matí, per tal de
poder assabentar a les Cambres de la

decisió del president de la República.
— Hayas.
LA POLITICA EXTERIOR
Paris, 10. — Es diu que orno

personalitat amiga ha portat a
cap a Pares cedes negociacions
en nom del primer ministre britänie, amb les personalitats da
l'esquerra per posar les bases
d'una futura cotlaboradd franco-britänica, basada en l'aceptecle de l'informe dels tècnics
1 l'evacuact6 de la Ruhr, evacuació que es portarla a cap tan
prompte com Allemanya inicies

l'execueid de l'informe dele tecales, 1 es doni una solucid a la
qtlest16 de la seguretat territo-

riment d'aquest problema no
en pervindria cap be a la dan,
sa, i, per conseguent, tampoc
a la sardana; pese en eanvi
creiem que en pervindria un
bi a Catalunya i un gran be
per a Verneuiment i fruició de
les aria pures a casa nostra,
es tola una qüestió d'estètica
fonamental la que planteja la
disjuntiva de la densa art su -o
peder o ed art inferior.
En Maragall i altres bornes
eminents hato dit tantee i enca- •
ra més helles coses a fa%or
de la dansa corn les que transcrivia aquí mateix el senyor
Perearnau, el die 21 de maig.
Peda les beiles parautes no seti.
sempre veres i bones paraules,
encara que aquest senyor P.
viegui creure que -els tres.
punta essencials de l'estetica
siguin Bondat, Veritat i Bellesa". Hom no pot acceptar
aquellos entusiästiques paraue
les d'En Maragall altrament
que com una improvisació lírica, cense transcereléncie fia
los-beca. Altrament heno hauritt de jutjar-les molt severa.
ment i noés severament al senyor P. qui s'hi arrepenja com
si fossin el'Evangen. Des del
m'id d'albir d'aquest senyor P.,
aquell text, ultra Coser molt
ma/ pans- al, seria tías i tot mal
escrit. No tinguem el fanatisme dels grano homes, acceptant-ne a ulls cines tot el be,
el mitjà i el fluix que produiren 7 no volem pas estimar-los
amb adoració fetitxista. No cal.
Elt tractar de comprendrels i
admirar-ne les obres cabdats

ja neii ha prou. Demés, cap geni hi ha hagut al rolen que tot
ho fes be: ja fa prou l'artista
si acaba una sola obra sublim
i perfecta. Els qui ens havem
honorat anda l'amistat i el traete d'En Maragall sabem amb
' quina compassiva :rritaci4
consideraria

una admiració in-.

condicional entere- la sera obra,
la seva persona i qualsevulga
altra cosa que !i fas afecta.
Demés, en defensas o conobeis° una idea havem de cu-

rar sempre de

no valer-nos

d'arguments aliens si no es mer
rebatrees, no arrepenjar - nos
ni en et mateixos Evangelis per
al fi de tenis de tetes paseades rae: n'hi ha prou amb mostrar aquesta red. EI que hagi
dit En Pera o En Berenguera
en pro de la teva tesi no he
diguil pas pensant en «el dia que
tu ho necessitaries: darrera i
davant de la frase que tu mane
lleves a aquests honorables escriptors hi havia potser mig
gres volurn o diversos infolis._ — i qu i. sap si entremig
(Vaques( ernbaturn de sapien-

da hi podrían) retailar una
frase que ajudes al tea rontrincant lambe a tenis red en
la mateixa materia debatuda — .
Qui sap tumbe si ni En Pere ni
En Berenguera podrien reos -o
Iran ni una engruna de rae,
malgrat els nombrosos infolla
que tingueren l'atenció d'ese
criure'ns.
.
El senyor Remen Benaprée
parla quelcom mes sensatas
ment PT) dir, vagament i lacee
nicarnent, cono obliga a dir re -i
evigititat
dana Pe

del !loe. que -In sar-i

SPIlliMPT11". ço que
haurä de votes dir que "exe
pressa un sentimenle Certa,
norme la sardana, igual que
mallo iniflons d'accions huma -1
ces que aquí no temen tenms
d'enumerar, an-prasselt un sens
lim p ie. Caldria nnrne's saber
quin sentiment creu el senyer
ii. 13 . que lla sardana expressa.
En canvi ni el senyor V. Roig
i Solee ni el senyor Perearnall
no sen gens sensals en reptes
ras amb te de contradiciae a
la riostra afirmació que "la
dansa es art . ', això mateix que.
conté aquesta proposició. Ell
senyor E. Noney-Noguera en
la sera centestaci6 del dia 211
do maje sembia voler dir que
els Ballets Russos eón obra
d'art pur pesque li agraden,
noolt i que drenes hom no pot
definir l'art ("es erroni defie
nir l'ad", din elll , pesque soe
bre l'art hom pensa diferente.
ment. Cotos ho sap tot això ek e
senyor Monev-Noguera?
Hom ha diescatir tot el que
hi hagi digne de consideraci6
en tan eariades opinions. Ja.
sabens ara per endasent que , et
senyor Roig i Soler i En Ma-‘
ragall no tenen red. Podria ese
ser que els senyors Perearnaus
Money i Romeu-Benapres no
tinguessin i que per tant 1108.4
nitres estiguéssim errats Per
la nostra part no voldriere pae
explanar urna leones de l'ente/
densa, la qual teoria entrellue
quem nesga i patser feixuga,
en les columnas d'un (liare que
Pa justament Edil en les leatue
res han d'ases lleus i falagua.s
res. Poleas algun dia tindrem,
ocast6 de descabdeller aquestei

rial de Franca, mitlanqant la
Societat de Naelone, 1 hagi estat
admesa en aguaste la nació alemanya.—Hava s.

teil, que ens topar salutífero,
en lloo mes apreplat epo) au le%
columnas d'un diarl. Aci— ales,
horas demanem que hom ene.
reservi la paraula amb bonai

(Apiolo iniormace continuo • le pa-

memòria, bon enteniment i .

-a

3)

na veluntat,
e

MI"

7/Wirtetirtz.Mr
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F1NANCE
COTITZACIONS
BORSA NIT

BORSA MATI
Obra

Por&

6470 6480

.

Macana. .

Caceres.
Atre.-•
CIladea

Antr.

6775

Baba

e
Obro An.

Tate

6470

6460
6776

Ball

01110.00

Beigue

6760

6760

tires.
tllures
•
Pedan;
Peso arden«
Beta .
Peso Uruguay

BORSA TARDA
BORSA DE LONDRES
Suerte
6470 1 6470 0450 6450 Nova N'orle
63050
6780 6780
5S5
113
415

.
.

3745
131
3275
3235
3213
7'45
241

Frenes

0705

6705
505 Eranea
113
415 11Mglra
119110
Sulssa
ESpatlya

8570
0057

Portugal
Dinamarca
Noruega

3923
2150
3209
156
11512
25565
31975

Alemana
Austria

rrasa
Argentina

1.10alevItleo
Nile

de

FARINES

• ••

Andalusil.
1Eavons Extrem. o Andaluala.
I Eavons estrangera
Veces Navarra • .
.

de

.Fereit
de
extra local.
Loerent lueld
ae
Blanca extra Castella .
de
Biancs corrent Casete
CA
8e ..4a . . . . ..
.. . . . . . . . . . •
(Preus en peesetes SIC da 100 81.
cazuunt carro «mi.>

•

Holanda
llalla

Nova ler

Portugal
Suecia.
801.503.
Argentina
brasil .
Grecia
Noruega

350

tierno
viene
Praga

Itumanta

AOROA DE PARia
Interior esp.
120'25
212'50
Exterior 4%.

42 a 43

cle
de

Veces fugarse
Veces Andalusla
• Veces empujares
Veces verces. .
Eecatola M'Oraste
ESCItiOla alarme
Escalula Plata
Mill eatranger

eta
Ge

de
de
de
ce

• • • •
48 • 49
41 " 42
41 •

de

LLEGUMS
(R005

Obs. • 1.Olio. necees vier.
Acetona Non/.
•
• 1:
r7unninna 195

Percelona 1.4

Aitürlea 1...
"
t...

Tabacs Filip.
Rtounto . .
Renta frene. 3%
" 5%
Nord Y. serle
" 3.•"
• 4. ••
•

4.• »

Lleycle3.
AFtürle3 3..

•
Priort.. . .

f',,nipinnn con.

Videncia Utiel.
Alacaut a. » .

Bemba Callasparra
da
Bamba
de
de
de
25 a 26
Es p ecial
Selecto
de
a 24
3: 23 1/2
0e0701
Ratear
de
1/2
20
leru.res
de IR 1/2 " 19
Bell-noch 0.
de
planee. .
Trencat
•
de
17
1/2
"
18
(Fiaos CO pessetes sae de 60 k g .
DESPULLES BARROS
(iaiount carro aqul.)
Ferina .
. ....
. Ce
1700 05 (petate)
de
18 1 0 1/4 Callndre itarinaißel)
.•
...... de
Ce 17 1/2 • 18
be•-onet
EscatIlat
MONGETES
tele..., en rala guanera de 70 lltres, 14 1/2 " 15
Castella
de
Fti4se acr. damunt carro aqui.)
Mallorca
da
..
Pral . . .
de
CEREALS
Estrena eres 1;1(10710's
de
de
Morase calza! sede
36 t/2 a 36 3/8 Estrangeres vermerea
da
Urgell
de
uou
do 35
le00'0,e lato
34
1/2
"
ved
O,: c.,..; Plata"
de 1/4
C1GRONS
37
37
DrIll katrunadura I Danza
de 73 1/2" 29
, Sane.. .
. . . .
. de
tavada Extremadura. . .
de 27 I/O " 28
1 Manes arrturt:ts alrarnates 44/45 do
Cavada role
.
do
e •
de
Masco arrugate Wat-sal s .10r,0
tetes 1.1aot e g al. "
o•
42
43
l Blanca arrugats altarnates 02/54 de

120 a 121
110 n 015
713 ''' 77
75 " 70
74 " 75
71 • 72

Impressió

41 " 42

50 a 55
23 " 25

.

131 " 132
. . .
Its " 190.
55 " 105

. . . . .
198 a 130
185 "
114 " 117

273'50

,45•oa•

63300
• .
280'50

NOTA.-Ela Cense matara.
late emb un entortare (.)
leen can y la anteriere.

«le

8,5 a 95
85 " 90
80 • 90

100 » 130
41 • 441

GARROFES

• More
Negra Vinarog

derra Casle116
Matat9ra
Ito1a I itsgra
Acata LIlI952
Mallorca .
(Preus en rala 42 t g .
anams carro agul.)

49 e 50
47 "
47 '' 48
45 " 48
. . • • . .
31 " 40

dl
de

de

ole

de

de

EctiS0 nao

fARRATGES

de
Altals primera
uta
de
de
Palla Ilargueta
do
Palla curta
de
Fulla d'ulivera
do
T r eP adella • •
(Preus en peasete3 40 148.. damunt
carro tionl.)
Palpa remolatra, estrangera.
Polpa retradanta, pala,
'1020 ,19

feo • 165

040'00
cuit'9U•
751'00.

3.• .
"
Cacarea &ceba.

Cornoves .
Andalusue 1! ver
8. • •
1917 3%
raciales . .
Led. argent. , . .

ll

'

Remero 3
Numero 4

123'00
89400
315•00
1105.00
95500
7.0'00
020'oe
635'05
r.so'01)
71100
11240
I 2780
7 5290
t 0745
1671 00
t 8.5'00
e>3'00
67300
(.13000.
360•00
77500'
62,ru0
70000
94500

L3panyol
5c. Alneant .
"

le. AD(13;t1.101

CUCO . .

Eurlita /11nosa
(Paus per 100 kg., ainb sac,
102111 carro aqul.)
.

6 a '6 1/2
5 1/2 " e
4 I/O " 5

de
de
de
de

" 1 1/2

Zercat de Lleydi
Blat secà, superior, a 31 pessetes
les quatre dobles.
Idem ídem mitjà, a 28 pessetes les
quatre dobles.
Idem harta de primera, a 29.
Ideen ídem de segona, a 28.
l'avente, a 21 pessetes les quatre
dobles.
Faces, a al pessetes les quatrc
Dobles.

Mongoles país, a /5o pessetes els
200 quilos.
Idem fines, a 6 pessetes els 10
quilos.
Ideen grosses, a eso.
igivada Extremadura, a 29 pessetes ' els loo quilos.
Idem superior, a 13 pessetes les
guatee dobles.
Idem mitjana, a 12 pessetcs les
quatre dobles.
Panis, a 19 pessetes la guanera.
Llavor d'alfals, a 18 pessetes els
300 quilos.
Patates per sembrar, a 40 pessetes
ele 100 quilos.
_ Patata tendres, a 35 pessetes els
304) quilos.
Garrotes, a p'so

pessetes els ao

'quilos.
carzoles, a o'fio pessetes la dot-

e!".
Cebes tendres, a

4r-7.1ils karting,

o'is

pessetes la

• 4111Ammeetts

a ti mesas idr
•

Ensiam, a 1'50 passetes la dotzena.
Prunes claudica seques primera, a
pessetes els lo quilos.
Prunes cläudias seques segona, a
8 Rpessetes -els it quilos.
Prunes maneguet primera, a 18
pessctes els lo
Prunes maneguet segona, a lo
pessetes els ro quilos.

se e Le
III » OS
ZO " 31
ad • 38

VAGONS ARRIBATS
E8TAC40 1E. 8. A.

ESTACO DEL NORD

23 de blat; 17 de Imana; O d'ordt•

general

Fraga primera, a 12 pessetes els ro quilos.
Firmes Fraga extra, a 15 pessetes
ele 10 quilos.
Figuro Fraga corrents, a 9 pesseres els ro quilos.
ripies negrea primera, a 40 peas?tes els roo quilos.
Cireres garn•Ials, 4 8 pessetes els
riglles

Avellanes, a 68 pcssetes els 53
quilos.

Cigrons, castellans extra, a 1250
pessetes els 10 quilos.

Cigrons mexicans extra, a 20 pes-

setcs els ro quilos.
Oli (le primera a 37 pesseta.

Oli de segona, a 29.

Ous, a 2 . 50 pessetes la
Gallines, a 9.
(;onills, a 4.5o.

dotzena.

Perdius, a 4.

ri ,NF"` 1Ou
S

A) A

;
!
CALDES DE MALAVELLA : : PROVINCIA DE G/RONA
Temporada de 1 de maig a 30 d'octubre

ro quilos.

Cireres clavé, a 6 pessetes els ro
quilos.

Afaduixes, a O pessetes el quilo.
Nous, a 8o pessetes els 100 qui-

los.

311nignionnwiurimmusiege

ES VEN
Apara de telefonia senas
fila, marca "Godr, de trer
limpiares, amb quatre mart.
culera, OLOR DI TRINCA.
Rae: Bei-barb, 11 1 13, Im.
pringas

Cotitzacions del dia 10 de juny de 1924

14959
17'50
7'75

NOVA YORK
SUCRES
Tanca 10 Juny

Nora York

Jullat
25i9mhre
besembte
atare
51611

345

Tutea anterior. . .
Obertura
Segen Telegrama .
Tutea

Aludes termite, bloarbonatades, alcalinos, litigues, olorurades,
abdiques
N'abalee de raparen dlqoattu-Fetue-artrItIsma en les múltiples manifeataolona-Dlabetia-Olucoaária-Collaolidaold de fractu•oa
Establiment de primer ordre voltat de frondosos pares. Habitacional grans, Anudes 1 ven:Hades; menjadors I cafè espatosus; salero especial& i elegante per a leales 1 almidona. Capen* molt formosa. Illuminaciod elbetrica. Campa per a tennis
altres esports. Autos per a mur/dona. Garatge. Telbfon. Ad on iobstruid): Rambla de les Flora, 18. Barcelona.

Dlep.
7885

a0/10' Ocbre. Dasbre Gener
2786 . 2533 2465
27951 95 05 2424
2800 2365 2491

. .

1672
1669

1503
1516

2770

245 '

1453
1466

CAFES
Nova S'ore.

Dleponilde
tulast
Selernbre
09L0bre .

Novembre
Desembre
Mara
Malo

Tanca 10 Juny
14 3/8
1306
1240
1227
12 1 3
1200
1177
1155

1452

NOVA ORLEANS
Tanca anterior.
Obertura . . .
Segun tetaran»
unes

S E 1[ 11

Sants d'avui: La translació de Sant
Oregoni Naciance a Roma; Sants
Bernabe, amisto) i inärtir; Feliu
Fortunat germans, märtirs; Santa
Adelaida, verge.

NOTA ArECRGLOGICA
ENTERRAMENTS PER AVUI
Maria

2441
24241
2468

LIVERPOOL
Tanta anterior. . . .
obertura. . . . .
segun telegrama . • .

Tunea. . .

i;

Mere

3 0

343
320

AT I
Diaz Ripollet, (le 8 mesos,

Marques de la Mira, 9, al remenhiel Vell. A les den.
Isabel Serra Cerbera, de 13 mesos, Corts Catalanes, 42 (barraca),
al cementiri Nou.
Cante Nadal Soriano, de 57 anys,
Casz,. novas, 235, al cementiri Nou. A
les vuit.
Pilar Roldan Francès, de 79 anys,
Diputad& rho, al cementiri de
Montcada. A les nou.
Carme Camps Rizal, de 40 dies,
Córsega, 267, al cernentiri Nou. A
les deu.
Salvador Martorell, de 6 /tiesos,
passeig de Sant Joan, 28, al cementiri Vell. A les den.
Jaume Molinero, de 72 anys, Munttmer, 131, al cementiri Nou. A les
den.
jatnne Aulló, de 9 /tiesos, Vilardell, 36, al cementiri de Les Corts.
A les vuit.
Pilar Turcch, de 17 anys, Montorel 19, al cernentiri de
Suriä. A les den.
Ramon Nadal, de 6o anys, Hospital de la Santa Creu, al cementiri
Nou. A les deu.

i de l'estat general deis seus cabalo, es prengueren, entre altres, e:S

tat

següents aconls:

Aprovar l'actuaciú de la Contis.:id
per:tunera durant l'últim trimestre.
Nomenar per constituir la Comissió
censora de pePicules cinematogräfiques, de conformitat amb la R. O. de
5 de mare d'aquest any, eis rocals
senyors Francesc Puig i Alfonso. doctor Manuel Armengol. senyoreta Ma.
na L. de Sagredo. doctor Ramon Jod i
i Biscarn. ps, Agustí Colilla Gil, recerend Josep Pedeagrosa i Rafe Claverla.
Eou aprovat, després d'una detallada lectura i discussió, el pressupot
d'ingressos i desposes per a l'any ecotibmic que comenearà a regir a primero del vinent juliol.
1:1 vice - presicl,rl els senr-Jrs
vocals representants d'entitats que per
prUncra regada assistien a la sessió,
donant-los la benvinguda en /lean
de tots els altres vocals de la fun:a.
Després de les mocions d'alguns vocals, que t'oren preses co consideració per al seu estudi per la Comissió
da Fomont, s'aixecà la sessió a d'os
quarts de van.

ME 1 FEEI z
CAMISERS

4

J

Telèfon 5027 A. .

onze.

Camises a mida

iatrePenya Massó, de 3 rieses,
A Mar ia
Torrent de les Flors, 7.1! Al cemen-

Rebudea les novetata per a '
.1

la present teniporada

A l'Avinguda del Tibidabo toparen
dos tramvies. Gräcia Vicente Gil. de
38 anys, rebe una torta contesid
la regid lumbar i sacra i erosions a
distintes parts del cos, de pronästic re-

servat.

L'Academia i Laboratori de Cien-

dc Catalunya ce/ara/73
avui. dimecres, a les
deu de la nit, en la qual el doctor
NI. Cusi farit una comunicaciä sobre
"1.1n cas de laringoscímia Nou
eles Mediques

separador de la epiglotis. Presentació de malalt i aparcr. E/ doctor

Brctuett. "ContritiniCi73 a l'estudi
dignästic radiogräfic d'embaräs". El
Francisca CM= Rimo], de 3 111C- doctor Torrcnts Castelltort, "
ceinentiri cions quirnrgiques i tecniuues opera.500, 1 : 272311(1 j 133,
4 7, al
tenies actualment remarcables en el
Nou. A les tres.
Pere Eigneres Totosaus, de 64 ' tractament (12 l'Ulcera i del cranc (le
anys, Borrell (Genital/eles dels Po- l'estennac i del duoden*.
bres), al cementiri Non.
Avui sur/ "El Elibre Catalä"
Gertrudis Argullol Arnaus, de 67
amb el primer qUatlern t ir
a ny s, Sant Franccsc, u., al cernentinovolkt histörieo-ron‘antica
las cinc.
Sarr'a.
ri
Francesc Carcia Pérez, de 8 anys,
Banys Vells. 4, al cementiri Nou. A
i
g
lesEpte jeasn.
Peor', 35 eimlims.
' Ferrer Barà. de 74 anys.
i propagueu-lo.
Sant Pata, 74, al cementiri de Les
Corts. A dos quarts de glialre.
L'Agrupació Excursionista "CataFUNERALS
lunya" organitza una Excursió famiN'Emili Vidal-Ribas i Torrents. liar per al dia 15 a Nostra Dona de
Mori cl dia 7 del corrent. Avni, mis- la Salut, de Sabadell.
ses a Santa Maria de la Mar. Les
Sortida, a les 6'to del mati, estació
de den a debe seran d'ofertari.
del Nord, tornant al vespre.
En Josep Pagès i Quaraltó. Morí
- •• el dia 31 de 1/mis. Dijous, a dos
El matrimoni Maria Hernändez Ferquarts d'onze. a la Casa de Caritat.
nändez i Pece Perez Llorenca es lo.
ANIVERSARIS
rallaren.
En Linfa Espasa i Escayola. Mol.a Maria ' 1-che una ferida contusa
ri el dia I 1 (le juny de 1 923. Avui, a la regid frontal, de pronústic re.
misses a Sant Antoni Abat, Angels, ser vat.
Carme, Carmelites, N'anclara (Tarragona), El Miracle (Solsona), ArJoan Massip Llauradó, de 56 anys,
gentona, Jesuites i Concepció.
raigne del carro que menava i es pro.
(luí una ferida , contusa a la regid) oc
LA PROTECCIO A LA
de pronòstic lleu.
-ciptal,

tiri Nou.

lifi

INFANCIA
El passat dia 7 es reuní al. Govern
civil la Junta de Proteccid a la in'
*0.122313, la qual, per ocupacions de l'ex-

cellentissim senyor governador, fou

presidida pel vice-president de resmentada Corporació.
Desates de donas =lote del moviment d'infants acollits per Ii junta en
les diversa institucions d'aquesta citr

A les deu de la nit i al Centre Y.
ral i Instructiu de Gräcia tindri
la segona conferencia del eicle

ganitzat, escatint els senyors Ra
Capdevila i Pere J. Llort, els respz
taus temes n Nocions de teenlea
tuai" i "Vida de reconeentraeió."

-

RESTAURANT ROYAL
Saló do Te
cada din lo r 1000ant de 5 a tbi
cuarto de 8, i dmar a l'ame.
jaral, de 9 a f I.
TEATRE ESCOLA
Organitzada pel grup anís:je Ata:
del Tea:re i el Grup Excursioni.
"Aires Purs", tindrä lloc el dia
a les nou del fruti, en aquesta
Consell de Cent, 264, una ve/lada:a).
sant-se co escena "LeS Joies de 4
Roser", d'En Pitarra. i la creka

en un acte de Joaquim Reig " 5t,53
al Cap". La testa finalitzarà ae 2
ball de societat.
EL CAPITA GENERAL

A L'EXEliCIT

El capitä general ha dirigit lz4

dre general a l 'exèrcit de la san
regid militar amb motín del stu:K,n
a capità general i d'haverli

carácter efectiu el manament
regid militar, dient que el Gorra
volgut premiar les secos vittn
tars i que campta amb el decidit
del poble calaiä.
VERITABLE °CAN

ORIF EHY1,

Ramon Clorta, ele 2 anys,
47, al unten:ni de Sarriä. A les

anys. Ronda Sala Pere, 25, al cementiri Nou. A les guatee.
Facunda Mallan Escapa, de 55
any;, Hércules. I, al cementiri Nou.
A 51. ,5 quarts de quatre.
Malí Gras Girona, de 65 anys,
Parcerises (barraca), al cementiri
Non. A les cinc.
Pere Antolin Martorell, de 6 mesos, N'amen, 4, al cementiri Nou.
A les tres.
Pau Vidal Fortuny, de 63 anys,
Hospital Clinic, al cernentiri Nou. A
les cinc.
M el Muils Crau, de 27 anys,
Hospital (link., zil cementiri Nou.

2900

.

B-ÅHCELONLN

TARDA

. 40 de ltlat; 7 de ferina; 3 d'oral.

Cierres blanques, a 4 pessetes els
ro quilos.
Cireres guindes, a 2 pcssetes els
10 e,uilas.

MERCAT DE COTONS

149%0

istran

Xaviera Pallissa Nogués, de 57

Moroat„-Dogut als dos dies de festa, tthir es notà mona anittut^t6 en aquest mercal.
Morese.-EI N'en d'aquest gra ha soferl un notable dcseens en la clase nOvella. El voll. en sann. no ha sofert
cap v7rine16. No se 50p encara la qualitat il.1 carr('garnent de !sis mil tones que ha purlal el vaixell "Trideu".
Dospultes.-Abunden itn , s les ofertes. Els retas, perö,segueixen enealmats.

Mercats

140'50
15220

350

06025
335
011375
5860
845

Manes arrugan% *Tramites 58/60 de
40 " 40 1/2 Manea arrogats alfarnates 50/65 de
do
Pelona . . . . . . . .
de
39 • 40
Llenties
39 " 40
Guiaos . . . . . • • • • de
35 • 35
(Preus en pesretea 100 kg. emb SIC
camina carro ama)
.70."

de
ne

78 a '795
de
Eros
61 " 62
de
59 " 59 1/2 (terne en pesset es 100 kg. amb Re,
al Cl 1/2
d'usuta carro aquí)
59 " 59 I/O
44 " 45

DESPULLES

Espanya

LLOTJA

Foses Extrem.

(i
p
eus en pessetes 106 kg. tense sac
dataunt Negó origen.)

Pelgica

Infertors . . .
70'70
AmortItzable 4%
88'40
Amortiltablo 5%
03'10
Exterior 4%. .
13"1"
Banc d'Espansa. 561100
llana Esp. ‘te Credit 140.05
Bane Esp. Rlo Piale 4600
Baile 1119 AmerIca 15000
1007cs ....24000
Sueros P....8755
Stteres O
37'00
Cetinas).
89'00
Bald
3355o
Alsrant
32050
I t'anee
37'40
L'auras . 5209

CANVI DE L'OR
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VISITA A L'ALCALDE

Ahir a la tarda visitä l'alcalde 51mirall de l'esctuadra italiana.
---------

Closa la matricula per al Cosen
de Bebes. la Llana contra la ncetlIttat Infantil s'ocupa activament ea
organ tzar la Tómbola quo s'afecta
tots els anys a Facie de la distribugó
de premio al Turó Park. Per a aqueota Tómbola s'han rebut molts 1 sa.
luosos objectes, tarn dels estabEmea3
de ~erg. com de particulars.
Lluita contra la Mortalitat infaraal
agrairä els ohjcctes que aun a le
se li enviin abans del dissabte.
de la festa, a casa la Presidenta. Co'
rix. 25, segon. segona.
La Junta prega als nens Maria LO
pez. Renyé Pujades 1 Lluís García Pore o , que tenen premi en el Coaetra
de Bebes i que s'oblidaren de consi;rar el seu domicili. que acudin a '1
distribució de premis.

Davant del número 39 del carter de
Sant Andreu mparen un tramvia
un carro. El pessatger dcl tramo
Gaspar 1.1ansasca Monis, de 27 05'
es pr,xluí una ferida contusa al 0t '
e
ras, amb probable fractura de co'

Iles.

4UTCh`e7LE5

At , n'AMOR

TOPADA D'UN CARRO
1 D'UN AUTOMOBIL
Al carrer de Pere IV toparen un
automòbil i un carro El xofer, amó
de l'automòbil, co trena el radi i el
d'hit drets.
Al carrer d'Escudillers, un cavall
de Josep Nin tingué un atac, quedara
mort de seguida.

aZI )1421:
drOS

,

NINGUNO Da 1 InAYOD 347157AV:e

F.NTERRAMENT DEL SENVO5
GONZALEZ SUGRASES
l'entena'
Ahir a l mat i se «Mira
ment de rex-alealde de Barcelon a Senyttr Miguel Goinilez Sugraíles.
Presidía l'alcalde actual, tincar rc'.'
tonel Alvarez de la Campa. cls rel
dore senyors Marine, Garda, rada
Balaiiä: el secretari de l'Ajuntararn,

senyor Planas, i la familia.
L'enterrament ha estat un vrtitable

acte de simpatía al que ion re01199
1'
català de cor, model de P91"99

de Ciutadans.
Descansi en pau

ChliUg

Sanatori de l'Aso" 1
Bronquitis. Clima gel
_ Xalels nous. gad'a:
telefonia. Nova installacid
gües

completa. Informea:

Ideal Samaritana, Are»,
TelM ,,n 5149 A.
Supressid del 10 per 100
bre factures, '

guerrea, 11 de juny de 1924

LA IPITRLTMTAT

Ñotes drsports
L'acabament
et

torneig olímpic

Uruguat 3 -- Suissa, 0
• l'Estadi de Colombes se celebrà
3 ,;uest partit final del torneig
uc havia de decidir el campió.
L•Es/.,di es celé, amb tal motiu, materialme nt atapeit, calculant -se en
• ea.oczo els espectadors que s'hi
reunircn.
con,eneada la imita, ben aviat Penen e os feo amb la pilota aconSe¡un,/ burlar els jugadors contrario,
vg,4 .nt un xut fortissim que valgué / primer gol favorable a lUruse ion molt aplaudit.
• ....ruguais persisteixen en el seu
▪ ,.a-t-e; topen continuament amb
nsa suissa que juga admiratotes, les jugabien
illoses
uruguais.
E: • eblic manifesta la seva simpafa ru aquests, cansant-se d'aplaudir
en:siasme les boniques jugades
ne Itt co a cap. També és IlargaPetrone, el qual está
inc
admirablement, sobretot en
na -tacada que duu a cap després
en -sar-se tots els jugadors soisass. -annt amb un defensa; malgrat
aré. nata fart i aconsegui un nou
per!, que no ea donà per vàlid.
El domini cada regada s'accentuà
res per part dels uruguais, fina arriar al final del primer teanps.
En començar-se el segon, els suis50t ataquen diferents vegades la
petta dTruguai, tirant un free-kick i
des córners, que 56n molt ben defenats pels seus adversaria, aconseguint
airar la situació.
Un cop refets els uruguais, altra
reZ,;:d.: ataquen valerosament la nora suissa, no poden aconseguir el gol
çue desitjaven.
De totes maneres els uruguais pertisteixen en el seu intent, i Cea, amb
cacen. xutd amb tanta forea que el
perter suis amb malta dificultas parä,
oca;a:n -se-li, perä, la pilota de les
tus, a qual cosa aprofità novament
Cea per introduir la bala al marc e/1
mig ée l'expectació del públic que no
es Cansä d'ovacionar.
Després d'aquest gol els suissos
saturaren bon nie i aconseguiren
posa, el/ perill moltes vegades la porta ¿ir,. :cana, però e/s seus defenses
porter, que actuaren a la perfecció,
arj , rmIt aplom van salvant tots els
;tac s amb que els obsequien eis de
Suissa.
Els uruguais. però, que tenen una
gran

seguretat amb la bala, no do-

a-rna gaire importar/da als atacs
- i tan bon puro la pilota sor--er en poder de mitjos i daa-: arnericans, aquests iniciaren
sanes atacs a la porta suissa, que a
la fi ..cabaren en còrner, el qual, llanta:. Romano, d'un superb cap, obtingué el tercer i darrer gol per al scu
U -res d'aquest gol els uruguais
-aren estar ja satisfets amb
st- • empraren la táctica danar
urlant los jugades deis suissos, que
tr.Car4 tenien l'esperanea de fer algura cosa, finalitzant la partida no
mit després, en mig de Eaclamació
del públic dedicada als vencedors.
Us equipa es presentaren de la setrue:t manera:
Unguai: Nazzali, Nazassi, Arispe,
An írle, Vida!, Ghierra, Urdinaran,
SCk • e , Petrone, Cea i Romano.
't --a: Pulver, Rey/1mnd, Ram
-e-. Oberhauser, Schmiedlin, Po--ten
b..hremberger, Dietrich, StureeteP.':-. Abbeglen i Fassler.
A- :trà Mr. Slawich, jutge del
par
Itaha-Espanya, el qua' iou
te!
,mb aplaudiments.
ben

• evideo, ro.— La victòria
.,ruguai en la final del torneig
de futbol associaciò, ha proan entusiasme.
farsa i el comerç han tancat
l asa r,ortes en senyal de festa.
E- ;reparen grans fe=te , per reite
jugadors.—Hat
Suesq a

es classifica a tercer

linc vencent a Holanda
per 3 a 1
• r.• del partit Uruguaia l'Estalli ile Colombrs
1,ra la Huila entre Ha_
Snécia. per tal de das- el tercer , lloc en PI Larso ple.
[Aria de Sui.ecia de jus• quant aconseguí dorna, gran manera els setas
cante, els holandesas.
-asees empraren el joc (le
.-s curtes, elegant i arnh
inhinacions desbaratarat
nes ocasione els helara-

. P is quals /aguaren de
dayam la impetuosa
actu aci0 de da Ilavantera sueca.
La millar malla sueca fou la
.in itja, que arnh gran compeneP'i0 (testen els avenços ho'a ndeseS i serviren amb ,justeta els seus davanters.
Aquesta victória sueca ha ese- molt ben retarda PM gran
rn que han desenrotllat.

FUTBOL
CAMPIONAT DE CATALUYA DP SEGONA CATEGORIA
REUS BAT EL PORT BOU I
CLASSIFICA FINALISTA
Carr esponent al Campionat de Ca•
de segona categoria se ce l '
di umenge al camp de i'Espanyol
.nit Reus Deportiu-Port Bou.

La Iluita va ésser la major part
anivellada. amb tot i que durant ei
primer temps el Reus juga mes que
el Port Bou.
Els dos gols que donaren la vktbria al Reus Deportiu i el classiticacen a finalista del Campionat els
obtingueren, el primer, Palleja, d'un
bon cap, i el segon. d'un xut fort de
Domingo I, que parà Castro, però la
mateixa forea de la bala féu que
troduis al triare.
La partida es desenrottlà sempre
molt animada i amb entusiasme Per
part d'atnialós contendents.
Els equips es presentaren de la següent manera:
Reas. — Pellicer. Fcgnet. Vidielia,
Salvador, Magrinya. Blay, Oliva, Domingo I. Palleia. Fort i Domingo H.
Port-Bast. — Castro. Mach, Casals,
Daimaaa. Garcia I. Reyes, Rius. Garcia 11, Lloreras. Loste i Llauradó.

EL C. E. DE SABADELL BAT
EL SANS PER 2 A 1
Diana-amago. al camp de la Unid
rs juga aquest eneontre,

quid es dese/almilla ami, inall
d'interés, sobre tot per part del
Sabadell, que (manea un joc
(-enlatad admirable. En canvi.
les tintos del Salas jugaren molt
desfeles. no deixant el Sabadell, d'aprofilar-se'n aMb ha sena emperna i decisió.
El Sabadell aconseguí un gol
al primer temps. obra de Tena II. i a la segona part un altre. per Balaseis. En aques t .
temps el Sane marca el sen,
obra de Badal, amb molla oportunitat.
Els equipe es presentaren
cona segueix:
U. E. Sane: Tuhert, Perella,
Balaseis. Sali g ó. Badal, Cairel,
Plaja. Liareis. Dalmau, Toni Joan i Molifican.

C. E. Sabadell: Taché, Cabed°, Sonabas. Mental, L'urna,
Tema 1. Pastor. Bertran, Do.
menea. Toma II i Sana.
Arbitra el partit Lemmel, encert al.

LA UNIO DEPORTIV.1 DE GIRONA I3AT EL TERRASSA
Aquest rnenntre. que constilueix un gran t, xit por al elub
gircmi, va ésser presenciat per
isis grua pública
El joc a la primera part fan
dut amb una gran energia pels
dos bandols: cap deLs quals
aeonseguiren. perC) estrenar rl

marcador. Por allane d'ara/tarso el p rimer temps. En lqareet
resulta losionat. havent d'esser subsfitnit.
A la segona part el clomint
va ,1,sor franramenf ps rau mi. es_
Ittnt Terrassa acorralat durant mude de mil ja hora. El gol
de la \5c1 Aria el marea l'Eseude, aprofitant una oportuna
rassada de Text rem dreta loen!. Als darrers moments els
rgarenes reaerionaren. arribant
als tiorninis dele enntraris i erecant anda gran Mil 'l'en-wat.
pee6 la gran tqsea dels mitlas . defenses i Iforter giranine
maulla a bastament l'ofensiva.
Arnb el resultar d'un gol a
cero acaba el partit. arbitrat
reardiorrement per En Peris.
Dei Torras:a 1 1 tef q. 1:1,./1 1 irà_
eis --el qual delmtana ale reng;es egarones—Papell. (tetenoses p-orter. Dels locals els anillara forma els niit Ms. els defenses i el portee. el qual, a la
primara parl. fa5 ti algunes pandee magnifiques. A la davantera van desaprofitar-se moltes

ocasione per marcar.
D'el] eh; equipe:
Tea ras s a: Mareet. Lansetro,

M i me!. Gibert. Papel!. Frenansise. Frisart. fledin, Gracia, Canals lt rzantolitria.
17 . D. 0.; 0aurhia, Parla.
Bosch. Fitbregas. Stamper, PeEsriglor, Codina, Vi..
ina

has, Mir.
BOXA

LA NETLLADA DE DISSABTE
A ira reunid mixta de boza i
greco-romana celebrada dis_
sable passat a Les Arenes. no
hi assistf pas una gran Conetir-

l'alivia. pera arel) trat a-le nega_

nitzadors poden restar satisfets
drq tatihl ira gris hi st nh. perque
si he es veritat que figuraren
al pragrama diversos noms que
eriden públic, la tasca que luan
e//1 . 1,111allä als posseidors d'aquests noms no era pas gala,
prorMsit per entusiasmar la
•• n •urrimcia. i dc p e r aixti que
interessant de la renal.;
in as hA's q11P figurava en segon
forme, o sigui, en boxa el match
Illaseo-Roca, i en greco-romana. Peneontre
Quant als grans combats que
figuraven "en tete d'affiehe",
rei af estrany que no arravatessin la concurrèneia, ,ja que ni
Leray es un home capas,/ d'obligar a Girones si etnprar-se a
frols. ni Buffalriellatiiste cona
na Iluitatior dc grera-romana ass
un sil 'la de vialtsía reeonegtada.
De lotes maisetes cal eonveT'ir que si l'exhibieb7 de les
primeres Batines no foil cosa
5

flOMMWW .....avalg»mmamwsia• n•n•• nn•:71n11•17n011

CALTHORPF

1

AutonMbil angles 1.500 e. e.
NOUS MODELS,

de raltre món, el que feren els
(pudre atletes abans anomenats
deixa satisfet el mes exigent ,
act ara el que forera els
diversos combate de la vetllada.
Boxa.—Briagué i Careta encelaren el pa agrama, entatilant_
se tot seguit una lluita oherta,
en la qual Gareitt PS fatim remarcar pel seu honie estil i
13rugué per l'eficacia fiel seta
cop. Garcia. perO, Inaneat segel5:) ment d'entrenament, es des:.
infla tot seguit, anant per !eran per un segon i analtant
el primer round VisiblernPnt
cansat, Cont insta el /tumbal
fati una nerifable last a I la.
en Ist qual Drogué no esligué
gaire proefs, procurant Gaicia
mantenir-lo it sil fha. griwies al
seu directe d'esqtaerre i joc
Ilarg. Eta el darrer round Gata_
eta, visiblement esgotat, encajad una interminalde st, rie al
rostre quan faltaven setze
segons per fallir el maleta. es
Oit' obligat a abandonar Es una
Ilastima jiSN'OS 00111 Gaveta,
c¡Ile boxen anal) retnareable estil, no tinguin t'ara ud seu entronament presentant-se a com_
tamal re en forma sota tols canoepies deficient.
El conibat més interessant
ale la reina frass, sense cap mena de dultte, l'eneonlre Blasest
Roca. en und qual el darrer donä
proves de gran coratge i va-.
Mafia. a part deis suficiente
eoneixements pugilisties neeeSsaris per eontrareStar Ira boxa
efieacis.sima del seta asiversari,
que va a formant_se dia per dia
(bou nn "puneher - terrible. Con/enea el comba/ atacant Roca
directes al rostre, molt
pide i precisos que Blasco, sólidament apuntalat i eta guardia reeollida. toa aconsegueix
esquivar; Cap al final del primer round, Dl Sir'
contraataca
amb
aeabant el round
anah atar de Blasco a la cara,
n'ion eficac. Al segon round,
Itaca ataca a fons cana en Panterior , perla el seta contrari enOklixa admirablement impassible; Roca aerentua l'atac, per0
deseuithant la seca guillaba la
splat I massa . 1i cal eneetixar diverso e crochets de dreta. que el
eastiguen bastant. El .segon
round ofereix la mateixa fisomonta que l'anterior. Roca. tenaríssim. atara SP11SP parar i
el sen eontrari aprofila les seves obertures por tocar-lo al
rostt•e amb gran efieiteia; ell
avahar el tereer round Roca
esta visiblement eastigat. En
el quart round FlOca es cobreix
millar i esqu ia-a. però Blasest
cricaixa i ttiaea per "rounters".
En el einqué rmnfiritia la Huila molt aferrissada. i As una
veritable Ilastima que. el joc inetligentíssim de llora no pugui
arribar Si ecultrarostar la (tentativa ¿achica del sima adversan. quo salidarnent apoiat, encaixa rom un mur. mentre. es-.
pera l'ocasió de plaear Pis seas
fulgurants crochets ad rostre
del sen etantrari, que arriben
eficaríssims.
Arriba. finalment. el sieh
round, i Faspeeto de la llanta no
ha canviat; peró al final llora
premiats els setas esforços aranseguint alabalar etl sPll contrari
per mitla (l'una sirio &cope
precisos, però sense no gaire
torea, que talla Pi gon g. as g onvalant Earabament de la Multa. Arte se g uit Blasro és proelamat vencedor per punts. Rara dernana renenia. ' Ente dos hoTrieS SÓ11 aplaudirgSsIm e , partarularment Rema, que ha PStat,
1111 VPritahlr

Tathom supnsava que Loroy
nr, era 1111 dígito atIversari
Girons. ja que la elasse d'agalesa, darrer vol que tot adversari que hont Ii designi dio:ne d'atrettre l'int ., rés del pfshlie
tin g ui alinenys un nana corlee:ni
entre els boxadors que avui
di .tputen els primers !Mes; Leco y no sulament 110 5'5 aixh, sind
que du un boxador de terrera
série. que (lavan! Girontas només féu que ios gar rsls braans
cense prerisar gens ni mica.
Giron e , davant d'ama sernblan malita!. no es va atrevir
orinar en malicia: per?) eom
que 5 alia avahar d'alguna manera, un ernehel (ir dreta en el
quart round remeté el frane4
al pata dels sonarais. sensr que
l'"as" de Grheia ha g uds tinent
pee.a.,...O si lat ter tsi /jiu soils
un rsftire suprrinr al que sol
emprar rn els Seils entrena-

¡asen
Greco-romana. — Ele amateurs Vidal i Soler t'erran tan
round de quinze minssie. intrressantissirn, tarat per la enrreceiti emprada pels dos Ilnitadore cana per l'a g ilitat I prerisid
que demostraren. Ni hi hagnd
venent ni vencedor.
Macisir - Art1;,val, en tres
rounds de deu minuts, no aranseguiren afritmir-se la virthria.
La roncurrénria segrtf arnh
interés toles T e imiclénries
d'aquesta llrmiia, més -per l'annrnenadit deis dos alletes que no
Pa s [d'U sal lis (1110. feren de realment interessant.

El resultat

també match

nut

DE L'ESTRANGER

MOTOR CSIC
LA MARCA DEL DIA

ASCARI BAT EL RECORD DEI.
MON AuToMOBILISTIC

Anent G2n•ral • Etnatny•

BAIXAS
Rambla de Santa Mäniea, 2

CA emana, 10—Aseari ha gua.
nyat la prova del eirruit auto.
mobilista, recorrent 321 quilómetros en dues , boros 23 Ininuts 4-5, batent, per taut, el
record del món.—Ilavas.

D'ITALIA

FRANCESA
LA CRISI --

1

ESTATS UN111

Continnaci6)

Tres mil pagesos
Les eleccions prese subleven a Teana El missatge presidencial :-: Text de la sidencials. : Coolidcontra les taxes
ge i Dawes candidecläracié inisterial

Saqueigs i ferits

Roma, ro.—"Il Corriere Italiano"
publica el segiient telegrama, procetlent de Teano:
Per a protestar contra l'aplicació
de les noves tases, 3,000 pagesos procedents de les taddacions y entes han
assaltat l'Alcaldia i cl despatn de
consums, que han quedas devastats.
El cotnissari feixista de Teano lia
pogut salvar-se. El comissari prefectoral i dos carrahiners han resultat
ferits.
El recaptador de Caserta ha arribas a Teatio amb refOrÇOS de "carahinieri" i trapes, a l'objecte de reprimir el moviment i dominar els
revoltosos—Hayas.
--

La situad& política a Grecia

Paris, 10.—Ileu's aquí el text
Missalge dilatad. pel 5 reside/11 de la República al Senat i
a la Canabra dPi3 Diputats:
Coreenea el president rf.e0 edant (me, elegit per sis cents
noranta cine vots accepta la
t, meró no" jefatubt" (le l'Esta
Inés auth i'dttirn de detenerla.
social
de
progres
politiea
una
(bes de lu'rdre, del freball i
la unió.
Fa ressaltar que ha aomIdead fidelment ami) el solemne can-Trola-lis contret per ell
davant el país i posa de mandes, (pie Eranea, sadollarla
pata, dna treball i de concordia,
vol una politice exterior que li
garantitzi, d'acord arnb els
alias, la sera seguretal, les res
paras-ions a que te dret, l'aplivació del Traetat de Versalles i
Paentarnent (le tots cale aetes
diplornatics pels quals ha quedat instaurat el nau ordre eue cap e st

Crisi parcial
Atenes, 10. — El ministre
de la Guerra, general Condilis,
ha presentat la damisela, que
li ha estat aeceptada pe l president, sie la República.
El general Pangalos, ministre d'Uralre PUbtlie, na estat
menal interinament ministre
de la Guerra.

El general Condilis ha declarat en la sena lletra de dimissió, que la politiea del Govera tendeix a afavorir el comunisme.
El president del Consell, en
les sesee declaracions a la
preMsa. s'ha defensal contra
aquestes acusarions i Isa dit
que la politica del Gaseen es
coli e gacla i no ha sofert cap
ca tav i.
El ministre de l'Interior ha
declarar que el programa del
Govern demócrata tondrix a
assegurar ase, sols les llibertats
eatibliqurs, sind els drets deis
ciutadans i els drets de Ila propietat.
Segons els peribdie?. e! general Condilis le la int-mcié
formar un part republica naeional.—Ilavas.
Moscou, to.—En la contestacid a
la darrera nota Govern polonés
es declara que la negació de Poldria a examinar la nota debo Soviets
constitueix una ciolació del tractat
dc Riga.
Acaba dient que és hultil continuar la discussiO ectuat—Havas.

La polít ca naval a la

Mediterrània
LA SITUACIO IIARITIIIA DE
FRANCA I D'ITALIA
El sellador senyor Lemcry ha pus
blicat a la In formations un article sobre la marina francesa i sobre la
marina italiana, en el qual diu, entre:
altres coses:
"Franea perd de mica en mica la
sena situació a la Ilialiterrania. Ccdeix el Ilse a Italia. la seca gran ver-.
na. Es sabia que la Convenció de
Washington ha atorgat a Franca i a
Italia una 4igualtat teórica sobre la
mar. teórica mes que convenient, per
tal com Italia només té un front sobre la mar, mentre Franca en té tres.
Peris Itälia compra arnb un cabdill
politic, el senyor Mussolini, el qual
ha volgut que aquesta igualtat restéa
només escrita en els Tractats; sap
que el dia que l'atenyeran sea matematicament la supremacia. Com
Venècia. ha renovat l'aliança
amb la mar, no liniCatnein alnb l'Adriatic, ans amb la Mediterrània. Par
celebrar aquesse matrimoni ha realitzar un viatge a Sicilia amb un seguici magnífic: el cmirassat "Dante
Alieltierl", un creuer i deu caeatorpediners. I 'Ifussolini, no volent descurar cap largan de la flota, puja damunt un hidroaviO per dirigir-se (le
Siracusa a Augusta, i en submari per
tornar (l'Augusta a Siracu s a. En el
ntaig de 1924 pronunció a Catänia
discurs importantissim proclatnant que
limAllas ha de reprendre els camins
la mar.
A aquestes declaracions d'afecte per
la mar cal afegir-nli d'abres de mas
importants: pu:decae de bases navals
a Sardenya i a Sicilia; creació d'una
base dlidroacions a Callar i; engrane
diment d'aquest port ; installació de la
base i d'un port a Laki, a l'Ala de
Lerás. Els treballs del pon de Laki
sain realitzat amb tanta etactivitat
tale poden irritar perfectament
Gran Bretanya.
Quants són els francesos que se)
preocupen? El darrer halan
import :. 1c./ 770 milions de tires per la
marina i 300 per l'aeronatica; el präxins batalle preven aspo milions de tires per la marina i 700 per l'arrimanrica. Gracies a aquests credits la marina italiana, que té actualment dos
creuers de deu mil tones en construcció, es preaara per posar-ase tira tercer
a les Drassanes."
L'article acaba dient que França no
ha d'arriscar d'esser expellida de la
Mediterrdnia per tal com la seva existencia seria amenaçada en el moment que li manques la llihertat
cointinicacions ami) aquella immensa
reserva de riqueses i d'homes que
és l'imperi africà.

Semblant política exterior,
afegeix el president. requereix
una política interior inspirada
en les ensenyances de la guerra, ora l'entesa entre tots els

francesas, en el respecte de toles les opinions i créneies. en
una equitat i era una bandat
cada vega mes grata en les relacions saciada i en la voluntat
de salvaguardar el crédit de
Franea, mitianeant un rigurós
esltmsii dels dispendio públics i
deis ingressos.
Aquestes idees. segueix dient
el senyor Millerand, que han
dirtgit en tut temps la sena
actuada, seguiran essent les
gules d'ella.
La Constitució, en disposar
que el president de la Repúblidel
ca és responsable davant cae
Parlament llames Pll P1
traleid, va fer, en be de
l'interès nacional, i per a mes
estabilitat
i continui t ab,
gran
tow els Poders presiden ri a l tinguessin una Mirada de set anys,
i estiguessin apartats de les
flucl alai/Solas polit iques.
Acatareu la Constitucib . Si pel
criaran, no en féssiu i si quedes entés que en el successiu la voluntat
arbitraria d'una majoria pot obligar
el president a retirar-se per motius
potajes, el cap (le l'Essat ja no fóra
sinO una petisa joguina en atan; dels
partas.
M'ajutlareu, pues, per descartar tan
sensible perill.
M'he negat a desertar del rneu lloc,
car no és del Parlament, per aquest
I encarregat de votar les Ileis i de
vedlar pel scu consplinsent, d'em pot
sortir la iniciativa i l'exemple per
violar aquestes Ileis.
La Carnbra de Diputats es negará
a seguir aquests perillosos consellers
que s'esforcen, per interès de partit, a qué la zIOVa legislatura s'izsauguri amb un acte revolucionad.
El Senas. fidel a les seves tradivoldrit seguir essent, com ho
Isa estas sempre, el defensor de la
Constitució.
Tan important questió .s.u.pstittscional, en la qual va entranyat l'esdevenidor de les institucions republicanes, no pot resoldre's a l'onibre per decisions indiciduals o de
grup.
Ple de confiana eaaa dirigeixo a la
prtidéncia de les Canibres, a la seca
cordura, al seu amor per Franca i
per la Repüblica.
Conscient dels meus deures, he
assurnit les meves rasponsabilitats:
ha arribat l'hora que el Pal:ament
assumeixi les seves.—Havas.

EL TEXT

DE LA DECLA-

RAU° MINISTERIAL
París, aci el text de la
declaraciò ministerial, llegida al Senas i a la Cambra deis Diputats, desmes del missatge (lel Pres'ident de la
RepUblica:
L'actual Govern s'Isa cc n ustitun només per donar ocasad a les Cambres
de pronunciar-se en un &bar constitucional, obert fora del •Parlament,
però del qual el Parlantes és l'Unic
jutge: no tenim, per tant, 1/ergs/e presentar-vos cap programa sie (laven'.
• nivela _ una ale diles: o que les
coneliturinnals han de segttir essent intangibles per sobre dele partile, i vaa agileSt cas
l'autaritat del vostre v01 indaeaa a als cape de la majoria
(tia
dimana de Ir: elreeione
I I de nutig. que teman sal Mame
del
pre
g
ident
Mi la
d'aeceplar
Replibliest el Poder quo aquest
ele ha oferl, i lrkISS11111il* la
direceb% debe destins do Franca. o bi s , per una volació, que
pernietra a cariasen de nasaltres asstimir clara i lerminantanead st'VPS rd.sponsapiti_
las, 'firma que no emanen els
principie; forinnlalm pel Missatge del president de la Repútalaca, principis que defensem davosotros i 'pie eanstinant
tueiyon la base de la C.onstituE.11 aquest darrer eas, donaretas cumpla del traeäs de la
nOstta al ,mp de l'Eo_
tal, que prendra aleshores la
deeisid que se'n deriva.
Erie dirigina a la vostra consinémia a a la nostra
El debat ha de desenrotIlarSta (ora de tal equívoc. dones el
vat que ernitiren areola l'esdevenillor del reglan i al respecte
de la legalitat, que es garantia
de les nostres instituelons republiennes i etirpar de les INlo,rdats iatiblieauea.—Ua as.

A la Cambra
París, au—Cambra dels Diputats.
—El senyor Renaud retreu al senyor
tal illerancl Ehaver traicionat la nasse
obrera i ti advoca eensures per la seta
actitud en l'any 1920, quan la vaga
ferroviaria.
El senyor Favry protesta d'aquestes
paraules.
El cap del: Govern fa altre cop fis
de la paraula, en mig d'una gran
emoció.
Declara que el Govern planteja la
etilestió de confianea, perque aso vol
associar-se, ni de prop ni de Iluny, a
uta acre anticonstituc:onal, les censeqüencics del qual han d'ésser iunestes
per a Franca i per a la República.
Després de. votar-se la moció del
senyor Herriot amb el resultas ja
conegut i d'acordar-se raffichage"
del dit resultat, la Cambra aixeca la
sessió fino a demd. a la tarda, que el
Govern fardo una comunició al Paria
-mear—Hys.
EL DARRER CONSELL DE MI-

NISTRES
París, 10.—El Consell de ministres es reunirà denla metí.
La decisió de/ president de
la República ser à portada a coneixement del Senat i de la
Cambra de Diputats a primera
hora de la tarda—Hayas,
EL IN CENTENARI
DE RONSARD
Blois, 10. — A la regia de
Vendome han revestit gran soilemnitat les festes del IV Centenari del poeta Ronsard.
Nornbrosos escriptors han visitat a Croix-Val i a Gilles-deMontoire els Roes que freqüenlb el poeta on els artistes de
Comédia francesa han recitat
composicions de Ronsard i dele
poetes de la "Pleiacte". — Rayas.

La situació a Albània
Els revolucionaris es fan
cárrec del Govern
Roma, to.—Cap diari del mati confirma la caiguda de Tirana, però tots
estala d'acnrd en afirmar que la rendició és imminent.
Per altra part, comuniquen de Va.
boa al "Messagiero" que el Govern
revolucionari que dirige:x les operacions ha asumas la direcció dels afers
albanesos, Ans a l'extrem que les legacions estrangeres han estas invitades per dir Govern a tractar amb ell.
—Hayas.

DOS MINISTRES RETINGUTS
COM OSTATGES

Belgrad, 10.—Els insurrectes
albanesos *han retingut en quaWat d'ostatges dos ministres
que s'havien presentat a ells
per negociar un armistici.—IIa-

vas.

Ha estat isolat el microbi
del cáncer
La curació del terrible mal
és un fet
Filadelfia, 10.—Els diaris anuncien
que el doctor Glocer, de Toronto, ha
aconseguit isolar el microbi del CállCer i compost f1"11111 curatiu, que
ha aplicas durant dos anys a 200 151'
dicidus, la majoria d'ells en estas desesperas. Quasi tors els experiments
han dinat Jesultat tavorab'e.-113vas.
LA CURSA D'AUTOMOBILS A
BROOKLANDS :: UN ACCIDENT :: SE SUSPENEN
LES PROVES
Londres, ao.—Durant el concurs
d'autome a bils a Brooklands, un dels
comales, que anava a una velocitat de
cent milico per hora, bola, resultant
=Ir el piloto
En vista d'aixtd va suspendre's la
cursa.—liacas.
VAGA A KINGSTON :-: MORTS
I FERITS
Kigston (Jamaica). io.—Els treblaladors del municipi slan deetarat
en vaga.
l'n grua de maniiestants ataefa
la policia, 15 qual es desensä a treta,
ni/nato-n y sass o dos i ferint a altres
molts.—Havas.

LA FRACASSADA CONFERENCIA DE MOSSUL
Constataineb/c, art. — Han marxat
els representants d'Anglaterra que
havien cingla a negociar sobre la
qüestió de llossul.—Havas.
UN TRACTAT HISPANO-

Ttsc
Constantinable, to , Asint
el ministre d'Espanyabes iras-

Bailara a Angora per nerriar
:asssls el Govern un tractat d'amistat tur'co-espanyel. —

EL CANCELLER SFIPEL TE
URTICARIA
Viena, 10.—A canseqüencia

ale Eatemptal, el canceller Sei-

pel sofreix d'urtiettria (eratpcid
elllänen , havent-li pujat la

temperatura i accelerat el pols.

._Havas.

dats republicans

Washington, 10. — A Cleveland s'ha reunir la Convenció
republirana, pe's' designar candidats a la presiderv,ia i ricepresidéneta de la Remíblica,
elegint, respectivament, l'actusul
president Coolidge i et generad
Dawes.—Ravas.
EL SUPERAVI TNORD.AMERICA
Washington, 10.—L'any fiscal araba el dia 30 de juny, prevetent-se tan excés als ingressos de 350 a 400 milicias de dü-

lars.—Havas.
TRETZE MIL IMMIGR.4YTS
PODRAN ENTRAR ALS EE. UM,
Wka hin g toa, 10.— Abatas d'aeahar les seves sessions el Parlament america, ha deixat en
suspens cenes oläusules de /.3
hei d'immigració, que permetran l'entrada al Estats Units,
de 13.000 nous immigrants.—

Entre el Japó i els

Estats Units

L'AMERICANOFOBIA JAPONE-i
5 A : : LA INDIFERENCIA
NORD-AMERCANA.
La sobreexcitació que durant aclame
darrers dies ha anal creixent al Japó
sa donar lloc diumenge, cona saben cls
nostres lectors per la informaeió telegráfica en la nostra edició d'ahir, a
niifestacions anti-americanes
smisasmes
Un nombre a arnericans, entre els
quals hi hacia membres distingidissims
de l'Ambaixada. es trobaven ditunenge
al vespre a la sala de ball de l'Hotel
Imperial de Toquio, quan un escamot
de japonesos co estat de sobreexcitació extrema penetraren a l'hotel, insultaren els balladors, lliurantse a contoraions horribles, barrejats amb *discursos anti-arnericans, brandant ¡abres japonesos. Una cinquantena de
dames estrangeres pogueren retirarse des del principi de la manifestació.
El personal de l'hotel, amb l'ajut
la policia, va poder finalment fer retirar els manliestants. Aquests
dirigiren aleshores a diversos cinematògrafs que feren Sanear per tal cona
hom hi projectava films americans.
Aquesta maniiestació d'un escamot
d'agisadors professionals es, amb tos,
un episodi de perita importancia dava.nt
el gran moviment patrihrie japonés.
L'agencia Radio ha comunicas que
els hara-kiris i suicidis, que esdevenen cada regada més nombrosos en
protesta contra la humiliació infligida
pels Estats Units al _Tapó, han provocar reaccions formidables a tot el
Japó; molts de japonesos demanen que
es lacia funerals nacionals a :es tictimes de rhara-kiri patriätie. Un m:ting rnonstre, en cl qual han participar
30.000 radicals japoneses, han dems
nat que el Govern prengui aquesta
iniciativa l'a tense dir que durant
aquest miting han estar adreeades les
injúries mes violentes als governants
americans.
En canvi, eis Estats Units, coas
havem remarcat en les nostres cräniques anteriors, l'opinió pública continua tenint posada tosa la seca atenciG
en la Convenció de Cleveland i en la
creacid de partas neme, ocupant-se poc
de la situaciò japonesa.
No gens menys san telegrama de
Washington ha anunciar que el senyor
Hughes va remetre diumenge a l'amhaixador senyor Hanthara la resposta
dele Estas, Units a la protesta japonesa. Aquest docurnena el text del
qual ion aprovat pel se:ayer Ceolidge
els membres Sol Gabinet, está redactat. seguro sembla, de manera que
calmi el ressentiment que S ' e: manifestar al Japti; manté per0, el dret
que tenen vis Estats Units de reglamentar la seca immigraciét. Constisud>: una explicaciò cortesa de l'actitud dels Estase Cusita. aini eme una
denegació del 10 que l'exclusió pugui
ésser con s iderada con/ una violació
del Tractat ale comerç de ton.
Es dubtes, pesó. que a l'estat de .50.•
breexcitacia actual, una simple exp/is
cació acose compensacia materal, bar
ti per calmar l'esperit japonés
A diversos indios dcl .41,0 s'hay
conetitult cntitats encaminad es a bolcoti iar els productes americans. i sOn
nombroses es botigues de Toquio que
han plantar cartells amb Ilegentles cota
aquesta: "Aci no es ventea produces
americano". Molts dc metges japoncsos han anuncias que reiusarien de
curar chelas amoricans. Alguns mid
sioners americans han rebut lktres
amenaeadores.
Una gran casa de comete de Kobé
ha fet plantar la nota següent, en
asagèa, denunciant el Congrés

Washington:

'S,3,1 dimonis en figura humana.
aquel], qui han adoptat la mis injusta
de le, Ileis malgrat de Ilurs proteste'
o de Ilurs manifestacions confirmes de
justicia i d'humanitat."
Dinos chasis d'Osaka i de Toquio
publicaren dissabte una &clareció,
gotas la qual les mesures ami-jameses adoptades pel Congrés americà re.
presenten un xoc fatal a l'amista*

tradicional que lumia ton do, paing
en el passat.

Mili DE UMTIMENT
L'AMOR A LA CULTURA DEL CONSELL DEIS
DEU RESULTA QUASI UN FET
Ni la valor ineipient, ni la
ßuor. ja una mien avançada,
Iii Focupació interessantissinia
de '1,0/afeccio lt ar banderetes,
con fetti, fanalets i flors artifirials no han estat prou per
fer desistir el ilustre eonsell
a la veneciana de celebrar les
seres tan intimes com settnanals, tan .ecreleis con) farnientesques reunions.
No per aixO nosaltres. fidels
repòrters. deixen de treure-hi
el nas, que és, ni mes no, no-

table. No id prodiguen). pera.

Ens lirnitern a informar-nos del
que han tel, i mai no hem Pingad la mes lleu sospita d., temor que tindriern una indiges-

lid.
A dos quarts de sis. Nano,
xano. els senyor- del Consell
entraren a la sala del:, misterts; le tant en lant h; entrara
Ull funcionan. momentaniament; de tant en tant. P11 sorna un conseller - lambe /nomenta/liar/mili - congestional,
i hi tornara a entrar descongestionat... • Aixi fan com saludärem el senyor Camp.
Finaltnent. eom l'os que ha'vien toral Ie VIIIt i einquanta
minuts. devidiren dirigir-se al
saló de :ses..sioIl.s. tol
reselosit per tal de felicitar-se
d eis acords presos.
Després resulta que hi liana
lbagut un
DESPATX OFICIAL
en el qual hi havirt Un ofiei del
director dels Pares i Arbrat
dient que havent sobra, un rornanent de la partida th! conßervació d'arbrat i jardins, ja
gue es troba per casualitat és-

ser el trimestre que no es 11Pcessita podar n: regar 111l1S.,a.
1 destinar aquest rolitalleat a
arranjar amb inaonesa. rayes.
i altres plantes ornamentals,
les tortades dels jardins mes
o menws públies, principalnienl
"el dei Palacio Real por el cual
creo tiene el Exmo. Ayuntamiento interés". Diu desoyes
que no pot fixar la quantia (raques( romanent perquè no pot
dir encara si pleura o no i
a' haurà o no de regar.
Hi ha després Ufl onei de la
J unta de Maceas convidan'. PAjuntament a retire els reis illtaLa al Museu de la Ciutadella.
I despres d'unes petites nyinyeries s'entra a
L'ORDItE DEL DIA
aprovant un dictamen de recapMeló qt1P es trobava epr ea,ualitat damunt la taula, obrint
un concurs per explotar, en
nom de Phispano-americanisme el trionument a 0-ilotub i

l'ascensor que es conserva al
t.
set' interior. .7 ..• it f •.
3T11.=.

tard s'acorda tainbe -que
es Me a
r ) uns adolis al le ment dAcisele Soler. per vare
si fa rics gnig. despres amortilzar els Lim o bons
al portador rmesos anib garantia municipal, l'import deis
quals es de 2.189.00O pessetes.
Finalment, el Consell. que
YOI que no es ligni que no li
agrada la cultura, tant cc loes
que a qualsevol filtre que la ne_
cessiti anda urgo, nrid. s'aeorolit
tornar a mirar ' de )enre
preoetipen ole pi nieelitr
nat tira In CII
ett
d'alguns dels futurs opte es
neixen. de les exposleiforts di u.
belles arts. per donar una idea.
rtiPs .1 nienys u1c III que en el
temps 1/IIP /11 1 ii III ha liagul
no ha teas demtigut ittassa Pontusiostue ole l e s arts pels art
lPS respertins. Per tmouseguil
aixi) es 51111 :1 si ett I in dels piessupostos . tande , fulurs.
tara mes. 0, con:signara op i odcorn'a tal fi; i ole no orondii. te•r(pa; es vegi iine la cosa sa
ho ch senyor Esfeve 13.d!p; fjr_
narit a ocupar el sea
Junta ole
Drsprbs es di eidrix reparar
les o:roles narionals que signin

reparables. / provocara de segur gians protestes
d 'agrainient. s'acordit adquirir
cent- 1 no-exemplars de trobra
Magna del senyor ()llega i

nula"Las chuspas del yunque",
a cinc pessetes cada un, o siguin cine rentes pessetes, per-

qule els tolo/nones c j e eS escotes
frueixin ole la guspirejant literatura del senyor Josep.
I. finament, s'amieria quedar
salisfels en saber que s (irganitzava 01 :g usten del Teatre, la
Itfusira i la Dansa.
1 on hiver fet això. en barer
local la campana, im Itaver
entnprovat fine tilcvieli passat
den minuts, i eren les non de
la nit del inateix diii.tothom
nrif n II sopar amb aquella gana
tan aereditadn.

NOTES INFORMATIVES
PERQUE S'ARRANGI F.L. CARRER D'ARAGO

La Comissió d'Eixampla, en la seva última Junta, acorda passar a la
Secció tècnica, perqué enea informe
sobre la modo') del regidor senyor Cendoya, perquè s'arrangi el carrer d'A, legó, entre el de Rahmes i Rambla (je
Cata/u/ira. tenint en temple el &tifitili wat del dit trajecte de earrer,
(*izar pm:km d'estudi per a quan
sioeupi del problema ge-

neral deis empedrats de rEixampia,
una abra moció dci senyor Prim, perqué es p;ccedeX a rempedrat del
carrer de Foment, entre els del Sospir i Internacional. tetina en o:orante
que una meitat del d:t carrer quasi
está >eme empedrar.
SERVEIS D'HIGIENE
Sepas estaolistica facilitarla a rAlcalda per la Direcció ole l'Institut
Municipal diligicne. durant el pisat mes dc maig fiaren efectuats pei
dit Institut Municipal , ele t.vglic/Ili
serveis: dedinitICCions per d¡frreold
comentes, 1,781: desinfeccions per
blanqueig, 31, equivalent a 9.668 ni,
tres quadrats de superiiie: serveis de
destritahaba. 21 inspeccions per oliierents conceptes, 6481 reittspecgions. 7$;
ordres ole vactinaci6 (mira la verola.
tramitades, 1.578; tramitació de multes per resistencia a vacunar-se contra la curda. 43: vacunacions a donncili, 243: hospitalitzacions. 2.
ELS ESCORXADORS
bms. ro; v:delles.
Sacrifici
448: moltons, 02; bocs, 5; cabrits,
63; bens. 1.265; ove.le, 686; cabr2,:,
18; poses. 415.
ANUNCIS
"Es fa públic que durant el terrnini de rail dies a con:mar des de :a
fixació del present anunci en :a taula
credictes d'aquestes Cases Consistoria:s. s'admetran, al Negociat d'Obres
Públiques de la Secció d'Eixampia,
durant les hores d'oficina, les opontunes notes de preus, dins d'un plec
tancat, dels industrials amb
raen oben en aquesta ciutat, -ier al
subministre de
Den bruces per a porters i ordenances de la Sece.i6 d'Eixampla, alta)
arreglo al model que en ractualitat
usa ayuest personal i igual a la mostra que s'accepti per la Comissió.
Barcelona, to de juay de 1924. L'A:calde constitucional, A. de la
Campa."
ANUNCIS
•
"Es a públic que durant el termini de vult dies a templar des de la
fixació del present munid en la taula
d'edictes d'aquestes Cases Consistoriajs. s'admetran. al Negociat d'Obres
Paliques de la Secció d'Eixampla,
durant les hm-es d'oficina, les oportunes notes de preus. dins d'un plec
tancat, dels industrials amb establiment obert en aquella ciutat, per al
subrninistre
Onze turnes de quitra.
Barcelona, zo de juny de 1924. L'Kcalde constitucional, A. de la
Campa."

ANUNCIS
"Es fa palie que durant el termini de vuit dies a comptar des de la
fixació del present anunci en la tanta
d'edictes d'aquestes Cases Cousoe2rials, s'adrnetran, al Negociat d'Obres
Públiques de la Secció d'Eixampla,
durant les hores d'oficina, les oportunes notes de preus, dins d'un plec
tancat, dele industrials tunb establiment obert en aquesta ciutat, per al
subministre de
Cinc carros de regar tnetällics de
la forma i dimensions del que com a
mostra adquirí l'Excm. Ajuntament
per al, rees d'Eixamp/a, sota el tipus
donar mil cent setanta diles pessetes.
Barcelona, IG de juny de 1924. L'A:ealde constitucional, A. de !a
Campa."

(TONTA DE CULTURA
UniversItat de Barceloni
Del liceiofrat. - E! doctor Martínez Vargas ha retan un telegrama d.:1
sot,-,eeretari d'Instrucció Pública, senyor (larda de Leaniz, maniiestant-li
1111(i en la Gaceta d'aria es publica un
R. D. concedint persunalitat jurídica
a hr Universitats peninsulars.
El rector de la L'ilivereitat de
Valladolid manifesta en un telegrama
al doctor Martnez Vargas, que s'Iza
adreçat al Directori militar &manan:
que cc" a emplea-le:u a l'esmentat
R. D. es concedeixi a les Univcrsitats
d benefici de pobresa per tal de poder

n'ole de batxiller. - El redor ha
Signal els següents incas de batxiller:
Institut de Barcelona: Jaume Molas i La/Ton i Ramon Cascó i Bosch.
Institut ole Reas: Antoni Aulestia i
Prats.
Institut ole Tarragona: Eduard r,,radada i Coll i Josep Giménez de
Membrillera i Barrié.
L'ESTAT DONA DINERS PER
COMPRAR LLIBRES
Per a adquisiei6 de 'libres en les
Bibliuteques públiques de FEstat, con responent a l'actual trimestre abril,
maig i muy, s'han di,tribuit les segiients quantitats: a la Biblioteca pro
vincial de Palma ole M'aloa-ea. /87.50
pedsetes; a la tle Ma/14, zas; a la de
l'Institut de Cdrona, 125; a la de
Lleyda, 123; a la de Tarragona, 123,
i a la de la Universitat de Barcelona, soo.
MAGISTERI
S'ha dispo,sat per R. O. que, previ
el pagament dels drets reals corresponents. li sigui tornada a Josep Dalmau Garles la quantitat que va dipositar com a fiarlo per exercir el cal-rec d'habilitat dels mestres dels partits de (d
- rena, La Bisbal, Santa Coloma de Farnés, Olot i Puigcerdi.
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de J uny dem ic;e24
1.-siTUAclo ATMOSFERICA GENERAL A
a. BSTAT DEL TEMPS A CATALUNYA, A
LES 7 DEL MATI. (Observacions d'Europa, Nord
LES 8 DEL MATI. (Observacions de la Xatita med'Africa i l'Atlintic, rebndea per telegrafia sonso fils)
teorológica catalana, comunicados per telèfon):
Persisteix a la Peninsula Ibérica el regint de bou
El cel és completament seré a tot Catalunya ,
temps. observant-se alguns núvols i boires sense imservant-se algunes boircs a la plana de Vieli i vents
portancia. - A les Illes Britàniques e trob un
fluixos i variables. - La temperatura máxima ha
centre borrasteis, donant lloc a pluges en aquelles
estat de 31 graus a Flix i la /Minina de 9 graus al
Illes, els efectes de les quals sUn també sentits a
Ilae Estangento.
Franca ami.> intensa ntivolositat.
Diaa 10

Institut de Química Aplica
Cara del professor Calamita
Confelyncia final
En la sena darrera llicú, donada
davaut d'un públic nombroisissUn, el
doctor Calamita explica la técnica industrial posada en ús, per obtenir el
sucre (le consum directe i raprofitament ulterior deis darrers residus noInemats melasses.

TARRAGONA
JvYr (9,Pi a

1
3. VEN'll SUPERIORS. A BARCELONA. (Sondatges de l'atmósfera :liare, a les 7 aal mui);
Altitud, metres:
2 40,
500,
1000,
1500,
2000,
25110,
Direcció:
ES'E. NNE. NNE. WN‘V, WNW, WNlV. WYliV.
Velocitat, metres per segun:
7,
12.
ti,
1,
2,
1,
9,

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Hores d'observaci O: 7, 13 i
Baròmetre a M'O i al nivell de la mar: 763'8, 7 639, 7631. - erminnetre sec: 233, 244, 2 3'9 . Termörnetre humit: 198, 190, 183. - Humitat (ce ntessimes de saturaciO): 71, 58, 56. - Direcció del
vent: SW., SW., SW. - Velocitat del cent en metr es per segon, 2, 5, 5. - Estat del cel: quasi seré, na- volós. - Classe de núvols: cirrus; cUmuls-nimbus; strats; fracto-cirrus.
Temperatures ex tremes a l'ombra:
Maxima; 25 8. - Mínima: 18'o. - °sed-lacio') t ermonietrica: 7 . 8. - Temperatura muja: 21 ' 9. Precipitado:, aiguosa, des de les 7 llores del dia an tenor a les 7 hores del dia de la data: co'
- Recorregut del vent en igual tenips: 180 quilo:une tres.

Amt, motiu de l'ascens per escalaió
han correspost als senyors Benito, alta
de Barcelona; Castell, alta de Tarragona; Fluixa., alta de Balears, i
Silvestre, alta de Palma de Mallorca.
ELS VELLS DEUTES
D'UN AJUNTAMENT
La Direcció general de Pritner
Ensenyament ha resolt que per la secció administrativa de Giniona s'inte.
ressi del governador civil d'aquella
provincia obligui a rAjuntament de
Tcrrades a incloure sense demora
en els seus pressupostos la quantitar
(le 1,008 pessetes que deu al mestrd
Joan Moren en concepte de compelísació ole les anualitats de 1886-87 i
1887-88.
CONFERENCIA
D'ALFRED OPISSO A L'ACADEMIA DE PONES LLETRES
En la passada sessió ordinaria que
celebrà l'Acaolernia de Bones Lletres
iou llegit un treball de l'academic senyor Alfreol Opisso, en el qual s'ocupa del dialecte i folk-lore tarragoni.
Despres dalguncs disquisicions precies sobre l'origen de Tarraco.n, parló
de la formació dels diabetes catalans
i la influencia muslimica en les contrades tarragonines, molt fr/S' accentuada que a la Catalunya celta. Apunta les aforesis, tramposicions, supressions i addicions de lletres que curadteritza la varietat del catala tarragoni, aixi com la seca varictat fonética.
Observa que a tots els nobles del camp
menys a Tarragona es conserva el
de la v en comptes de l'as de la b.
costunt ibera que estranyava ja a's
romam en veure que per a nosaltres
era el mateix vive), orae biberc. Nota
la earrxter:stica orenfortir les erres i
la y. Parla de frases populars i despernees: deis espectacles mes tipics,
dels jocs d'infants, guisats i medicina
popular; tradicions i música, etc.
La conferencia del senyor Alired
Opisso meresqué les felicitacions del,
sem companys d'acadeniia.
INSTITUT D'ORIENTACIO
P RO FESS LONA!.
Seguint el seu costum anual, l'Institut ha començat a repartir les !le tres a le, Escoles nacionals de la citttat a fi de saber quins són el, /01'05
que han d'abandonar l'Escota primaria per com .:Alear els aprenentatges o
estudis secundari, i recomanar a Ilure
parre que analitzin, abans de decidirse per qualsevol daquells, els serveis
d'orientado; que l'Institut presta gratuitament.
- Durant la setmana passada han
visitat 1 'In5titut cli adrocats senyors

Víctor Gaminde i Mari Carreta, aquest
diputat provincial de Bilbao, a ti d'assabentar-se del funcionament de
tirut i dels detalls tecnics i econinnics
ororganitzaciú d'una entina semblant,
ja que és poesible que la Diputado;
biscala er) crei una a la noblaciú
abans estnentaola.
Tanibé han visitat detingudament
l'Instit O els senyors consellers de la
SI anconnunitat i vocals (le la Comissió
Mixta de Cultura, Antoni Hernatidez
i Pere Lloses, a fi d'informar-se del
itincionament, eficacia i organitracin
técnica. l'oren rebuts per la Direccid i tot el personal tècnic i auxiliar,
facilitant als visitante tota mena d'explicacions i antecedents.
- Oportunament fou remesa per
l'Instittit a la infortnacie, que hacia
(Axil la Comissió uomenada pet Govern per organitzar l'ensenyament técnic i professional una Memòria relativa a la implantació de serveis d'orientaciO i selecció professionals per
tot Espanya a la sera utilitraeió previa pels centres d'ensenyament tècnic
i professional, com es practica ja en
altres paisos.

La visita deis reis
d'itälia a Barcelona
EL CONSOLAT D'ITALIA
Tots els italians resident s a
Barcelona que no liagin rebut
comunicacions o invitacions per
a les testes que es preparen a
honor de Illurs sobirans, i que
es creguin amb dret dc dernanar-ne, poden adreçar-se per
tot el dia d'arui al Consoilat
Fontanella, 9.
UNA FESTA AL HITZ
Avui
les sis de la tarda, la
coletilla italiana da Barcelona
obsequiarZt atufe un te. a 11'.11ote1
Ritz , l'almirall i oficialitat de
l'esquadra d'aquel] Est at tincorada .11 nost re port.
Han estat invitats a lacte els
mariners espanyols i les autorials tirarais.
Els bitIlets d'admissió poden
retirar-se als següents lloes:
Consolot General
Cambra
Conterc Panana. Casa
dels Italians i HoIrd Ritz.
LA RECEPCIO A (..n -CASA
DEGLI IT.n ti.‘m"
S'assabenta als soris ele la
"Casa degli ltaliani" que la re_
mesa de

1.. invitaeions

per

as-

sistir a la rerepeiö dels rris
lia queitat prorrogada
prr tol el dia d'avni.
LA POLICI.1
Han arribat. procedenis
Va:etnia, el eotitissart senyor
synyor
Morales i
Yerdorotti, amb 213 agente e e
milicia, que anaren a aquella
cinta! ;indo alodio dol vintge
reis dit lilia.
Per prestar servel de vigilanria durant luir estada aquí.
han arrihat 2 5 ;igonts me, de
5 ole Turra goma. 5 de
Oirona. 5 de Lleyolit. 5 de Casi c de Pamplona.
MIS VAIXELLS DE GUERR.n
A h ir a I nin í arriba el destroyer
"Don Alvaro do Dazän", i avtn,
a les onze, tia d'arribar et
eren dl''' Catalufm - ; el primer
amarrit he popa a I ino; :5111_
ralla; el seg.on lin tara al de
Ponent, pc,rj - son],
'VISITES

Durant el dia
foren
visitals p is vaixells de les
t/IIPS rsquadres.
.\1111) aquest motiu, els Pmpresaris do los ernharracions de.

i

1'Pl re1/ fatt ci SPI1 Zigrist.

LA IIEVETI.LA
Conlitwen els preparal
per
la cidebrai . id ;Vaques, festival.
Al monument a emlomb i ;11
passeig e enlral uit inoll do Bar_
relona iii estan rollorant gran
quantilat de bombetes elActriques.
Al enslat de l'Eoliteid Slarftima s'estit u OlislinfinI 1111 pPlil
PliV P Ial roe tal que hola pugui
olisposar d'un lloe en la l'esta
opio . Int te lenir efecte a res-

mental 'local.

CONCERT PER A DEMA
Detnä, a un quart d'onze de
la nif, srs celetwarit un concert
a la plaea de San' Jaume, en el
qual prendran part 41`,1 . 111111drs de la Retal Marina Italiana
1 la Municipal de Itarcellona,
ri gides , res pee iva tut itt , pels
meslres Agherno i Lamote
Orignon.
AL PASSEIG DE GRACIA
Per l'Alealdia n'litt concedit a
In stleictat "Dant'c Alighieri”

l'oportd permis perque , ultra la
tribuna que s'està aixeeant
Passeig de Gracia, encreuanient
amb la Diagonal , per tal que pugui la colònia italiana presenciar
el pas deils reis, es concedeixi
pernds per aixenar-ne una altra
tneant a la casa númern 108
del rnateix passeig. anda objecte
que els socis espanyols l'estilo:dada entilat puguin presenciar des d'allf el pas de la retal

familia, hala regada que

éS snlainent per als

italians.
AL TIBIDABO

Al rim del Tihidaho s'estan
font els loreparatins nerlssaris
per a reve.ursioç que realitzaran
els soloirans cifiàliru, invitats prr
l'Ajtinlament.
El te anth obsequiarb
armes,. sera s e rvil al gran saló
de Pstes, que a l'efecte s'esta
decorant d'una inatxe ra adequada. Igualment eslä acabant-se
la altiminacid eléctrica de la
Talaia, que lut de produir, sense
duble, un ristds efecte.
El projector electric del Tihillabo, que lotes Iles nits trame/. Pis Seas raigs al port,
trOben ancorades les esqua(tres italiana 1 rspanyola. els
partienlarnient vaiell reial la nit dc' ila tecla inarit Una, per hacer-lo, indicat ;tic(
p / senyor entnanoltnt de Marina.

Un carvi de frases entre

d i putats i

el

els

capità general

.1m1) n'olio do
',vous i hacer estal confirniat -”t el ..7nrFin/ di eapitä general de la
(parta 11, .;Ila militar. vilir 5- 1 ren estar ;o. coniptillie,t/:11.
general
Barrera. els
' ,wats ,.
,s, als quals
presidia el uonnte de FiirOIS.
Armes!. n • 11 expressives paraules, ut..iuic Eenliorabctut a/
general Iba rrera, l'acta:tetó deil
qual va elogiar
i cl:gut)
que els individus
de Vitrina:
(ion1)ipulaviö
rillteplona
siderav,ii sololais disposat s a
obeir vegament los ordres
llar capita general.
En cativi aquest. tle.sprAs d'a•
grair null efusivament l'honor
d., qui, id feien objerte_ digne
que per la sera part era un dimitid mes, per tal de collaborar Il l'Obra que realitza la Diputació gier tt l'engrandiment
de Barcelona i d'Esprtnya.
Lacto tingué llar al sald del
trota de la Capilania genera!.

I)LSOCIhTA1'
La gran novetat que aquest
any ha u»perat entro la gent
de bou gust i atenta a les eases arlistiques, ha consislii •.11
les sederies anda pintat balik,
essent aetualment la moda no
sols de París. sind de lotes les
urans eapitals out les senyores
II,' lion lo
propagada
tluint xals i moentors dintre
(Jet gust d'aquesta modalitat

artística.
La casa Chapes del rarrer i te
l'erran, atenta sempre a presentar les nov e tals q ue P I pn',He otomana, exposa a IPS SP-

i

VInil 5 iiI iIIPS Una magnir.ea
letieit') de Vanos i ondirolleS

anda pinlats badil: d'un pillenle estil i remareables.

Con' una ampliariO a la novetat que presenta. 'XIII col uns

inagn1fles xals. 11111`. 111'11/11`11
fer deis aparadors d'aquesta
rasa el Roo preeminent on
moda d'aquesta primavera impera amb tot el seu esplendor.

La dissolució sucrada, concentrada
fins a tina consistencia d'aixarop en
el darrer element de la bateria d'evaporadors, surt 111111) una alcallinitat
petita, pero:, suficient per produir un
destorb en operacions ulteriors; laIndina sie formació de rae:el losúlic,
el terrible veri que destrueix majaneant la invers:6 de la sacarosa optantitats enormes de sacre i priva la cristallització de lee porcions restants, és
un perill de l'alcallinitat, que cal
apartar de seguida. Sembla que bastaria el pas de noves qtuunitats de
gas carbänic per neutralitzar aquella
pero:, no és pas aixi; hont cap
que en els feto:une/1s d'hkIrolisi de !es
sals formades per ions de grau de disassociació distinta, la dissolució té la
reacció Corresponent al compost produit per la combinació de l'anió o del
cati6 amb rangua, el qual sigui més
dissociable. Ara bé, en el cas dels
carbonats alcalins i adhuc dels carbonats àcids produits pe( pas d'un excés
de gas, l'atad carbúnic produeix amb
l'aigua un àcid molt poc dissoable,
és a dir, molt feble, mentre que el
cano; sòdic, o el calcie en aquest cas,
origine]) els seus respectius hidrats
molt dissociables i d'intensa basicitat.
La solució d'aquest problema l'ha trobat la Tecnologia sucrera en l'ús d'un
altre gas, l'anhídrid sulfurós, el conegut gas produit en cremar !fugue, el
qual dissolt en aigua forma l'àcid sulfurús que reacciona amb els vestigis
de cale existents produint sulfits
cies insolubles i altres sulfits alcalins
solubles, els quals, ner6, no produeixen
gens de viscositat. El sulfurós encara
més, és antisèptic i decolorant, amb
la qual cosa s'obté la mort dels microgermens fermentiscibles que hi poguessin hacer i una notable /adiara
en el color del sacre obtnigut; és clar
que aquest darrer pino és poc interessant, puix que la quasi totalitat
del sacre és refinat ulteriorment.
Després del pas dels sulfurs, hom
porta el liquid a rebullicio:), per tal
d'obtenir la precipitació de les substancies orgàniques reduides i la seva
separaeló per :unja' d'una o dues filtracions a través del filtre-premsa.
La solució obtinguda constitueix el
primer liquid per anar a la cristalhtnació.
El tractamcm dele liquide ja suficientment pnrificats, per tal d'obten:r
dli bon rentliment en producte cristallitzat, presenta un cenjunt de dificultats i problemes, la coludió dels quals
no ha estat pas encara totalment obtinguda. Es tracta d'uns líquids que
presenten en alt gnu el fenomen de
la sobresaturació arribant fins a limits verament inconcebibles per qui
estigui habitual a tractar amb
cies cristalEnes ertin altre comporta-

meEnit. punt de saturació d'aquestes so-

problema zientífic i tecnológic,
es avui encara, com es veu, per

dre.
Actuaiment, les m elasses, subz
duele de tanta riquesa, s'aprofiten
a ralimentacid del bestiar, o nüil,
per a Pob:enció d'alcohol etilic, mi,
janeant la fermentad(*) operada
llevadores seleccionades, adaptad,
aquests mitjans tan nitrogenats.
Amb unes paraules de regracia
per als companys que han cinglai
escoltar-le, d'admiració enverd Id jr„.
que Iba estat)at i de cope
per als joves alumnes que es prepa,
ren a intervenir amb entusiasme
in
la indústria, d6na per ternnaat eldct.
tor Calamita el seu curs . tan late1.
sant con/ a doctrina e:ed ifica, ta,
suggestiu pels seus detalle ,abtils,
educador com a professat .irnb
lid entusiasme ple de vida.
e./

r

d 1\4
ASSOCIACID DE Mi.
CA MERA
El programa del
tres nia oatifics tO/Iiaquesta 'Associaciti h.
$ dc ('luí tu .

deseaCiaOng(Ci ureetirtet,; .n i

gran interès, per la i
veritable importancia de les
obres que l'integren, ''re s6n:
Primera part. - Obertura
de
na isLeeoentorBa dB,neeert iheo, ei.iia;chP;eiLe;
Camp • ele Vallesmst e in, d'Ittdy
Segona part. - Sm.fonia en
re menor, C. Franck.
Tercera part. - Daphnie
Chloé, Ravel; Obertura i seher.
zo del "Somni d'una nit
tiu", Mendelssohn; Obertura
deis "Mestres Cantar
Wagr.
ner.
Aquest concert. eom lambe
el que fa rnateixa orquestra telebrarh demà, taneant el ear;
d'aquesta Associa
exclusivament rest
i ailloor:
cis de l'entiGt
Un

\a

grandios

piree:etbi,le,i

‚laus

rila Assiaeiació 'de
mitin del coneer
Per aquesta entita'
rar d'una manee.'
ma el magnifie riAquest edneim.i
fiat a I;i reten:
questra Pala Ca
inestre director
la celehradissin
que acaba de 1.•

manera definitiva
concerts que die
a Paris. L'entine..
Casa;ls
(mear
segona part del
tocar-hi, acorm,
questra, els rb
/ p brairs, de M.o.:
attres diles obr.loncel i piano, a
reputat artista ea'
el seu eidlahora I.
Es tara Finten
pertat aquesta
cid

d'al% que sal,

en gran inunbre
lucinns és mili per sobre al que corlit-, T.;
a 11 musica de -;
respon a la dissoluci6 pura de sacaro• e-. pro'
drets de la cornar ‘..
sa: l'existinicia de quantitats mínimes
17oper
posen
trasladar-se...
d'impureses él de tal acci6, que allunya
1
dultuns.olia lii tu',
entre linMs extensissims la capacitat
aquest a capital. peI ni, pede dissolució del Sucre, de tal mane.1, 1 . a i i I . a aqu,-,,,ve•Italt
ra, que cal tenir co compte constaraquo esolevwdrit l,i 1 orallle
ment cls punts de saturarle, correspoque
vrig.taaiiiirei zuna do.da tgrair
nents a cada uni dels tipus de solució
obtinguda.
Per obtemr el maxim de rendiment
possible (rendiment petit encarar etramet raixarop a un aparell de coc.-..nomenat Tatxo". on s'efectua
A PASTA PE
ció dita "Come el gra". El tunaA AFAITA
ment científic de l'operació consisteix
en robtenci6 d'una sobresaturada per mitja d'una ebullkió a una
temperatura rebaixada per mitjà d'una
depressió convenient : l'operaci6 es conha estat elaborada pem
tinua fino a obtenir la formació (le
sols en que ha de su. ';i12
partkules cristallines, les quals censtitueixen ele nuclis dele futurs crisel pel per a fer-lo
tails, forrnats per maja d'un continu
sense gran esforç, sino per
creixement regulat per revaporació i
sant tamhd en que dur;
per la injecci6 constant d'aixarop verd,
dermis de teta irnlacii
de manera que el report que existeix
entre la quantitat de sacre que come
grans, rojors, etc.
la solució i aquella que podria contenir si no es realitzés el fenomen
La Pasta
la sobresaturació. tingui un valor deés, dones, un factor 1,,-ccic6
terminat. Per coneiXer tino a quin
per a l'operaciö d'afaitar-sei
pum cal portar l'operac:d. es necessita una renta habilitat els pràctics de
p
al
dlimgaiteeniex tpcemr pas launpeuroductt
la cuita la (caen com U31 seéret d'ofici,
adquirit amb resforc dele anys i conservat atab una reserva misteriosa 1 ulUsant la Pasta NI,;
trança; val a dir (11.12 un esnob cientific proporciona a un expert les das'eviten tots els perills de ce
des necessàries per fixar el limit amb
tagi, no sois per la naturales!
una exactitud suficient atnb peques
dc la Pasta en si, sitié tate
semi:mes dobScreaCions.
que s'eliminen sabor&
per
ha
terminat
es
tanlo
cocció
Quan
brotxes, vasos i tota men3
ca el (mil, per a la qual cosa es va
disminuint gradualment l'entrada del
d'objectes porta-micrabis
suc veril, ja que un tancament räpid
produeix una cristallitzaci6
Usant la Pasta NO;
de "pols de sacre", dificultant la sesimplificarà l'operaciä. d'eta!.
paració de les aigües mares i es portar-se, hi empleara tres C
ta la massa de cristalls als tudescatractors, en els quals s'obte el sucre
guatee minuts. no sentirà de5'
sec.
pres cap irriuiciO ni molest2
Resta Com a subproducte
a la pell t, si la tenia abaes
zahle, les tnelasses, les quals tenen una
d'afaitar-se, ir desapareiseri,
riquesa de cinquanta a seixanta per
cent de sucre encara. Aparentment
perque, cal no oblidarbo n
sentida que Inunden de estar sobresatuA NIX , E5'
PE
ALBAANS« P
rades, pero') l'exist è ncia del no sucre
TOT,
de sufieient per mochar una viscosi
TE PER A L9N
EPPIDR E°RDMIUCS'
tat que priva cap rendiment aprofita.
lile en una segona cristallitració.
DEMANI-HO EN DROGUERIES', PERF_.
Aquest productc , que disminueix
tal faisó el rendiment de conjunt en RIES, ETC., AL PREI) DE re pEssErtsr,
la fabricació del sucre, posa en peu el

NIX

N1

1

•
DIEIOLTEr. I I d• itinT
menat Mulero que volia saber quid&
r6 lamo es despertä i ja no cal dir

IIIBTILS D'Atila
— Sers66 primera. — Ha:s estat sus/si:sirtes vistes que bi baria assenyaladea per avui.
Secció tema. — Ha comparegut
llaman Ruiz Berengué, processat per
un atracament que junt amb d'altres
aubjectes que s'escaparen, cometeren
la nit del i5 de juny de l'any passat
a Enric Gras i Abanto.
El fet ocorregué al carrer de ViBarrad. xamfrà Carsega, i el Ruiz
fou conegut per l'Enric Gras quan
aquest en anar a denunciar el fet el
trobi a la delegació detingut per un
altre atracament.
El fiscal ha demanat per al pro
ce,sat la pena de 3 anys. tint mesas
i un dia de presó correccional.
Secció tercera. — Jcscp Solé Pallo
eslava acusat d'haver estafat a Josep Casalins, ara fa vint anys, la
quantitat de 12P pessetes que era cl
valor d'una comanda de gèneres de
perfumeria.
Davant de la prova practicada, favorable al processat, el fiscal ha rctirat racusacid.
ASSENYALAMENTS PER A

AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. — Sabadell. —
quantiag Josep Vilanova contra
Silvestre Romas'.
Audiència. — Major quantia :
laguer i Companyia contra Antoni
Gansees.
Sala segona. — No té assenyalaPeents.

AUDIEEINA PROVINCIAL
Secció primera. — Audiència.—Tres
incidents en causa per estafa.
Secció sortea. — Terrassa. — Un
.oral per injúries contra Joan Ponsä,
i un altre per delicte contra la Salut
pública, contra Martí Masó.
Sació tercera. — Llotja. — Un oral

per furt, contra Magdalena Benedie,
i una apellacisí en causa contra Miguel Canudas.
Secció civeta. — Concepeib. — Un
eral per robatori, contra Bernal Gisbert; un altre per estafa, contra Jorep Fähregas; . un altre per furt, contra Frank Magen. i un altre per lesions. contra Lluis Roiget.
TRIBUNAL INDUSTRIAl.
Per a avui sisan efectuat el segúrta ass-myelamentat
Avantjudicis. — A les deu: Número 630, per reclamació de sous de l'o.
brer Bartomeu Capdevila, contra el
patró Jaume Cabriz. Núm. 631, per
reciatnació de sous de l'obrer Manuel
.Martiiez, contra el patró Manuel
Gual. Núm. 632. per reclamació de
sous de l'obrer Josep Osta, Contra el
parró Joan Palou. Núm. 633, per accident del treball de l'obrer
López, contra el patró Magatzems
Apache i Mútua Barcelonina. KUme
ro 634 per reClanaae46 de sous de robrer .F.nric Mas i altres, contra el
patri') Editorial Milla. Núm. 301, per
reclamació de sous ele l'obrer loan
Cortina, contra el patró Dalmau Oliveras. S. A.
Judicis. — A dos quarts d'onzet
Núm. 433, per accident del treball de
l'ohrer Alfred Primero, contra el patolo Pere Sobre i Mútua General Jurata : patrons Coll, Saycl i Valls;
obrers Caballer B., Miret i Rodríguez.
A les onze: Núm. 541 per rectas-nació de sous de l'ohrer Fudald Rd•
ca, contra el patró Blanqueiz, Tint i
Aprestos, S. A. Jurats: patrona Jeremias, Mesquida i Fugasot; obrera
Gené, Caballer A. i Corbi.
A un quart de dotze: Núm. 447, per
ticcident del treball de l'obrer Andreu Arnal, contra el patriji J. Garró.
A dos quarts de dotze: Núm. 547,
per reclamació de sous de l'obrer Ferie Sierra, contra el patró América
Pellicioni. Jurats: patrons Idonteys,
Mesquida i Coll; obrers Díaz, Asencio
I Andreu.
A tres quarts de dotze: Núm. 548,
tser reclamad() de sous de l'obrer Joaquim Aldrich, contra el patr4 Americo Pellicioni. Jurats: patrons FSbregas, Fugasot i Vila; Obren Gómez, Garcia i Andreu.
DELS JUTJATS
Joan Josep Victoriano tenia uns
comptes amb la policia, i ahir fou caçat i conduit a visitar la delegació,
perb ve't aquí que l'home no volgue
acceptar la invitació de tap de les mameres i a rúltim la po:icia el posa
dintre del carro d'un drapaire que donava el seu acostumat tomb pel veinat
El Victoriano ha estat installat a la
Model.
— Josep Ventura Fuertes sentia la
terrible galvana de la xafogor estiuenca i se n'anä a trencar el son ajagut
en un banc del passeig de Colomb.
, Mentre dormla. un subiecte ano'-

que tot acaba ingressant el Mulero a
la pres6.
— Del Centre Republici d'Hasta-

-TEATRES—
Tea tre Català Romea
Telèfon 3500 A
Gran companyia cómica del
Teatre Lara. de Madrid
RICARD SIMO RASO

TEATRE TIVOLI •

4114440••••••44444~1144•W

1Provença, 260, entre Rara-,

Grandiosa companyia de
sarsuela. Primer actor i director:
FERRAN VALLEJO
Mestres directors:
Josep Espelta, Gerard Tomás i Ramon Gorg6
Avui, dimeeres, tarda i nit.
Etano funciono en honor i
biltefiei del primer actor
direetor
FERRAN VALLEJO
Tarda:
LOS GAVILANES
per Gorgé, Garcia Romero,
%Retobe:a Racionen), etr. i
LOS CADETES DE Li
REINA
per Victbria Raclonero,

Emill Sagi-Barba Josep
Santpere. Nit, a un quart
oPonze:
EL NIÑO DE LA BOLA
2. 1 . :,1 cena en agries( lenIre niel sainet CII tin note
EN LA SOMBRA
3, Estrena dr l'opereta en
un acto i doos quadrat
BORISKA
4, La sarsuela en un arte
tres quadros
TEMPLE BATURRO

Dijous, nit, grandio.ii fundé oorganitzada pri Centre
Ileporters de Barcelan.a,
en bino % dels periodistes
italians 'que acompanyen
en el seu viatge a
88. Mel. EL8 REIS
D'ITALIA
a la qual han estat invitats
eis augustes hostes. Cotossal programa
DONA FRANCISQUITA
per Josefina Bug alte, Dora
Raga, Frederic Bastida, Pau
Comió Ricard Fuentes

#••••••••••••••4•••••••44.
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TEATRE NOVETATS
Temporada d'istiu
Companyra ct,mico-dramätica dirigida per

1

Gregori Martínez Sierra

procedent del teatre Eslava,
de Madrid; primera
adt in:

Catarina Bärcena
Avni , dimerres, tercera d'a-

to.-manient Gran Moda. Angola Marta i El cabaret de

los pájaros. -- Dijous, tarda. a les vine, rnatinee popular. Darrera representarlo', ole In comMia en tres
artes Las hilas del rey Lear.
Nit, a les den: A n gosta María i El cabaret de los pájaros
Es despatxa e comptaduria -

val/re/le adrt II.
"Francisco", amb

el seu equip, cap a h

Veler italiä "Luciano", en llast,
cap a Calaganone.
Vapor espanyol "Mediterráneo",
amb carrega general, cap a Palma.
Goleta italiana "Filomena", en

hast, cap a Alger.
Vapor norucc "Bravo 1", atnb
arrega general, cap a València.
Vapor holandés "Neptunus",
amb arrega general. ' cap a Genova.
Vapor espanyol "Angelita", amb
el seu cquip, cap a la mar.
Pailebot espanyol "Klnsofi", amis
hast, cap a Civitavechia.
Pailebot espanyol "Ayguals de
Izco". amb cärrega general, cap a

64•••••••n••40
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Gran Teatre Espanyol
g ANTPICRE BERGES

/ Atol, dimecres, larda, a les cinc.
Entrada 1 butaca UNA Desteta
Darrera represrmart.) del divertit
SOdevIl
LA NIT ALEGRE
Nit, a les dril: EXIT MAI VIST
de la tragicomedia en onatre artes, un pr : a,e i eptleg, original
d'Annehatts I Vantua,
LA CAMPANA 011 GRACIA
o
EL FILL DE LA MARISTA
-----Dpinä, dijous, tarda:
SAIXANT DE LA FONT DEI. GAY
o
LA MARIETA DI L'ULL VIII
Nit, 1 rada MI, l'exitas:
LA CAMPANA DE GRACIA
o
EL FILL DE LA MARIETA
n-•~04{~~÷4,*

Valencia.

1.1agut espanyol -Mariana", en

llast, Cap a Cullera.
Llagut espanyol "Concha Gallart",
amis llast, cap a Gandia.
Llagut cspanyo "Gibrallaro", amb

1

TEATRE NOU
Companyia de sarsuela espanyola del
Teatro Cómic, de Madrid

hass, cap a Adra.
Llagut espanyol "María", amb
hast, cap a Collera.

DEBUT
Avui, ~ores,
debut de la companyla
Estrena de Id sarsuela en
.1111•MIMI••••-11111ZAIMIIII•
los actas, de gran esa a
11113111111821•1119111•1111•1•11111111111111-111•311
ttadrid. 80 representacions
•111118•1111111111111111111•111••11111113•11•111
a ple teatre
• •
• II
LA
LINDA
TAPADA
B.
«MANEO ALE
Bde Tellaeche i mestre /donu
°AFEE I BAR,
"
.' so, i reproducció de la sir11111
suela en un acto
-

•• •

u.

• «i
- •

e
B' 1 Es despatxa a comptaduria
• 111

••
••
••
u.
sig

•VOIONIIIIIIIII•111111111111.11111111

• re
•

a

•

ONIINFTOTII U•7

UNA VIEJA

B

11

IMECIefil

Elegant cinema de la InU-

labcrt.

mar.
Vapor espanyol "Cabo Cervera'',
amb . carrega general, cap a Bilbao
i escales.
Vapor espanyol "Juan B.", de
tränsit, cap a Tarragona.
Vapor espanyol "Freixas I", arnb
càrrega general, cap a Tarragona.
Vapor espanyol "La Guardia",
amb carrega general, cap a Tarragona.

Companyta itupsno-endla elt

t

444+e-Heee-e+eire+peee*.e*

Vaixells entrats

uritrsc RICUISSIM, IDEAL I FI
J. VILLA :IALEICIA, IS Mol 395 G.

•

I

ELDORADO

Edmond de Bries
'mesas prosentieli
oile/EMEMEEIMIEIMEDias

O

mItat

Compalfyia oficial de come.
dia del teatre Infanta Isabel
de Madrid. Direcció artfstica i d'escena,
ARTUR SERRANO
Avui, dimecres, tarda, a dos
quarts de sis. rnatinee
selecta:
EL. FILON
Nit, a un quart d'onze:

csI(80

IMPORTANT: Demt, sil'
loas, a la ntt

Avul, tarda I nit, espländld

51.6 CAMPIONS DE L'AIRE

PROGRAMA

merareuosos treballa damunt el

Dorotty Gish en
LA REFORMA D'UN MARIT
ELS ULLS DE L'ANIMA

cante; t'especule mes sensacional
que sita vist a Barcelona

5

45

AMOR FOGO8

•
.0,04~69444~.~.~0.4

TURO-PARK

b44441444+44444.0444404.6ou

Telefon 3535 A.

Teatre Barcelona
Companyia de comedias
DIAZ-ARTIGAS
dirigida pel primer actor
Manuel Díaz de la Haza
Avui, dimecres, tarda, a un
quart de sis. Darrera representació de la formosa comedia en (matra actes. de
Pierre Wolff, adaptació de
Carleo de Batlle,
LOS MUÑECOS
Nit, a un quart tronar. El
bonic entremès de J. F. del
Villar
MAÑANITA DE SAN JUAN
L'aplaudidfssima comedia
en tres actes, de Benavente,
LECCIONES DE BUEN
AMOR
tela expressament per a Pepela Dfaz d'Artigas
Dem, dijous, tarda, Ama.
nevar. Nit, Mañanita de San
Juan i Lecciones de buen
amor

keit44•4•444.1~4.4•+P•e

,nasseares4fflersseme444?
ELDORADO
Collseu de variando
Avui, dimecres, tarda, a les
cinc. Nit. a les den. Debut
ele l'eminent artista
EDMOND DE BRIES
Colossals programes
Notables pellIcules
Exil de la formosa dansarina
CUSTODIA ROMERO
Presentació de l'espectacle

na

Aviat: LA PORTA TANCADA, adaptació de la
da novel-la del mateix nom,
per George Gibbs.
414.0.04.»Cd44.11•114.664.41

anetna Princesa

E

Vis Layetana, número ti
Telefon 1371 A.

Lál

Avui, dimeeres. programa extraordinari: La casa del miste• projectant-se el vuitè, di.
timllibre de tan colossal superserie: La tragiedia dei Folies
Bergero, emocionant producciú
dramätica, segons lía famosa
novel-la del notable escriptor
"Caballero Audaz": El maniquí
de Chez Taquin, interessant eo•
ereació de la divina artista Juliette Das'; "Gente
bien", magnific film del programa Ajuria, interpretat pels
renomenats artistes Dourlas
Mac Lean i Doris May; Sandall
casi de la moda, gran broma.
Demà, grane estrenes, entre
elles Entremaliadures de Susanna, per Diomira Jacobini;
A les grades del tron, pe) malaguanvat Wallace Reid. Ajuria; No rn'oblidls, per Bessie
Lose i Gareth Ruges, gran exit
i d'altres.

• • CONCERTS

, 11

•

•
•

Associació Música Camera
AVUI, segons concert per la (amasa
SOCIETE DES CONCERTS
de Paris
Exclusivament per alls socis
--

La Iluentor del vostre vestit
desapareixerà amb MARAVILLOSO. A les drogueries,
a 0'75 Mesetas.

E

CABEN BLANCS

ESPORTS - -

De venda • tot arrea, • O pta• la calza

dAIGUA «HORLINE
Elprellt itesereb
Establita eota DALMAU OLIVERES. a. A.
rebata de te tathalsla. 14.- BARCELONA.

E

a

PRODUCTES MORLINE:

▪

lee arrugues): 250. - AIGUA CIENTiFRICA (en comprimir. deemeenta): S.
BATHOL MONTRY (sale mineral, per ale Moya de me): 3•30. • urden:
teerepelratts al bey-rhum per • regenerar el ceben): 350.

ce bolla Menee e e.. 0114.
pas en par ola
• Amiba emomme (tintura pro
•12 LATORI (=Bu Inofeneltdt 6.- POLVOS molt adherente t 2110. - CREMA irrita a
1
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Ni a IRMURiiiREE

folits
a 0'50 pessetes les deu primeras paraules i a 010 per
:: cada una d'excés

••••

COMPRES

Plaga de Catalunya, 7
El mes elegant i aristocràtic
de Barcelona
Salb de te de 5 a 8 tarda.
Orquestrina de 5 tarda
a 3 matinada.
Saló per a banquets; servei
especial sortida teatres.
sred.0444.0044444444.441114

1

COMPRA-VENDA. 1.?,',7h1=
.
del Centre, 30 Ocase Economia.

VENDES

Curses de Cavalls-Ripódrom

cabes, lot =art. des de
Desena reunió. Denla, dijous, ARQUES 210
peesetes. Mallorca, ad.
12 de juny , en honor de SS. MM . mero 125, Interior.
els Reis d'Italia i S. .‘. R. el
princep del Pieniont
—CINEMES-registradora alemanya, urgeis
CAIXA tendre. Valenela, 220, entsol.
PREMI "EBRO"
Gran carrera de tanques
A d'eseriure, nova, bara•
Ii444444.6.04,4444~4~0,
Entrada, [hure circulació, 10 MAQUI N A ussima. Valeneta, 9.20,
entres:d.
general,
1'25
poseepessetes;
Gran Teatre Condal i
tes. Entrada de carruatge, 6'25
P Ilels d'aculó de airarpessetes. Venda de localitats, TORNS les mides, CO v;•nen. Raí,:
Gran Cinema Bohèmia
rill Rruguerts.e Rler ta, 28. BITtaquilla del teatro de Novetats, coleta.
Centres de Localitats i taquillas de l'Hipòdrom. Servei es- FRESADORA Rd: ast e, es ven.
Arta, dImerres, larda 1 nit, monupecial d'autómnibus i de taxis B ruguera, _Riereta,_CO. luncetOtja. d'Em"t
mental programa: I Penada de la
I coloree serle La 011a de Pimental;
des de la Placa de Catalunya.
a tota incoa de Nulas,
de luxe; L'oepla; el
El veg
Servei extraordinari de tram. BOMBES prer
OnStrureld francesa llar! gran %latee extraordinari ~rara
doll. Itepr,entaot esetustut MIL d'Emtlt
entes, Bar Hotel Ritz.
Ingeedlold del capItä Shackleton el
Als senyors abonats i socis Brffllera. mereta. 28. Barcelona.
S
') Pol Sud, I usa Promesa Per a dos/
dels Cercle els servirä l'entrape r a trebaner fusta,
per Viola Dina
da corresponent al des?n . dio. MAQUINES MOMIO. Ilad:
i
Britgliera. rtlereta, 28. Barcelona,
de+fflereseeeetereeeilee havent guardar les cobertes
dels carnets, per Iliurar-los el
per a fer maons a mä
vinent diumenge, per a la. seva MAQUINES a torea motril,. PaDiana - Argentina
entrada a álliipódrom.
tent enr. s tru , rIA franceses. Producen% a
600/:00 maons per hora. DPrri •
Excelsior
maneu detalls al rn presentant: F111 d'En-1111 Bruguera. AlPrPta, 28. Barcelona.
—
Avui. La filla de Pliosplol, 1:
legra . te;taar,n1P.1.1
niies .itrfaunatantri
ve
YENC ton
Darrera expedlold del «eh
sena,
Shaokleton cap al Pol Sud,.Una
promesa per a dos, L'espia, Vagabunda de luxe.

Fürfta de Productss Cene
Balotes de Val öncla atildes de construcció

•
Casimir Vicens

Despatx: Tallara, 72
Telefon A. 5010
Fbbrloa: Caerse Benavent
prop de la Traveseara tis
Sana)

BARCELONA

Basto ns
A preus mai vistos

FABRICA
Passatge
(Rambla - Placa Reial)

u

uns

DIVERSOS —

emoommononow

TURO-PARK

Teatral' Triomf 1 Markta
1 Cinema Non
Avul, Ministres, Pescador de
portee, Un mara oom n'hl ha
malt., El p•1 11111, amor, La fina
do I ,
I. I; Le 'Media del
Pollee
del "Caballero

Magnifica jardins. Oberts tarda
i nit, funcionant totes les
gratis atraccions. Cada nit,
banda militar als jardins
Demft, dijo»:
VI METIERE INFANTIL
Espléndida f oca japonesos.
Sketch grotescament cómic, per
M. Odeo, la ooehon oornIque.
Puttinallis flT Gata

3

Els cabells blancs, generalment,
no predisposen favorablement. Devegades, el tenir caballa blanca impoaibilita de trobar una col-locació. Encara és pitior la situació que aquesI mal
crea a la dona, que la fa aparetxer
com a vella i que pot dependre la
seva felicitat coningal de l'aparte%
precoc de caballa bienes.
No hi ha mis remei que tenyir-se,
i el 's tenyeix amb Algas d'Horlbe
ningú ho coneixera, ni 'Is de la uva
familia.
L'Aloa dilorline és una tintura cienfffice 1 progressiva
que Ii donare el sets antic matiç de cabells. Vos* mateix podre
aplicer-se-la. en alguna minuts. Es absolutament inofensiva i
no s'exposa al perill d'altres tintures. No li tacare la roba ni '1
cutis, ni fa cap mala olor. Li tare desapareixer la caspa, aseptirare 'I seu caben, el fortificare. evitare Sur caiguda. ca l imutare llur creixença i 'I suavitzare i ricare.

•
•

meravellós i fantästio

LES OMBRES EN RELLEU
GrandhSe indt deis famosos
equilibristas
LES FRICO
/L'ovacionada i celebre divette
NITTA-JO
Debut del màgic del vestit
EDWI N .) DE BRIES
Grandiós repertori, Mera.
vellosa I fastuosa presenta.
oi6. — Denta, i tots els dies
Custbdla Romero, Nitta Jo,
EDMOND DE BRIES
444444•44444.44-11444444114.

Polaus de Montjuich
CERTAMEN FLORAL
Avui, ele quatre a set de la tarda
Exposició de les obres p resealudes a concurs i publicació del;
fall del Jurat, amb la distribu.
cié dels premis per ell ator.
gats.
ENTRADA, 1 PESSETA
Untes directas de tramvies i
autiminibus fins a les portes de
la Fira.
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Avui. climecres, el gran
èxit de Dorothy Gish, PATRICIA AVIADORA, ro m
dia cómica del PROGRAMA
MISIA; ELS AMORS D'UN
HOME CROS, per Fatty;
ARRIBADA DELS REIS
TALIA, NOVETATS UNIVERSAL, número 102, i
D'ACI D'ALLA, cómica.

"44444444.0444.10444+011Or-

Pira Oficial de Mos.,
tres de Barcelona

Magnifics jardins. Dissabte, a
les sis de la tarda:
CONCURS Li! BEBES
erganitzat per Pentitat "Lluita
contra la mortalitat infantil".
Gran tómbola. Repartiment de

cousEute

are4444)104444*~~~

Obert atatl,
tarda I Me

Callä-reataurant

bla i Balmes

premis a les mares que millot
hagia euidat els seus fills.
Funcionaran totes les grans
a tracci ans, installades
aquest parc.

Pista de Gel

Jazz-Raed Verdura

EL CELOSO EXTREMEÑO

,.4edeeededebell4~~.

1411•11•004414~4444.611"

loommumr.
PARC

Cinema MIRIA

TEATRE POLIORAMA

5
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CrUiestrioa

Avui, dimecres, Entre murria hl ha el Jpo, de brome,
Darrer dia de Mareta May (exclusiva) , selecció “Capitolr,
• per ~ele Leve; Vistos dele rete d'Hin& des d'apelaba a Va• ländle, jornades regies a bord deis vaixells, avions i diei_
gibles en alta mar, i amb la darrera informació de l'arribada
Ela Madrid. Exit de La Ilum de la verttat (exclusiva), inter preII lada per Dorothy Mackallt.
▪
▪
DAM11, dijous, estrena de l'emocionant cine-drama and,
II el corrent (exclusiva), per Petunia Dean.

kfmturnental - rellni 1
Walkyria

41444444-344~-a it-a-~e~

Vapor espanyol "Enriqueta
de Cartagena i escales amb carrega
general i 154 passatgers. Amarrat
/non d'Espanya IV. Consignatari,

ral.
Vapor espanyol "Roberto R.", de
Málaga i escales, amb carrega general i 25 passatgers. Amarrat mol!
d'Espanya W. Consignatari. Ramos.
Vapor espanyol "Banderas", de
Glasgow, .amb carbó. Amarrat mol'
de Pollera. Consignatari, Josep Gi-

41..erbeeelperee.~eireibe.b-b.t
!

Avul, dimecres: Doseotte o La ella .1
abandonada, I Jornada; JI floh de
Puls; Falo 1 verltabla amor; Com t
/ • es tontee do tildes; Penar I
*abalea. DiJou.r, estrenes: Cosaette, >
II Jornada; L'huta da mala nit; i
SI bose en flamee, 1 anees

Ma

Ramos.
Vapor espanyol “Sagunto - , de
Cartagena. amb carrera general i
55 passatgers. Amarrat moll d'Espanya NE. Coisigaatari, Companyia
Transmediterrania.
Vapor espanyol "Conde de Churruca, de Sa y ona, co hast. Amarrat al Dic. Coisignatari, Companyia
General de Tabacs de Filipines.
Vapor espanyol ;"Petrolea - , de
Cartagena, ca hast.
Vapor anglès "SICipsea", de Génova. amb cikrrega general. A m ar
E. Consignatari,-ratinold'Espy
Ramírez Germans i Delgado.
Vapor c...panyol "Mallorca", de
Palma, arnb drrega general i 2 08
passatgers. Amarrat ilion de les.
Dra3sanes. Consignatari. Companyia
Transmediterränia.
Vapor espanyol "Eugenio DutrÚS", de Gijón, carbó. Amarrat moll de Sant Bertran. Consigtiatari, Fabregas i Gardas.
Vapor angles "Trident", de Sant
Nicolau. arub carrega general. Amar
tat mol f de la Barceloneta. Consignatari, Witty.
Veler naba "Marcel", de Portorefino, amb carbó.
Vapor once "Cey:ren", de Manila. amb carrega generla. Amarrat
moll de la Quarentena. Consignatari,
Arnau i Maten.
Vapor espanyol . "Ramón", de Les
Falmes, amb el seu equip. Amarrat moll de Llevant.' Consignatari,
S. A. de Pesca i Navegació.
Vapor espanyol "Paco", de la
mar, arnb peix. .Amarrat moll de Mesant. Consignatari, S. A. de Pesca i Navegació.
Vapor espanyol "Cervera", de Málaga. amb càrrega general. Antarrat
!non d'Espanya. Consignatari, Ròinul Bosch.
Pailebot espanyol "joven Paquito - , de Palamós, amb carrega gene-

44-ceeneoses-es-,rveco-• re4.e4+'

/ TEATRE COMIC

Avul, dimeeres, tarda. a dos Quarts
de cine, gran m'un ge popular. 1311taquea amb entrada, 5 pte.; gene- j.
ral, 060: 1. La celebrada sarsuela
en un arte Lee moueetradormil 0. 4
L'aplaudida someta en un arte El >
oblea de la portera, gran tan de
alnb Narelsin: III, GrandlAs
San de rapropolett en un amo II
e botones del atalpit, ovaciona a Piareantant cl "tango" "Era un
t: pOhre nutehaehlt0". 511, a dos
e quarts de deu: 1. L'entremes Amor
I't gr.:tr io;
n pli. Oran Can de la revista
O • CaSamón, creaeld de
l'iarrisin: 111. Reposten) tic la tarea
enintea MI dos actos La ~a da
Quirós, per hareisin 1 prtuelpals
p arta de la companvia

Avuk, dimerres, a dos quarts
de sis de tarda. Butaques a
dues pessrtes i a
LA PENA DE LOS VIEJOS
Magistral inicrpretnehS. Nit:
l'i-xit deis esas
OURRITO DE LA CRUZ
Denla, tarda i nit, Currao de la
cruz. Es despitlxa a comptadu-

MOVIMENT MARITIM

BID

▪IrisicrácsIIIIISAIL 1. Illil
sextatl tl
iillin
I
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flanes ha desaparece un jazz-band
valorat en 70 duros, propietat del músic Xntoni Isern.
El dzseonsolat músic que actuava
amb l'orquestra en els halls de les
festes, ha denunciat el robatori al jutjat. i la policía cerca els 'ladres d'aficitans MuSlealS.
EL JUTJAT DE GUARDIA
Arta substituirà co ei toro de guardia al Jutjat (le la Universitat, secretaria Codorniu, el jutjat de la Barcolimeta, secretaria Sionarro.
o

Vapor eSpallyol

gannnnannannannannnuannennaninann

ESPECTACL

hora era sense despertar al Ventura,
ii tregui el rellotge de la butxaca,

LLOGUERS

TORRE

per a llagar, carear Pinar, 1 ,
Coll. Rad: braga: 481, p. p.

illiERSES
PELL, CABELL 1 SIFIL1S
Saetee P. nonata. eme nentnale Os Pe.
.111. Cena Catalanes. Uf. attleseit. .

QUASI T'EDUCO
BEVEU

OASOSA

Victoria
letrada
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