.44 4.
. ..,.
PI 4 N .41 It-‘
t.
k.'

pREUS DE SUBSCRIPCIÓ:
EDICIO DIARIA

It

1 Pu. mes
penins tnie menea • rae • trusestie
••
gstnea nana.. . 810 7
ores palsos.
e
ti
”
In1111111111111111R1111111111111111111111111111»11111111»»»»11»111111111113
„ceIOflft. .

IT;T:;:nn

Politica Pull de dietari
UNA l'ESTA IMAGINARIA
Em sembla que I'Ajuntament de
Barcelona podría organitzar, entre
moltes altres, una t'esta que tindria
una bonica transcendencia : 1.a festa
de la parimentació de la Rambla.
Precedit dels batedors de la guardia
municipal muntada, portant Si tir, semblava inoportú, la bandera de la ciutat, en landós o en automòbils tot l'Ajuntatnent podria fer cap a la Rambla de Canalctes, que avui també és
la Rambla de les Flors. Un cop allí,
el senyor alcalde podría fer un discuto descrivint Vestal deplorable en
que trobaren aquella via cabdal de
Barcelona, que en moments d'exaltaciò, afortunadament passats, havia estat anomenada "via sacra".
Via sacra? Via del diantre! Una superficie accidentada. un trencacolls contina, un seguit de bassiols en dia de
pluja i uns magatzems de pols en dies
eixuts.
—Nosaltres venim a acabar aquesta
vergonya—podria dir amb tot l'imfasi
que solen dir-se aquestes coses—. Nosaltres, sense fer protestes d'immoderat
amor a Barcelona, anem a deixar la
seca Rambla coro t ei :nirall... Othé
clic nosaltres? Nosaltres, no. I..a companyia del Ifetropolità. Qui fecit, de
fecit--com deien els romans.
Del quiosc de Canaletes sortirien uns
minyons a repartir sodes i sidrals entre els assistents.
Un altre senyor, tinent d'alcalde probablement. faria un altre discurs glossant les eloqiients paraules de l'alcalde.
—Ilem vingut aqui—exclatnaria--per
fer obra practica, obra positiva. El
paviment, que és con si diguéssim la
terra que cus aguanta, és una cosa
präctica i positiva. Per aixi, licni vingut a adobar-lo o a fer-lo adobar,
amb tota la pompa de les nostres persones. A nosaltres no ens atraparen
inventant extravagincies mis o menys
culturals, però allí on mtmqui una pedra, allá, on iri Ilagi un set, allà...
No podría acabar perqué els aplaudiments ofegarien la seva ven, aprimada per l'enlodó.
Nosaltres, si les ccupacions ens ho
permetien, també fincas allí, ajuntant
els nostres aptaudiments als de la mul-
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En acabat. l'alcalde prendria un magan d'or i argent i donaria un primer
cop a la terra desigual que avui cobreix la Ranibla: ilina banda tocarla

EL

CAS DE
PAHILEYE

Per a aquells que coneixen la
carrera politice d'aquest savi
matemàtic. resulta nennt la
signifiracid apassionada que el
seu nom ha pres en les Ituites
franceses. -Painleve no es un
d'aquests earäcters aspres o
tima-lees que provoquen fatalnent repulsions t odie. No es
romparable, en cap sentit,
Crallaux. Pene l'atzar ha volgut
que es trobes barrejat a mantente culminants de la història
francesa, corn aquell moment
de la gran guerra en qua el

general Nisreile travesee, o mig
fracase?... i ton nomenat generallesim el general Foch. Un
ideeleg i matemàtic tot en una
peca. cam Painlevd. ha esdevingut. sena, que ell hi tingui gaicribé cap culpa, una bandera de
combat PU els irles politice de
Frenen.
No hi hacia cap motea per
creure reie Painleve, portat a
haguils fet tles d'allí una
feina temible per als seus adversaris polit lee. Hauria fet
igual que t'are, Doumerguo. Precisament els seus companys del
Blc, c de les F.squerres havien
decidit de convertir-lo en president de tla Repilblica per creare
que aquest her passin corresponia mitrar a les ”V q 3 condicione personals que no pas un
Hm! artin en el Gavera o en el

Parlament. Poca dies abans

la dunissid de elillerand, un periodista moderat, Ensile Bure,
assegurava que ets correligionaris de Painlovre el volien dur
a la Presidencia per estar críevenents que no servia, polfticament. por gran cosa. I Hure
deia que Charles Maurräs estaria rentent de l'espertacir d'uns
republicants ernhotellant un de
nula prohoms dintre l'Elisi.

Maurräs contestä que aquest
eepectaele no l'alegrare ans
l'entrist ia.
Hi ha prefessions intellee-

- que
- no semblen gaire
•tuals
compatibles amb l'exercici
la política activa. Un astrònom
que faci de ministre va a perill
d'ernbadalir-se guaitant les estrelles, mentre els fets de la
torra li passen inadvertits. Un
matenratie, amb el cap ple
dequacions u logaritmes, sovint es troba desorientat en la
vida prActica. Nosailtres recor-

un article d'aquel l espera
fintssen que es digué Marcel
Sellaba!, a "L'Humanad", descrivint les angúnies i les nachlac eras de Painleve al cap del
bane ministerial quan era president del Consell. A nada discure de l'oposició, a cada interrupetd truculenta, a cada medoni. Paellera es girava i regirava en ei cu banc. preguntant
als nompanys do Gabinet que
tenia a la N'ova: "Quò us sembla
Si con:estés?... Creieu que ran
toca atterventre... 1 si jo (ligues
alguna cosa!..." 1 en aquesta
tortura passava les hores
sesea").
A l'Elisi, potser hauria trobat
&as

Pairdev¿t alguna °guante.; noca.
Idi no ds pas un heme intervencionista cota Millerand. Perti
Per sort o per desgracia seca,

alta convertit ara, per a les dretes t per al centre, en l'AntiCrest. 1 els seus prudents correligionaris del Senat han eregut que devien portar un altre
!mine a da suprema magistratura le la República francesa.
Antoni Rovira I VIrgIll
I

AQUEST NUMERO
HA PASSAT PER LA
CENSURA MILITAR
qualsevol cosa alegre i estimulant. De
seguida una brigada d'obrers de la
Companyia dl Metropolità començaria
fr,meticament, com Si experimentés el
delit de recobrar el lemps perdut, a
treballar en la pavimentació del passeig mis barceloní de Barcelotta.
El palie, arnb estentòria unanimitat, cridaria: Araaaa I
L'Ajuntament tornaria al seu domicili corporatiu content d'haver tingut
un anditori popular i benevol. Els ciutadans i ils forasters, veient que la
reparaci ii del paviment era un Jet, MIportarien resignats les molèsties del
tränsit.
Per qitè no perita ningú en l'ergsMtzació d'aquest festival? El tetreny
is prou consolidat a la Rambla de
Canaletes.

1 si no he és, poden fon-Id

passar uns quants corrons des de les
dotze de la nit fina a les sis de la
n'atinada, durara

Uns cuanta dies. El

-que no sembla possible is que venal
venint reis i reines, ambaixadors, es-

cuadres, ctc., i la Rambla segueixi
convertida en una cursa d'obstacles.
•— Carlee SoldevIlk
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Ens sembla que ahir voliem parlar de l'assassinat de
tteotti Pere ets llena convençut que MéS val deixar carrer
dest terna. D'altra banda. és un tema que ja corre tot sol....
Imes cal veure la prtmsa italiana.
ahatre ens feiem :n'atestes reflexions, ens ve sota els ulls
-Brusi" de diumenge paseat, amb un artide a! desead de tot,
e puma el següent epígraf: "Geografia i política". Per la
ara part, renunciem a tractar de política, i ens entretindrem
. de geografia.
L. senyor Gervasi del Cerro, pseudònim que usa un vell
aiodata-geagraf, replica. al cap de dues setmanes, a les obsercata que ferem a un anterior artide sett sobre el noti mapa
Euroaa. Si haguéssim de seguir el to del senyor del Cerro, que
iaq uclla hornos que ja es lleven indignats, diriem coses
iC,‘ . reta' nosaitres, que no som precisament geògrafs, creiem
e la geografia requereix MéS calma i serenitat. Prscindirem,
nes, de les frases truculentes de l'escriptor del "Diario de
ceiana", i parlarem de les coses geogràfiques amb un to llis
suau.
Era el dia 5 del mes actual que e senyor Gervasi del Cerro
rivei al "Brusi" un article de plana i mitja titulat "Política
gritfica", amb el següent subtitol entre parèntesis: Breu catale a les ültimes declaracions de Trotski". Los consideras de l'articulista mames tenien un mal: i és que les declara(le Trotski que ell comentava han rosultat completament
es. El senyor del Cerro pot saber molt de geografía, pera no
gaire fi l'olfacte espiritual. Tant per la forma com pel fono,
sensacionals deciaracions atribuirles al cabdill sovietista feien
aor de socarrina.
Insisteix el nostre geoügraf a %alear els conceptos més &Maní., sobre el nou mapa d'Europa. Aquest mape. no Cn3 pau
inp/etament a nosaltres, i el nostre contraopinant slaueia d'anar tot seguit d'un deis principals motius de la nostra Mcoma complaença. Pera dc totes maneres, considerem molt supeei mapa nou al mapa vele que no era pas fill de la geografia,
de les combinacions diplomàtiques del famós Congrés
.na de l'any 1815. Creiem, a mes, que ni Polònia. ni Txecos-latee, ni Hongria, ni Romania, ni Bulgaria, ni Alemanya, ni
ni Rússia, tal com han sortit de la gran guerra i deis
ctats. sana "monstres artificials que alomes artificialment poxiare", com el senyor Gervasi del Cerro diu. Es malt discuble la lelimitacio de fronteres d'aquests Estats. Pera llur exisaria i llur independencia tenen una perfecta raó d'ésser, tant
i pian com sino plau a la geografia, a la -geología, a la botànica,
la zoología, a la metereologia i a totes les altres ciències que
3 aboea pel damunt.
No es fui l'articulista del "Brusi" la illusió que els seus
Mas de cop i empenta, amb paraules gruixudes i exclamacions
eledremetiques, siguin la pura expressió de la ciencia. Es veu
e va aerendre geografia i etnografia vint-i-cinc o trenta anys
era, i ' s'ha quedat plantat d'aleshores etnia En els seus arti s. pot comprovar un endarreriment molt greu. Sobre
trografia de la península ibérica i del Nord d'Africa, per exem.
defensa hipótesis que en els última anys s'han enfonsat totalne La ciencia humana no és la possessió de la veritat. Es
sama cap a la veritat. Si el geògraf del "Brusi" llegís els trenas etnogrefies i prehistòrics del nostre admirable Pere Bosch
Gimnera, hi trobaria sena dubte moltes coses interessants.
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POLONIA

IMANT
Varsòvia, Juny.
La protesta que els intettectuals francesos dirigiren contra
"el terror blanc" a Pothnim
causal una imptienló tondissima entro la nació polonesa.Durant molla dies la premsa de
tot el país s'ha orupat d'aquesta
qüestió. A la capital, la temperatura dolí; artirtes ha .estat,
mes elevada que pn nitres llora
de Polenta. Aquí, on el to politio es sempre apassionat i vehement, els diaris de diversos
partits iniciaren una disputa
plena de retrete mutus, d'acusacions i d'invectives. La protesta ora tant mes penosa per a
loto, quant els seus firmants
eren els triomfadors de les recents eleccions franceses destinats, dones, a governar llur país
al qual Polònia esta unida per
una estreta enanca, i en el qual
?cite els poloneene veuen la nació mes amiga do la seva.
Jo no fine mitjans per comprovar les acusarions deis intellectuals franePsos. No jame
fer un viatge cap a l'Est, a les
provIncies de població ntixta,
per parlar amh els represen
tants de les nacionalitats, que

os diuen oprimides. Tampor; puc
entrar a les presons per apure
si la situació dele presos politice es realment tan insuportahIe com es diu en la protesta.
M'es, dones, impossible parlar
d'una manera concreta d'aquesta qüestió. No pite defensar els
en g ate ni sumar-me als acusadore.
No bbstant. desitjaria fer una
observació. Els que siguin cerneos d'oir la ven de l'esdevenidor no han (le trobar extraordinari que el qur pasea dintre
d'un país esti g ui subjecte al
control deis riere països. No
solament perquè en l'època rlo
fa Lliga de Neeione -el contente
dv sobirania nacional hagi experimentat una tanda transformació, sind perquè l'opinió
europea ha de tenir el privilegi
de parlar eta nona de les idees
en les guate el món
venera les seves mes relevados
conquistes espirituals. No existeix cap ra6 que pugui invocarse en contra d'aquest privilegi.
Tot ha de cedir davnnt del dret
que l'esperit huniä te d'examinar ele tete a la Ilum de la veritat i de la justicia on se vulga
quo passin.
Per?) en exercir aquest control, l'opinió internacional té el
delire d'ésser ronseqüent. I en
acueste Ultime anys sembla que
hagi sorgit el costura d'ocuparse de tot el que esdevé a Polònia. Causes múltiplles han con-

tribuit a crear aquest costum.
El Tractat do Veniales no havia
fixat les fronteros de l'Estat 110lonès. La qüestió lee senos
fronteros restà pendent, i desprds suscità una serie de proMomee (el de Silesia i
de la Galitzia oriental, el de
Vana, el de Dantzic i el de Memela que per elle sois- constituieu, pol cap baix, la meitat
de les tasques poilítiques de la
raiga de Naelons. Per això,
dones. l'opinió europea tenia
fixos els ulls en rels assumples
polonesas. Ele vais de Polimia,
que anhelaven solueions avanlegases per a ella explotaven la
situarle, i en els moments mes
fAirerl circular rumoro:
destinats a desprestigiar la nació polonesa.
Cal preguntar si Europa ha
posat el matraz interès
l'exercici del seu dret de ¡ralee
suprem en tat el que es refereix
a les injuetícies que es muden
a d'altres paises. Em sembla
que en diversos recons del nieIre enntinent, paseen Coses que
ha/trien de cridar l'atnció dele
esperits nobles. f precisament

el camp dele aroblemes de na-

rionalitat cegata tot :Irreal. A
tal arreu /fi ha pe0e0t/8 que no
sdn pes nararlisns per ab presos polfties. Per que centra
aquestes injusffetea no s'alça
(cap protesta prestigiosa?
Jet no defenso Polenta. S6 que
gairebé la meitat de la nació
polonesa se sent possearla d'un
nacionalistas cec, intransigent,
salvatge. Els elements de dreta
&salarien imitar ele metodes
prussians. No busquen cap in-.
telligencia ambles.naclonalitats
heterogenies..Wesforcen a destruir, alinenys precticament,
drets que els heterogenis tenen.
arrogats en el Tractat referent.
a les minories. Ele reaccionaris.
nolonesoi desitiarien imposat
als Governs el deure d'emprendre l'obra de polonitzaoi6, per
tet's sil, Mailing posibles, a les
provincias frontereree, Ele:sera.

PROTESTI
bla que això es possible al segle XX, o l'epoca en que la
ronseiencia nacional de totes
les races ja esta ben desperta.
Perú al costal dele clemente
reaccionaris. a Polònia hi ha
saturats d'europeisme,

fondament addictes a l'ideari
hurnanitarisme. sincere en
auno creences i eonviceions.
decidas a velen i actuar d'aeord
amb Hure ideals. I posseeixen
una Parea politice que no desdiu
de la dels reaccionaris. però que
no li és pas superior. Aquest
"equilibri" molara. es el que no
ha pernees a Palenia resoldre
la delicada qiiesticS de les nacionalitats La qüestió no estä
resolta contra les nacionalitats,
dones. sind que cutis pendent.
Ja abans de la protesta francesa, les esquerres polemices traetaren de eridar l'atenció dele
governants solare les anomalies
noixen del plantejament del
problema nacionalista. La protesta dele eminente intellerauals
francesos ve a enrobustir Ilur
actitud.
Tadeu Puiper
21•11nZNIM

D'IRLANDA
NOVES DI

VERSES

Segons comunica la Delegació irlandesa a París. han estat anunciades
per al z5 de juliol vinent les eleccions
municipals. Sembla que el Govern de
l'Estat 'hure, malfiant-se d'alguns consells municipals, comarcals i generals
extremistes, n'ha dissolt alguns, reemplacantme d'altres per addictes. Ha
estat suprimit tumbé el Municipi de
Dublin.
— L'esmentada Delegació ens comunica l'evasió del Camp d'Internament d'Hare Park del senyor Michael

Kilroy. Comandant de l'exèrcit tepublicà irlandés de zed6 ene& es distingi en diversos combats amb les forces angleses a l'Oest d'Irlanda; els
anglesos es venjaren cremant la seva
casa. Tant abans com després del
Tractat, el senyor Kilroy, intransigent,
ha refusat de prestar jurament de fidelitat al rei d'Anglaterra; ferit en
una topada amb les forces colonials,
fou capturat el 24 de novembre de
roza. restant presoner des d'aquesta
data fins rit de maig darrer. Fins
elegit diputat el 17 d'agost de 1923.
Michael Kilroy es jiu responsable de
la vaga de la fam a la presó de Memoea, del r3 d'octubre al 23 de novernbre de 1923.
— El nombre actual dels presoners
polítics es de vuit cents cinquanta.

Estünla 1 les minarles

nacionals
Segons comuniquen de lleva!, el
Parlament estoni ha aprovat en primera lectura i per gran majoria, i
3mb reserva de modificacions de detall, quan vindrä la discussiú definitiva, el projccte de llei sobre leo minories nacionals. Les disposicions del
projecte nou s'acorden del tot a la
Coristit y ció del país i a les obligacions
fixades per la Societat de les Nacions
a Estrinia, davant de les minories, en ésser admesa dins d'aq'uesta
organització internacional.

La situació a Europa
L'eseändol produit Per la
desaparició del diputat socialista Matteotti continua trasbalsant la politice Italiana. El
"Glornale d'Itälla" I altres diaria enamoren quo tota ele ministres han posat Ilur dImitualó
a mane de Mussolini PercM
aquest pugul reconstituir el
Govern, I hl ha esta! nomenat
Federsoni per substituir el ministre de l'Interior, que dimití,
mentrestant Mussolini s'enoarreg arä de la cartera de Col-Mea.
Oontinuen lee detenoions pecó encara no a'ha &tumben res
oonoret.
11 Govern fr11 11 4168 anunola a
la Deolaraold ministerial que
&vial Preeentaeb un proJeote de
liel ooneedInt una amnistla general I per ~Merar la
normalitaaeld de lee rotulen.
amb Alemanya, el general Noli., estudiarla la poselbilltat que
aquesta comprengui ele alemanya ocupaba a les regions
llouradea.
rl 0, de la !boleta' de Na.
Mono Ita *cabal l es tasques d'e.
que* portee.
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UNES LLENES D'AMOR
Ui ha una mena de literatura
al nihil que estä a l'abast

totes les plomes. Aquesta literatura es la de les lletres d'amor. En el moment en que brota
una passió per una dona determinada, tant si es en els primen.; espeternree de la pubertat,
ron) si Os en repon en que els
àcids d'aquesta existencia que
tots partem ens han eremat tina

mira els ossos i l'anima. tot
borne, ja sigui estudiantet o dependent, ja sigui fill de familia,
general. pirata, poeta o comerMane després de les primeros
paraules, després de les primeres mirades. escriu una carta;
la primera carta d'amor te /a
seva petita o la seca gran tranecendencia. La primera carta
d'amor en unes relacione sentimentals. porta dintre seu la posiCia datan, el sistema d'estra-

sentits; la part d'introducció,
les notes, i totes les dades bto..
gràfiques i explicatives, són fea
tos amb una justesa i una eleAnda que meravellen.
Aquesta correspondencia de
Poe—rnolt rrduida—Os d'un tra
'eres Mima i literari
No es trae la aqui d'uns amors
d'estudiant. (l'una engrescada

prosa javonii. Poe. quan eseriu

la primera carta d'amor, és un
Mame de trenta nou anys, vidu,
gastat, i ja nranes 11 resta da
any de vida. La soya amor es
una dama que es diu Sarah Helor) Whitman, poeteesa
fama entre els literats de replica. Helen té vint anys mes que
viu amb la seva mare i una
germana; la mace és una vella
carregada de prejudiets; fleten
.As una verse de quaranta elan
anys. que y iu a mitjans del se-.
alle passat enfebrada de romantgia individual, la manera d'entirisme,
yoltada
locar la qüestió, i el procediPel retrat que d'ella tinc davant
ment escolla per guanyar terreny de la falsa més ràpida. dele ulls. no puc confesar que
Una primera carta d'amor, mai sigui una dona bella; té un nas
es una cosa pensada del tot. ni una mira irregular. una barba
deixada atoar del tot; te una maes a sort ida, 4s ulls semblen.
mica de les dues coses. Les perb. clars 1 profunda, plens
d'esperit: duu una mena de cocartee d'amor que segueixen
la primera, acostumen a del- roneta al cap 1 uns tirabuxotis
xar-se anar, fine esser deixades negros, \a-date per una tela
anar del tot sense que el pen- transparent que Ii cau damunt
semenl intervingui per conse- d'un escot generós, aquella es.
guir posicions utilitäries. En roto que agafaven teta l'espatlia
que les dones duien en ele
canvi. les caries de ruptura
acastunidi a ésser pensades del temps romàntics . del segon ime
peri.
tot.
Poe va veure Helen al jardf
Pere les primeres carteo, cona
deia allana cohen esser una de casa seva. varen parlar de
literatura,
pera Poe se n'ena-.
barreja deliciosa, i precisament
per aquesta barreta resulten tan moró cona un boig, i ja no se la
sinceran-len' humanes; permita va treure mes del cap.
Al cap de dos anys II esieriu le
tothom sap que idee de la vida
nostra és un seguit d'ensenyar primera carta d'amor; és una
carta Ilarga, plena de fnc i d'en>.
lorcha i voler amagar l'orella,
l'orella, naturalment. sempre tusiasme; per5 la passió atufe
¡Inc aires de mistieisme
hi és.
unes volades siderals; al costal
Do les primores arares d'amor. la mejoría alomes interes- claquest amór castfssim.
sen la persona que les rep; quinta visió sublimada de les
per a la curiositat humana coses. hi treballa tota
aquestes lletres les padeu tirar gor. tota l'anècdota de la vida;
al foc amb tata tranquillitat, d'aquell gran home esbotzati
perquè no aportaran res de s'hi veu aquella punta de pre4....
meditació. aquell reconet
nou.
per convèncer Helen que
Ara pasea una cosa, que es gistic.
accepti el sets amor; tiras tan
que les lletres d'amor. i cope- horno que confessa que no Paf
cialment la primera lletra d'a- prometre res de bo , promet una
mor. d'una p ersona que lia felicitat i una vida gatrebe ce-7
tingut determinada influencia lestials. A mesura que un va tleg
dintre la seva epoca. que ha gitat les paraules d'aquesta
marcat un punt brillant dintre Ira meravellesa. sent com cota'
l'ordre que sigui, encara que allä hi ha l'embria. la matèria
parli dc lee coses que acostu- prima
vivent, d'aclame poeta
men a parlar els enamorate, la Unir que va saber elaborar !el
Seca carta te un valor, i le ve- mes delicades i profundes
garles un valor mrat gran: en crecions mentals, i les va vestir
acinesia mena de literatura. de amb la sensibilitat mes aguda i
regarles clii veu la raó i
amb la paraula mes diaman.
piteare:S de alguns putas de la tina.
vida i de l'obra del personatge
Aqiireta primera carta d'amor
de què es tracta. Malgrat aque- —Unien dintre les colleccions de
lla part d'insinceritat que hi ha
cartee d'amor—na va convencer
en les primeros osrtes d'amor
Pon contesta amb una
aquesta insinceritat de Ve- eraIle!en.
mirla desesperada. POe
gades Os involunläria—, la persisteix. 1 HOlOrl es &fea converte
sona que l'eserin. en presentarcor. contra la voluntat de la
se davant d'una altra persona
seva mera
per ésser estimada d'ella, cleiva
anar molt la seva manera de
sentir i de veure les roses. no

hi ha "meineries intimes" ni
"confessions" que arribin
aquest grau de frescor, de naveritat que es tro
tura l lifat i
ha en les caries d'amor de certs
hernes illustres.
I la cosa Os natural, pertitt
encara que un hagi danngar alguna cosa del concixement de la dona estimada. As
evident que id d'amagar melles
coses n'Os del coneixement de
tot un públic. Per .ixis la publicada de l les correspondències

amoroses. que sempre s'Iterasturnen a fer al cap de bastante
anys de la mort de einteressat,
ferien un aire de xafarderia intellectual, de profanacie d'alguna cosa íntima. Natural:nota
que l'ende es implacable, que
l'intelleetual no te entranyes,
la curiositat do l'homo de 'Mires desconeix la nieta'. :1mb
tot ataca ja sial compt a, i de, NOgades aquesta impietat i aquestrt profanada deis que es dediquen a escorcollar les vides
passades, em compensa pel positiu valor, pel goig espiritual,
per l'ensenyament i la llum etatira que le s desprèn d'alguna
d'aquestes publicacions
Una d'aquestes publicacions
de gran valor As la QUA acaba
(le Ilanear al m'abajo la casa
"Emili- Paul Freres", de Parlo.
En tracia de les "Lattres d'amote a Rolen", d'Edgar A. Poe.
Estan presentades i traduidea
per Cecil Georges Desde.
La primera edició d'aquestes
Iletres es publicä l'any 1900,
quan se celebre el centenari de
POP; itespr As han estat Mate alguns fragmente en los biograt'es.
La' Leadueeió de Ceell Georges
>elle da unta meravella en tota

Tele val casar-se i vol refer ha
seva vida. una serie d'incidente
li van MI contra. i Helen decideix a la ti rompre definitivatiten! In darern carta de Pne no
rep contostacie. Aquesta darrema carta te totes les deferencie3.
estit rlena de l'admiració i el
respecte que Vi mereix la aeva
estimada. però hi ha el despit
l'amargor mea reconcentrats.
DO la darrera !letra de Po r a
Rolen fins a la mort ile Poe
nomOs hi van sis o set mesos.
Pro. tito coa va veure el seta
amor finit. ei Pli/lrh a la disbauxa i ala vida de les tavernes.
El 3 d'rettïbr el irobarert
cense sentits retirat en un cerneré de Saltimore. nn se sap si
virtima d'una =Meta o d'en
m'es de bezuda. A/ cap de outttre dies. el 7 d'octubre de tete.
Ed g ar
moria a l'Hasspital de
la Universitat de Wahsington.
Sara!, fleten Whitman,
mig de les %TUS enemi gues 1 de
la mala fama que'Pne deixhtle3'-a
ares etc mort. va defensar sem.
pre la gran ?anima del poeta que
l'havia estimada amb tanta pes..
sió.
A P o i. van endrecades aques-4
tes paratilos de Sarah lielen:
"Per sempre mde a proa teu.
dinst dci ränima, Peit
sempre nns o a prop teu. mallgrat
d'esser tan Anny l'un de l'altre.
nutra/in les nostres vides ame
el fi perfeete de l'amor en l'ordre elevat de la teva estrellar
Sarah Reten Whitman va viu:
re setenta cine ama. Desprds da
la mort de Poe, mantingué par
el record del seu gran saga. Le.
casa ellelen ere sana mena qe_.
cancele d'idees, 1 nmettpullt
cerreapondbncta amb ola MI/t
rito mdis seleetes e thhi¡,
Peo
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Sosa York
Franca
Meiga
Itälia
Suissa
Espanya
Portugal
HOlezda
Noruega

fiASET

A

Sants d'aval: Dedicaci6 de la Seu
-de Menorca; Marc, Mucelid, Lean-

Ciriac, màrtirs: Paull i
lost, MartIrs; Santes Isabel, verge i
-nionja, i Marina, verge i màrtir.

-NOTA NECROLOGICA
-

-ONTERRAMENTS

PER

AVUI

MATI
•,' Enriqueta Portet i Solé, de 21
anys, passatge Rfcard, ii, tercer, primera. al cementiri de Sant Andreu.
A les den.

Francesc Herrando i Puig, Can52, tercer, al cementiri Nou. A

seres,

les des.

Joaep Lapeira i Robert, de 62

i nys. Muntaner, 514, tercer, primeírá, al cementiri Non. A dos quarts
d'onze.
' Emilia Garrida

Josep Puigdominech i Munyor,

3 anys i mig, Blasco de Garay,
al cementiri Nou. A les deu.
Raid Rodríguez i Soca, de 15 mesos, Silmerón, 30 i 32 (porteria), al
cementiri Nou. A les deu.
Josep Amador i Agnès, de 26 anys,
Mospital Chile, al cementiri Nou. A
kš deni
TARDA
• lamen Pons i Mats, Albéniz, (Sarrià), 12, baixos, al cementiri Nou. A

fes quatre.
• Maria Puigabres i Casadevall, de
iH dies, Urgell, 69, primer, primera,
211 cementiri de Les Corts. A les
tres.

• ;Cristòfor Fuster i 011er, Breton
4e 103 Herreros, 27, al cementiri de
tes Corts. A les tres.

DESTITUCIO
Hem rebut la següent comunica-

autoritzada amb les signatures

del president accidental i del secretari . de l'entitat, la publicació de la
qua] seno prega:

Confederació Regional de Sindicats Lliures de Catalunya assaben-

ta a tots els seus associats que el seu
president, Anselm Roig Barca, que
tlainbé ho era del Sindicat del Ram
de l'Aigua, ha estat destituit dels
dits arrees per haver-se comprovat
celes irregularitats en la seca acftiaci6 dins dels esmentats organisbles.-Per la Confederació Regional
ìls Sindicats Lliures de Catalunya:
El president accidental, Faust de la
Peña; El secretar', Antoni Clave.

CALÇATS

SU BU R

43235
6025
92/2
8962
2445
3210
156
11551
2562
32025

CONVOCATORIA
Suspesa l'Assemblea que
a l'igual que les atres Canobres havia organitzat la

daquesta ciutat per al passat dia 1 6 amb robjecle de
donar-li un caracter nacional, i en substitució de la
que havia de celebrar-se a
Madrid. es convoca nocamera ello propietaris de Barcelona a la grandiosa Assemblea que, cono a restan
de toles les celebrados a Es_
panyit. tindrä lloc als salons
de la Cambra de Barcelona

i MagLaielana.
dalenes , 12 principal -,
de
nodrides
assist;mria
amb
representarions de tota la
oropietat urbana espanyola,
el rifen! divendres. dia 20
dels corrents, a dos quarts
de cine de la tarda, per tal
de donar a con6ixer les con _
clusions de la ponfmcia de
Cambres sobre el R. D. dinquilma! lliurades al Directori, i aprurae lles .rove,
que. cono a ro no pondi de toles les Assernblers. es formularan, abra, : ant rls problemes actuals i futurs de
la propietat.
NOTA.-L'entrada sea lliure
per als propietaris associats a la
Cambra.
Avui, dimecres. a les deu de la vetIta, En Ramon C. Rey donara la conferencia anunciada sobre "El natur:sme cono a mitj à de regeneració humana" a l'Ateneu Enciclopèdic Poptdat

180011

307300
14075
4106
4300
3990
4106
3990

11U1NCOMIMITAT

que hi tinguin robes pignorades que
divendres. dia to del que som, es concontinu2rá la venda del 17 del mes
darrer, en pública subhasta. dels prstecs les dates eh pignoració o renovament deis quals siguin anteriors al
30 de juny de 1923.

L'APLEC AUTOMOBILISTA DE
MONTALEGRE
Dissabte vinent, dia 21. co reunirá
el ple de la Comissió organitzadora
de l'Aplec automobilista que tots els
anys celebra a Montalegre el diumenge següent a la diada de Sant Cristidor. a ii d'acordar el programa
d'enguany.

RESTAURANT ROYAL,
Saló de Te
inda dia te dansant de 5 a dos
quarts de 8, i dinar a l'ameritul a, de 9 a 1.1.
CONFERENCIES A GRACIA
Avui. a les deu de la nit, al Centre
Moral Instructiu ele Gràcia es donara
la tercera conferencia del cicle organitzat, desenrotllant els senyors Lluis G.
Clero i Joaquim Cirera els seus respectius temes "El treball intensiu en
el comerç - i "Els catòlics davant deis
moments actuals".

BALL
A l'Ateneu Obrer del districte II
(carrer de Mercaders, 38 i 40) demà.
festa del Corpus, se celebrará a dus
quarts d'onze de la vetlla, un ball.

Aquest estiu
AME UN POTENT RECEPTOR
de la Sori. , b , des Daldissornents

DUCRETET

GIDEI Å

ro

tal, 17 principal, prop de l'Arc de
Xriond.

rr iiis Freilas

1.11Joli a

/t'asnada l seu domicili i conlültori al earrer de Muntaner,
adosare e" zahl, on pensa
'ahitar des del primer de! vinent
.119.7-Telèfon: .6205 G.
1

TURO-PARK
Mademoiselle Thomeret, la famosa
aidatiste"" francesa que avui, dilatares. tealitzara la seva proesa
nueuda l'any rilm. FiMadlia aristoeritica, des de
ilallaila Maestra upa gran Mi11912 ama*. dfirsprits 7. Gula per
_
011.2,

Avui celebraran sessió general l'Agrupació B. fi. de la Guardia Municipal i la Humanitària de la Guardia Urbana per tractar de la fusió
totes dues entitats.

CA !GIMA
L'obrer Sebastià Castells Torres, de
67 anys, caigué de dalt d'una bastida
collocada en una casa en construcció
del carrer de Bofarull. Presenta probable fractura de la base del crani.
En
nie.

estat greu, passi a l'Hospital Cli-

RAMOCKE1113 EMIOPEOS
ltepresentants

o

in,datlatiors

liaren. Es diuen Lluis Fredes i Condor i Jaumes Juncá i Vilajania. Aquest
darrer llagué d'ésser amailiat d'una
ierida c . litusa i lesions al pa i als
bracos.

338

°arabas Comercial Manymbert,
13. A. Passatge de la Pau (tocan:
II la plai, > a del feil re).
LA JOVENTUT CULTURAL
POPULAR
Denla, dijous, diada de Corpus, la
jovectut Cultural Popular assistirà co
corporació a la processó de Corpus.
Lloc i hora de reunió: l'estatge social (carrer de Duran i Bas. 9), a dos
quarts de cinc de la tarda.

Treballant en la descärrega de ca i xes. al carrer de l'Amistat, Manuel
Quilo Cabanes. de 23 anys, s'arrenci
tot el teixit dels Ilavis.

RUS, 36 - 31

METGE

PORTERA DENUNCIADA
Fou denunciada una portera del carrer el'Ectielellers per barer &soben
a uns guàrdies.
UNA ESTAFADA

Hermind Culata va denunciar a la
policia que en un entresol de la placa
del Teatre li estafaren 1.7.700 pessetes,
acusant a Joaquini Casals, Marc Ortiz i Nicolau Ilernändez com autors
de la malifeta.

RELLOTGE

ELECTION
I ES HORA

FXACTA

La nena de 3 anys Neus Balart Rodríguez menant sopa es clava un os
al coll. Costa moltíssim d'extreure-

JOIES, VERITABLE OCA1110
1 °Ideo», oeste de totes olasesa. Preu flx. Tallen, núm. 41.
SUBHASTA

Ahir sortiren veus d'auxili d'un pis
del carrer de La llana. Era qu2
dos dispersers d'aquella casa es hara-

BARALLA

1071

15/6
1515

51810

2515

1676
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r ca ts

?reos atlas
Escassegen algunes classes i seto-,

se variació els preus.
C AF ES
Mercat encaltnat, ruin vant. Tes
arribades i sense variació notable
en els preus, que per al consum
són:
Moka legitim. de 7e5 a 7 15.
Semi Moka hartar i africano, de
G75 a 685.
Puerto Rico Caracolilla, de 78o
a 790.
Idem ídem Iauco especial, de
775 a 785.
Ident ídem id, superior, de 75 0
a 76o.
Idern idem Hacienda, de 090

Pasilles, de 515 a 525.
Preus per pessetes els 100 qui-

ACCIONs•

Pone d'Espinare. . 50800
01 e0 1 1 1 Dorks. ., 15500
FERROCARRILS 1 TRAMOIES
16'n0
Orense Vigo.
56'90
.
Andalusos.
28'00'
cana/ El» 1 . .
AMOR GAS 1 ELECTRICITAT
67'00
Catalana O.
B. . . .¡ 72'00
"
F' pf. 5%
•
y pf. 9% 79'50
SIgnes Sarna 0.
1;2:2
11.
A.
Elect. A. 42000
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DIVERSAS

t ..23K3'00
9.. 51700
"
C. Trasstlantica O
Cl. Tabacs

ESP&IIY8

0. Pet1111811111?

OLIS D'OLIVES
Fruitat extra, de to'5o a
Ei, de 9. 5 11 a to.
Corrent. de 8'50 a 950.
Pneus per pessetes cl quartä de
3900 quilos.
01.IS DE PINYOLA
Groc, ele 130 a 135 duros.
Al ud, de 120 a 125.
Preus per carga de 115 quilos.

regulador d'Inca

(Mallorca)
AbltCtiht a 330.
Mongetes, a 128.
Fesols, a 132.
Cigrons, a 73.
Garrotes, a 2050.
Moresc, a 40.
Ordi, a 2850.
Civada. a 2750.
Preus per pessetcs els ton qui-

I

CLAUSURA DEL SINDICAT
UNIC I PERSEGUINT LA COTITZACIO

Guayaquil Arriba, de 475 a 465.
Idem Balan, (le 460 a 470.
Fernando n'u, 1. de 410 a 420.
I dem idem 2, de 395 a 405.
'tiene ídem 3, de 385 a 395.

Salí i Torra germans

• Caracas 1. de 55 0 a 590.
Ident 2, de 460 a 490.
Preus per pessetes els loa qui-

BANQUERS
BITLLETS

(lamisca a mida
Rebudes lea novetats per a
la present temporada

S'ha ordenat al delegat governatiu
de Terrassa la clausura del Sindical
Unic i que s'establís una rigorosa vigilancia per tal de no permetre que es
cotitzés.

CALÇATS

SUBUR
Emphria, 31 :aol fan, N : Jaume 1, 15
lían presentat la elimissió dels e:traes que exercien en el Consell dimetin ele la Stat. d'Amics (101 Chalina, el
director de la Fira Oficial de Mostres
de. Barcelona, senyor Frederic Barceló, II el nostre amic senvor Melcitir
NIeleloor.
Tamloé hall dimitit Ilurs arrees en
l'estnentat Consell els periodistes senyors Ferran Barangó-Solís i Dama
directors de les revistes El
Cine i Películes, respectivament.
TROBALLA D'UN CADAVER

Al port bou altir extret un cadáver
cite de moment no pegue identiReal.
Eou transportat a l'Hospital Clinic.
El jutjat de Marina instrueix

Sanatori de l'Asma i
Bronquitis. Clima sec.
cAIllIÕ
Xalets nous.
'
Nosa installació d'aitelefonia.

gües completa. Informes; La
Ideal Samaritana, Archa, 10.
Telèfon 6149 A.

los.
CANYELLES
Ceilan extra, a 880.
Ident 1, a 805.
ldem .2, a 79 0 .

Idem 3. a 77o.
!den) 4, a 745.
Xina, a 551).
Rasnres de Cailan, a 515.
Preus per pessetes els roo quilos.
l'ERRES
Singapore blanc. a 755.
Ide ninegre, a 725.
hm:mg i Tellicherri, a 7 10.
Jamaica. a 670.
TallaSe
Preus per pcssetes els loo
los

Mercat de Borges Blanques
Blat Ida tic, de 25 a 26.
Ideen roig, de 28 a 29.
telele% ideen borta, de 27 a 28.
Ordi, ele 12 a 13.

Civada, d ' II a 1150,
Pullis, de 12 a :23.
Faves, de 21 a 22.
Fesols, de Ro a loo.
A'eces, de 22 a 23.
Preits per pessetes la quartcra
de quatre dobles.
Llavor d'alials, de 18 a 19.
Patates, de 325 a 375.
Preus per pessetes cls lo quilos.
Alfals, ele 3' 5,l) a 4.
Palla, de 2'50 a 3.
Fulla d'olivera, de 3 a 4.

8810
1,1 8,1•

U. Metaliürgica P
AutfAnnibus S_ A
Hispano-Subas .
g alaz O . . .
'tulleres . . .
st. i sobeleigs P.
MUJO:lea AgrIcolee

CACAUS
Els inercats estrangers qucicom
iluixos en les seves cotitzacions,
continuant el nostre sense cap variaciO per al consum. o sigui:

los.

Telefon 5027 A.

6002

"

Garrotes, de 9'6G a D7.50.
Preus per pessetes els 40 quilos.
Gallines, de 6 a 9 pessetes una
Gallo. de 6 a 9 pessetes un.
Conills, ele 2 a 3 50.
Ous, tI 260 pessetes la dotzena.

Mercat

1°621

Industrial

ora). 'retetons o

los.
Filmes camines, a 4'75 pessetes.
Idern bordissot, a 675.
Polpa abareoc, a 20.
Peres, de 26 a 27 la Tova.
Safrá, a 390 pessetes ruina.
Ous, a 235 pessetes la dotzena.

CAIGUDA CASUAL

A la carretera de Montead& Albas
Salanova Estrada, de 46 anys, caigue
amb tan mala sort que es produi una
feria contusa a la regió parietal esmierra i es fractura la clavícula dreta, de pronóstic gren. Passà a I'llospital de la Santa Creu.

.

CAFES

a 700.
Caracas desclofollat i similars,
740 a 750.
Trillats extra, de 630 a Oho.
Puerto Cabello i ceerents, de 630
a 66o.
Palernbang, de 535 a 545.

CAMISERS

/2975

LIVERPOOL
Trinca anterior.
1,bertura
creso tele g rama •
Unce

SUCRES

Benin nada a 0'57

JulIs Odre. Desbre Gener liare
2876 2503 2520
2498
2577 2580 2512
2461
2875 2585 2512
2489

01811.

.1. II

Nova York
Disponible
ilitiol
Selembre
en.tubre
Novernbre
liesenibre
Mere

DEUTES DE L'EME

a

principals ciutais i nobles
Representan! general per a Espanya: J. Ganzer.
Portal de l'Angel, 19, Barcelona
bes

li, calguent que passés a l'Hospital de
la Santa Creu.

La Sucursal núm. 4 de 13 Calza
d'Estalvis (San Martí) avisa tots els

Setembre
Desemlre.
Mari;
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Tots els dissabtes, de 7 a 9 del respire, segueixen les classes gratuites
stensenyament de sardanes que ha
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leta de Clavé", carrer Rec Com-
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fectament l'auto, cssent una de les
mis intripides corredores de Franca;
nedadora de gran torea, porta guanyats importants campionats en Runa
amb els mis temibles nedadors francesos. Té el títol de pilot aviador, i
darrerament ha fet la proesa que per
a denl à té anunciada al Turó -Park a
les ciutats Inés importants de Franca.
L'emocionant exercici de llançar-se a
l'espai proveida del set/ paracaigudes
és potser una de les seves mes grans
illusions per la iruició que experimenta des de llançar-se del hidroavió
al moment d'obrirse el para-caicudcs.
L'hidroavió que utilitzarà demà 14
Srta. Thomeret anirà proveída d'un
sistema d'illuminació que permetrà al
públic del Turó observar el descens
de la "parachutiste" i les diverses evolucions dc l'apare ll volador.
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HOSPITAL DE NENS POBRES
A la policlínica de l'Hospital de
Nens Pobres de Barcelona els serveis
midies prestats en les diverses seccions durant el passat mes de maig
Signen un total de 7.174 assisténcie.

--El Foment de la Sardana de Barcelona, seguint la lloada tasca que
realitza, ha organitzat per al proper
dissabte, dia 21, a les deu del vespre,
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Anuncis Oficials
TRAMVIA DE BARCELONA
EIXAMPLA i GRACIA, 500E7AT ANONIMA
Es fa avinent als pos:3 04
d ' Obligacions al 5 per 102 d'a
quosta Societat, que la
tat Anònima ELS TRASS
DE BARCELONA (Les Dais
ways de Barcelona, Sorieil
Anonyme) te a arree set 8
pagament deis cupons de lo
expressades Obligacions.
podran
En virtut
sentar-se a les oficines
questa Societat. Ronda de Sr
Pau, 43, els tenedors del clipI
Húmero 32. do veneintent el da
1 de julio! vinent. el qual
sera pagat al cap de tres oi: ti
o le la sera presenlacit.
comptant de cada un Pe8 g tes 1'0 6 2 5 per contribuc:i)
irnpostos corresponents.
Barcelona. • 16 de juay de
1924. - Ei Seerelari, P.

TRAMVIES DE BARCELONA
SANT ANDREU I EXTENSION
SOCIETAT A NON 414
Vencent 01 dia 1 de julio! r'.fent el clip', número 28 de Pi

Obligacions al 4 per 100 daquesta Societat. s'anuncia
senyors tenedors que el pag1ment de l'expressat cup ,i (tvdan"( obert des del dia e 5111ent1:.
a raó de 10 pessetes 114111
Pessetes 0'925 pels trapostli
del Tresor. a les segilents
ses de Banca: Societat Anbr.:ma Arntis Garit flanco Ate,
,
lyonna:s.
S. A..
Barcelona. 18
inr".
1924. - EL DIRECTOR. M. e
l'oronda.
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Beneria, 3 ' al)1

Romania, 350 per 10o.
Turquía, 3 . 50 pessetes.
Estats Units, 7 .40 pessetes
Canadà, 730 pessetes.
Argentins, 235 pessetes.
Uruguais, 5'40 pessetes,
o'6o pessetes.
Brasilers, o'65 pessetes.
Boliviano, 2 pessetes.
Vcruans, 25 pessetes.
Paraguais, 0 . 10 pessctes.
Jap0fICSOS; 225 PCS
Algerins. 39 P er 100.
Egipte, 3220 pessetes.
Filipines, 305 pessetes.

OR
Alfons, 13850 per 100.
Unces, 13850 per ¡co.
4 i 2 duros, 13850 per 104
I duro, 138 50 per loe.
Isabel, 138. 50 per too.
Erattcs, 13850 per /ceo.
Lliures, 3490 pesseles.
Döllars, 717 pessetes.
Cuba, 715 pessetes.
Mejica nou, 140 per roo.

Marcs, 169'75 per leo.
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Negociem tots eis
cupons Peutes de
I l'Estat,Veticittlellt
1 de juliol
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ATALUNYA
OLOT
V äries
Al saló del Casino han celebrat
3 reunió tots els merges del par, de tractar diversos assumpdel seu Sindicar.
_ Fa ja alguno dies que han
er.t;at en aquesta comarca les
es del blat, segla i mestall.
gues t any. degut a la calor, ancaadelantat mes que Vany
t, amb tot i que també vinten avançades les dites operaaaa, La collita sembla relativaes; ' ara.
_ .ivendres..com tots els anvs,
rae .• de construcci6 celebra -la
va -te de Sant Antoni. Hl hai. sardancs i hall. amb bota •,arrencia i animacia.
- Ila tornat a plome, pera, no
suivient per resoldre els Kan,ais
la gran secada que de tant
e temps venir,/ sofrint. De totes
antercs, ha minvat força la calor.
TERRASSA
llestau r a ci ó de l'ermita de Sant Salvador
Altres noves
Diamenge passat es reuniren dalt
I taró de la "Rocha" on esta sida l'amiga ermita de Sant Salador de les Espases. mes de 400
rsones de Terrassa. Vacarissea. Es
aurague r a i Olesa, a ti de celebrar
inauguració de les obres de resburacia que slan empres d'una maca entusiasta i decidida un boli
estol «horneo, entre els quals excelkin la figura del reverend Joan Soja. Scb. P.. änima de la restauració.
Després de les festes religioses, al
miedia, es reuniren en un fraternal
dinar dintre el Casal els que havien
taoperat en aquella obra. Fou un acre duna rnaxima i sincera germanor
ifranquesa, acahant-se brindant perpe aquella obra pogués portar-se a
arme in tegrarn en t.
Manca, encara, restaurar algunes
obres de l'ermita i del casal, que esperaran arranjar quan hagi plogut,
cae amb Pactad secada, des de fa
molas dies que no hi ha aigua a la
cisterna.
- Amb una animaci¿i extraordinaria celebraren la festa major, durara els dies de la passada Pasqua,
les barriades terrassenques de Sant
Pere. Can Aurell i Can Palet.
- La quantitat recollida fins a
¿arrees de maig per a la construcció de la nova iacana de l'església
del Sea: Esperit és de 150,652 pesse:e.
- Al restaurant de "Les Fonts"
la tingut lloc arnb tota solemnitat
lesta del repartiment de pretnis
cts classificats en el concurs local
lasen -tennis
organitzat per la
Secció del Centre de Dependents.
Els concurrents, joves tots, remoIlits els premio, foren obsequiats
un exquisit lonx, linalitzant la
test:, amb un lluidissim ball.
SANT FELIU DE GUIXOLS
A l'Ajuntament : El Cens : Futbol
laznecres, en sessia del ple consistanal. quedaren aprovades les
ord, a alces per les quals Miura da e h e e -e el pressupost suara auno ritz que regirá des del dia primer
del sinent juliol.
I -Inés, van designar-se per asr a la pr a cessó del Corpus, en
re; resetita
lic VAjuntament, els
tir ,nts se:3. vs Ruscalleda, Badosa
Girbau.
Va donar-se compre d'un comunicar del G. C. notificant una resolec , per la qual es confirma Paco: corporaciO. 21 marc
darr-r, referent a la rehabilitaci6 sollicit.!,t per En Ramon de Buenlava.
la concessió que °Mitigué
Per '. O. de 12 d'abril de i907, i
torn--, el que va recr'n-rer en alçada
( amanyia local d'electricitat.
- La formació del dama. Cens
eleri 7..:1 de Guixols ha donar el seRae • reaultat:
•
2.585; dones, 1,159.
T.
de votants,
- : n iumenge han de jugar aqui
TAt,
lieportiu i l'Unió Esportiaa L ilenca". Dilluno el
Cassä a jugar amb un
, ti m a d'aquella vila, el qual sena refarcr,t per eleménta barcelonins.
- Aquesta setinana ha tornar de
on ha residir durant hasanys. cl nostre hon ami,: En
ra n ce sc Gregori, acompanyat de
la se--a distingida
- La secarla es Maza sentir forlacitia tambe per la riostra contra-

e

moho dies que amenaça piuja,
l'el'', luan fa mes cau un ruixadet
tse no beneficia a ningú, i santes
a1•911C o.

Le, collites, ja no cal dir-ho, seran
e aufs -re..
MATARG
Notes diverses
Per la diaria de Corpus uns quants
f'y, s de la Congregaci,', Mariana
O o
rganitzat una hallada de aard' ne s a carrec de la cobbi "La Printael Barcelonina", que tinclrä lloc
a la placa del Rei, a les dotzc del
%cha.
El p rograma serà el següent:
'B ailarás tan si com no", Vilaró;
Pon de roselles", Soleona; "Les
▪
de Prats de Melló", Jund:
Gi nesta" (de ramells), Bou
; "Neu
Serrat, i "La Santa Espiee, Morera.
-a- Ha donat unes representacions

asee Palace la companyia cataOrtiz-Gracia. patrenaM "A la

costa brava" i "Don Pata dels consells", d'En Juli Vallmitjana; "Unan

elles volen...", d'En Pirandello-Mon-

tero, i

"Un fill d'América", de J.
Moliste. La companyia va obtenir
un gran Ceja per l'ajustat que porten.
El plblic no fou gaire nombróe
Dijous a la nit la mateixa companyia representara a la "Societat
Tris" "Ein caso per no casar-me",
del discutit Pirandello, debutant al
Clavé Palace la companyia Moreno amb "El coronel Bridau".
Per al jove metge de Beges el
nostre compatrici En Eartomeu Fa(res Anglada ha estas demanada la
Flia .& senyoreta Na Margatada Vila (ruells. Ens plan
tot desitjant-los forces felicitats.
El nostre magnànim Ajuntament sembla que enguany vol teclear aquella monotoma que tenien
sempre les festes de les Santes i ha
començat per votar 11,600 pessetes
per festes només. Potser si que a
darrera hora ens divertirern de deba. Ja mis convé, ja.
- Al magatzem de galetes dels
senyora "Sánchez, Costaireda u Cocinta - va produir-se un incendi la
bit de divendres passat, cremant-se
tota la part del darrera. Els botnbers van acudir-hi, podent apagar el
foc per complet a les diles horco. No
Ini hagueren desgràcies personals.
Les perdues es calculen en unes deu
mil pessetes, no estan el local assegurat.
Durant les passades festes el
nostre amic i icrvent company d'idees En Manuel Viladevalls inaugura una sunituosa botiga ile teixits
de punt a la Riera, retolant-la amb
una magnifica inscripció en català,

LLEYDA
Noticies diverges
La Direcció general d'Obres pabliques ha assenyalat el dia 28 del
corrent per a la subhasta de les obres
en construcció del P out d'Aliarrßa
sobre el riu Noguera-Ribagorcana.
La Cambiar de Cometa; i Indústria d'aquesta provincia ha convocar a una reunió de totes les torees vives de la ciutat, que tindrà Roe
el próxim dia 40, a la tarda, ah seu
domicili
L'objecte de la dita reunió és tracia:- de Forganitzaciú dels actes que
hom cregui procedents per aconseguir la construcció del ferrocarril de
Lleyda a Les, travessant la conca
del Noguera Ribagorçana, que facilitarla moltissim la comunicació de la
Vall d'Aran amb la resta de la proprovincia, reportant a aquesta ciutat beneficis positius.
A la casa de camp coneguda
per "Rita -, al lernte municipal d'Anglesola, es va declarar un incendi,
havent quedan destruir per complet
l'edifici i molt alfals.
GIRONA
Partit de futbol a Cassà de la Selva :-: Acords de la Cambra de la
Propietat Urbana ;-: Ascensos a
Hisenda
Davant d'una gran gentada, diumenge va tenir Roe al carnp del E.
C. de Cassä de la Selva un partit
de futbol entre Ir. 1). Girona i el
Barcelona, triorniant el primer, per
dos gols a zero.
La Cambra Oficial de la Propietat Urbana ha acordat felicitar a
les de Madrid i Barcelona per record de reunir els propietaris de tota
Espanya en un acte públic; adherirse a les conclusions que s'aprovin en
aquesta Assemblea: sollicitar del Directori que suprimeixi la taxa imposada a la dita propietat, i convidar
els propietaria de finques urbanes
d'aquesta provincia perqué Ud/1 la
mateixa pericia individualment.
Han estar ascendits ele se guetos funcionaris d'Hieenda: cl senyor Caries Balite, a oficial segon
de la Delegació; el senyor Narcis
Viñas, a oficial tercer de la Intervenció, i el senyor Manuel Garcia,
a oficial tercer de l'Administració de
Propietats i Ir/mostos.

BADALONA
Exposició de ¡tintures
Diumenge passat s'inaugure al
Centre Badakini, d'aquesta ciutat,
una exposició de teles de l'artista
Eveli Torent. L'exposició fou oberta,
a les deu del mati, per les autoritats.
Les teles formen un bonic conjunt, esent molt celebrarles per tots
els que visiten l'exposició, especial/me:u pelo intelligents.

TORELLO
Diverses noticies

Han coniencat les segues, haventse precipitas les messes, per efecte
de la persistent secada. Ami, tot, taus
Ileugers ruixats haguts aquesta dies
han refrescas un xic; fent més bervei
a les parares que als blats, per als
quals ja han arribas tard; no pneantse , pero, pas prou seta per sembrar
moresc, els que encara no ho havien
pogut fer per dama
El »ostre
nyor Joan Forra ha dictat algunes
importants disposicions, amb la novetat de repartir els bans impresos
i plantar-los a les cantonades. IsPhem
vist un que ens agrada molt, sobre
tot per Esser escrit en la nostra !lengua, recomanant la bona parla, els
sans costums i el tracte amable amb
els animals i les plantes. Els plantats
a les cantonades duien al costa t una
traducció en l'idioma oficial. Un al-

tre de Inés caten' /reata a Esser

resum-reeordatori, de les ordenances
Municipal.' i ele deures del; ciutadans.
L'anterior, ideal&
orar Felip Vidal, junt amb nitres
regidora destituits amb el, també
ha repartie unes bulles tirades a l'altra imprempta de la vila, i adreçades
al poble de Torelló, per desvankixer
rumors circulats, diu la fulla, a propósit de la aves separació de l'Ajuntament; i transcriu els acords
presos duran& la seva gestió referents a l'afer del nou abastiment d'aigües, més o menys potables, a la
població, demostrant, sembla, la seva imparcialitat entre els dos aspirants, un dels quals resulta ésser el
pare del dit ex-alcalde, i Peltre els
senyors Comella i Puigoriol.
Un d'aquests dies estigueren aquí
l'infant don Ferran, el capità general Barrera, i altres militars, visitant la finca de Conanglell, en la
qual es diu que l'any vinent tornarà
a installar-se alguna dependencia de
reyes-eh espanyol, probablement un
dipòsit de sementals per a la remunta.

TARRAGONA
Coticen Altres noticies
Havent-hi concorregut nombrós i
distingit públic. s'ha celebrat al teatre Principal el seré concert de la
temporada, el qual estava a càrrec
del notable "Trio de Barcelona" i
organitzat per la Filharniónica de
arragona.
La vetllada musical resulta un
èxit cornplet, essent aplaudidissims
els artistes.
Una comissió del barri
pescadors ha convidar a les autoritats a les festes que se celebraran
el dia de Sant Pere.
Ha obtingut el títol de perit
quimic En Joan Micó Coca.
El jove Mica, ha fei uns brillants
cstudis, essent molt més d'aplaudirse la seva aplicació quan ha acabat la
carrera als 16 anys d'edat. El felicitem de bon grat.
- Avui, dimecres, a les nou de
la nit, és el dia assenyalat per a la
celebració del banquet en honor dels
campions d'outrigger del Club Miltic.
El doctor N'Isidre Goma, ardiaca d'aquesta Catedral, ha estat
designas ponent al Congrés Internacional Eucaristic que se celebrará els
darrers dies del mes de juliol vinena a la ciutat d'Amsterdam.
Ha estar nomenat corresponent a aquesta ciutat de l'Acadèmia
de Bones Lletres el nostre distingit i benvolgut amic el reverend
jaurne Bofarull Cendra, conecta ador
del Museu Diocesä.
La Direcció general d'Agricultura i Monts ha nomenat guardamejor del districte forestal de Tarsagona el degà dels sobre-guardes
de l'esmentat districte, En Joma Hidalgo i Raigon.
Ha estar dematuida la me de
la formosa damiseHa N'Angeleta
Boiarull, per al jove En Josep
Alimbau.

BALAGUER
Revista de joves
Veritable esforç del jovent de lalaguer és la revista illustrada "La
Branca", de la qual havem rebut el
aegon número.
La direcció ens anuncia que té el
propósit de començar amb el número terç la galeria de "Catalans illustres ".

SEU D'URGELL

Casament

Sardanes

Altres

MY«
Dissabte, a les (lorza, va efectuarse l'enllaç matrimonial entre Na
Mercè Llangort i Peral, billa del
prestigiós metge En josep Llangort
i Llenes i En Ramon Ribera Pres'aleta, fill i farmaciutic
(Lleyda).
El senyor bisbe de la diócesi
el dissabte de la Santíssima Trinitat va conferir les ordres als nous
aspirants al sacerdoci.
Cada diumenge la banda del
batalló d'Alfons XII, Rogada pels
sardanistes, diana audicions de sanclanes a/ passeig de Tetuan.

BRAGA
Feotes

Altres noves
Els nostres dirlgents governatius,
amb motiu de les tradicionals festes
de la Patusn, preparen un homenatge
a la batidera espanyola per als dies
al i 22, amb assistincia de les autoritast civils i utilitars de la provincia
Ajuntaments, escoles
Sometent
del districte.
La Patum, generalment coneguda,
tindrä enguata), l'esmentat empelt i
,lemés l'esporgada del sitnulacre
la vigilia del Corpus, davant les cases de les autoritate local,.
La distingida dama Na Dolors
Pou de Puig ha infantat feliçment
una ominosa nena. La ',ostra enhorabona als afortunats pares i amics
nostres.
Han sortit a la Ilum els prograntes anunciadors de les nostres
festes del Corpus; l'un oficial, confeccionat pel delegas del Coreen i
Ajuntament. No cal ter-bi cap comentari. I l'altre per amants dc les
coses helles que han volgut fer reviure els costums dels nostres avantpassats.
Amb un éxit sorollós, i sota
la direcció del jove mestre En Jau-

me Sala, ha donat la seva primera
audició de ea:vienes la robla "La
Principal de Berga".
- La collita del blat nfereix Esser molt migrada. La de tardancries
si no plou aviat no resultan pa.

ce'vralLtA.,'

;REPARACIONi

dissabte sortir
Herriot cap a Londres i Brusselnies

El

per conferenciar
Paris, 17. - Es segur que dissabte
vinent el senyor Herriot mitin cap
a Anglateria.
Es pot dir que aquesta entrevista
entre Herriot i ßfacdonald és simplement per coneixer's. De totes maneres
is probable que en aquesta primera

entrevista siguin examinades les qüestions de política exterior que afecten
als dos paises.

Es confirma que el Senyor Herriot
passarà per Brusselles tornant de Londres. per tal de conferenciar amb els
membres del Govern belga,
El senyor Hymans es esperas a París denti al matí i és possible que
tingui una primera entrevista amb el
cap del Govern francés al migdia.Hayan,
EL VIATGE WHYMANS CAP A

BRUSSEL.LES

París, 17.-El senyor Hymans sortirä aquesta tarda de Ginebra arnb direcció a Brusselks.-Havas.
Paris, 17.-En el viatge del senyor
frlymans des de Ginebra a Brusselles
es deturarà unes hores a París, on conferenciarä amb Herriot.
El presiden t del Consell francés no
anirä a BrussePes per conferenciar
amb les 'siembres del Govern belga
fMs després d'haver celebras la seva
airanciada entrevista amb el primer
ministre britànic, senyor Macdonald.Hayas.
París, 17.-El ministre d'Afers Estrangers belga. Id. Hymans, arribarà
demä procedent de Ginebra i celebrará una conferencia amb M. Hernot.

El cap del Govern francés atina
a Brussel/es després d'haver- se entrevistas amb el cap del Govern anglas, Mr. Ntacdonald.-Havae.
"L'ERE NOUVELLE- I LES
NOVES RELACIONS FRANCOACEM AN VES
París, 17.-El diari "L'Ere Nou‚-ehe, órian del bloc d'esquerres,
diu:
"Les democràcies francesa i alemanya poden arribar a entendre's, a
condich; que a Ealtre costat del Rin
hi troben els francesos un corrent
d'opinió que els decideixi a ésser generosos; sense aixé hi hauria dret a
pensar que eren febles o innocents."
-Hayas.

S'acorda la renovació
dels acords amb la "Micum"
Dusseldorff, 17.-Després de les
negociacions que alai' celebrat entre la Micum i els representants de
la indústria metalúrgica de la conca
rhenana, ha quedat acordada la renovació dels acords que expiraven el
dia ta de juny ha quedat acordada,
prolongant-se aquests acords, sense
modificació 'de cap mena, fins al dia
ta del proper juliol.-Havas.
EL REICHSTAG I L'INFORME
DELS PERITS
Berlin, 17. - La Comissió d'Afers
estrangers del Reichstag reunit
arme* metí per discutir la qüestió relativa a l'informe dels pitrits, sial
com el conflicte germano-rus.
Assistiren a Id reunió els senyors
Stresemann i Jarrea trobant-se també
presents dos diputats nacionalistes.--,
Hayas.

UN MONUMENT A L'ALEMANYA MUTILADA
Munich, 17.-Ha tingut lbac la inauguració del monument a l'Alemanya
mutilada, guarnit amb corones que
duen els noms dels territoris alemanys
incorporats a Franca i ocupats pels
aliats.-Havas.

LA S. DE NACIONS
Ginebra, 17.-E1 Consell de la Societat de les Nacions ha examinat la
nota in-hin:ea relativa al dret d'investigació de la Societat en el pròxim
control sobre armaments a Alemanya,
Austria, Hongria i Bulgäria, quan
acabi el règim actual d'inspecefla
Mr. Parmoor ha fer notar que la
qüestió s'havia fet més complexa a
exiseqüencia de la demanda formulada pels Governs interessats, d'assistir
als debats del Consell en ço relatiu a
aquest assumpte.
11 De Jnuvenel propnsä que un comité de juristes estudii la qiicstió i
que es nomeni una zotnissió consultiva permanent. pa:Tris:el ins que Sean
estat adoptades.-Havas.

Anglaterra i el control sobre
els armaments d'Alemanya
Ginebra, 17.-El Consel de la Societat de Nacions ha examinas la
nota anglesa relaitva als drets d'investigació de la Societat de Nacions
en el futur control de desarmament
a Alemanya, Austria, Hollarla i
gária, quan acabi el control actual.
El representant de Freno, M.
jouvenel, ha proposat a l'efecte:
Primer-Sotmetre a la Comissii,
de juristes la qüestió de judici pre-

vi.

Segon.-Encarregar a la Comissió
permanent preparar l'organització

del control.
De totes metieres, el Consell de
la Sudelst de %dona es reserva
les seves futures decisions.
El .enyor Branting ha acceptat

aqueste. proposicions.-Havas.
Ginebdp. t7.-El Coastll de la
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CONTINUEN LES COMPLICACIONS PER L'ASSASS/NAT DE MAITEOTTI :: EL NOU MINISTRE
DE L'INTERIOR :: L'ACCIDENTADA DETENCIO
DE FILIPELLI
Berlin, 17. - S'assegura que, oc.
gons rumoro arribase du Roma. amb
motiu de l'assassinat o segrestament
de Matteotti. cl Gahinct en ple ha
presentar la dimissió a Mussolini, desxantdo en plena llibertat de recons-

tituir - lo.
Immediatament després de la seso
tornada d'Espantas. el rei Víctor MInuel ha conferenciar amb Mussdini,
aprovant les mesures adoptades sobre
aquest assumpte.-Havas.
Rema, 17. - El "Giornale d'Italia
diu que tots els ministres. desitjant
que el senyor Mussolini quedi en Pibertat d'acció, han dimitir llurs caerecs.-Havas.
Roma, 17. - Per proposar-ho ami
el president del Consell. el rei ha nomenat ministre de l'interior al diputa:
Federzoni.
Mussolini s'encarregarä interinoment del ministeri de Colónies. -HaVdS.

EL QUE DIU MUSSOLINI
Roma, 17. - En un Consell de ministres celebrar ahir. Mussdird posa
de mellen els C5 forçes de la policia.
declarant ami mateix que la dimissid de Einzi no té cap relació amb
l'assumpte Matteotti.
El Comité de la majoria encarregä
a dos diputats que fado una visita a
la senyora Matteotti -Hayas.
LA SUBSTITUCIO DEL . DIRECTOR GENERAL DE POLICIA
Rema, 17. - En tornar el sohiri.
MussolMi s'hi ha entrevistar al Quifinal, donant-li compre de la situació
pol tica.
El Censen de ministres es reuní
ahir a la tarda. deliberant sobre la
substitució del director general de policia, senyor De Bono, pel prefecte de
Trieste, senyor Crispo lioneada.-Havas.

ES CONFIRMEN LES
DETENCIONS
Roma, 17, - Es confirma que les
autoritats, continuant les indagacions
d'aquests dies relacionades amb Iassumpte de Nlatteotti, han practicat la
detenció dr nornbrosos individus. i la
del director del "Corriere Italiano-.
senyor Filipelli, natícia que s'havia
desmentir i resulta certa.
Ha cstat rellevat del seu cärrec el
prefecte Bertini. regent de la Direcció de policia de Roma-Navas.
FILIPELLI FOU DETINGUT
MENTRE FUGIA PER MAR
Roma, 17.-El -Messagiero - diu
que la detenció del senyor Filippelli,
presumpte autor de l'assassinat del
diputas Matteotti, Ita estat molt accidentada.
Filippelli baria anat en autonnabil
a Nervi, prop de Génova. on immediatament muntä a ella canoa moguda a motor que havia estat posada a la seva disposició pelo seus
amics, fugint a tota máquina.
Advertits de la seva fugida els
carrabiners sortiren a la seva persecució .ocupant quatre canoes automòbil, alcançant a la (Inc fugia i podent tletenir a Eillppelli elesprés
d'haver-lo intimat amb els seas fusells a que es rendis.-Havas.

L'ORDRE DE DETENCIO CONTRA ROSSI
Roma, 17.-Malgrat que ha estat
desmentit, el "Messagiero - afirma
que hi ha una ordre de tencló contra
Cesar Rossi, el qual ha fugit.-Havas.
NOVES DETENCIONS
Roma, s7.-1-la estat detingut l'exdirector del periadic "Il Tempo-.
per sospitar-se d'ell a causa de les
seseo gestiono encatninades a alleujar la situació del detingut FilipeIli.
S'assegura que, relacionades amb
aquest afee s'han practicat altres
detencions, entre elles la d'un individu anomenat contra el grial
sembla que hi Ita càrrecs concrets.
-llaves.
EXPERIMENTS DE NI ARCONI
SOBRE LES SONES HERTMANES DIRIGIBLES

loma, 17.-E1 senador Martoni ha informal oficialment al
tato aeonseguita en rol son expe_
rimen sobre un nou sistema
d'entes hertzianes dirigibles entre Anglaterra i l'Argentina.-

Hayas.
MONUMENT A UN 11E1101
Florenoia, 17.-Ahir s'inaugurä el monument en tnembrin
do I lteroi Nassari Ssnro, assisi Iterentint-hi 110111111'ns
nroilnts, representatió del Go-

Societat de Nacions ha acabat els
reus treballs aquesta nit.-Havas.
EINSTEIN A LA C. DE COOPE-

RACIO INTEL.LECTUAL
Ginebra, 17.-El Consell de la Societat de Nacions ha nomenat a Albert Einstein i a Leopold Lugonea
com a membres de la Comisan, nomenada en pro de la collaboraci6

tellectual internacionaL-Haras.
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París,
missetge'
gut pel nou president de la 1104
pública al Parlament. diu 111/.
aintesi M segtient:
El nou cap de l'Estat s'estos.
es.
vern i del Municipi, i la vidua çarit en ésser i continuar
hent àrbitre imparcial i indiade Cheroi.-Havas.
eutit per damunt de tots ele
EL VOL TRANSPOLAR
part
IsALuTAcio FEIXISTA A UN
Recoleta que Franca den*
AVIADOR
rece nt me nt una provee
minant i decisiva:.
molt
terminant
Pisa, 17. - El Sindical i la
terminant i decisiva,4.
Junta eomunal han decidit tra- institucions
democrätiqueee,
metre una salutació augural a seva at relada
adhesi6:a.:
l'aviador Medagliarloro Locatel- l'ajudaren a resistir 'ereks.
li. que pren part en l'expedició reeuperar estimades provinclea
transpollar d'Amundsen. - Ha- perdudes, aixf coral per refer.»
de les desastroses conseqüélhe
yas.
eles de la guerra.
Les runes deixades a Eraisper la guerra podran Aterir
DE RÚSSIA
restaurades, pecó 11 0 reir»
esser-ho binó dintre de a esa-,
nos, l'ordrej la 'pata.
Radek i Raditx assassinats , D'aquesla manera giodrä ü
enrotNar-tee Paelivitat inct
a Moscou?
trial. comercial i' agricola 'I
Londres. 17.-Segons un telegra- situació financiera_ tornaran&
ma de Viena no confirme el qual ¿sisen sanejada i próspera.
Molts deis problemas aetuala
publiquen els periòdics anglesos. el
ment plantejats .podcien,nesebsenyor Radek 12.a estat assassinat a
the's
amb facilitat si loe. per
Moscos,.
sible que .recuperes tot.
Convé agollir aquesta noticia amb
mart una atmosfera de pau-.4etota classe de teSeTV2S. - 1-lavas.
ritable, Si no exlsleix encara
Roma, 17. - La -Freie Presse"
aquesta atmosfera no te Fran,
anuncia que circulen rumoro segons
l'a la culpa; car Franca no:abriels quals Raditx. el cap del partir
ga cap ambició perillosa, semi
que aspira tan sols.que.le-gü.
agrari de lugoslavia, liaría estas asguin pagados unes reparaCitens
sassinat a Moscou.-Havas.
promeses amb solemnitat 1 que
EL PATRIARCA TIKHON TORse li donen les garanties'de se
NA A ESSER PERSEGUIT
guretat que no resulfin' Muge
Riga, 17.-El patriarca Tikhon torries.
na a ésser perseguit.
La qüestió de les reparado&
Va ésser rtaslladat des de Moscou
des que fou Iliarat d'informe
a Petrograt per alguns alts dignaradels perita, -informe al qual
Franca, conciliadbra, s'aprew;•
ris de l'Església ortodoxa i tancat
sä a adherir-se, .sembla estar
al monestir ,d'Alexandre.-Havas.
earninant cap a una pròxima ao
lució. perb serà necessari gis&
GRAN BRETANYA
el deutor doni provea- de bogo
voluntat i de bona fe. tant coM
el ereditor i que, aqueigew.pro-,
radiquen en fets concretr•-i
Tres derrotes del Govern ves
no tan sols en senzills compré-als Comuns. sense consemitos d'insegura efeetivItat.
L'espera . conciliador en (NI
qüències
estä inspirada Franca, do sigLondres, 17. - La Cambra deis Cocer i indiscutible; no pot, arrimuno aprovà en la seva sessió dahin
bar fins adormir-se en nosaTla inclusió d'un nou article en el
tres tot. sentit 'de -vigilitncia i
cautela • ni fer-nos -obhdat•
projecte de I:ei referent a transports,
aquest espírit corteiliador•-les
que havia estat rebutjat pel Govern,
del: passats'. bióth
ensenyances
El ministre Clynes declaaa que 4
tampoc ene (aria renunciar.*
-Govern accepta aquesta decisió de ti
la nostra prbpla force ni deCambra. en vista que el iracas 'del
sistir d'exercirz...el mueca ,gue
Govern en aquesta qüestiä de detall
!Pie Tractats ens donen drets
no té cap abast politic.
d'exercir sobre el vetare al
La Cambra rebutjä aixi mateix, per
el cas que sembles que aquest
estä preparant • la revenja
231 vots contra las, una esmena apeoen llor de complir amb ets'con1
veda pel Govern, conferint privilegi
•,
premisos que signa.
als llogaters d'origen anales sobre els
El Parlament i el pafs. qttb
llogaters de nacionalitat estrangera.rolen la pau a l'extertor i pau
Hayas.
ti l'interior. dedicaran tnis
L'ACTITUD DEL GOVERN
seus esforços a posar aquestä
SOBRE ELS DRETS PREprincipia sobre bases fermes.
FERENCIALS
La justicia és una d'aquestes
bases mes estables.-Ilavas.
Londres, 17.- Canibra dels Comuns.-Comenea la discussió dels
drets dits preferencials. La qiiestiö
està en saber si es reduiran a l'interior de l'Imperi els drets d'importació de determinas articles procedents
de les cobbnies angleses i si es gravaran amb impostos suplementaria
altres articles importats de l'estran-

LA DECLARACIO MINISTE-

RIAL
París. 17, - La declamad
ministerial llegida aquesta
da a toles diles Cambres, abar-

ca els punts que Co donaren
conèixer anit.-11aass.
ELS PROJECTES D'AMNIST4
ger.
El Govern laborista ha declarat
D'HERRIOT
que s'oposa a les proposicions fetes
París, I7.-En la declaració
eany passat a la conferencia impeministerial, el Govern anungiab
rial; de tota manera. pecó, deixa en que presentara aviat a les chala
llibertat a la Cambra de prendre una Cumbres un projecte de 1/4
coneedint una amnistia genera.T
decisió.
perLa votació d'aquest afee tindrä lloc i restablint d'escrutini
trictes,
dimecres a la nit.-Havas.
Per facilitar el restabliment
die les relacions normale entre
Franca i Alernanya. el senyor
Herriot ha encomanat al gene.
ial Nollet que estudi) reventu
El conflicte anglo-mexicà
litat de concedir una amiste
per als alemanys condernnats4
lea regions ocupades.'estn1111111
EL REPRESENTANT AN- diferenis categories, segons la
elasse de detectes comesos.CLES CONFINAT A LA Havas.
3.:
LEGAGIO

LA COPA GORDON BENNEff,
LA SITUACIO DELS
A:1
AERONAUTEi
Cheb ha neBrusselles
cr.e. per «dosis Mil!
atexie, 17. - Continua igual bat un missatge
sangres ii ha trames Demuyter, pire
el eonflicto anglo-mexicà. original per l'ordre del president cipant-li que aquest mata . des ate114
de set, es trobava a/ uord de Reiiis.
lebregeno, disposant que fos exluri s ill Venearregat de Negocio en direcció O. i S. O.
beilisnie Mr. ("amustias. per amiUn altre coloen mtsettgzr ha Isal'e
sar-Sel ( . /11 Ver propagat noun despa'x cs e. 1. t! l'aerouaim
tiries falseo i de desafeeeid a Sperb-..r ce• -n.nice ares es tala'
atexie, sobre 'la situació
Teurs, l ?te ü:rir. *lb
damum
quest país.
Me. Cummins s'ha negat a altra cc tiu,njcacn4 expedida d'igual n111
avalar l'ordue d'expulsió, ha- cera des 4e1 glabas que tratia
vent quedat quasi sitial dintre broa,e, 4 ;u que esti paasaut ter
la Legat . ni angless. 1,i han es- munt re S!
.•
I uf- tailaties les comunicarions
L'aér las a Weenetre
t
1 eletnniqueS.
be per C010111% missatgers, 9ar .e, Ity•
1.a interveneiö del Cris diplo• ba nareg,7r,e pe.' darn sil de /bilis*
estranger lito quodat sen- tet
Se oferte. Per aquest motin ha
presentat la dimiseid Mr. War- set, arraigada preferänoti I*
ren. ministre deis Estala Units
a Mèxic. -Havas,
&1001111311111111111111111111
Dimiteix el representant
dels EE. UU.
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UN COMPLOT

CONTRA PATXIC
Belgrad, 17. - S'ha descobert

complot encaminat a matar el president Patxic.-Havas.

DETENCIO D'UN ASSASSI
Sofia, 17. - Ha Wat delingui lar
sassi del diputat Petkoff, harem MIfe‘sat el seta .deliete.-Navu.

AQUEO'
HA PASSAT
CENSUAA

l741.117.:'

•

,

Dimecres, 18 d e juay d•t

.LA punucrrÁr
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fit one' municipal :-: Unes
9issions en una sola tarda
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O DEL PORT FRANC ES UNA VER!.
BeITIO -- ELS DIMARTS cciissisToRIALS, SECRETS 1 PUBLICS

,
reszt de possessió dels
ifous znembres del Cansardel Dipòsit Franc
,:
•- •

DEL SENTOR
gelliFERENCIA
-4-,.. •
-7-.:t: , ORIOL MARTORELL
..'A des quarts de eine da la
tiar. da d'ahir, es reuní una miça';de . .ple de l'Ajuntarnent al
0,16- del Consistori, presidint el
lipent coronel senyor Alvarez
tife'• la Campa. Hi assistiren

iiiölt pocs regidors. L'objecte
ai"Ia sessió era donar possesslii . del càrrec als nous memhres *que formaran part del
Consorci del Dipbsit Fraile. A
la., presidencia, ultra el senxor Alvarez de la Campa. Iii

L'AJUNTAMENT
I MOSS.W.N CFSTO
Hem rebut la següent nota.
que ens plau tant, que ni tan
sols tradulm, per por que 110
peral:
"El din 10 dri arlual se efectud en el Instituto de
'roana la cornmenioración del
fableainnento del excelso poeta
'albsen Jacinto Verdaguer, que
corno es sabido termina sus diac
en dicha finca de Vallvidrera.
propiedad entonces de la familia
Mira lis,
Los nifios de las Escuelas de
Vila-Joana y comicio/ 1 ,s d,
alumnos de las dermis Eeetnelas
muniripiili e s. procedidos por sua
respectivos profesores. depositarme flores ante el busto del
inmortal vate.
Asistió al arto el teniente ilit
alcalde dele g ado de Cultura. don
Gonzalo del Castillo. ar nonpadado de los eatodriifiens dlm
recho doctores- Cuello Cartón y
Campillo. haciende, ofrenda de
1111 azache() ramo do flores y
irrcrrrnriaiitr 1 a s siguientits
frases: "Al mas grande de los
poeta, esprit-lees que escribij
en catalán"."

-talteeit5, ate . notablea• artistes
inenyorg4. ,Altunä Sane, Manan
i Lli Fuster, • Remota' Cara:1411y, Juan Serra i 4y1' senyor
Sainz de la alaza, (di quals
curaran que les diles easetes
apareguin feelluent ruin una
moatra tipica de les de la regid corresponent.
L'esrenari l'imite a l'escalinata eStarit artisticament ililuminat segons . el projeele dels
piiitors senviírs. rieran.' Carbonell .i Matard. Al t Cl escenari s i lli celebraran dances
amb vestuari elässie poi cos de
ball t'el g iran 'Irin re del Lieett,
ongrossit amb un nou conlingent de 200 artistes, sota l'exporta divoiteió de la senyora
Paulet a Pannas.
A u . atin easa Iti /lauda demés,
halls regionals.
Finirit la l'esta amh magnfBes roes d'artifici i amh una
magnifica ( • atarata Humitiosa.
-

La sessió da Cmra de l'Ajuntament

quast, trencant una finestra
RECEPCIO
DEL"—AL.'
SE- niel&
,
i «kilt sorpreaos en plena feina.
•
NYOR ROSEND SERIA doro' que el Rodríguez ja ha soguatee icondetnnes, el fiscal ha
1 PAGES A L'ACADE- fert
aollicitat que se Iiimposi, tenint en
MIA DE • BONES LLE- compte 11 reincidencia, un any, vuit
mesos i un dia de presó correccional
TRES
Pen temptativa de robatori i pels al-

Dluntenge al ntatt.tingue
a la sala idatelea de n'Ateneu
Barcelmws la reeepeid per la
lteial Academia de Bolles Lletres (le Barcelona del (10u atadeinie senyor liosend Serra i
ltages, en substilueió del senyor Domenech i Montaner.
Lrm . sala presentava un aspeche hrillanlíssim per la selecta i nombrosa coneurrencia
Irme hi assistf.
El ntut aeadamic Ilegi el seu
diseurs, que tractava deil tenia
"Les Ilustres Ilegtaides". El senyor Serra i Pages, despres
les aalittateions i preludi n le rúbrica i de dediear una sentida
r e eortla tina i ter un est null d'En
1), (maneen i 31(In ¡mar, enträ (.11
el tenla del parlament. Es plany
mine es vanpordent b e s negroides, d'una valor tan capital. La
llegenda — digua — la narraaM poetitzada delú fide histiotics o he litigues en tal coneeple; eegons sigui el seu enlato-tu variará, en la forma i en
l'essi, nria. Les llegendes
trae-nades són la religiosa i la
piel riót1ea : les 1 legendes fanlitchea. eavalleresra, vulgar i
amorosa: hi ha. a 1111 1 5 a mes,
una altra sarie
narracions
bre/IS 1/11C 1111 11 er
consid e rades Ilegendes, és a dir,
eis "fels l flogendaris" i les llegendes primietamitt eruelites,. en

ees delictes-del fet d'antes dos anys,
guiare' mesos i un dia i un any i un
(Ea ele presó correccional.
Seccione primera i tercera.—Foren
suspeaes: les vistes assenyalades en
atltiestes•seccions. A la primera s'havia de veure la causa seguida contra
Redel Satichez, per l'assassinat
l'ex-regidor En Joaquitn Albifiana,
La Sttepensió ha estat acordada a
instàncies del processat per allegar
que l'advocat senyor Barriobero ha
rentlnciat a defensar-lo.

ASSENYALAMENTS PER A
:•• nit/I
•
AUDIENVA TERRITORIAL
Sala primera.— Llotja. InMdent.
Francesc ' Romana contra J. Abadal,
Girona. Major quantia. Banc de
Barcelona contra Enric
Sala segona.—Barceloneta. Major
quantia. Josep M'ella contra Ricard
Fortuny.

AUDIENciA PROVINCIAL

Els Teatres
INTIM'
La tercera . sessi6 del Trates- Intim
tindra lloc a la Sala Mirla el pròxim
dia 20, a dos quarts de deu de la nit.
En Josep M. de Sagarra hi esnenara una obra titulada "La careta" (farsa sennmental), escrita expressament
per a aquest dia, figurant a més a Inés
en el programa, "La nit d'octubre
dA. de Musset, i "Silanci", de N'Adrià
Gual, obra amb la qual s'inauguraren
les tasques del Teatre Intim ja fa alguns anys.
Entre els inscrits a l'obra del Teatre Intim aquest programa ha despertal gran interès. Amb en es donen
per finides les sessions del prestan
cicle.
TIVOLI
Aquesta nit debutará al traten Tivolt la Companyia d'operetes i revistes de Josep ,I. Cadenas, de la que
formen pan les gentils primeres tiples Francisca Torres, Laura Pininos,
Carme Ibarra, Teresa Saavedra i Concepció LIMA i el popularissim pr:mer actor Pep Moncayo.
La companyia es presentan amb la
sensacional revista "Roma se divierte".
ESPANYOL
Segueixen amh éxit creixent les representacions de l'obra de l'Amichatis
d en Mamita "La campana de Gracia".
Eh populars artistes de l'Espanyol,
capitanejats per en Santpere, representen cada dia amb mt's interés i
gust aquesta obra que omplirà el
cartell tota la temporada.
POLIORAMA
Divendres s'estrenarà en aquest tea'
Ire la comedia tan set actes, original
de J0.11/ Luca de Terna, titulada "El
dinero del duque", que a Madrid aconseguí molt éxit.
Ni vetaban part els principals ele.
ments de la companyia.

DiSuEmSnSgle0 pljasEse' tEltD
. laE
braren una sessió de piano a la sik
Mozart les deixebles del mestre
card Vives senyoretes Anna Argaa.
gós, Mermé Santacana, Maria
gas, Maria Jordana, Fr ancisca Ami,
'más. Angela Puig, Concepció Cene.
ras, Maria Kaupp, Pilar Saforcaak
Moinserrat Mora, Carme Ven!~
Enriqueta Coral. Dolors Fuste, DÓ:
lors . Gallardo, Trinitat Aguilar,
ria 11,S" Sentmenat i Güell, Rosa $ ea.
ea, Trinitat Brunet i Rita litosa.
En l'execució del programa es brea
aplaudir" totes, revelant - se les el
avattgades . com a notables pianiste4
preparades ja per presentar-se A pi,
blig.:
El mestre Vives. l'aplaude pie,:
ta del "Trio Barcelona'', i les see
drixeb:es .reberea nombrases fe ktacions deis que assistiren a la leal
INTIMA DE CONCERTS
Margarida Chala, la gentil i preut
pianista que tant d'èxit va obtenir el
els concerts que dona a Parts de
rerament, es presentan davant aaj
habituals concurrents als- concerts
l'Aasociació Intima de Concerts
menge que ve. dia 22, a dos qtairj
de sis dc la tarda, per donar un ee
fllend"d . recital.
Ets nastres filharmAnics no han
oblidat la forta sensació que predi
en el púhlic la nostra gran artista
nyoreta Chala l'any passat en fer
seva pr6entació, la qua) cosa queda
ben palesada amb la quantitat ene
me (le persones q ue s olli ett en énret
inscrites .com a socis per poder assistir al concert que l'esmentada graa
pianista donara a la Sala Mozart a
la data fixada mes amunt.

Després (le la sessió maderadament
Secch', primera.— Audiencia. Un
pública i prudentment plena, els seoral per furt contra J. Ruescas, i dos
nyors individus—i que ens perdonin
incidents per estafa.
la qualificaciá—del Comen permanent
Secció segona.—Oest. Quatre orals
alunan sortitit d'una manera dissimnItavia els senyors Boig i Torper estafa, a t emptat, estafa i lesions
perlada
per
reunir-se.
no
sabern
on,
reta• compte de Caralt i Ferrer
contra' Rosa Boneta Cantil Boix, Anunid la corrió que havien de celebrar
Tidal (LI. ) , en representació
gela Minan i josep Gorri, respectiera secreta.
de:les associacions erondinivatnent.
Eren, creiem que no cal dir-ho, dos
ques del Concorei. A la tribuSecciA tercera.-1.1otja. ¡'ni oral
na pública hi havia tants u y quarts du sis, i fins a les set cinquanper furt contra 13enjand Teu. i un
bans .eom espectadors. que ja
ta. per luir dir Es viril ninnys (km
1.. 11 111rapt1Sfeil/ a l'OS
plIpUlar.S.
altre per estafa contra Miguel Garea: dir.
que fa menys fi, se n'amuela :LegreIns llegendes sIn N'el/ PeS- cía.
— Oberta la sessló. el secretari
ja reposats de les tatiews,
ment
i
porit
del
pnble,
Oriol
Secció quarta.— Barceloneta. Un
43ed Port Franc. senyor
tIlli o mir poi fer-se colilla
saló de Falques per celebrar un altre
Uartorell, liegt rada de la daroral per furt contra Francese Herintent de sessió pública, encara que abundosa de Ilegoodes. As en nandez,
ièra reunió i les romunicacions
ole wagi e ris nolitharis que arno tatua.
de - nomenament dele nous merarenq u p a a la Irrst na I erra dels
DELS•JUTJATIS
Rapidament i amb gran valentia Ci
!~ de la Junta. els regidors se
DErTE
MUNICIPAL
Im rimer; temps dc la ¡le guaJoaquim Palau ha denuncian que
nyors Escalas, Nualart. Pagès,
(1011:i C,111pIe del desnata oiicial. en
A
l'Aiiintament
han
fa
qthisla.
.
n'entre despatxava tins paquets a
riel_ Rio. Beriz i Llanza. i els e'ílililitl resultal del sorteig el (mal els regidors comencen de deCRONICA SOCIAL
Tot segnit el senyor Serra
neiregidors senyors Maristany, per a
l'estack, de Franca n'In robaren un
manar que seis destini a les cohlatie;
d'obligarain(rtílzacid
mo_
Pages
estudia
les
iitsfintes
Comer:,
i
de. la Cambra del
que
contenia
un
vestit
per
a
senyora,
escolars
por
reposar
llur
salut.
a
concions lot Drille municipal. Els
eles de llegendes i les PrineiPuig i Pallejà, de l'Institut de
LA JUNTA LOCAL DE
nostres leetors als guate els in- seqüència dels excessos adtninistratius.
pals de vadasenna, sial con, la valoran en 25 0 pessetes.
sant Isidre.
—11a ingreasat a la Presó Model
que
hi
té
el
seu
toressi,
poden
pasear
per
l'As
,
Aln
trarieri e ndenr:a que han fingen
:
El
«tuyo,
REFORMES SOCIALS
. . Tot segun ea senyor Oriol
on %curan el dit re- marqués que el representa, vol vint
a la literatura C.:lidie n:in ile miii funcionari de la Companvia de
Sir
terell. a tall de conferencia, juntainent,
La
junta
local
de Reformes Socia"
Irr ltaraa. Shakespeare; ChaM. S. A.. acusat de cometre sosdies, i el senyor López i Lloret tot
explien Ilargament els antece- sultat.
de Barcelona, en sessió plenaria cele
leauhriand. alossén•Cinto. Lord traccions (le generes als magatzems
UN TELEOHA3L1 DEL IIECH
el mes d'agost, per veure com C5lä
dents, el que As el Dipdsit
brada el- dia 12 del mes que som, ra
Byron, Coiethe, per exemple.
n'Une. entretenint-se mes en COMISSARI DE ROMA 1 UNA aixa d'Alemanya.
de l'estad'',
prendre l'acord. degudament faculta*
Cal no itonfoandvi e los "Ilela part tècnica. La seva eonfe—Per exercir seinem el correspo- XXVII CONGRES EUCARISTIC
CARTA DE L'AL31111ALL DE
Eóra d'aquestes dues importantissiper la SuperCoritat, d'assenyalar alt
gi e ndes". romposieinns Ilegenrännia fou donada davant de
INTERNACIONAL D'AMSTERnent
permis
i
titol
de
medicina,
ha
mes qiiestions. que no dulnarem una
L'ESQUADRA.
ITALIANA
-c
darle basades cmi fets . rrals• o
obradors de pa d'aquesta ciunt l'hoplans. manes i fotografies colestat cletinguda Carme Rollrun. que
sola hora en qualiflcar de vida o de
DAM.
su/instas,
imite
L'alcalde
senyoe
Alvarez
de
les
•
'.'históries
rari de -comenear i acabar la rasci,
locades al Saló. que oferia un
visitava al sei dornicili del carrer
mora el despatx oficial consta de bn1
11,‘gendaries".
històries
verles
lit
Campa
11;1
relmt
.
1
següent
en
el
grup
de
VAposAls
inscrits
bonic aspecte de Testa assenyaessent lea cinc del mati l'hora de co•
110,11a:
piques nVinyeries. I un cop convençuts
en les glotis s'afogeixemadelalls de Niipols..
telegrama del
tolat de l'Oració de la parròquia de
lít4a i major.
tn.encar el treball i toe ,nze de la tin
—A la presP (le (Iones ha ingresper augmentar l'interés- i ins"Partieularnient mit agrait d'això, els regidors. inMant un autor
-- -Al cap d'una estona. l'alcalde
Sant Jaunie daquesta ciutat sels
l'hora Wacabar-lo, quedant prohibit
pirar majo! . amor a 1;1 patria. Sat Magdalena Misaiges, que estava
l'a queixa dramatic conegut nostre que, corn que
al saludo a feo tnós
Marx", perque tenia trina. cerara oportunament una llista deis ho' Ira trehall de paaificació durant
.\hansi
lola
nom
,
en
noble
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tanda
la
histaria
era
nel
te
de
teja
temps
reclamada
pel
Jutjat
de
dint la presidencia al mu
al teatre tot és filien. posara acotao sigui
gendfinitt, n nr preioofpant -se ex- l'Audiencia, per un delicte (le flirt. tele on s'Instatjaran en el punts que hores nocturnesentconsecutives,
Roma li tramoto viu agratment, cions C0111 aquesta: "Fa veure que es
Carall, el qual quedà molt con„ l„ o n„ de la eit
;re e ampres„
hagin de pernoctar, per tal que les fatent, agraït 1 tan ex - ministre canviant els n'As aten reos passa el mocador pels ulls", els nos- clusivament de la vernal, sitió
milies tinguin una guia par les dades
¡ er, cinc de la matinada, de cor.i8r
EL JUTJAT DE GUARDIA
tanilli `i del bon
sent imenls de rnrdialit al. —
cona sempre.
tzes consellers fan veme que passen
En. general Iles Ilegendes han
mitat amb el que disposa l'art, ¡niAbreugem molt el parlament Cremonr si, Regi Cornissari."
Avui substituirá en la guardia al do remesa de correspondencia.
a
retal considerailes
eom a t'oses funjan del districte (le l'Hospital, seAixi mateix ha rehtil l'alvalAquests
dies
ha au fr Ill .entat con, ` de" mer deIßeglament de lo de juny dt•del senyor Martorell, que dura
l'ORDRE DEI. DIA
Ir éseser re-mitades a la .vora
.• rblernint el repartiment (le prograjota una hora, i que per cert de la següent carta de t'atmiii-etaria Pastor, el del districte de
del
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guate
raIl
realment
tienen
_bou molt aplaudit. naturalment,
rnes-itineraris al centre d'inscripció
'lambe' va acordar la Tinta 0-le
di" resquadra " Nana ' se- i renten dos dictàmens que seis ha- mina gran importancia per a la l'Audiéncia, secretaria Casanovas,
car no disposem d'espai per nyor Alfred Anton:
"La Hormiga de Oro" (placa de SanComissions inspectores. del seu propi
"L'acolEdit que la gran, ma- vien passat damunt la nauta, relatius In ist per fonne ntar l'amor
reesenyar-lo amb tota detenció, »d'ira
ta Arma, 26).emptenguin des del dia 15 d'apta
i laboriosa cinta; de J'a- un a la pensada de modificar la ura la patria i a la fe. El- set/ esranidrsa i economia.
ció
de
mes Ilur itmció inspectora en ics.flr
E5til molt .avaneada la confec
banitzasi n3 del Saló de Sant Joan , amb
ludi euttiSlillioix una veritable
L'any tata — (ligue — les nelona ha 1 rnhun i t t'Anual.,
les insWnies el projecte de les quals
ques d'aquesta capital. per ter cog
-re:al/diques americanas (lema- a-al italiana dexarii ru inesbor_ moho dt praxim dia 24. i labre so- en . nria, 4, 1 foliz-lore, per al tpta11
es
degfit
a
un
distir.git
artista
que
vol
lliuendres, dia
-phrl'acndefi.
nitren que s'establissin dipòsits rabie record en l'aoint clin tots bre el cobriment del Bogatell, el qual calen gratis conet :temen I s.
guardar l'incógnit, i que l'ha cedit geCc( que es. fa pnblic per a comise
1)Ana una ullaila a la històfrenes, perque no resultessin aquests que, pellatlyellt a la es deixarà descebert a conseqüencia
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20,
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Irr 1111:1
pumonnavavió entre les
aemeedit. aleshores. a Cädiz.
Panana parlant, és a dtr.
RETAL I ILLUSTRE ARNIdre-lii part en el viatge que lira irr, s'arriba al Negocian de Proimportants.
Barcelona sollicitä el port
Del material llegendari apleCONFRARIA DE LA PURISSIffnie. • 1, al cap de dos anys, SS. MM . el rol i la reina d'Ita- veintents en el qual es din que el sedeaprOsi de diveraos contra- lia i el primal) Itera/ han nyor j0S211 Salanava langüents de- gal Etts avui — acaba --- hott
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efertnat a Espanya.
poca rosa sttraeix; hi ha IlleS
•
a7ilips i negatives rrni s- n menys
Aquesta congregació concurren a
Tino l'honor de patentit zar mana per portar. per vendre-la a la
de la ro l:lita dels auliers que
&d'andes, ton ennreilida cl 22
ti processó de Corpus i prega, per
al primer magistral de la va- nostra cinta T, la carn de bou que es
l'ha in p ur le! cat. que (10 la font
d'ortuhre do 1916 l'autoritzaRevista Setmanal
rita] de Calalunya, el prafand proposa de matar al Prat , i cotn sigui
taita als seus associats, que se serveipopular (Pon Molla. Iban d'afarió per construir 110 Dimasit ro-reconeidement men i tie Ints que els pollastres d'aquesta procedenna - a y -11os a recollir-lio InctOdleaxin Lloc de retnii('(: local
mereja! a un En/tan/Ti integra(
Catalina
d'Informaaparell de telefonia sense
StilM11,11n/115, f o l'Intl- cia són tan apreciats i no en n'elija
»1 n 91! j Hie111, l'empin les
per la representariA de la chi- ..ls
social, a dos quarts de cinc en punt.
lant al maleta temps els »D'e s qui vol, tun dubtarem ni un dut en
Hm.:andes, mit idaari retr o speatat i dele delegats de les enticié Mundtal
fils, marea -Godi", de tres
CORPUS CHRISTI
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n
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(iris equinoiahlcmorru me, gros — s/
eulars, NOU DE TRINCA.
rinuirl'1S 11111`ine$, tragitilies,
a l'església de Sant Juist una
brará
S'aProvaren ele Mane d'instal- perita! de Barr Ploma i del sen :
seitglotrues u toles los acebuts que
Preu: 25 Cts.
lem - • uni pollastre del Prat.
missa de conitiniA per solentnitzar
Rail : Barbarä, 1 1 i 13, imtlarid al delta del rin LliihriTat Irrt, lin dels mas importants `ra"en
, no
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mes
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Fant di e seurotlla en les seyes
i les bases per establir los laIrr gloriosa diada (Iel Corpus.
preneta
realitat. que
ESperial3
volfs formulo tam_ encara. si no s' In (1.(oszt
mültiples manifi e stacions, sön ,
rittes (tranques, naturalmente
Es recomana l'assistencia.
ITxpostriA que és una mara destraiaaittent .ns. ‘ en coltelhora_ les san! OS 611 , i X e S per a
dreromagatz p rnaten. adjudicant- be per t l'éxit
Se e e l e lll'aril a Barcelona l'any
les genoraei(dts falurea.
laboració amb el que la historia na!te provisionalment el: aarea(a
El seityor Itaitoot Miguel i
>1:1-1Ni El 11 • :1 . 1'.O 1 MLOGIC DE CATALUN
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ralla.
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p, s. El dis o nrs del senyor
'En 1921 s'installa provisto- In de la eileva personal i sittoe- tar-la a tes cambres frigin.ifiques.
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milment el sen funainnament,
(lecbleix després d'obrir un
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- El parlanernt del censor SerT RRAGONA
de. fi . imballs preparat ir i s ano_
ra
i Paga , s. ¡Hall i attih
" rtir " 1 " 1`.
l'efeelnant
la
"
Ial•
també
sobre
1;1
eonstrucció
C'
y
de
iLarnstumada
Vil y ).2.?„4. .4 Sar
(4i r?r,s ,
visita
a
ente a l'exprnninei4 dpls ter_
profunds einutixemonts ilr les
vende,
econinniques
i
les
justes
subles autorilatii.
Mtly9 neeeasaris i a la Ponsinaterat s , fon tooll tinlandit, ai_
vencious que es mereixeran els me.
coni
senyor "%tiquet i Plaftltireni del pont. franc detaatt¡ti,
REVETLLA -1/ITISTICO - BEritaris constructors i propietaris—és
11.1•••••n•n
Ora inie ha turerluit mona ma..
MONA'',
11/1 ihr.
• fez perqu tothom vol ter neI havent, licuad, no fos (lit, canviat
El Comitri g. xectiliii de les
••':
iref.'
111.
dwRCELONA. (Sondatges de l'atrudstrta Mara, e te,. J ,je,
festes de inaigajuny. ila. (irga- unes paraules eme iliaca ':Iletrat 4sNeS•
JUDICIARIA
poo, poo, w000, 150
2000,
Altitud, mema:
250, 500, temo,
‚ritual tren al primer disenh'et, sor d'aquest munielpi". per Unes al:.101• pie partellart de lea fin\VS1V. W.
Direeci6:
E. SE. SSE. SSW. SSW.
Artiti afectarles pel praneerte es " l ''''' ' I " ' I ° I " a' " Illte • te lea- tres ialc diten "un advocat assessor",
',binada n II, les: 1:oh/nenes del es decidí que ja s'havit fet prou mi7, • 5,
lo,
Velocitat, metres per segun:
de . l'enginyer senyor Par_
ei
4,
5.
5,
D'ANIN
VISTES
LES
Pare do Montjmrivii. una gran
4% iin poni erute nomas pn- re
lastrada
ministració
.i
ministraciä
par
dc'temptatiSala
Segona.—Acusat
y etlla regional, la (vial. segulifellmwejr a Barcelona, eneara
( a les vuit tothom que en te- va de robatori, s'lla assegut al hanratnent eonsfiluirit una eaplen- " n dri
"
.gitii2i$0 de timen quo rtmb ole
nia anava a sopar.
Ramon Rodriguen tercian, un
tilda
manifestad() d'art.
OBSERVATORI METEOROLOGIC D E LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
:11/1917eltirniquf en sorgeivi un
individu que ja es podia fer tarjetes
S'aprofitard la magnifiett exHoras d'observad 7, 13 i tet nona
aAahreig, frita mes flanes
planada
de
dispeser
de
la
Model.
nitre
ilóna
i»gri
l
s
a
Barinnetre a zero i al nivell de la mar: 759 ' 4, 7 590, 758 . 1. — Tertnörnetre sec: 21'2, 22'0, 21.0.
Adelleiltee. 1 l'Abundltnefa d'ExposiriA,
11391111111111111111191M111111111111101101111151
per
tal
de
muntar-hi
liactual
profet
pel
qual
sofreix
F.I
Terrnómetre humit: ido, 18'5, 185. — Hutnitat te entessimes de saturació): 7, 69, 76. — Direcció
Illqul la quallItat
111/PS mstallarions !litigues recessament els el segiient: El 4 .de
vent: E., SE., S. — Velocitat del vent cum melles p er segon: 5, 5, i, — Estat del cel: quasi seré, seré.
0111Ple, Orate dte Carall gionste. Ili haurä una Maceta
maig de l'any passat, a . 1a fit, r en
Classe de núvols: fracto-cinnuls; fracto-cinnuls.
41- N ote, fent elogie d'a- catalana, i ma rasa rural macompinyia d'um altre subjecte
Temperatures ez trames a rumbea:
'0PM( 1,M:ociad- llorquina un ve»torro dele roRuiz,
Hilan
menat
escala
una
tela
Mínima: 174. — Mínima ar ran de terra: 15'4.
0.scillació termométrica:
. Máxima: 34'8.
s'ala de SeVill'a i una casa
o:Mío:dora.' ' ' .
191
al
solar
núniero
del
carrer
'de
Temperatura
mitja:
206.
—
Preeipitació
aiguosa, d es de les 7 llores del dia anterior a . les.7.heres . e. ' •
aragon'esn. El Retal Cercle ArOCabil a trei que)* de
.
.
.
ti ti h
nuilednetrea.
-1
-.•
jara-. . ¡Me, I: lag tu, i : inci t 5 Paria, Pu hi ha:141.mairItteetn
dia ..de la data: o'o milimetree. — Recorre gut del vent en igual temps:
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LA PUBLICITAT

DNICA DE CULTURA
t PINTURA ROMANIEA
CATALANA
Al Centre Excursionista tic
hilunya. avui, a . les set tu' la
arda. En Joaquim Folch i 'Fozs,.direclor dele Museus d'Art
TArqueologia de Barcelona.
Paar a la cinquena lliçó del
oree` sobre "La pintura rocanica catalana - , traetant dele
entres productors. l en itecolee,
13 :T V a evoluttiO i caracleristi. es particulare, evolueb go_
g• ra l a Catalunya. assaig.
cronologia dels Erontale
ro/filiales eatalans. Acometa
eanterAncia antrit illuetrada

4G

prOjeeel011S fritogräfMtss,
CURSOS; DE DRET EATALA

obres de cultura -determlnadell
cientific amb llurs investigaen Ilur testament.
eions publicades al Butllett
Es coneedi aquest premi, per
la Reial Academia de Ciències
primera regada, a dos alumnos
i d'Arts de 'Barcelona, sobrepasean', l'exactitud atesa per
de l'Escota Normal deMestreseis quals foren pensionat.s
havoiser i per diferents analistes posteriors a cii mateix.
a llinebre. per estudiar els moEl lliurament del premi Underna problemes pettagi_tgies a
l'Instilad. Rousseau.
cir:a lloe ainb gran solemnitat
Dels cine treballs present ata
divendres vinent, tila. 20 del
corren': a les flotzr del metí (i
al conmute tl'aquest any, ha
no les den, com per equivocamereseut ci premi consistent
en 15.000 pessetes, el doctor
cid es va dir), al Palau del.aosenyor En rie Moles, per la severnador, del Parc de la Cintava ratembria referent a ciencia delta.
fisieo-quintica, i que te per leEn aquest mide. En Ramon
ma :•"N'Antoni
Tu m'A, afemina . del ‚Turra que
ha ittorgat 01 prenti. llegirà
El Jurat itualificador, presidet ingut estioli entra, la relledit poi ettnvor tinmit d'alcalde
vanl personalital del doctor
de Ilegal tte Cultura, sentad'
titon- tal del Casi II, i efunpost
'Motos i lea seres activitale
pele dti.ditre senyors liquel A.
cien t ffiques.
Banne. I•tditard
ItaltZt. Antoni
/111S013 1 .
i
Esteve
Ilamon 110111PIM una poni:moja integrada pele tres voeale del dit Jurat, senvors E.
Tarradas, Atilton Gr. fianús i
liquel A. Ralle. la qual. desprt ; s• d'un delingut i tainseien9210
UO2Z111M
chis estudi fin : lamina i :moneeIlit al Jurat , que per unanintiAGENT DE CANVI I BORRA
tat aixi ho fett, que rail...e e!'
Carrer de Fontanelle, 17::
cono/Ira atorgant el premi al
Complimentació d'ordres
presentat pel senyor
Borsa en valora al compMoles, abatir: ineurionat.
1111 de
tat i en monedes estrangeEs traela d'un es', utli inetäfil( res. Intervenció de contrae- 21;
die de les variacions que sotes comercials i préstecs
freix la &menat del vent en
eondie:ons diferente de preesió '. 1 sobre mercaaeries o va - N
i esta' meleorohittie de l'animeii lors; subscripcions a einfera , en t • I qual el doctor mo- *.••. prestas, etc., etc.
les, reemprim la hieea
Direcció telegrafie*
E
sament iniciada fiel (influjo tar"111ARGENTE"
raconense, el non) del qual
adopta! per lema d'aquella. i
Telèfons: 445 A. I 499 A. 2..
que, a les poslrinieries del
sorpren g tid ei mfin

.

L'Acadmia ite Jurisprthli. n,•a 1 Legislad i.) d'aquesfa
it rneorda ale estudiante de
flnd .inc en eneara no s'hagin
:nsert
per als cursos dc 1h:in
o
eta organitzat e per la matina. la conveniencia tte ferho el mes prompt e pos-si/de. per
tal tht poder comenor ele !reba je d'organitzaci.) 1 publicar
,)t s- g uit el sen programa. per
q al poden dirigir-se a la
•••• arta de l'Academia, rar_
Proverwa. 2;9. xalet.
',i 1 OSIE10 ANATOMIEA
"n els elements unit ersi••e molt elogiada l'Expo:, trehalls anatiunice enes pele alumnes de la cuide Tftenica anationi ea a
• dn Vil-lustre doctor N'AnRiera i Vtllaret. que es• l natal-lada a la sala de
a juntes d'aquesta Facultat de ,•
edttina.
211 11BROINNIIIRRIBBERIEN11•113111131111BINE RI R EIRENNIIIRIBBR
dirigit eta e.smentals
rajudant de la rittedra.
E
• En Joan Vitiquez Sane. N
o
e
E
lin e al-se aconaeguit n riguany a
E
' .
resultats exeedissin als 7
II2
1
g
,I, rally passat. hit i essent
E
a
pelle imporlantissime. Ultra
I/1
n
I- diversos prep•trals d'Amito- gg
a
a
humana notahiliesims, s.'m a
••
• sos els referente a Ana- a Dissabte vinent dia 21, a les 10 de la
a
.•
-npnra•la i Enthriolo- a
E
. que nermetrit eonetituir ' a
1
-Hrners i fitte ara /lince .1;
d
E
:.,, d'aquesta mena a Es- `'
1
a
•a
poi qual erran Itahi- e
ia
aixi que lee e:fa-tu/tetan:la eoneentin. els tocata
lits per la superioritat.
suni es d'a quest a
-ala d
rl
• at 110 Medicina, ran es
M'Ir/14s dele caleat
•e fle Medicina difunta,
11
'C. amb molla] de l'Expo. nrt magnifie cop de vista,
n
installació ha retal Ma
DEL
,acnrt i hon gust. Quant
II
• importhneia cientifica
3
al. cal dir que fan sola
.logia comparada s'exhimt1 s de 10n preparats;
•-mbrosos tarnlo t els pre- per submersiú i desseca13
:- modelats de cera i guix,
anth interessants s:•tries de
construccions embrinIngiques
regio- I:
de
•:na eol.leeció de lamines mil:ale de gran tarnany. lambe
--vecutades pets aiirmnca. En
-tatesi: que junt amh el int'ss
interAs efentifir a'afege:x
per
importancia didactica i la
it al princtiea dels esmentats
•!Is.
• int1s entusias.ta rnlinraiS
mereix, dones. el digne
• • •afie fin TAcniea analötnidor i Viltaret per
-brea, fent-la extensiva al
os
•judant. el doctor Vitzdunz
Direcció: geial Cercle Artístic. - Masía Catalana, senvors
s . per
dels sena freGerard Carbonell i Aritoni Mataró. - Casa rural mallorniffirs.
quina, senyors Manan Fuster i Lluís Fuster. - Casa
11-ztinsicid estarli nherta al
t:evinna, seryors Ramon de Capmany i Joan • rra. - Ca•• durartt el eempept mes
il'onze a una i dc dos
sa aragonesa, senyor Sainz de la Maza
• • •'sile quatre a dos quarts
sis.
Vi
GI
Er. P"J'.111 "PELFTIFIT"
rJ
Els Imputes a cärrac del pülills
El r -' r "Pelfn Irl f, n 11 creat es
SR
H . simpar Josep P01Par a in,., contoditat del ¡si lie ga 1,,,,n erar, , ,fes al nza
NOTA.—
a
. ol qual cii innrir si
tei.r pre71, t11 Centre de Lteetitats. place de Cidatunyd, 9; calel produele de is
Ter de Ce sp, lo; rarer .11:irgues del Duero, 65, i Ronda da
la enva casa. mi- a
i. Criiiarrsitat, 24.
- I. - la Ront1 dc Sant ie.
••1, d • aquesta ciutat, per 7.2
- lo
iin
tritotottIntoof
a giananaa ama ama alza alea11111sam anaaaffail
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Gran Revetila

Artística Regional
a les Places
de les Columnes

PARC DE MONTJUICH

instal•lacions
caràcter tipic
nal : Esplenddia manifestació coreogràfica,
2oo ba- /11
composta
llarines : Balls regionals
Audicions musicals
Grans
Originals

Seient de preferencia 2 pis, Cadires 1 eta,

EL LECTOR DIU,,,
UN ALTRE SUBSTITUT
D'"APOIAR".
Sr. Pompeu Fabra:
Per si pogués esser-li útil em
perrneto fer-li content del mot "arrefaixar" com a sinònim d'apoiar.
Aquest mot es usat al pla d'Urgell
de la següent manera:
Qua,' tat a persona s'apoia en
una altra aqttesta Ii diu:
"Arrefaixa't amb el que t'has n'enjat."
1 per exemple: d'un sac que estigui apoiat a la paret diuen:
"El sac eslava arretaixat a la paret."
Joan Risell

passatgers. Amarrat mell de les
-Drassanes. Consignatari. Companyia
Transmediterränia.
Vapor e/ti:p uto' "Cab' Nao", de
Bilbao, amb cärrega general i 2 pass/. tgers. Amarrat moll del Rebaix.
Consignatari, !barca i Companyia.
Vapor espanyol " M aria Mercedes - , de Stiller, amb ciirrega general.
Amarrat moll le Balears O. Consignatari, Gilaltert.
Vapor espanyol "Mediterrineo-,
de Palma, anula gasolina. Anurrat
moll de les Drassanes. Consignatari,
Companyia Transmediterrania.
Vapor espanyol "Tensa l'amies..,

CAL PRIMER, CONEINER
EL NOSTRE TERRITORI
Sr. Director:
Comença <le venir el temps de l'èxode chitad:u. Tot aquell que gaudeix d'una certa indepclidélicia ecoMunica, en arribant aquest temps
emigra. No Id ha res a dir. Peró
aquells que se'n van per alguns mesos a l'estrangers ja coneixen bé les
múltiples belleses del nostre territori? Familia conec que ha visitat
els llocs caltdats d'Europa, rteixantM-011 Détit — tnifers de pessetes esbarriades, i que ignora, posem per
cas, on cau cl Montseny i per on
hom iii v-a.
Cree que caldria modificar radicalment aquest tarannà caracteristic del compatriota defectuós i crear
un cstat d'esperit tal que ningú d'entre nosaltres no gosés travessar les
fronteres sense hacer seguit i ressegun pam per pan' el Hostia: territori. No Id ha d'haver pic, ili coll,
ni vall. tti serralada; no hi ha d'haver fonda ni hostal d'arreu del país
que no hi puguetn, que no hi sapiguem anar a oil s duce.
Sortir de casa per veme mint sense haver vist el tnein meravelles de
casa, ha d'arribar a ésser consideiat com una estupidesa imperdonable. els milers de pcssetes que
ht un csCampa fora de casa durant
l'èxode estival, despeses a casa i a
bcnefici de casa, tuli Mon j a per
creuar la nostra terra de carreteres
d'argent.
Ciutadans: No travesseu les fronIr res, no anen a restranger sense
coneixer pettra per pedra l'ampla,
la bella, la divina terra dels postres
anairs!
Lluís Casajoana

,

A UN CalTalLal
El seu come:data a l'editorial
"Tu, vós i voste“ es encertadissint.
Hoin sap, perquè es un iet irafilialitat del vostre isolat
115111 ,
terrer. Que importa que algú ho
vulgui ignorar?
Resteu satisfet, Car hom no pot
desfer ço que la Natura ha eligendrat i conserva. Es un fet vitt rexistèneitt /runa entitM lingiiistica
del mateix tronc. Aquesta entitat
hom sap que s'estén al continent
eurcipeu limitada per dos rius i engrandida anula . els primer; fragments que emergeixen del halls de
l'Oest de la 51 editerrimia.
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VACONS ARRIBATS
ESTACIO M. 8.
22 tle 1/131, 7, ile fuina. 1 lle
ESTRD10 DEL NORD
do Mal. 7 de tintina.

etettlinntutsos V.o (ti rets Iter agtletts (oh( MallIs.

mott pos,ible que encara itnent InINs
reacció ell PIS prens de l'oserda
ferratges.--Apli nlPin lambe una aetó
h i ta Negada quo la entina totniAstlet 10011 111 grada, resulten qualitats

.
amunt. Es de e0Mponilre aquesta anin t

filf-s: per altra. part, les arribudes Del' al condum escassegenigualitient.
variació.
tifte.

ESIentleiaP tut0,563A9aPPS
,

-

Ilast. cap a Barry.
Vapor espanyol "Maria Merce
s",amb carrega general, cap a-de
Sällcr.
Balandra espanyola "Gloria", amb
carrega general, cap a Eivissa.
Vapor 'tornee "Sproit - , amb llast,
cap a Almeria.
Vapor espanyol "Bellver", anda
Ilast, cap a Marsella.
Vapor cspanyol "Mediterritneo",
amb bocois- buits, cap a Palma.
Vapor espanyol "C. u i II c r in o
Schulz - . ami.) hast, eap a Avilés.
Vapor espanyol "Banderas'', amb
Ilast, cap a Alger.
Vapor /tontee -Vesla", amb Ilast,
cap a Valencia.
Vapor espanyol "Santa Anna",
azul, el set, equip, cap a la atar.
Vapor espanyol "Pedro", amb el
sein cquip, cap a la nur.
Vapor espanyol "Maria
ranb
carrega general, cap a PalitmOs.
Vapor espanyol "Eugenio Dutrús"
amb I last, cap a Gijón.
1111111111331131111B11 B113131
1.11.11111n70.».

JOIERIA,
ARGENTERIA
I RELLOTGERIA

ile5enfif Id.

TOTS FUME.
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ENTORIAL

PAPEL

POLIGLOTA

PLIRITXOL,

UN IC ESTOIG

Que per dedicar les seves rob -mies a pupot °herir al ptiblle, sease desinertner la seva classe,

Sai bó 'LA OCA'
•

QUALl re r Sima s.aloa

lOO FULL—ES

Febricant: J. ALEAN. la rra,p0

1 Una artistica rototfpia al final, per

lo CEINTIMS
La Mercantil Barcelonesa. C. de Cenit, 230

1111111111131eimmingfigiumtniiiiumelll

C3itt4 B1NER1 VICHY GATA-LA

CALDES DE MALAVELLA : : PROVINCIA DE GIRONA
Temporada de 1 de innig a 30 d'octubre

Algdos termals, bicarbonatados, alcalinas, litigues, oloruradoe,
abdiques
Malalties de l'aparell digestiu-Fetge-Artritismo en set mili'.
pies manifestacions-Diabetis-Elucosúria-Cax i solideol6 de fractures

Establiment de primer ordre vollat de frondosos parco. Habitacions granas. ebrtiodes i ven t ilades; menjadors i cate espos os; salons especials i ttlegants per a festes datraccions. Capeha molt formosa. elM.rica. Camps per a tennis i
nitres esports. Autos per a excursions. Garage. Telèfon. Allseinis!racid: Rambla (lo les Flore, 18, Barcelona.

Antoni Bordas
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per la leva quallizt 1 crea, essent
primer 1

Plaga Santa Anna, núm. 7
OBEZIINE

Pege's Romance - Itp;
Invyer. The-Kayles Blishy
•
Marshall, Daptine's De-

de

les
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Obligacions ,'I

PREFERENTS "A"

LB

se

EHrcsloila Tmulloll Nhl
e

i ri

rower. Co. Lid.]

e

•llega

IE

•

7 10 EmIsd

(le

221

mabita

Cómale"
•

A requeriment d'alguns tenedors d'Obligacions Preferents Sèrie "A", de
•3re 4arcelona Traction Light ami Power Company Limited, als quals no els foti:,
c.
a
IE )ossible de presentar llurs titols en el termini assenyalat, la Companyia lia,- . a
a
_
.: n
ttl autoritzar la SOCIETAT ANONIMA ARNUS GARI per prorrogar i efee .: :I
ffi
m
Wl tuar fins al dia 25 del corrent mes la permuta d'aquestes Ohligacions per les al
re
•
in
R7 meses per la mateixa Companyia al 7 c:,, , Emissiö de 1921, a raó de 4 de les:.
a
a primeres d'un nominal de 14. 19-1ii-6 cada una, per 5 de les darreres, d'un .• :
•

a

311 II se

veient-s1 fortat concurridicin do con',
el
flereat.—Baelant animal fou
. poe anintals, ja que ereuen en una
Moresc.—No ha va vial el preu d'aquest ala; tul? tot, els comprathirs segueiken
regular balan.
1111(1
irrt
ho lut fu') 1t una diem. Ara eal
quant
II
prittuda
a
puja
a
l'interior,
per
'este lijan
i mo
Farines.—Sareixon

ppi . ar „31

EARCELOMA
Ibbt.ttUN Z,34.3 A

Vapor espanyol "Petrolea", amb
hast, cap a :11nicria.
Vapor anglès Triclent", amb

RIGHLT I HIMBEHa

VldrIerrs d'art Efflialteta al frie 5.)•
Ore vldre 1 erlacall : Vidres i ert,
talla P10113 I corbals Baldose4. Sal.
uctetes, gratats, bisela:4 1 mirada
bonnon, 32, entre Corte 1 oepuireda

ta

impressió general
„

444,424.0.6.444442442.0.24+0

b

ec

FARRATGES

primera
de
Anta se g ona. .
de
Palla 'largue!'
de
Palla corta
de
Calla /I envera
de
Treintena . , .
• as
4144eus en pessetes 40 kg., damwit
carro aqul.)
—0--...
pulpa remolina, estrangera. . de
Pollts remolans, My. . . . da
ringeS dn f-,co
de
Fama Untosa. . . . . . . de
(Prens per, 100 kg., emb cae, damula carro aquí.)

Altal‘n

I;

ea Casa re is ItG UtS, tener
se Sant Pau, 38

:

Med g.hipty,
seno
re nee-L.--%nrclay,-,.
ire50
l'hit . Rosa ryldem
5'50
shoter Wor.ks idear
of the
ThP
... • 5'50
Star
5'50
Bioken Halo ídem.
Tiodigli l'he Postern
5'50
......
(late
N Vall Of Part ition •
Mero
'Ihn mute Ladies of •••,.
Wurerster:',. ídem...
tle
'flie Mistress of Shene- -'
5'50
•
tone ídem
'l'he Upes Tree. Idem...• V50
Dimxie
Dorila
Moves up. Again... ...
.
Nadita
leen's Advont ore.. ...„
'l'he
Big
Butalt
11 "t t ratitt
5 a0
for i;irk
Ilaverfield. An impossi...
irle
\\*hit feld. Glad y s and JIPI n

Intt-

per

GARROFES

145 "

COSES DE LUXE

I rer a casaments !Miles.

UtiOK$'Fbit
,

Vaixells entrats
Vapor empane:] "Canean", de la
mar, amb peix. Amarrat ni di de Lletalo. Consignatari, Canosa.
Vapor espanyol "María R." de
Málaga, amb carrega general i 47
passatgers. Amarrat mtl d'Espanya
E. Consignatari, Ramos.
Vapor espanyol **Mallorca", de
Palma, amb carrega general i 10

1

78 a 195
rorça
de
de
6,
•
61
ae "
Init letal 1/2
CO " tto 1 /2 (Frene en pessetes 100 kg. auila sal,
de
CoriI local
I doman& carro &Vd./
1 " la
de
51sitr11 narre Castella . .
1118, , a correal eaelena .
de Z.,9 1,2 " ia)
44 "
ae
aura . . . . ...
• • . . . . . . . . . . •
LLECUMS
lPteu. en pessetes 5/1C de 100 kg.
canana carro emula
ARROS
de
Bomba Canasparra

Vaixells tortits

N

1I Manrs arruaata enrollaos 58
.le a 43
1 60 de
40 " 40 1/2 ¡ Manes arrugan alfarnates 60/65 de
:Pelona . . . . . . . . . de
39 • ad
'Lleunes
de
99 " 10
' (lulses . , . . .
. . de
35 " 35
(Preus (in pessetes i do S. amb sac
daniunt aarro aqut.)
' t'9
,

dn

de

s.

jossach d'Alacant

MERCAT DE LLOTJA
BLATS

tIc ltijOn, ami/ car1M. Amarrat moll

de Sant liertran. Consignatari,
bregas i Garcias.
Vapor anglits "Carpio", de Vigo.
amb carrega general. Antarrat
de Barcelona S. Consignatari, Mac
Andrew.
Vapor &atices "Mascara", trAlger,
amb càrrega general i tränsit. Arnar rat moll dc Barcelona S. Consignatari, Lu1,ó, Pérez Terraza.
Vapor espanyol "Reina María
Cristina", de Nova York i escales,
amb carrega general i atl passatgers. Atnarrat moll de Balears O.
Consignatari, A. Ripol.
Vapor espanyol "Olerla", de Glasgow, ami, earbb. Aznarrat mol, de
Ponent N.
Vapor espanyol "Imanol", d'Avilés. ami) earbA. Anturat mol: de Ponen t . Consignatari, Fabregas i Garcia

»•••• •••4fflerffleemeif

'loto els alijes {Üllell'OS. endi

a

•a nominal de 500 pessetes, proveides aquestes de cupó (1'1 de setembre de 1924' , a
U
a
a

a
a
u
:
ex
e

U
e

•
al
a

U

a
a

Si el canvi de les Lliures esterlines al moment d'efectuar-se la permuta .
ros superior a pessetes 32 pee lliura esterlina, la Companyia abonarà als tenci!:-

. a

dors ja dita diferència, segons una escala convinguda, podent, si el canvi ex-... •
u
Cedis de pessetes 33 per una lliura esterlina, suspendre la referida permuta.'
-

tt despesa per al portador.
in 'eft
L'operació
Seeua lli
lliurede tota
td
Barcelona, 18 de juny de 1924.

Societat Jabalina Arate Col
111 •11111azaaanaaamomar.lwanawameneinumummumeameirmel~111
. v

a
a

a
o

PUTINOL

COPES VEA
Demi a la tarda al camp nou de
l'Europa se celebrara el primer dels
MATACIO
JIS PROVES PRE-OLIMPI-

'MES I LA SELECCIO DE
WATER-POLO
les diverses proves eliminatbtieisSenb vistes a l'Olimpiada, Manten, ea els goo metres estil lliure,

aconsegui un temps magnitic i des.
conegut entre nosaltres: 5 ni. 57 s.
Arnb tot, no pogué és-ser seleeitionat per no ésser de nacionalitat
espanyola, i bou •" designat Méndez,
que empra 6 ni. 16 s., que constitueix
el record espanyol de la prova.
Domingo va arribar tercer de la
classificació, amb 6 m. 48 s., i quart
boté, amb 7 in. 17 s.
Diumen g e al mati va efectuar-se
co partit de water-polo. definitiu per
ß lä selecció olimpica. Foil un mata
de duresa entre: Cruells, Tusell. Rotich, Basté, Amigei, F. Gibert i Fon-

tanet, que lluien distintiu blatte, i

giménez, Puig, R. Bretós, ,I. Trigo,

LI. Gibert, Granados i M. Trigo, color blau. Guanyaren els primen per

partit Espanyol Europa en el qual
es disputaran les copes Vea. ,
La forma exceHent en que es troben ambdós equips, particularment
l'Europa després de lea seves passades exhibicions, no cal dir la inmortal/e j es d'atubdues Iiuiitcs i el gran interes que han despertat entre eh 1105tres aiicionats.

BOXA
LA VETLLADA BENEFICA
lia quedat definitivament enllostit el
programa daquesta vetllada benefica
a favor del boxador Cantero, la qual
tindrà lloc dissabte al Parta
Primerament s'efectuaran tres exhibicions entre Caltizares-Aracil, Pero
Saez-Girones i Marco-Martinez. Després lii liauran els combats CatalaRey, Cuenca-Brown i Cola-Fabregat.
REUNIO FEDERATIVA
A les deu d'aquesta nit es reunira
la Directiva de la Fefloraci.'t Catalana
de Boxa. a l'estatge del secretari, te nyor Larrity, per tal de fixar la data
del repartiment dc Irrita drls pussats campionats amafrurs.

quatre a dos.

Acabat el match es reuniren els

seleccionadors, designant
els segbents jugadors per al torneig

lelement s

(de water-polo a ¡'Olimpiada:
Cruells, Basté, F. Gibert. 1.1. Gibert, Fontanet, Puig, A. Bretäs, J.
M. Trigo i Granados.

EL CAMPIONAT CATALA DE
WATER POLO (3 CATEGORIA)
. la piscina del C. N. B. comentaren els partits del Campionat de Catalunya de tercera categoria, jugant
els equips del Club de Mar i el del
Ç. N. B., davant dc nombrós
El partit fou disputadissim, car maltrat que l'equip barceloni. format per
novells, s'imposà per la seca velocitat,
els altres no solament es defensaren
rnolt bé, binó que prengueren sovint
tofenNiva. donant lloc a un partit
prole interessant.
Guanyaren els del C. N. B.. per 5
t z, amb l'equip: Palou. Palau. Borras, Galilea, Tarrés, l'erran i Blane.
Arbitra en Baides.

gLIMINATORIA 1500

METRES

Dilluns, en l'eliminatòria deis 1,500
tnetres pre-olimpica, Méndez, del Fortuna, de Donóstia, feu una actuació
bril/ant, batent d'una manera espléndida el record d'aquesta prova.
Méndez emprà un temps realment
fantàstic: cis 1500 metres eis cobri en
24 minuts, 27 segons i 4 quints, avantatjant l'anterior record peninsular que
ostentava Cuadrada. en 1 In., 30 s., 2
quints. També avantaja a Rencyrol,
campió de França. amb 28 s. 2 quints,
i a Sackner, d'Italia, amb 19 5.. 1 quint,
En el transcurs d'aquesta prova aconseguí, en cls 400, 500 i ateo metres,
temps inferiors al nostre nedador Cuadrada.

CICLISRIE

-TEATRES.:

efee.44+.44~4~~4.
Teatre Barcelona

Teatre Catalä Romea

Companyia de comidies
DIAZ-ARTIGAB
dirigida pel primer actor
Manuel Díaz de la Nasa

3500 A
Gran eonmanyia ebmiea del
Teatro Lara. de Madrid
SIMO RASO
Telefon

rii irILEIJA110 Y YO

Grandiosa companyia d'operetas i revistes de Josep
Juan Cadenas, proredent
dol Teatro Reina Victòria,

Nit, estrena do
LA BAYADERA
111 1 '7. 1. 11-. S. 1' ile BarePlona

its*X4e44-aceows-e.s.0444444,-

,Ge4a›.44.4e4e4.e*.•••••
TEATRE NOVETATS

1

Temporada d'istiu
Companym cñmien-drama(lea dirigida per

EDMOND DE BRIES
Grandiós rapador'. Meravellosa 1 fastuosa presentació. - Denui, dijous, tests
del Corpus. tarda i nit,
grandiosos uta earanots. -Diventlres, Saleta d'Onore
de
EDfdOND DE BRIES
Primo:a aotniana.
CONSOL HIDALGO

Catarina Barcena
Gran Teatre Comtal i 1
Gran Cinema Bohemia

Una noche
en Venecia

‚Ami!, (Muere,. Tarea 1 lOt, monu//Imita! programa. La N.111(1112 eómica El parle t de la boda; Neu
d'Arrice; lea (manosee penieules
Gratitud de Llampec u Vides pariones; la d'aiinialiim Viatgo dele
p ede d'Italia a Barcelona, I Ill .10rnada de la mier e s , arit sErie de
grandids exil Le tina de Phoepici

Dijous, tarda, a dos quarts
de rine, i nit. a 'les deu:
UNA NOCHE EN
VENECIA

"s'--Z-44esf)~e44-04~6.04~0
• ...-e~».4-sc-seet'444-e-,144-Se,

irogen. a 55.

4444#14.1145.114444~4+444,
4+.844-e-r-4.41444>e,..,

Gran Tatre Espanyol

Monumental -.Pedrá

SANTPERE - BERGES

Walkyria

Antil. ,Iirnoen..., . lava. a le- 1.1:
, a,,,atl. 1 1.,,i22 , a l..,a pessiels

Avni. flInterres: Gossette, II/ eapiIn); La valor del silenci, pa- Clara
Etniliall: Un marit model; "El pu-

liarrera de
CROCHARD
I :VV, a I,s d n •11:
EXIT MS1 VIST
de la tragicomedia iili (Mateo arte', 1:11 eridee u epili-9 , orle-inal
d'AmIcluili2 i Mjtutt:a,
4.,#
LA CAMPANA DE GRACIA
/..
o
'
EL FILL DE LA !RABIETA

ñal, de rosas"; El terror dele
bendita. Pijo.: Oran esdeveniiiiiiiii Les grans enceres a l'Africa oriental; El que fa falta as
voler; Go3ette, IV repito!, 1 aitres

Duma, ÜljöllS 1tesiivItat del Corp i ,' , tarda, a les quatre, 1 nit, a

e

1.'01SITY 1,! .:1, PI%
LA CAMFANA DE GRACIA

e

les den:

ee.

eEL

sie

Diana - Argentina

r iLL DE ° L.A MARIETA

4+at-t-744»0~-bee44~444e

TEATRE COMIC
COmpcny/a blicann-eriolla

suincisin
1 .11111. ifinte n Tes, 1:In:a.
n fi... quartg
g Inc, gran 111.1n1,.. ibtul, , lar.
tafilleS alob entrada,
I 5 e,11: I. I 'aplaudida -ar-t1.^11 Itut aele El diablo con faldee; /I. 1:1 dirt-rill en un
;tele ACÜSOMe pesos o YO Me

arrimé a un reino Verde; itt,Gran
‘dt il, '
mi
aciii El pibe del Corralón, erearin
;.• ..ntal

n alT1,111.

11,

Nit.

ril ,

u, u

pOr

. • .:82,..811-# '4-4-t44+4,

.1.1•WM.IIMMer.

ans,tatea-‘44+044,4+11 •
-;¡ TEATRE

Constancia

obres de Sol , Tärrega, Mas,

Hace 72 años, seo un taller humilde de
h errerfa fu la cuna del negocioStudebaker.
Hoy un grupo de fabricas modernas; un
ejército de 20,000 trabajadores, y un activo
neto valuado en 90 millones de dólares.

nit:
Recital de guitarra
J. NOGUES PON

Aiebeeberes14444.24.4.0.44..
1

POLIORAMA

, r /trin ny ia oficial (IP
din del teatro Infanta Isabel
de Madrid. Direeci6 artiatica i d'escena,

Alr1171( SE:RUANO

Sin embargo, la suprema calidad
Studebaker no ha cambiado, siguiendo los
principios establecidos por sus fundadores.
Como ejemplo de esta insistencia tradidona], primero y siempre, se destancan los
modelos Big Six,'Special Six y Light Six
-coches de 6 cilindros, de tipo excelente.

C01 ISEUIV1
Telefon 3535 A.

AGENTS GENERALS:

MERCE PLANTADA
Pi.11uns. 30 de juay:
Beeital de piano per
NICOLAU ORLOFF

SITO -Ti

ti 'ft
f / --I , _/' i---c.
• f l ' ,-fi..., , / l'4i•

- ESPORTS -

Oran Oxit.

LA PORTA TAMDADA, pe q
itilaptaeiO

\4 ._.;

-

Nil, l'iexit de riure:

EL CELOSO EXTREME»
Dijous. festivilitt hl Cornil , . Tarda u nit

EL CELOSO EXTREMEA0
Ls despatxa a compladuria

Precios de Automóviles de Turismo
Light-Sis SOOO Special•Six - eme
Sis
Soca

ESTE ES EL

ASO

DEL STUDEBARE3

NATACIO
Denla. fila 1 9, a les deu de la
'sl Ila , diutnenge. dia 22. a les
ellle d e

la Iiirda. Co/npiii
ericteii uttul 1 en( ro

Extermmades

MAGYAR ATLETIC CLUB
D'HONGRIA i
CLUB NATACIO BARCELONA
parlas
Cursea, relleus.
WATER-POLO
Servei exliaordinari de t ram-

Cinsecticida PARADELL

L UNA PESSETA-Pta coRnru,1'50 pesantes

vies i autbronibus, aquests
tints des de la Plaça de Catalunya. i gavines des de la Porta de lit Pau.

Álluin

A PASTA PER
A AFAITAR 1

DIVERSOS -

-

TURO-PARK
Avui, a les dotze de la nit

L'emocionant gesta de
MAGEIVIO!SELLE THOMERET
la famítsa a paraelodista" (v,.._
que
en pa raraigudes
des d'un hIciroavin
es tra n cara a l'espai
a l'altura d'uns 300 mares
11/111r,IS ‚ Meper 111 de biliXar
i
diPs. )1110.
aVi d mitran proxe)ta

d'Illuminacló especial que per.
meträ al públic del TUPD seguir
perfectament V111011'14 e d e la
intre l utla "niiriteliolisla" i les

NI

varlint
ri

La

Pasta NIX

0'50 pessetes ;es deu pri.

-acres paraules i a 010

Usant la

Corrnier.

COMPRES
• - • •_-_•C'OMFRA-VENDA •
velare,

---

d'aetimilladors Tudor.
funcional :in
l'OST /»11,

;1 n 11)

tot PS les gratis atraceions,
PI1 aquest pare. CateCarbó.
it'laurant a chucee
Important.---Per evitar agioI
inerarions, dila . ..rió del Taita)
lia disposat tiue. des de les nou

Usant

Tít.\ CA VALENGIAN.1
per
expressament
von al
iiiptesla 'test a. anth

Pasta NIX

FRESAD0RA 1111ü:

BIll
Birreta, 25. Barcelona,

•

la

Pasta NIX

Drdi-

DI VERSES
PELL, CABELL 1 plus

F äl tica
)1' Pista de Gal
Obert matl,
tarea i nit

n 1.`

runceina-

meto de tes atrael'!1,11ß

coneeri Randa SER,ialit
.N la placa de la Caevala,
airea lis 5 etinsai i iiinals trehalls sobre el fiable, 3 18
rietres iralPi e d, pele
1511, H . - 00515,11M:
t e it inviint 1 5I{Po n

'

. • 11t. Iturn. 10.

-.-ner77.77_119

CAMPIONS DE L'AIRE

P,

1 3 rueca ne
IT/ItireseS.

uns 600 i'00 Inaons per
., 11 015515 al repreeentant:
. a lircialei a. Iliercla. 25 , Ba,
.

DEMANI . H0 EN DROGUERIES, PERFUME

de-i•'Iank

Dernit, dijnits. festivitat
de Corpus. : EL rtEPATRIAT,
erunettia del PIttniltAM.\ >
pel eidebral
A.II . lt!
gl a a NI e. I .eatt.

Liquid0 a qualserol prea.
.3 Mallorca. 527,, Interior..

5

, ;O menuda. A tes set en imat,
aviada. a lit tat:it,tn i hdaett del Pare.

,Grilta

YENDES

simplificará l'operació. d'afai3EPAIFIXA 1•1 an;r•r rA dvir
tar-se , hl etnpleara tres o venela, niml. 75. OS. 51.'.
qualre mirnits, no sentir) des- CC ven rasa, planta baiva re..
a !tutti. carear Terrassa
pres cap lrritaci ni molestia 1,0
pee 12.909 pessetes. Fiad: San'
a la pell i, si la tenia abans l'amere 22. si . G.
d'afaitar-se, lt desapareixerà, BoTIGA de confercions e - 3• el I
!el:tres 5 nens p.
e
ittatIa. per
,1
perque, cal no oblidar-ho,
a a "Iabadrill. Carrer Esgl. LA «PASTA NIX” ES,
de ferro. liben •.iciaei
ABANS DE ror, UN PRODUC- FUND "i"
'"10 eran local. c ti, par.
hort,
ti cia-a ,
TE PER A L' EPIDERMIS
que cal. rosa
de la mi tat

tia Itf. t. om pe/ la del carrer de
la reina Begeni. Els earrin11gcs tilldritil 1111r entrada pol
earror ti, 5:a 1 ar. Dernä, festivitat del Corpus
a la 1 a Ida: VII matinée infantul. M. Odeo, le cochon comido 1;1
i l'alegria
que,

1 •.01131,

'lamba

.ARQuE e

d'objectes porta-microbis. MAQUiNES
'

rrredri/s
dte,
ap't,i:1,ttr,i‘n
d,,le lScaja

Xani.

re,

35. 01.3,5•.

S ie: a tota mena di i.quidei
s'eviten tots els perills de con- 1.1V1 5 L aioo e onstruccin frani-• gap
Fil: d'Ele
tagi, no sols per la naturalesa I.ruguera. turma,. 28. Barcelona,
dc la Pasta en si, sine tambe
per a treballa, fusil.
PIAQUDIES itói•aeld.
per que s'eliminen sabons,
1- venera, Riereta, 10. B i • elan
brotxes, vasos i Iota mena
per a fer mac- a

bate.

Es

per

caaa una d'exces

:

és, dones, un factor preciós
per a l'operacio d'afaitar-se i „.e.mon..
ses mid es, e, Vele, , s ei:
ePaRI\u:
•Ls 'rS
al
.dneiearseite:, dzieu.SiBergi
al mateix temps un producte
d'higiene per a la pell
"c3316. es vea

-

rdll joguines per als nens

X

ha estat elaborada pensant no
sols en que ha de suavitzar
el pel per a fer-lo tallable
sense gran esforç, sitió pensant tambe en que curi l'epidermis de tota irritacio,
grans, rojors, etc.

evrellIt.i..11S
1 . 11“1/11 . l'01

minut arnb

en un

FARMÄCia PARADELL.Comte A5salt,28.8ARCELONA

de Profetas

F. Sd.e-itace
llovpas,
COrts Ctialaues, z:19, accesson

CEtäen

ri.

Rajcics de l'eh:tic:a: arttcics de ccustruccio

Casimir ViCAS

[espata: Tallers, 12
Telefon A. 5C10
Fàbrica: Carrer Senavent
peco de la Travessera de
Nana/

Entrada de pa3scig: 50 eta.

444-111144+9444.44444.044.41

BARCELONA

iii

.*1

SOLARS
PER VENDRE
des de tapo pams, al peu

tramvia, tr:., tecte de 10
centima, molt ber, E:wats

pam quadrat

Fábrica de Iones, lonetes

Josep Sauleda i teles per a

e

Preu: des de ptes. 1' 30 el

imeesv-missaaissiemeasseensismasi.

A u:, dinifteres, Ist da:
LA SEÑORITA VELETA

•

---'C.-2,.. )-------" •--(1Abil^r1-7...'----C 7-s-'s"

111121zia 1111VA:1 ,11 . 5. n .,,f•gr n

NOVETAT3 UNIVER.
SAL., ullru, ; e., 10i; DRAPS 1
SEDES, per Enid Itennett,
lux.taissima presentaeit). i
VAGA DE MODELS, ebniiea,
Pi' t'ay Tittelter.

Valencia, 296
Drii.yliadi

I. PONS.-Passoig de Grecia, 64

RIES, ETC., Al. MU DE 250 PESSETES Tue
AN• 11i. diPlrereS. id

a

STEVENSON, ROMAGO3A I C.i.

a

den: I. La , p, 11,1a 011
un MI,' 3 055 laa y molones; II. Eeireua 110 la iiienina Kiintes iin
art.- El Juanete 0.3 en Tenorio,
1sit eintile 11, S n't.lt, tu, Exilas
,,todna I/e1 95itio '71E010
aete ftanita, utierpretat
•-•e•••1• '

A n ui. dimeeres, La filla de
l'hospici, 3: La gratitud de
Llameen, Vides bessones, Pacri de bode, Vlatge dels Rels
d'Itàlia, Neu d'Arrice.

ditiontivizte

Avui, dia IR, a les deu de la

.i ent li pt
tu

Excelsior

e

,

SALA MOZART

Iterital do raid (.9'

----CINEMES_

Avui, nit, a les deu: Sise
abonament 5:11.\ N 3IODA:

rL

ALFRED ROMEA
Dirneeres, dia 57, .10 piny:

i44444441•1r1r0.00-04•DegeZciP1111+111

procedent dol teatro Eslava,
de Madrid; primera
actriu:

Esniräs

: :CONCE2TS::

1

6 Cilindro;

11591119 n -N ,„

jupy
Divendre,i, iiia
Itreihd de iitlitarea per

Gregori Martínez Sierra

All013S

A'u tui, diMeeeee, Pele I veritable amor, Com en ele contes de
fades, El passatger sense bitIlet, En Tomaset tramoista, Fabricad() d'aeroplans.

el xines plegable
Exilas del magic del Ve:S.1d

ilespaixa
eiouptaduria
Nota II Tivoli As el lealro

Excelentes Automóviles de

Conoerts de clausura de curs

ELVIRA AND SILAN
balls russos
Succés del famós artista
CHESTER

Sextet Torren

EBAKEK

Telefon 1371 A.

AMICS DE LA MUSICA

Els famosos ciclistes
TRIO HASSAN
La gentil artista
MAGDA DE BRIES
Els celebres

ROMA SE DIVIERTE

de la Casa

SOLARS

Notables petlicules

n'ion, larda:

C. D. EUROPA
1 es disimiar,11 1,-,
COPES VEA

Nitrat de sosa 15/t6 per too nitrogen, a 4750.
Sulfat de sosa rdl hrdl
Sulfat de potas.i'qt 90/92 per tilo.
equivalent a a9/50 potassa pura. a ya
jternacional.
Clorur de potassa 80/85 per mo.
6.-Salts de palanca. internacional.
equivalent a 50/51 potassa pura,
7.-Match internacional de watera 32.
polo entre l'equip hongarès i el BarMateria orgànica cärnea natural
celona. •
11 nitrogen i 2/3 per mo
I 10 /
fust ó rie, a 40.
HIPISMk.
Nitrogina "Sant Jordi" 8/to per
LES CURSES A 1.1-11PODROM
tos nitrogen, a 30.
El darrer dia de curses va ésser
"Nitrogina", aliment per al besmotiu que a Fifipódrom sEi reunís liar. a 150.
nn públic molt nombrös, que pogué
Preus per pessetes els roo quilos.
apreciar unes proves molt competides.
Els resultats tècnics foren com se50FRES
arueix:
Sufre "Sant Jordi' 98/100 per
Premi Rubi (a reclamar) 2, 00e ve/05, a 1350 pessetes el sac
tetes, rnetres.---"La Mondalfie",
de V. Pueyo, per Jiménez, en 2 ' . 17", quilos.
Solee "Sant Jordi", "Extra fino"
4 quints; a un cos i inig. "Beaupré",
de Freixa-Trías-Cortés. per Gibert; a 9S/100 per toca pesar-tea el sac
ile
40 quilos.
cinc C06505, "Sola", de E. Cadenas,
Sofre precipitat (gris), a 9 pesseper Romera.
tes el sae de 40 quilos.
Premi Bebé. 1.250 pessetes, 800 meSobre sublimat (flor), a 20 pessetes
tres: "locht", de Foronda-Aparicio,
el cae de 50 qttilos.
per Lewis, en 51"; a un cos
Sofre terrOs, a 29 pessetes els ufo
"Mandarina", del marques del Llano.
quilos.
per Romera; a cinc cossos, "Indi",
Sobre can6, a 42 pessetes els ion
d'A. Barreiro, per Jiménez.
quilos.
Premi Brabant (handicap dobla
Els preus intlicats 5471 sols a Mol
2.5 00 pessetes, t.600 metres.-"Rens",
d'informada i aense cumprontie.
d'Arseni Abad, per Jiménez§ en
36"; a des cosies. "Maruxa", de Caçadors de Tetuan. per Lewis.
Premi Sennah. 1.5 00 pessetes, 1,6on
metres.-"Barrabis". de F. Cadenas,
per Romera. 1', 38"; a tres coseos.
"Tapsia", d'A. Abad. per Diez; a un
cos, 'Devise", de Dragons de NumanPER VENDRE
cia, per Ortiz; a mig cos, "Foxerl",
superficie
o x 18 metren,
del marqués ute Cabanes, per Viró. No
collocats, "South of Ipres" i "Satan".
al pcu traravia, gran esPremi Morasen), (S:tenla-Citase),
deventdor, façana a Auzoon pessetes, 3.200 metres: "Bon pazies Match i Alf-Bey
pi", d'A. Abad, per Vila s , en 4', 3",
2 quints; a cinc cossos, "Lilú-BaxirPREUS REDUITS
. Arbi", de Caçadors de Lusitänia, per
Genzillez.
Poden visitar-se els dies
Premi Palatina, 2.5 00 pessetes, 1,900
de (esta, de ro a 12 i de
entes: "Antifaz", de Foronda - Apa5a7
deiot per Lewis, en 2'. 5". s quint;
a -dialkeeseot, "L'Aurore", d'E. Bertrand,
r ser Méndez; a un 4, "Rneambole",
B. Barree. per Jiménez; a quatre
Curar Peni IV, 55B
« NifurP, de V. Pueyo, per A.

cinc: nit, a les don:
Colossals programes

CITILIII

SALO

u nal d'onze ri una.
1.•3111C1521111N3111HIMPM1131111011313931113131111111311:111111111111ximi

Nogues, etc.
Loealitats: a la U. M. E.. 1 i 3.
_Murta' de l'Angel. El (ha del
• concert a la Sala Mozart

Avui. din-meres, tarda. a It

ROMA SE DIVIERTE

Els dies 19 i 22 do ;tuna..
a les sis de la larda. tds
plantees equipa e. dllpiel s del
R. C.' -D. ESPANYOL
i do!

Superfosfat d'os 18/20 Seid fos Furie i 1/2 nitrogen, a 16.
Superictsfat de cale 18/20 per loo
acid fot-fóric soluble. a 125o.
Idern 16/18 per loo Seid fosförie
soluble. a 1C5o.
Idem 13/15 per tos Seid fosfórie
soluble. a 9'75.
Sulfat d'amoniac 20[21 per too ni-

ELDORADO

\N ui. dimeeres, tarda i nit:

Cinema Non

Cinema Princesa

A44+04144444:444.444.4~:
Collsou de varietats

1

dimecres ta velooltat, dc riure; ju n. de Ame,
• d'àrab (exclusiva), per Biebara la Mare; L'hotel de Penan
III de hure. Exit de La misoara de Caim, per Mecida Nora.▪ Divendres, Moda selecta, amb I reer estrenes: Amb el corral%
• per Priscilla Dean, i Enteneu-vos amb el meu advocat.
▪
Dentit, dijous, festivitat del Corpus, gran sessió mau.

Via Layetana, número ti

pus. Cuando florezcan los
rosales. Nit, Las hermanas
de amor

de Madrid

CAMP EUROPA

J.

Denla, dijous. t'esta El Cor

444.44446•44+4444+44444.»,

ESPORTIVA DE SANS
Dissatne vInent, a les deu de la nit.
tendrá Ilse al Velielrom de la Unió
Esportiva de Sana una cursa de dues
llores a l'americana, organitzada per
l'Associació Catalana de Corredor,
Ciclistes. havent-hi inscrits els següents equips:
Treserras (Francesc-Treserras
Llopis-Bubigas: Ale g re-Torres; Satis. de Rius-Gil; Cnrpi-Sant
(Perel : Escrich- (asas: Ea rrieSalvadó ; Espafiol-Margalef.f.
LA SUBSCRIPCIO PRO-jANER
VOLTA A FRANÇA
Es continuen rebent significats donatius per part dels nostres aficionats
ciclistes per tal de que Janer pugui
Unirme/u desphear-se per prendre
part a la Volta a França.
La quantitat recaptada fins ahir era
de 576 pessetes, la qual cosa demostra
la bona disposició dels afficionats per
a tot alió que pugui csdevenir profitós
per a l'espora

Informald

CUANDO FLOREZCAN LOS
ROSALES

einr. i nit.
/les dril:
MI HERMANO Y YO
Divendres. honor/el del taquiller. Diles obres , duos grans
ereacions de la rompatlyia. CaLinares
mino adelante,
i Por las nubes, de Be ll a_

TEATRE TIVOLI

1

fttrmosa comedia en tt es

actos, d'Eduard Marquina,

d'aipleat a companyia.
Etilaques. a i i a 3 pessetes.Denla, larda, it dos qual ts de

ente. Es despatxtt a compladuria.

i

UNIR

Onnestrina Sudé

Avui, dimecres, PamplIn es a
prealdi TrIqultrao al sanatorl, Venjança Japonesa, La dama del bany perfumat; 3 de La
Hila de l'hosplel.
:11
teatro
Trionif. Miss Venus.

quart de sis. Barrera reprosentació de la formosa comedia en tres artes, de tiregori Martínez Sierra,
AMANECER
Nif. a un quart d'onze La

deis Quintero

IrisIicrÌIic

Teatres Triomf i Marina

Avui, dimeeres, tarda, a un

Tarda, a dos quarts do sis.
Butaquea a 2 i a 1 . 50 pessetes.
timpost Os ilICIOSOS). DEITer g a
pi-eles 1)01)111111's del formidable
exit
CURRITO DE LA CRUZ
Nit, a les den, el darrer gran

AL VELODROM DE LA UNJO

•

M. A. C., d'HONGRIA
C. N. BARCELONA
(19 i 22 de juny)
Denla se celebrara la primera reunió
entre el Manyar Atletic Club d'Flongria i el C. N. Barcelona, sota el següent programa:
1.-Parit de water polo C. N. Atlitte contra C. N. Barcelona, tercera
'categoria.
2.-- 100 tnetres hiure. internacionat.
3.-100 incites , braca. internacional.
4 . 400 metres Ilinre, internacional.
metres relleus (5 ser so). in-

ELS ESPEC ACLES

Poden visitar-se els dies

de festa, de 12 a 1

"espardenyes

Saat Pol de Mar

(Earceiona)

Cinc« tete IV, 313

N

