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lintre els minyons de la terra nostra, ens intentasen 1 ene
son especialment els qui aprenen un ofici manual. Compre.
tot l'encis de l'aprenentatge. Admirara l'amor de radolest a les eines que comença a fer servir i que han d'éeser lea
rapanyones de la seva vida. Si en el cor de l'aprenent hi ha
flameta d'illusió, els temps Initials de l'ofici s'omplen d'una
r d'esperança i d'una Intima poesia. El miny6 que té la sort
estimar l'ofici que aprèn, 63 el més feliç de toto ele minyons.
sent i frueix la delicia optimista i constructiva del treball que
ale grement de la mà dele homes.
El bon aprenent és el minyó de m63 salut moral, perquè les
atuds que adquireix s'apliquen immediatament al mirada de
indústria humana. Les mans humils de l'aprenent es fan, per
seus ulls, miraculoses. Amb l'auxili de les eines amigues, es
en dòcils la fusta i el ferre, pugen eIs edificis, s'encenen
colora les superficies de les coses.
Teta la joia i tota la poesia de l'aprenentatge va saber posarEn Josep Obiols en el cartell magnífic que féu per a l'Escola del
eball. Va el minyó content i àgil cap a, la feina, portant el cabaç
les eines a la mà i una flor al llavis. Probablement cantuaaeja.
ens sembla que la seva cançó té per Iletra aquella versos d'imite popular que En Francesc Pujols va compondrp:
Jo vaig voler ser fuster,
.l'ofici que més m'agrada.
Sant Josep també ho va ser,
i de molta anomenada...
Hem de mirar amb afecte preferentissim els aprenents de
a nostra. En les institucions creades per la Diputació de Bar'ene i per l'antiga Mancomunitat de Catalunya, hi tingué una
important la satisfacció de les neceasitats de l'aprenentatge.

s indispensable que, d'una manera o altra, aquestes necessitats
guin convenientment ateses.

L'actual generació catalana dels aprenents, a Barcelona i
tser ineara mes a fora de Barcelona, entra a la vida social amb
a tal riquesa de sentiments, que ens promet la rectificació de
rtes orientacions deplorables de l'obrerisme català. Entre l'aenent d'avui i el de vint o trenta anys enrera hi ha diferencies
olt mercedes, i algunes d'aquestes diferencies eón transcenntals. Si ara realitzeu una mena d'informació entre els aprents de fuster, de serraller, de pintor o d'ebeniata, el cor se us
ixamplarä i els seus batees seran com repica de festa.
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rer de les Ballesteries o de les
Fäbriques ("in cerrado vulgariter vocato de ballisteriii, alias
de falarteis"), que Vatorgant te
nia a domini directo de la dita
Almoina. deixant-li un moraban alfonsi de bon or i pes
exacto, com a cene. i un capó
per Nadal ("unum morabatinum
alfonsinum ame boni et reeti
ponderis, et unum caponem in
testo Natalis domini annuaUm").
Fundacions consemblante eran
una 011,na Almo in a ("Hereileeor';)
i la Contraria "Tahnutora", esmentades en una Iletra del rei Alfons d'Arage), datada a Barcelona el 30 de marc de 1432, autoritzant els secretaria o regidors
de l'aljama gironina per tal de
poder recolllir els fruits, rédito,
tributs i emolumento d'aquelles
institucions ("fructus redditus
tributa emolumenta"), i destinar-los cada any al pagament
de censos, càrregues 1 altres
deutes de la jueria, que aleshores es trobava molt minvida.
Aquestes dades posen de reileu benblic 1 caritatIn
que hi havia entre els hebreus
de Calalunya, contra ço que
creuen vulgarment ele que tenen d'ells el sol conc,epte
tat d'usurera i avaro, incapaços
de ca p sentiment noble ni de
cap enilairada activitat.
L'ensenyança entre els nostres jueus era també molt ben
dotada; així varen poder sobresortir entre ells filòsofs i metges eminents, els quals, com
sabut, (omiten en gran estimacitl
els reís catalans. Algunos de les
darles que han arribat fine. a
nosaItres ens fan pensar en
aquell Ordenament a provat a
l'any 1432, pele diputats de les aljamee de Caetella, en 81 qual varen convenir
que per a cada grup de quinze
famflies era obligatori un mestre, pagat pelo pares deis alumnos, segons les necessitats d'a.
quell, computados pel nombre
d'individuo de la say a premia
familia, no podent tenle cada
mestre al seu cärrec mes de
quinze deirebles, i fine a quarenta sI tenia un ajudant; sàvia
limitació en la qual semblen
precursora de la moderna pedagogia. i que demostra el grau
de eiviliteacid a qué
arribat.
Joan do Pelad
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A CADASCU EL QUE SIGUI SEU
Din "Las Noticias" :
"Se no* ruega husma constar, que

fué e) coronel del Ejército don Pb
Brezos' quien propuso el acto de homenaje a la bandera española en las
escuelas nacionales, en el mitin de la
Unión Patriegica celebrado el is del
corriente en La Granada."
NOTICIES DE PINEDA

Pel dekgat governatiu fose cridat
l'ex-alcalde d'aquesta vila EN Manual
Serra j Moret. L'objecte va fuer soasare': o as interrogatori sobre determinas extremis de la sen maigo
gaga.
— Diumenge foro. segeilades alones portes del "Casal Pinedree", aminora el darrer octubre.
— Ha rana ordre de trasliadaree
Cardona rencarregat deis monos d'esadra, En loa» Vilalta, el mal no fa
pare la va sofrir la parda de san
per tres dies.
— A darrer (taquea fan Cela el
neestre SOCi0110i En Josep Minen mee
passa a servir a Bakars.
i.:ei"..11.146 DE FIGUE...Ir 1
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Se segures parlad de la ensarsM
regidors, deis quals s'ignoren
•
els modus que alleguen.
EL GOVERNADOR REP ELS
PERIODISTES I PARLA DE
LES MULTES ALS ADVO-

CATS
Alar al migdia et general Lona&
es fin visibk per als repariers, després
•

de parre des. Digna que no ele Savia retad en aquest terminé per manca
de noticies d'inlerks.
Interroga sobre rafer de les sancione als advocats va contestar que
anona seguid el sea cae i que hada
eenie,s den comide-ocio»: al heme des"
dels de primera instancia perquè es
procedeixi per la zia d'apuna contra
altres rente seelesee que no hemos »ristre la emite i11115•Cati4
A aques tes tomunicaci.ms segturan
les aleros Per e tos els que no haga
pagat en el termini legal.
Si ke Irisas parar oigan senos
abad de padre urna resoltició—ernilineó lea esta porqué »o es
digui que he valga proceda' amb tot
el rigor.
En aquest afee, con& en Sois, i molt
especialment els que es refereisen a
ata deis separatistes, acta d'acord
amb el cap del Directori, general Primo de Rivera, i amb el sots-secretari
de Goverwació, general Marines Anido, al: reas so drixo mal de consultar.
Altearnent no es tracto pas de moda. «n cop efectista en imperar /a
usaba als advocats signants de la proPOSiCiá; ia nao consemleacia del programa que ene hem proposat per a
defender la emita de la palia
I dermis ¿ajad, el amerador va
parlar del preans vicios del Rei o
la Vall d'Aran, afegins que probablement el mes d'octubre tornare a viti.
tan la *ostra cinta, en COMPaSyla de
la lita momia esposa.

• ••

"La Tribuna" d'ahir pusblicavs la segira noticia:

"Per l'Audiència Iba resolt l remira de quena presentat pel degi del
Coilegi d'Advocats, en nom debe collesiete multats per haver • presentat
votas tina proposició que el governador
consideré que significava desacatament
i resistencia a l'autoritat, no dona:*
'loe a le qiieeti6 de competencia peone:1n*.
Probablement el mayor Abada) recorrere dol dit
Tos: els seforfee que km fa Por
•anaprover Te:actitud d'aqueas alar.
morid lean rendid infrvalmssa En
ambla qua pos
fa
410.4
Mar free infamado ene he aseguras
mes el oreas qua el mayor Duerme
Moka manid& .b enes !satis,
110 Mili deseo&
PM40411
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CIPORETTODEL FERIE

Vett's aquí una primera Insta

•

L'estudi deis documento re:fas als jueus de la nostra
rra demostra que aquests no
Sien pas desateses les instidons de caràcter social i betic. Això era propi de Ilurs
t ums i tradicions. Cal tenir
cumple que, històricament,
poble hebreu és fal primer en
qual hora veu aparaixer, amb
aräcf er oficial, la beneficencia.
enint la terra com en possesi considerant-la corn un
rOsf cc de Tehovä, els hebreas
aredien ale pobres una part
e cada camp ("peah"), com
mbé eils productes de la collia. Ultra aixa, els pobres rebien
ada tres anys la desena part
'aquella, o sigui el delme, i
aria set anys era comuna la
anda natural que produien les
tres duranl l'any sabàtic.
er hebraica prescrivia també
almoina que devia fer-se als
obres forasters, els quals tejen dret atad mateix a Il'assisencia.
Aquests nocturno Pis Porten
4s tard els hebreus als pobles
3'estableisen. essent molt
marcables. en tal sentit, uns
atuts de la jueria d'Aviny4,
blicats en 1886 pel savi loSilla Isidore Loeb ("Statuts
juifs d'Avignon"'.. que conhui amb valuoses aportacions
l'estudi dels jueus catalans.
a beneficència tenia en aquea aljama, cèlebre per les seves
nt rov?Irsies. una administrad própia, ben organitzada i
pi narlidament dotada. No eols
narria fas jueus pobres de la
Ida!, sind també els de fora,
q uals rebien socorsos en esA.); i menjar i allotjament
!re ele particulars, pene els
Drohibit de romandre més
dos dies a la p oblaci
ó . Ele
11,151 pobres de Terra Santa
n tractats amb esneciall dlc ejé. Les notes eren dotados.
amas eren admesos a les esd03. a expenses de l'aljama.
.s malalf s rebien gratuitament
v isita dele metges i le meines.
•
Una eseriptura publicada per
J'i r C. Girba/ és palesadora
enm a la jueria de Girona,
in iversal renomenada en els
millors temps, pts humee
e hi exeelliren en les ciencie5
les Iletres—el sol norte de
n astrue de ,Porta Ora prou
do nar-li inexhaurible !turne tarn b6 ateses lee neceas!' d e beneficencia.
R i havia a Girona. entre alinetitucions benätiquee.
truena Jueva rErltdozl,
anyalmset Der diopositsstamentiria d'Astrue Cata, 1 de la quid era pro/m. 1' En Bonanasc Vidal. El
le d esernbre de 1345. el meti t iende Oren! Grau de Sant
fa eabrevava al dit prosaUna aus. alisada al ose-
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de victimes del "Caporetto del
feixisme", altrament dit, les
conseqüències de l'aseaseinat
del pobre Giacomo Matteotti,
segrestat, assassinat i cremat
per la banda del Viminale. La
nieta ds aquesta.
Mussolini ha deixat, per torea 1 per imposició del rei, el
ministeri de l'Interior, que ha
estat donat a Federzone un deis
"leaders" que han ereat, dirigits pel senador Corradini, el
nacionalisme itaiih. Aguaste és
la primera víctima.
La segona da Finii. Fine{ era
sots-secretari de l'Interior. Ha
caigut del seu Roo enfangat
fina al coll i en mig de la suspicàcia general. Quin cae eil de
Final! Abano de la guerra, Finsi era una d'aquestes barreges
d'esportmans, de bohemi i d'aventurer. Finzi ha viscut a Madrid en mig d'una misbria' espantosa. El periodista Artur
Mori podria contar coses picante derpas del Finzi per Madrid. Durant la guerra, Finzi
fou aviador i prengué part amb
d'Annunzio en el raid damunt
Viena. Després enträ en el feixisme, i féu una carrera tulminant. De sots-secretari, es
mantingué en el sector feixista
mes intransigent, que ha resultat ésser el sector més brut.
Creador del "Corriere Italiano",
diarl que havia d'esser "museoperb no feixista", s'ha dedicat a l'aferisme de gran estil.
El mort de gana de Madrid, ha
fet un matrimoni esplendid el
padrf fou Mussolini—, 1 avui té
tres automòbils.
La tercera ds eI general 1 senador De Bono, cap de la polida italiana 1 cap suprem de les
camises negree. El general De
Bono va dirigir la mana sobre Roma. El general De Bono,
personatge de la oräpula romana, ha estat 01 que ha assegurat
la impunitat a tots els crims
comesos p ela feixistes de la
banda del Viminale i el que
hauria assegurat la impunitat—
si no se l'hagués rellevat—deAs
asumir» de Matteotti.
La quarta es el "comendatore" Cesare Rossi, que .a la fi
s'ha constituit presoner. Era fntim ambo de Mussolini, dirigia
l'oficina de la premsa d e itts
Presidencia del Consell de ministres, es a dir, la propaganda
personal del "duce". Es un antic sindicalista intransigent que
va cremar les naus per entrar
al fenisme mes radical. Desvires
de mona anvs de fam i de miseria, el feixisme ha donat a
Rossi una situado!) brdlant. El
Rossi era el cap dirigent de la
txeca feixista.
La cinquena de el • comendatore" Marinelli, ex-socialista revolucionad, secretari administratiu del p artit. el "ministre de
Finances—se g ons dala
feixisme".
diuen els diaris de Roma—semblava un Pierpont Morgan. Era.
ben entes, un dels elements del
feixisme més intransi gent. Avui
es a la pres6. A quest home tan
enebs de patriotisme, demanava, poques horas abans d'ésser
detingut, per als que protestaven de l'assassinat de Matteotti,
q ue s'alces una guillotina a la
Placa Colonna.
La enema lis el s tomendatore" Lisas Freddi. cap del servei
de premsa del feixisme. que ha
hagut de deixar el sen bloc räpirlament 1 carre gat de llot.
La setena da el "ooniendatore avocato" Filli pelle director
del "Corriere Italiano". aquest
diari fantästic, veritable mamella universal del feixisme,
que ha 'engolit en quatre o
cinc mesas 12 milions de tires.
A q uestes tires no les han pan
engolides els redactora. ben entes. D'on han sortit aquests diners? Aquests diners els han
donat els armadors de Genova,
mitimiti; armadora q ue han trobat en el febrisme la manera de
suprimir el control de la PedeTache Italiana delta obrera de la
mar. Han pa g at la eeva contribucid tambe els sucres i el grup
petrolffer que ha tel el negoci
amb el trust Sinolair. Aquest
diari—que en temps'de les eannnadea de Corfil p ublicis una
serie de noticies falsea per enterbotlir l'anua 1 p escar mes tiaellment — 'termina al
ter una vida de gran luxe, tenir
cinc automhbils I donar llar'nos subvenciona a osan( divotat tenista intransI g ent. BI VIIno ha tires mire mne".eskt
en l'assassinat de bj ettentli. l'ha
dirigit d'error. Av« el 1F1111p1111 fa, a la p reed de Roma, la
vela de la fam,

La vuitena es el "comendato-

re" Neid!, que ha fet amb el
"Resto del Canino", de Bolonya, el mateix j00 que ha fet
Fillipelli amb el "Corriere Italiano": l'aferisme d'altura. El
"Resto del Canario" ha engolit
cinc o sis milions de tires deis
grups capitalistes. Avui, el Naldi de a ta presó.
Al costat d'a q uesta castellana
de personatges sinistres, que si
les coses segueixen el seu cura
serà augmentada considerablement, hi ha ele autora materials
del fet I el grup dele sima cómplices, que formaveri la txeca.
El p erfil dele uns i dele altres
hem mirat de donar-lo en
aquestes columnes. El lector ha
de tenir present q ue les persones enfangados en l'afer Matteotti eón alguna cosa més que
fenistes distin g its: aún, Mussolini a pare els dirigente del
,moviment, raristocrlicia de) felsismo. Hl ha. certament, en el
feixisme una part sana i ponderada, però aquesta no ha tingut, naturalment, cap inteds,
fine ara. Es el que se n'ha dit la
zona gris del feixisme.
Es probable q ue Mussolini
faci una apellacid a les classes
moderades, i que especuli sobre
el desordre que representarla
per a Itälia la fi del feixisme
de la monarquia. L'argnment de
la monar q uia, sobretot, no és
pes probable q ue Musacilini el
deixi de fer, 3 1".
•
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JUSTICIA DISTRIBUTIVA
Creiem interessant de donar
a conèixer als nostres lectora
una distribució de crèdits del
ministeri d'Instruccid pública.
Es me«, profitda pasear, de
tant en tant, els ulls pels diaris i peribdics oficials. Un hom
Pol aprendre-bi monas coses i
trobar-hi molts argumente. Poques disposicions eón, perb, tan
fecundes en alliçonaments i demostracions cosa les dietribudone de créela entre ele establiments similars de l'Estat en
les diserses contrades de la pesúrtanla.
La distribució de credit, que
ara volem donar a coneixer parcialment, ds da referent a tes
bibliotequee' de l'Estat, dins el
trimestre abril-juny, per a l'adguíele% de Ilibres. La nostra
atenció va naturalment tot seguit cap a veure com ebn dotades les biblioteques que l'Estat sonó a Barcelona, o, millor dit, la biblioteca que l'Estat mete a Barcelona, perque
no en »até sine una: la Uni-

versitària. La consignació

que

se li conceden 6a de 500 pessetea.
Tot seguit ene entra la miriositat, natural i legitima, de
veure quina consignació da concedida a la Biblioteca Universitària de Madrid. Perdona trobem amb qué la Universitat
Central té, sostinguda per l'Estat, una biblioteca per a cedascuna de les Facultats. Cada Facultat, dones, te la seva consignació especial. Ve't aquí la
indicad(' dels credite:
Ptes.
Facultat de Dret
Id. de Farmàcia
Id. de Filosofia
Id. de Medicina ....

656'25
500
968'2e
625

"

•
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t'ull de dietari
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L'ESTAFA LITERARIA
Hi ha el plagi, oi? El plagi consisteix a robar idees, argumenta, troica,

frases. Però llevat dels casos flagrante
en qué el 'ladre ha robat sane cap
mena de gràcia, barroerament, en teta
els altres hi ha mil excuses i mil subterfugis. Ningú no és original en sentit estricte; cada personalitat és una
suma de fragments d'altres personalitats... En la manera de sumar, os
l'impuls que mena la suma, Es alli
on resideix la part menys discutible de.
l'originalitat.
Die tot això per recordar eme san
relliscoses i difícils totes les qüestions
que afecten el robatori literari.
En canee les qüestions que afecten
l'estafa litereria són incomparablement
simples. Amb motiu d'un fet recent
que no és necessari esmentar, un amic
meu, escriptor, ha vist publicada una
novellets seva en una d'aquestes edicions populars que han envait el mercat atnb tina abundor probablement
excessiva. La publicaci6 ja va lasen
una sorpresa; se'n va assabentar quan
ja l'obra era iHustrada i mig composta.
Va lasen feble; va cedir...
L'endemä de la publicació de la seva novelleta, va rebre una !letra anónima on un senyor Ii Ida dos favors:
dir-li el ludid que li mereixia l'obra
i anunciar-li que els editora no la hi pagarien.
Efectivament, eh editora no la hi han
pagada. Dime: "Riscos de l'Ad; el
que ven literatura, com el que yen
mitjons, pot topar ad) un comprador
brètol o simplement insolvent, i del.
res-hl els dits".
Aix6 mateix és el que jo vaig dir
al meu amic, tractant d'eavair la un
melangia. Pesé el mar amic. amb aquella lucidesa especial que encaminen les
adversitats, em va respondre:
—Si; vendre literatura, en :J'incita,
es igual que sendre mitjons o quevisares. Pecó, en la realitat, amic men,
is infinitament pitjor. I cense que
no ho die per la petitesa del reercat
ni per Temes de la concurrencia, ni
per la ridiculesa dels preus... No, no;
Izo dic per la nullitat de la costra
organització, per la insuficiencia dele
nostres mitjans defensiu. Aqueas editorets que mhan mtafat a mi, mil que
veig, bao estafat abans e un muele
de companys d'ofici i sospito que ea
trobaran un *ere resale per estilar...
La veu es propa gad dime el peal:
cert. Pub amb quina lentitud! Amb
quina veguetet! No adquirid oonsisdada lins a tant que no resti un sol
*grima leste«. Vsust—eoralnia el
meu smie—tinb no mesa eme ea co.
merchante de miden, o de 41111,111r*.
—Probablensestutens raß—ssig fer,
vence per rehodineis del ama tanPeor—, per& qui hi harem? Baldamos el fet de entibe llamen as
Nariariai . ma inevitable eegell
eandeol, hl la *rae eme ea a*

Total
.. 2.750'00
Comparem les xifres precedente amb la xifra del crèdit
ooncedit a la Biblioteca Universitäria de Barcelona. Pedrero far les afirmacions següents:
J.' Que la Biblioteca de la
Facultat de Farmacia de la
Universitat de Madrid té ass ignada per a l'adquisici6 de 'libres la maten!' quantitat que
la Biblioteca Universitària de
Barcelona.
2." Que eadaseuna de les
Facultats de Dret i de Medieina
de la Universitat de Madrid té,
ella sola, una consignad(' superior, per a l'adquistcid de [libres, que la que te la Biblioteca Universitaria de Barcelona.
3." Que la Biblioteca de la
Facultat de Filosofia i Dletres
de la Universitat de Madrid té,
per adquisicid de llibres, gaireb é el doble de consignaci6
que la de la Universitat de
Barcelona.
4." Que les Biblioteques de
la Universitat de Madrid tenen,
en conjunt, per adquisiciö de
llibres, mes de eine vegades
mes de copsignacid que la Biblioteca -de la Universitat de
Barcelona.
No es tracta, dones, d'una
patita diferencia en favor de
Madrid; ni tan sois d'una diferencia remarcable. Es tracia
d'una torta diferencia, que
esdeve formidable si a la quantitat assignada per adquisició
de llibres, ajuntem l'assignada "Per a subscripció i ad quiquisici6 de material cientific altres ¿espeses". La Biblioteca
Universitäria de H areelona te,
en aquest concepto, una consignació igual a zero. En canvi.
la de Madrid té les següents
consignacions:
Ptas.
-Fatsultat de Filosofia . 618'75
Id. de Dret
SOtr25
Id. de Medicina
400
Id. de Farmecia
337'50
Total
2462'50
De manera que pedem aplegar els crèdits esmantats en
aquesta forma:
Biblioteques de la
Universitat de Madrid
5.212'50
Biblioteca de la Milversitat de Barcelona
500'00
Difeteneia
4.7(250
Tenim o no tenim rae de dir
que la diferencia és formidable? Dones ene (is encara pon
al costal de la diferencia entre
els credlts que, per adquisici6
de /libres, subscripcions i material cientffic, ° p ueden l'Estat, cada tres mesos, a les biblioteques de Madrid 1 a tes de
Barcelona. Volt aqul la Insta de

les de Madrid:

Ptas.
Biblioteca Nacional. . 1.250

Id. de l'Escota d'Arquitectura
Id. de l'Acadèmia de
la Història . . . .
Id. id. de l'Espenyola
Id. de l'Escota de
Veterinària . . . .
Id. de l'Escota Industrial
Id. dels Tallers de
l'Esccela Indstrl. .
Id. del Centre d'Estudis Històrics .
Id. de la Soc. Económica

profusienal..,
—Amen, Medid Un meta bus
cace 1—en eeepinv Pende, eleght.
ttatnralineatl Amena rebeVib
14 al meten Mude. El seeerae da
a len cae, el ale ea de mte.

PON eelerdla

675
250
262'50
31250
287'50
250

Statriten-

se
Id. del Conservatori
de Musica
Id. del Consell de les
Ordes militars
Id. de la Presidencia
del Directori . . .
Id. del Museu de
Ciències

brIele

125
375
100

ene

Total ... . 4.782'50'
Aquestes 4.782'50 peseetes.unides a les 5.712'50 de les Biblioteques de la Universitat de
Madrid, donen .10.474'50. De
manera que podem establir
aquesta taula per a la consignado!' i el trimestre de que partem:
A les Biblioteques
de Madrid
10.474'10
A les de Barcelona
500
Diferencia . 9.974'10
No trobes, lector, que en fan
un gra massa? I que som prou
sortosos, que anees institucions s'hagin preocupat de formar i de dotar biblioteques on
veritablement es pugui estudiar?

Un elogi llunyä
No fa gaire temps damunt d'aquestes planes urt jove historiador que sir

na am6 el psetuldnim Uds Alguer
retreia el viatge que ralemany Jeroni
Müncer fin per la Peninsula ibérica
a darreries del segle XV. Llurs impressiotis eren pintoresques i inespenades a cotones i a estones coincidien
amb els tòpics tradicionals.
L'o pióin que Ii meresqué Barcelona
i Catalunya en general era ben fa'
lagotera.
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En l'exprés de Franca ha marxat
cap a París, on trasllada la seva residéncia, el nostre benvolgut amic
l'escultor Pau Gargallo, professor
d'escultura, fins ara, de les Escoles
Superiors dels Bells Oiicis i Técnica
d'Otitis d'Art.

En Pau Gargallo ha marxat acorna
panyat de la seva gentil finesa. La
seva actuació com a professor i la
seva recent participació a l'Exposició
de -Les Arts i Els Artista" deba un

record viu entre nosaltres.
El nostre esperit Incompanya i espera que per esclatants qus siguin els
éxito que Ii desitgem i que la seva
obra es mereix, no li taran oblidar els
afectes i els enyoraments que debla a

Catalunya.

La situació a Europa
•n•n••n•nn••nn

El °anclan« liara ha dit qua

abano dol $0 eontoetara la nota de la Contaran" d'ambil»dora *obre el oontrol
lar. Be san, paré, que la Pagoda ~optaras lea »adiete«
do la dita netas en vista de la
quo ha robad d'Ilumina I de Naodonald,
IR. Thnunle ha red dsselarte•
Mona sobra el qua *a trust& a
Moquea, qua ha de ~ele da
preparsol6 • la OonterNela

Londres.
— al

abro ca es rebela e madre el pise

562'50

amat
505 lausgalial .

Nata al

0-

eirmumelat

el Memore ope neepersea
~Mear la N» pelNa4
diesen as la «Ña, my& tea
Jeseltlesetée salaz
mol& I real ••
felalelee bao fø

as
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COTITZACIONS DEL DIA 25 DE JUNY DE (24
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344
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NOTA NECROLOGICA
--

ENTERRAMENTS
• MATI

PER

AVUI

Manuel Ribera, de 45 anys, Hospital de la Santa Creu, al cementiri
Non. A les deu.
Pau Pons Monstc, de 71 anys, Casa de Caritat, al cementiri Nou. A
les deu.
Concepció Bardó Sentinella, de 73
4~3. leant Gervasi, 40, al cementiri Nou. A les den.
Assumpció Roes Ortiz, de 21 !Ilesos, Espranceda, 164 al cementiri
de Sant Andreu.
Teresa Pons Crisbert, de t2 anys,
Perill, 58, al cementiri Nou. A les
deu.
Antoni Sana Compte, de 35 anys,
Riera de Sant Miguel, 70, al cementiri Nou. A les vuit.
Joma Roma Casals, de 6o anys,
Hospital de la Santa Creu, al editentiri Non. A les vuit.
Josep A. Pujol Barrage, de 67
anys, Via Layetana, 59, al cementiri Nou. A les non.
Joan Comas Felip, de 42 anys, Camélies, 2 1, al cementiri Nou. A les
deu.
Pere Afliges Farreras, de 49 anys,
Corts Catalanes, 760, al cementiri de
Les Corts. A les nou.
Pere Matalonga Boget, de 74 anys,
Girona, 177, al cementiri Nou. A les
non.
Miguel Peiz6 López, de den mesos, Borrell, 43, al cementiri Neu. A
les deu.

C. E. Concitaban V% • • 9350

Manada Albaida Falsea, de nou
mesos, Consell de Cent, 541, al cementid Nou. A les den.
Julià Bergés Pura, de 12 dies,
Enamorats, 29, al cementiri de Sant
Andreu. A les vuit.
Bonaventura Mentagct Recasens,
de 77 anys, Aragó, 122, al cementiri
Nou. A les onze.
Júlia Bronete Boga, de 3 anys,
Amposta, 1, al cementiri de Sans. A
les vuit.
TARDA
Ramona Valls Martí. de 59 anys,
Muntanya, 5, al cernentiri Nou. A
les quatre.
Antònia Gas6 Pedra, de 23 anys,
Alegria, 4, al cementiri Nou. A les
cinc.
Pasqual Blanco Plans, de 19 mesos, Sams6, 6, al cementiri Nou. A
les tres.
Marian Surell Galt, de 54 anys,
Hospital Clinic, al cementiri Nou. A
les cinc.
Antoni Palä Borràs, de 42 anys,
Hospital Clínic, al cementiri de Sant
Gervasi. A les tres.
Maria Caselles, Moll, al cementiri
Non.
Antoni Paixerea Ratera, de 52
anys, Itera Escuder, 2, al cementiri de Sans. A les quatre.
Cristòfor 'Martínez Ricial, de 9
mesos, València, 619, al cementiri
Nou. A les tres.
Manuel

Arreas Chico, de 52 anys,

Villarroel, loo, al cementiri de Les
Corts. A les tres.
Angela Dumartin Paguet, de 44
anys. Mercè, 38, al cernentiri de Les
Corts. A les tres.

Pastillas laxants Prats
Carme Baptista Ribera, de dotze

inys, fou =aneg ada a l'avant-braç
emperre, per Un goa.
A lee ~S dele 'enyese es ben

Cluns-Scss. etiqueta verde, sie.

Francesc Torelló caigué casualment.

Es produí tuta ferida contusa a la re.
ii6 parietal esquerra i commoció cerebral..
Tia 14781 4.

bOg

g
P0
81 41anygras

Vea bicicleta atropella Salvador Be-

Sektr, de avis anys, produint-li
'lob imita a le rtgi6 enpereiIIINe a
dreta,
1116140901811141. indo»

pot seguir guardant les tapes i oportunament s'avisarà .el canvi per altres
obsequis (rellotges, plomes estilogràfiques, lläpis

tE s

omma
Ferran, 14. Casa
vanos CLAPES

automàtics, etc.), indicant-se el nombre de tapes

necessari per al canvi de
cada objecte.

1

Treballant en una fibrica de teixits, Vicenta Monterde Domingo, de
catorze anys, s'aixafà dos dits de la
ma esquerra

LA PINACOTECA
Catalanes, número 844

del 26 de juny al 25 de juliol,

EXPOSI010 DE «RAMA

ATROPELL
Vicens Bosch Vinyals, de vint anys,
fou atropellat a la carretera de la
Rabassada pel carro que menava. Presentava commoció visceral, contusions
a l'abdomen i probable hemorrägia intema, de pronòstic gnu.

En la lluita pel favor del públic porta sempre la victòria el
que ofereix millor producte i
en millors condicions econüi lluitar contra productos estrangers i acreditats i
vioner, com ho ha fet la Magnesia efervescent espanyola del
D. TRIGO, es una prova eloqüent de la seva bondat.
Divendres, dia 27, a les deu de la
nit, tindrä lloc al Centre Excursionista de Catalunya la junta general
que se celebra anualment per tal de
procedir a la reelecció de càrrecs.
Queden invitats a aquesta junta tots
els otitis que no n'haguessin tingut es. ...-rnent.
• • •
La Secció d'Enginyeria traquest
Centre realitzarà eis dies de l's al 5
de julio!. una excursió a les Altes
Valls del Segre, Pallars i Vall d'Aran. Es prega als socis que vulguin
anar-hi. que passin a inscriure's per
tot el d'a 27, a la copsergeria del Centre, on se'ls facilitarä tota mena de
detallo.

ti), , 1

I ii !1 11111,1

ip81-4
2

Rep constantment les derreres
creacions en Vaixelles, CristaIleries, Jocs cale i te, Orfebreria i fantasies pròpies per a
presento
ATENEU POPULAft D'ESTUDIS
SOCIALS
Al local de l'Atencu Popular d'Estudis Socials, carrer de la Llana, 54 ,
hi donarà una conferencia, demä, divendres, a les deu de la nit, el doctor Montanya, sobre l'interessant tema "La dona davant els grans problernes socials".

Fok FC41 • Fok - F•k
Fok - Fok - Fok Fok - Fok
------Jugant amb una nena de la seva
edat, Empor Hernändez Urquiza, de
3 anys, es trenci la clavícula esguerra.

GERMANDAT DE FUNCIONARIS D'ADMINISTRACIO
1.0t-AL
Se'ne merma que el Coneite Permutad de la Camada de PuecioLA

•880

2455

9743

14,-.q

ming

i contusions a la cama dreta i lleuge- naris d'Administració local de Catadura commoció cerebrak, de pronòstic nya, abrí que es conegui el Reglament
reservat. per a l'aplicació del nou Estatut municipal te el propòsit de convocar els
seus socis a assemblea general, tant
DE FRANC, una petaca de I
per donar-los compte de la seva acpell extra, us será. lliurada
tuació cien perqu,6 l'assemblea fixi
mitjançant el cartvi de 100
l'orientació que davant els esdevenitapes del paper de fumar
mcnts slagi de donar a la dita orgaNIKOLA o de 150 de OLAnització professional, dient-nos també
tuco El canvi tindrd ¡loe
que per als dies de l'assemblea proa Barcelona en el mesas
jectada es preparen unes conferinc,es
de juny i juliod, a les ofiper als sons de la Germandat explicacines de la O. A. F. (Via
tires de punto concrets del dit EstaLayetana, 56, i.er), tote
tut municipal, i que poden interessar
els dies feiners, d'II a 1.
en la präctica diària de les seves funEl que no vulgui petaca,
ciono administratives.
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LA FEDERACIO GRAFICA
L'ordre del cha que la secció
Barcelona de la Federad() Gräfica discutirà a rassemblea del dia 6 de jishol. serl el següent:
Primer. Aprovació de l'acta anterior ; moviment social; estat de comptes; Renovad() de la Junta directiva;
preguntes i proposicions.
Tots els gràfics barcelonins han de
concórrer a apesta assemblea, en la
qual es tractaran interessants proposicieno per a la unió dels treballadors
de les Arts Gràfiques de Barcelona
en aquesta antiga organització sindicaL

CAMISERIA

SANS
II o ci u e r ai 32
Eran asserdt ea elr3at31
"EL BORINOT"
Avui, dijous, surt el número 31 d'aquest setmanari Immoristic i satine,
com sempre amb molts dibuixos de
di f erents colors.
Aprofitan: ravinentesa de la revetlla de Sant Pere i de la diada en que
Rete celebra la seva testa major,
aquest número porta moltes coses dedicatles a Reus, sobresortint el seu
campanar, tan faunas i celebrat. Es
un número que ve a ésser una mena
d'antologia de la vida reuseaca, tipus
i costums, etc.
Entre altres coses del text hi ha ço
que segucix: Per qué Sant Pere és
patria de Reus? A l'ombra del camparrar; Sant Pere se'n va demä; Els
gegants de Reus; La festa major de
Reus; Al campaner de Reus; Per homes célebres...; Que és veritat
(algunes indiscrecions reusenques).
També porta: A l'istiu tota cuca
viu; tipus de la setmana; el coet; Sitges sur Mer; tipus i costums; Lord
tfitjons; "El nostre Pere"; La cotilla de Tarragona.
Porta, encara, la famosa secció de
sets s vuits.

RELLOTGE

ELECTION

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS
DIDETS-DUTXES. etc.

JAUME SAURET
PELAYO. 7
una alarma per haver -se trobat al
pcu de l'escala de la casa núm. 14 un
objecte sospitós, que un cop obert va
vcurc's que contenia cartró vell.
Cridem Patenció deis propietario de bars, cafès, tavernes,

drogueries i ultramarins sobre
oIl que ha disposat el governador civil al "Butllett Oficial",
respecte als pots de llauna
usats que serveaen per envasar refrescos eforvescents, car
si admeteu dels fabricants els
dits envasos podria portar-los

perjudicis considerables.

Al catres de Robador va produir-es

642/821A OE Pene:

FERR000RRIL8 8 Mil: es
Crease Mg% .

.1 rses

la ms dreta i una forta contusió a

la regid dorsal.

RESTAURANT BOYAL
Saló do Te
cada dia te dansant de 5 a do3
quarts de 8, i dinar a l'ameri, una, do 9 a II.
-

MOBLES BON

PREU

Tallers REZO
L Granado
s , 21 - Toleren 2083 A

JOIES, VERITABLE OCASIO
obJectes usats de totes olasBes. Pm tia. Tallero, núm. 41.

Benzina a 0657
Garatge Comercial Manymbert,
S. A. Passatge de la Pau (tocata
a la placa del Teatre).
Un gos mossegä la nena de 8 anys
Blanca Cadena Ponsat.
Vós tossiu. Eviten i curen
aquesta dolença amb les Pestillos Bertran, aprovades per la
Inspecei6 de Sanitat. Curen, a
més, totes les afeceions de la
boca i de la gola. Venda: Junqueres, 11, i farmàcies benassortides.

Oran Café COLON
Restaurant. Sillero. Tresillo

iliCEIITS ILII
salé per a banqueta
Propietat HOTEL COLOMB,
Societat Anbrilma
Direcció: Regia
Fonigrafts *si de 40 ~Mes.
assonila en distas, Josep
Soler, AVINYO, 1. (Entre Forran
I Cali).
Uran
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Ha canela anteriarn

Anuncis Oficials
FOMENT 'OBRES I CONSTRUOCIONS, ti. A.

BANQUERS

Des del dia 1 de juliol vinent
al 10 de4l rnateix mes, tots dos
inclosos, i endavant els dijous
de cada setmana, no festius, de

RAMBLA DEL CE111111 U.U.
Dama% del Gran Teatro MI Vea

Banca-Valors-Canri-Con

10 a 12, co pagara a la Calza
Socielat. Ronda de la Uni-

versitat, núm. a, principal, els
cupons números 59, 34 i 6, corresponents a les Obligacions de
la primera, segona i tercera
emissió d'aquesta Societat.
Barcelona, 23 de juny de
1924.-El secretari, Tomäs Rie-

I

Negociem els ca
pons venciment
de juliol
(Pimport liquid 6611 0014
ana sigui ooneout)

ra I Sane.

MIMn11111.1n11nnn11111.l0

Arm.~1•1n••111

nyors socis poden passar a recollir la
nova contrasenya per l'a y er estat anulludes les que regien fins ara.

Plats de cristall per a fruita
i per a dolços, molt elegants,
a 5 pessetes la dotzena, normis
a les Vaixellerics Lluis INglada, Rambla de les }loes, 8, i

Ronda de Sant Antoni, 5 ,

DE.MANI's El. CATALEG

Gabinete de bany, lava-

TOPADA DE TRENS EVITADA
TRES FERITS
Ahir a les set del mati, al pas a
nivell del Clot a rencreuament de la
carretera de Ribes, de poc que no ocorregué una tràgica i lamentable desgräcia.
A conseqüència d'haver agafat malament l'agulla, el tren d'operaris que
surt de rstació del Nord emprengué
la tuarxa per la via contrària. A
aquella hora arriba el tren tramvia
de Terrassa. Sortosament ets maquinistes se n'adonaren i els dos trens
pararen.
Tres viatgers, tcanent que la catästrole era inevitable, espantats, es llenç aren per la finestra. Es diuen Maria Calvet i Vives, de 51 anys; Ricard Palacio i Torrero, de 27, i Melclor Tarrida Amigó, de 45. La primera rebé ferides greus, passant a
l'Hospital de la Santa Creu, i els altres dos, lleus.

bos, WatersaidetS, ele.
Nous modela. La casa més
barata.

ISIDRE FONT

traellada el seu domicili i consultori al carrer do Muntaner,
número 309, on pensa
visitar des del primer del vinent
juliol.-Telefon: 6205 G.

tot l'istiu anterior va veure's concorreguda.
Dissabte se celebrará també la revetlla de Sant Pere i a jutjar pel nom-

bre de tenles reservades, promet veure's
reunit el més selecte i distingit de la
societat barcelonina.
A la Secretaria del Cerele, els seAOTONÖVIIES

MOLTA LLE
Ro 65 mes Que una relata del

plantes neteres que pastaren taima
necea*

ment els me

Tan tened

Dame l'embsrät: 1108-1108
comba: Valbuirdnürla, dalon 5 mora,
propis de l'eltat, desenrotlis 1 torso
II nou &der. tontnea la mere 1 Prig
poza per a un par: lene I 110
En la laetincla: 2m.
menta la quantliat de llet. FearlatO
cesselna I manteca, rere la Mire a.
0e9150triel0 causada per Failetamelj
En (armarles. Autor, dottor
patea Comercial, 0. Barcelona.

64, Ronda de San' Pees, 54
(deva na del correr Girona)

No losaba mes.
u
Preneu pastilles
TRES RALS CAPSA

L fil
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Estant terminantment prohibit per R. D. de 22 de desiembre de 1908 i per disposició governativa al "Budle.
d'envasos usats, ala
LI Oficial" de 21 del corrent,
fabricante de "Sidral" i similars, per ésser causa de
contagi d'infinitat de malalties i garantint
Pe▪ llorquinas, 8. A., la mes absoluta puresa del Sea Oro'
• nulat Efervesosnt, te entablen per rae d'higien e i ea
compliment de la Ley, no admetre la devolució AVI•
SOS, ja que el seu acredijat producte serä servit eemPre
• amb envasos nous, absolutament gratuita.
•
PRODUOTill 941100011 nAs- 111AL•Onenlint
!
•n
•
.
•
•

limire;i3
i

:altannans • amen smaroesneos
&R.C.
Veleeem.29$

Undren

Rob-Vida Min

Avui, dijous, el Reial Cercle Arastic inaugurarà al seu estatge social del
carrer de les Corts Catalanes la magnifica i espaiosa terrassa que durant

MARES
prenent

Ei Dr, Joa reins Freins

Anit pastada, al passeig Nacional,
Josep Clarä i Alsina, de 36 anys,

•

interior esp.
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DETENCIO
Anit passada, al carrer de L/ansä,
un agent de policia interrogä a Andreu Pérez, de 25 anys, i sernblant-li
sospitós engegä un tret enlaire per
demanar auxili. Acudiren una parella de la guärdia civil que es trobava
a la playa d'Espanya.

PER DESOBEIR UN COMISSARI
Ha estat denunciat 1 posat a disposició del cap superior de policia En
Josep Maria Fairell per desobediencia al comissari del cos de vigilància
N'Isidre Camps.

ALARMA INFUNDADA

ACC4011.•
Bine d'ensaya
96580
Creen t Docta. 1856'00

de /a

ES HORA EXACTA

Eviten les múltiples malaltics degudes al mal funcionament de l'estómac, motivat per.
que s'ingereixen alimente en
dubtoses condicione higiäniques. Bornes a l'Economat de
Barcelona, Rambla de Catatunya, 80, tindreu garantia del
que compreu.

•

Fer. Cataltinye 5% 0 -4
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TIMA QUE S'ElIGEll
glúries del feixisme, que sön
seves, i els avantaIrs de la revolucIó feixista sobre toles les &tres

Canta les
les

Rama. 14.—E1 president del Conscla
senior Mussolini, ha pronuncias al Senat. el seu anuncias discurs, que ha estat malt eXteaS, havent-se referit en
di a diversos assumptes.
Tractant de la qiiestie Matteotti ha
da que. caigui qui caigui, es jara justaaa.—Havas.
Roma. 24. — En el discurs penunciat
aeuesta tarda al Senat. Mussolini comenea. expressap t tot el seu horror i
inclIgnació per l'assassinat de liatteotta Dar que no pot dubtar-se de la
seva sincentat en fer aguaste; mani•-ac:ons, ja que niega ha reprovat
a..t aquest crim com els ma:eixos
faxistes. donant-se les oportunes orere perquè ripiar/1cm iossin delinguts eis culpables com aixi sha kt.
La justicia i la magistratura compliraa amb ilur deure.
Pariant de la Premsa estrangera, diu
que no dubta que el Senat s'associarà
a a seva protesta per les informacions
fantastiques i tendencioses que salan
propalat Demana serenitat i moderad:5 a la Premsa del país perque no
destorbi la tasca de la justicia i no
doni ocasió a que els enemics continuin
ea les informacions que es facilitin
per difamar ItiLz tant de dais com de
fora de la nació.
Considerant el crim des del
S •rd punt de vista poiiiic ii nega l'extraordinària importancia
que se li ha donat. L'honor de
la nació no es troba per alai:,
en joc. "Si aiai es consideres—
(Jiu — que hauria de pensar
d'un pass en el qual, despees
- uns
de la guerra s'han 20111 S
400 d'ama política, censadonals alguns d'ella? El que surreja 58 que les force s que s'anomenen esquerres europaes,
especialment les socialiates,
aprofiten la situació per organitzar avalots contra ej putas
règim terrorista del feixisina,
oblidant la sentable política
terrariata deis socialistes.
Per corroborar les intencions
del aoeialisme italià cita un artte/e sediciós de lea-director
d . P"Avanti" en el "Prayda-,
Moscou, l'apel.la
ció deis
"guatee magnifica bombardeigs
del Diana, amb que. recentment
els diaris subversius quatificaven l'horrible assassinat del
teatre Diana. Qui no recorda
aixi mateix l'odias aasassinat, i
mutilada deis marinero i VexeCtleid de Szimula i Zonzin: a
Tora? Amb la diferència que
els feixistes reprovem vivament
eta delictes comesos p ela nostres.
Agraeix la correcci6 d'alatins
Parlaments estrangers. el s
guata han manifestat molta
discreció en aquest asaunipte,
tornant al cas Matteotta diu
que no 4; qüestió de regím, ja
que toles les nacions travressaa
aauestes crisis, majormant si
te en compte que l'actual
reim italià tin gua una gènesi
r e volucionaria i tumultuoaa, les
e onseqüemdes de la qual no
poden eludir-se en tres aove de
vida, fent les nceesaari6 depuracions. En temps d'excepció es méa difícil encara que
en temps normals la selecció
d'individua honrats 1 dignes.
:.-t ”hutja les dures critiques
• zafes contra el ministeri
l;2erior, dient que all: nn hi
alltra cosa quo podrulnra i
*mimada. Hi ha qui diu que
a3tb as degut a qué m'he aparaatttast de la política interior.
' • -ra aquesta afirmada nocal recordar els problemas amb què vaig topar l'enderna de la marxa sobre Roma.
Calla englobar dintre de la
C. a nstitucia la i•legalitat come.
e ndegar novanient les aidesordenades. En quaran, a vaig }torea vaig fer tornar a
latra llocs , amb tata
aa .a00 joves armats que havien
e ntrat a Roma, i en sepval
bedieneia Mle vaig fer -desfilar
P P r daaant del rel el general
i 1 • almirall 'Iliaan di Re_
Mentre que hi ha revoluT1S, com la d'Anglaterra que
3 ;ren mig segle. La mateixa
11 , vriluria francesa, que esclatà
ii 1789, no pogua considerara. virtualment acabada fins
1870. Com pretendre que en
1924 reell nnrmalitzat iii moc unent draenradenat e l 1922?
A continuarla enumera la fe_
:landa abra del frattiarne, i afirm a que la prnsperitat As
rada aja mea gran, ronlra ço
que pretenen aquella que diuen
teta la patria mor.
Por la diariplina i per l'amor
# la patria. diu (1110, encara que
!ate, lee fraccione pantiques
m arismin. Malas la frixteta, res
i m p ortaria mentre ar aalvas la
Ilari0. Reivindica per a sil la
re ra p onsiabilitat dele resultats
do la saya política enrn apresiident del Consell, i afirma que
• Ira rerents tete no la perjudiqu e n de cap manera.
N88 a a p arlar de la !situada
Po lítica interior. reconeixent
TavetaI que t. A . Dintre de roIkt eicid. unida amh els e ,us fins
te mediata i dividida en ele simia
nne Ilunyens, hl ha la fracció

comunista. la quall ha pretas incitar els treballadors a que, amb
motiu de l'afer alatteotti, desxessin el Ireball i s'establis una
dictadura d • obrers i ramperols.
taatur no bou possible, i aixe
patent ¡loa el veritable caracter
del poble
C.ontrstaiit als ami han volgut
especular amb l'horror i la indignada da la tragedia. din quo
el Govern romo andtaa form al sen
Ilota la qual cosa ne vol dir qta'
no s'intraduciain be: modificacions qm• les circumstancies
aconsellin.
Din que no aa egoisme ni vanitat conservar tal coinandament
que no li causa mas que disque seria 1111 covard si el deixas
rrie seria un covart si el deixas
en moments tan difieils.
Es nega a la dissolacia de la
milicia nacional, perfeetament
organitzada i disciplinada. aixi
com a la dissolució de la Cambra i celebrada de noves aleedotas, que no portarien altra
cosa que pertorbacions.
Després fa una exposirió de
la situada florida del feixisme,
amb la sean excellent organitsació i la SP va acunada
Precisament, per fla seva
forca i continuant la tasca insidiosa de fa ternas. s'assegura
que el feixisme ha esta! derrotat per un tem p oral ingprevist
per desorientar l'opina). Pera
nostre partit. com p ost de guerrera condecorats. de joves ardents i purs , de treballadors
honra te. no és un pari it de criminals.
Recomana al Senat la mama
me serenitat. j a q ue és ei nlitja
palitie que representa mas ellonadament i major maturitat, i
les afarmacions que s'hi frican
tindran una gran repercussia i
influancia. tant a dintre aun a
fora do la nació.
Diu que s'es p era sue emetrà
la paraula justa, el raig de Ilum
que plani daniunt ditMia, afirman t d'aquest a manera el respecte a les Ibis. i els desigs de
concòrdia i de prosperitat nacional.
Mots senadors. alguns d'ella
venerables, acunen ami] crits
jota i entusiasme les vibrant
manifestacions de Mussolini.
qui amb aquestes paraules ha
aeabat el seu discurs.—Havas.
L'OPOSICIO NO ES VOL DEIXAR CONVENCER
Roma, 25.—E1 diario "Il Mondo",
brean de l'oposiciä, deixa entreveure
que els elements de l'esmentatla oposició no acceptaran les invitacions
a la pacificació fetes pel senyor
Mussolini en el seu recent discurs.
—Hayas.

altre

discurs

han
Un
de Mussolini a la

majoria
Roma, 25. — En la reunió
celebrada avui pela da ulata de
la majoria parlamentaria, el
president dele Consell, senyar
Mussolini. ha pronunciat un
diacura en el qual, despres de
recordar la lasca realitzada Pel
Poder. amb objecte de Iliurar a
la justicia tots els eoninimats
en l'assassinat del diputat senyor Matteolli, afirma la seva
energira voluntat i la del Govern que presideix, eneami»ada a exigir toles les responsabilitats que es derivan del fet
i castigar tots els enfriaba:s.
rar el sucreit — afegt el senyor
Mussolini — no da propi d'un
gran pole.
president del Consell recordà tot seguit cola ha circulat aquests dies a propòsit dagutes( crirn, fofa rlasse de noticies alt -urdes i fantästiquea
i corn tic peraones d'absoluta
hanorabilitat is • tia sospitar
farmar part d'una ardida "tarta
ca".
LA DEFENSA DEL GENERAL
DE BONO
Igualment del illreetim de pova
da' que has ist fartliIíria es
tat al director (101 "Corriere
Italiano - , senyar 1•'ilipprIli, un
passapart por poder unan a
essent alai que ha
quedat pelen! quo II,1 això es
absolutament fol..
TOTA LA GLORIA A ELL
EL. RUMORS QUE CORREN
Denpraa tic reivindiear per a
ell la reeponsabilltat de lote.
les mesures presea fine ara, el
apnyor Mtmeeohintt afeel que roa
ha acabar d'unn vogada amb
aqueista Inceneió do malcasa 11_
dimites del toa Planeadas; per
suposades agemcios d'informaCid, eepone les gneis el rei Vie tor Manuel havia abdleat i la

. milicia feixita pre parava un
cop d'Estat sensacional.
Toles aquestes noticies, publicades per determinada pretilsa estrangera, resulten marcadament tendencioses.
LA MALIFETA DELS LABORIS..
TES ANÜLE808
Dirigint-se després a l'oposi_
cid, el senvor Mussolini diu que
el seu diseurs d'ahir al Seaat
ha arlarit jo misil la situaeió, i
repoteix (11110 el Govern roannuarä en el sen aloa, puia—afegoix—una dimidO nostra en
aquestes eireumslaneies, semblaria que tos imposada per
aquests laboristes que es retineixen a la Cambra tiels Comuns, i que voten , per primera
vegada en la hislaria. Mutis
ruir-se en el safors inleriorA
d'un altre pala.
HOMES NOUS

Deserta: de ret00m1 ixer que el
Govern necessita /tomes nous,
ellegit s ourosament. i que agitesta morlificaria n reforma e-milla /Ida in en tornar-se a oblar
la Cal/tima deis Dimitats, sera
execulada aviat, el preaident
Consell aborda el p roblema de
la miloia naeiunaii, i afirma qua
no es pot pensar en !a seva
sim5 que maa aviat que_
(Jara incorporada en les forres
armados do la unen).
UN SOL NO PER A L'OPOSICIO
Parla
despres de les petiMiaus de los ¡In:sial:sus.
roncernent s
la tuilieia , a la dissoluoid de la Cambra, a la convoeatäria noves eleecions i
a altres &mandos formmelados.
bé per pum tus polillas o la , pela
sena representa:11s, i din que
es previs contestar senzilla pera enargicament amh un rolan(' "no".
EL PROGRAMA PER A DES.

PRES

Quant al programa per a l'esdevenidor, afegeix el senyor
Mussolini que repeteix les sevos anteriors afirmacions, és a
dir, tenir obert el Parlament i
no proposar en el suecessin cap
decret-llei, ea t' 1-1e1 contiari
la n'aldea no lineal res a feit
tornar a la tagala at absoluta
suprimir 1'1We:11:sine", pulafirant al malojx temps el partir feixisla.
LINA SITLIAClit) Ene`, DELICADA

AQUESTA OPOSIC10...

El senyor INlus.,dini fa ressaltar desairas f u l Mica! que resulta la situada actual. a eona
seqüencia de Fabstenció dels
grups que conatitucix l'oposicid, i din que d'esser nomas
transitbria. aquesta abstenció
dels esmentats grupa. la aituaeió podría ailarir-se, però que
si ros. pel contrata, definitiva
l'esmentada abstenció, el problema revestiria cert relleu i
g ravetat , dones seria prerís ;alter si el Parlament pat funcionar nomas amb la majoria. sena
tenir per res en compte ;l'actitud de les minories.
L'OBJECTIU DE LES MINORIES
El que si que és sPgut•—afee-f---és que la majoria no pot
esser víctima del "chantage" de
les alinories, car aquestes
ban demostrat, ett efecto, molt
clarament, que robjectiu final
que persegueixen amb toles
les seves ahstencions, és enderrocar el regim.
Les oposicions ja no es preocupen
de Eassassinat del senyor Matteotti,
ni de la transformació del Govern, ni
tainpoc (le la detcnció dels culpables, ni de la selecció que slagi de
fer en el partit feixista; no apunten
més que al Poder.
Estic decidit, afegi, a obrar deeididament i energicament contra
aquests maneigs, encaminase a liquidar tot el que el fascisme ha
creas ami) els scus grans esforços,
els seus treballs i fine amb la seca
sang

S LES OPOSICIONS FAN BONDAT LA CRISI ES VENCERAI

Si. pel contrae, les oposicions es
fan cärrec de les responsabilitats en
qué incurren i tornen al seu Boa,
llavors pcidra donar-se per guanyada la
QUE N'ES DE BONA L'OPOSI-

CIDI

qualset Mg:1 que sigui la
seva forma i la seva composició, pos
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30 conlestarä la ola de la
d Ambaixadors : El qua es tractä a
Cberluers i el que es decidirä a Londres
¡halls del
C.

Berlin, 25.—Els diaris, parlan! de la nota franco.anglesa
que ahir bou lliurada al caneener .Marx, diuen que esta recluta
toda en termes de molla cortesin, i revestrix eh caràcter d'una
demanant que Alemanya
faciliti la revisió de Ila Comissita militar interaliada. en ha de
Ist paeifiviteit) mundial, promelent que la (lila Comissió serä
retirada tan aviat com es pugna
Marx ha contestat que froia
saber la seva contesta abans
ich dia 30 del corrent.—Havaa.
Paria, 25.--Segons not ÍCil`S
iirribaties des de Londres aquest
mati, que en vista de la nota
franeo-britanica redactada pela
senyors Herrlot i alactIonald a
Chequera. el Govern alemany
ha decidit d'acceptar les condiciona estipulades en la darrera nota ele la Conferencia
d'Ambaiaadors concernents al
control militar interaliat a la
Rhur, i ha anunciat que notificara oficialment aquesta acceptació allana chal dia 30 d'aqueat MPS.—Havas.
ALEMANYA VOLDRIA QUE
DESARMESSIN ELS ALIATS
Paris, 25.—E1 cogresponsal
de "Le Journal", a Berlin, din
que. en el ple del CuYvern, hi ha
en Pactualitat profundes divergenciea de criteri en el que es
ieforeix a la resposta que convingui donar a la nota de la
Conferaneia d'Ambaixadors.
Els Cercles inifitars exerceixen pressia >obre el Govern.
perque s'obligui a posar, con)
a caminata al rompliment del
preserit a l'esmentada nota,
sobre el desarmarnent d'Alernamal. la de que es donin a Alenianya garanties del desarmament de les potencies aliades.
—Hayas.
ELS NACIONALS ALEMANYS
NO VOLEN LA CULPABILITAT
MORAL DE LA GUERRA
Berlin, 25.—El partit nacionalista ha
aprovat una !unció. demanant que es
descarregui Alemanya de la culpa
bilitat moral de la guerra, estipulada
en el Tractat de Versalles.—Havas. .

Declaracions de M. Theunis
a Chequers
Brusselles. 25.—El senyor Theunis
ha fet declaracions a propòsit del viatge del senyor Herriot a Londres i a
Brusselles, començant per assegurar
que aquest viatge és de molta importancia per a la solució del problema
de les reparacions.
Respecte al tractat a Chequees, el
senyor Theunis ha donat les següents
precisions:

ese-. en efecte. de gran utilitat assenyalant curte fets, criticant-los i investigant-los; la conciencia nacional
no pslria. cense cap dable, carregar
la culpa a la majoria.
CAL ESBORRAR EL. PASSAT
T.d-no a repetir que el Govern está
disposat a que el Parlament funcioni
normalment, a len que el feixisme torni a la legalitat, a purificar el partit
feixista, a practicar una política de
conciliació nacional i a csborrar el passal, pecó no ha d'exigir-se-li que renuncii a aqueas principis, que crea
sän sagrats i que ha de defensar a
tota costa.—Havas.
NOVES DETENCIONS
Roma, 25.—Segons els diaris, els
senyors Viola i Malacaria, inculpats
de complicació en l'a55umpte Matteotti, han estat recentment detinguts a Mila.—Havas.
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Primera: El senyor Macalonal no
proposi de cap manera l'evacuació Militar de la Ruhr. Es parta, en cansa,
de modificacions en rocupació a realitzar mes tard, segons un ida del

general Degoutte, a petició del senyor
Natura. Peró cap d'aquestes modificacions es rcalitzara abans que Alemanya comenci de pagar.
Segona: S'entendra per pagaments
d'Alernanya no sols la remesa d'obligacions. sinó que aquestes puguin ésser
collocades en els mercase com a valors
perfectament aeraociables.
Tercera: França i Bélgica cessaran
d'explotar ecanämicament la Ruhr quan
aquesta garantia sigui transformada en
una garantia general del Relata per
haver començat a realitzar-se el pla
Dawes.
Quarta: Els aliase tindran les garannes derivades del projecte Dawes
i a mes a mis garantid politiquea
precises i ben definides, previ acord
entre els aliats.
Cinquena: No es proposa cap modificació ni diacussió del Tractat de
Versalles.
Sisena: Els aliats servaran el control de les Hines ferroviäries estrategiques.
Setena: prosseguma el desarmament d'Alemanya amb tot el rigor, i
mes tard solament. la Societat de les
Naden, curara d'aquest afer , quan
el pacte de seguretat fraseo-belga hagi
entrat en el quadro internacional de
convenis i aliances.
Tals són les seguretats i promeses
donades pe/ senyor Herriot al Govern
belga.—Havas.

El que es tractarà
a la conferència de Londres
Brusselles, 25. — L'enviat especial de l'Agencia Ha yas anuncia que
Belgica ha acceptat ja participar en
la Conferencia que se celebrara a
Londres el dia r6 del próxim mes de
juliol, per establir les mesures mitjançant les quals serà portas a la
práctica, sense pèrdua de temps, el
pla recornanat pel Comité Dawes.
Aquesta contrgténcla Micha un carácter interaliat, i no chi introduiran
modificacions al Tractat, que per
tant continua en peu.
No será necessari convocar cap
representant alernany perqué ratifiqui l'acceptació sense reserves que
el Govern del Reich ha donas a la
solució proposada pels tècnics.
Els treballs generals de l'esmentada Conferéncia quedaran previament establerts.
La conca de la Ruhr no sera evacuada fins que Alernanya hagi donas proves de la seca bona voluntat,
mitjançant ha concessió de garantice
de que seré executat el pla Dawes.
Qualsecol que signin els termes
del Reich a la nota de la Conferenen qué quedi redactada la resposta
cia d'Arnbaixadors, Bélgica está no
menys resulta ‚inc Franca a reclamar que el desarmament d'Alemanya es realitzi estrictarnent en els
termes prescrits en el Tractat —
Hayas.
ELS EE. UU. 1 LA CONFERENCIA DE LONDRES
Washington, 25.—Sembla que el
secretari d'Estam, mister Huglies, no
assistirà a la Conieracia interaliada que se celehruà a Londres el vinent mes de julio!.
Es dubta si assistirà a la dita conferencia cl general Dawes.
Els Estats Units, desitjosos de
contribuir a l'arranjament definitiu
de la situació europea designaran,
no obstant, un representant perque
hi assisteixi. — Hayas.
LA PRORROGA DELS ACORDS
Alfa LA MICLIM
Dusseldorf, 25.—En tina nota que
publiquen diversos diaris es declara
la prórroga per un Periode de tres
cu quatre setmanes dels acords
concertats amb la missió interaliada de
control de fabriques i mines que,
com se sap, expiren el dia 3 0 d'aquest mes.—Ilavas.
VAGA META1.1.1*TIGICA A LA
1111111?
Dusseldora 25.—El cornissari
l'Impela a la Rubia enearbusear soillei nn al conp eral
aorgit it la indatatria
talla:relea. ha rosolt. :ale os
prorrogui fins mt 1925 la vala
desa dela acords existent s, on
els quals os preveo principalment l'augment de la jornada
de !rehala
Ilion :pm la sentencia del tri.
Inicial a t • bitiatl fou lionialoaada
ni. os tlana P0111 a segura la
dod l artn ' i d,' la vaga P ar ;11
primer de juliol.--Iltivas.
UNA SESSIO TUNWIATOSA AL
REI(iIISTIdt
Berlín. 25.—Parlant do l'assassinat d'alguna revothiriona_
ris, tut ex-ministre que hacia
portangut al gahinet
adopta una actitud piaaaseadu_
ra, la qual cosa dona Uno n un
gran esohndol, produint-se una
vorltahle batalla entro socialistes i nacionallatee,—“avas.
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AVUI CONTINUARAN LES DELIBERACIONS
CONSELL SUPREM DE GUERRA, I SEGURA- MENT A DARRERA HORA DE LA TARDA ES

CONEIXERA LA SENTENCIA
Mg*

Reunió del ple
del Suprem de Guerra
Madrid. 25. — A les deu del mati
sala reunit el pie del Tribunal Suprem
de Guerra i Marina per veure i fallar
en els processos seguits contra els
generals Berenguer i Navarro.
Sense interrupció, les deliberacions
es prolongaren fins a les vuit de la ni'.
Després d'esmdrzar seguiren la tasca,
havent-hi dues suspensions de deu
cinc minuts.
Per raons explicab les ens Astenia'
de tota mena de comentarla A darrera hora de la tarda acudiren al Ministeri de la Guerra nombrosos
nnlitars i particulars del general Berenguer, desitjosos de coneixer la sentencia, cas que es falles Hi haala entre els concurrents el general
Saliquet governador civil de Santander, que espera a Madrid el fall per
tornar-se'n a la capital muntanyesa.
Als nombrosos periodistes que esperaven els digné el general Weylet
que no s'havia arribas a la votació,
perque no havien terminas el sen in;
forme el consellers sobre la causa.
Demà, a les den, tornaran a reunir-se els senyors que componen el
tribunal, i a jutjar per l'impressió del
general Vil'alha les deliberacions
s'acabaran fins a darrera hora de la
tarda. La sentencia s'espera amb gran.
expectació.

El Consell del Directori
Madrid, 25.—El president irrten i del
D rectori, almirall Mapa, en tornar
del Palau de despatxar amb el Rei,
ha reunit el Consell a la Presidencia.
Ha dit que avançava la reunió perque aquesta tarda, alguns dels vocals
del Directori es propasen assistir a la
Festa del Sainet, que tindrä lloc al
teatre Apolo.
EL NOU CAP DE LA CASA MILITAR DEL REI
Els periodistes s'han entrevistat al
Palau amb el nou cap de la Casa
militar del Rei, general Caralcanti.
Despees d'agrair les felicitacions que
eta repärters ti dirigiren, els digné que
en el seu nou cacee donaría tata mena de facilitats a la Premsa, vers la
(mal sent gran afecte.
El cap de la Casa militar sortint,
senyor aflans del Bosch, féu al Rei
la visita d'acomiadament.

La dimissió
de l'alcalde de Madrid
L'alcalde de Madrid. senyor Alcocer, va dir als periodistes que era
veritat que ahir presentå la dimissió,
ocre, que el general Magaz, en nom
del Directori, Ii pregà d'ajornar-la
fins que torni a Madrid el marques
d'Estella.
PER AT.S DIRECTO/1S I)E
CAMPS AGRICOLES
Madrid, 21. — La "Gaveta"
publica les següents disposicaons:
Reial ordre assenyalant la
quantilat de 250 pessetes, cometa part corresponent a l'exere id trimestral de l'any Pron?)_
mic de 1925, a citan rin aras directora de oarnp agrícola (pm es
mencionen. entre els m'ala hi
ha ela sonyons segrwat
Jüan lionet i
inostre de
Castellsera (Melada'.
Poro Pujol. presilent 1101 Sindicat Agrícola de Perelada ( G iromtt'. encarregat del • anlp per
ft. O. de 27 de mare darrer.
Itamon alorey, mestre de Benisalom Belenes).
Salvadar Sunver i airaent,
rnest re de Santa Margarida (Baleara).
Jaume Hnnaiz Taltavull, mestre de Sonrervern ?Balears).
Enric 'romas i Gabriel. mestro dr Giliscuani (Lloyda•i,
rETicio PR() LLENGUA ESPAXYOLA
Madrid, 2 5.—Signat per un
cantanar de personalitats de la
literatura, el teatre i filtros expressions te l'Art, aniti elevat al
Direeteri un document en el
qual es. (lentana quo sigui portada a la praetica la iniciativa
del senvor Desehamps, consistent a ¡matar anualment cinc. o
sis niilions do publiracions sepanyo!m+ a 211 mil rednettions,
hibliotoques, ateneus,
casinos i alt rea ama"
culturivls de la resta del nnan.
ami no hi van nula eosa que s'oh,
timarla initjaneant una desposa
insignifietint por part de Pl.:sial, la 'lengua i la cultura espanyoles.
ADHESIO AL CONGRES
CIVIL
Madrid, 25. — El (Usa de la Facultar de ('iencies Mediques de la
laniversitat de Buenos Aires ha trames al doctor Recueces la segiient
manteada:
"Al senyor president del Collera)
Medie Civil. Time l'honor de dirigir-me al senyor president comunicant-li que el Cansen direein (Vaqueta Facultat ha resolt adherir-se
al Congrès Medir de la seca digna
presidencia designant delegas., els
prolessors doctors Enric D. de Mane
Alexandre Caballo, Lluis Agote. Faust
Troje, Carles Robertson de la Valle
i Pere J. de Irijo.
Faig vots pel major èxit de/ Confites, i presento al senyor presiden el
testimoni de la meya cansiderició
distingida. — Juli Triburon, Alexandre Galindo.*

El Consell organitzador del Celagris es dirigeix a la darse medica er
panyola dient-Ios que una de les C.»
ses que han destranyar els professional, estrangers és d'advertir que a
Espanya no s'enscnya Higiene ni iespecialitza en funcions de carnal.
La casse médica espinyala hauria
de 5:Alienar dels poders públec, la
creació de l'Escola de Sanitat, car
del contrari lauem un Ibais pape -na
medicina curativa, però haurem
vergonyir-nos en demostrar el nostre
endarreriment en medicina previsiva
i en medicina social.

ANUL.LACIO DELS NOMENAMENTS DE PROFESSORS DE
NAUTICA.
Madrid, 25. — La Gaceta publica
una R. O., la wat dispositiva de la •
qua: diu sial:
Article primer. — Es declaren nuls
i tense cap valor ni efecte els nomenaments de professors ea prometas Je
lea Escales de Náutica, feas contraer
lid els preceptes del R. D. de 16 de
setembre de 1923 i 28 de maig de 1916,
dictades pel ministre dinstruccid pú-

blica.
Art. segon. — Els professors eld
nomenaments de:s guata restin anullais en virtut de ço que es dispara ea
l'anide anterior, que hagin exercit
seva catedra durant deu anys sense
interrupció i sense nota desfavorable
de cap mena, seran considerats can
interins i compresos, per une en l'article 17 del R. D. de 6 del que som.
DETENC/0 D'CN FARMACEUTIC A SARAGOSSA
Saragossa, 25. — El larmacèutic Alexandre Castillo fou
dotingut i deixat en Iliberlat
provisional amb motiu d una
denfincia que presentaren en
contra seu alguna dependents
de farmacia que havien fet una
recepta en forma ininteligiale,
i a restabliment de l'eamentat
senyor la despatxaren cense cap
inconvenient. En la recepta es
demanaven guatee ampolles de
morfina.
MORT DEL DEGA DELS DEGAXS DELS ADYOCATS
Burgos, 25. — Ha mort
jurisconsult, degà dels degans
de col.logis d'advocats d Estenya, En Frederic Fernändez Izquierdo, afilial al partit republicà.
Figura molt en política. i
1873, despres de traainfar ia
República, loa alcalde popular,
i mes tard regidor i diputat
provincial.
ELS PETROLIS DE PORTO
PI
Madrid, 25.—La "Gaceta" publica una R. O. de Finances, la part
dispositiva de la qual diu aixi:
a) Que es conced éixi a ia Societat 'Mercantil "Petróleos de Porto Pi", domiciliada a Barcelona, la
installacie al port de Porto Pi (Baleara) d'un dipòsit comercial circutuscrit a la coaocació de sis sanes
d'uns 5 00 metres cales de ca'ouda
cada un.
Im) Que les operacions a efectuag
s'entendran de magatzematge de:
gasolina, petroli, olis, lubrificants, i
en general tots els olio minerals d'in>
portarle, i les d'envasats i canvi d'envas i barreja en determinats casos
d'aquesta mercaderia sempre que no
es t'ad variar la naturalesa aranzeläria de les mateixes.
c) Que aquesta emitat resti obligada a reintegrar a la Hisenda de

les despeses que ocaaioni la intervenció i vigilancia del dipòsit de referencia, a tenor de les prescripcions
del Reial cierres repetit, i
d) Que la vigilancia d'aquest dipòsit i la seca intervenció estigui
assignada a la Duana de Palma, de
la qua l es designara el personal necessari per als serveis que exigtix
aquesta comissió.
L'UNIFORME UNIC DE
L'EXEROT
atadrid, 25.—De Guerra, R. O. convocara un concurs entre els fahr!.
Camus nacionals per a presentació

mostres de panyo i roba de cotó
amb destinació a la confeccici de las

niforme tinic de l'exercit.

Els lladres a Madrid
Madrid 25.—A pie dia els IladreJ
trencaren el vidre de l'aparador d'una
joieria establerta al carrer de Preciados, número 26. Pel forat tragueren diversen joies amb estoigs i altres de soltes, i alguna objectes, valorats rota en uns centellara de pesretes.
Després del fet fugiren.

Avisos dels consolats
El cònsol general d'Edwin» a
Buenos Aires comunica que el sebd t espanyol Ramon alaei esti rechis a l'Hospital de las Mercedes,
per suposar-se'l dement.
El cònsol d'Espanya a Perpinya
comunica la mota de la súbdita eapanyola Margarida Rovira Saltarla,
natural (le Trullans, provincia de
Lleyda, de vint-i-quatre anyt, »Me
ea. criada, filla de Franca« i Baria.
ocorreguda a l'Hospital de Pupilo&
el d'a 20 de maig proppassat.
MASA DE MOTOCICLETES
La Gaseta publica una niel
ordre autoritzant el senyor
me Salvatelle, p residen!. %IX
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740k PROTESTA PER LA CREACEO D'ARBITRIS . •
''r •
1 . •Davant la protesta' produlda
:»er la creació dels arbitris mu-. ;taicipals, que venen a restablir
" Tirnpost de consume. s'ha re»II que l'Ajuntament de Madrid revisi ells acords adoptats.
UN SECRETARI AGRESSIU
Badajot.—E1 secretar; de l'Ajun. tament d'Alconera sortí de redilici
.municipal a la plaça del Poble amb
-[
tan revòlver a la mä, amb el qual féu
'
diversos trets contra una senyoreta
de familia distingida i contra un
.agutzil de l'Ajuntament. Tots dos
resultaren ferits.
. , Els velos volien linxar l'agressor.
NOU REGIDOR
..•
El governador de Madrid ha
•
.nomenat regidor de l'Ajuntament madrileny al senyor Alfons Ramlrez de Arenan°, marques de Eneinares. per cobrir
la vacant de la t'el-Melad el senyo4 Selgas.

1

•

Naufragi

d'un vapor

Ferrol. — Comuniquen de Viveros que ha naufragat el vapor copanyol "Alfons Cierras -. El capit à general del Departament ha ordenat
que els alteres de vaixell Camil
Càrcer i Joan Garcia surtía cap el
Iloc del -naufragi per obrir una inforniaa0.

LES NENES DESAPAREGUDES
Sintabla que Ola pogut comprovar
out- el pare de la nena desapareguda
Angeleta Cuevas, que ra poc residia a París, ha desaparegut de la
capital francesa. Es realitzen gestione
-. ;ter esbrinar m és a Madrid una dona
que habitava mis voltants del carrer
erHilarien Martínez i que des la desaparició de les nenes abandona la seva
casa. La mestressa Mariana Escalera, acompanyada del seu borne, va
estar anit passada a la Direcció de
Seguretat i al despatx d'alguns alts
caps de policia.
CONCURS
- La Junta directiva del Cercle de
Bailes Arts convoca a un concurs per
á l'execució d'un projete de lápida a
f,a memòria de l'insigne mestre Tomas
&Ilion, concedint un premi únic de
.r.
' me pessetes.

;

DISCURS DEL CAP
DEL DIRECTORI A GRANADA
Granada, 23.— A la revetlla que
s'ha celebrat al palay de Carles V, a
la qual era esperar el general Primo
de Rivera, hi assistiren mes de dues
mil dones abillades amb mantons de
Manila. A les deu arribé una caravana automobilistica procedent de
Motril. amb els Sometents d'aquella localitat i elements pertanyents

a la -Unión Patriótica".
Al passeig del Saló es reuniren els
Sometents de Granada, de Montes°.
do, Alnuitiecar, Motril i d'altres.
També es reuniren al mateix 'loe
les comissions de la "Unión Patriótica". Davant d'elles hi havien llurs
respectius delegats governatius.
A les onze menys vint arribé l ' infant don Carlee amb el president del
Directori, acompanyats de les autoritats locals i els vocals del Directori.
A les dues de la tarda s'ha celebrat
a l'Alhambra Palace räpat que les
representacions oficials de la provincia han ofert al cap del Directori.

L'alcalde de Granada, marques de
Casablanca, oferí el banquet.
El general Primo de Rivera ha començat agraint el banquet. Creu que
els que han presenciat l'espectacle consolador d'aquest mati han de telar confiança en resdevenidor. Nosaltres tenim aquesta confiança i cree que interpretem aisi els desigs de l'infant,
del Directori i de la nació. Actes com
el d'avui ens compensen d'altres molèsties que hem sofert.
No he pas d'anunciar quina ha esiat
robra del Directori; aquí hi ha la
'Gaceta" que parl per nosaltres. La
tasca mis eficaç és haver provocat
a repintó espanyola una reacció que
nes portará a la regeneració del país.
El temps que el Directori ha d'estar
en el Govern, el marcará l'organització civil que sorgeixi.
La nostra actitud te justificació en
el mateix jurament que donärern a
la bandera, perneé aquest jurament
vol dir defensar i salvar la patria.
Aquesta ha estat la nostra acció, que
axa havem de metoditzar, organitzant els Sometents, que encara que
en armes, representen la defensa del
dret que es el que significa el lema
catali: "Pau, pau i pan".
L'exircit, la marina i l'esperit del
poble romanen fidels al nostre lema
i han demostrar a Cádiz quanta fe
tienten per la nostra empresa.
Voldria que tothom veiés l'esperit
d'unció religiosa que ens mou, perque
•a q urgt a unció religiosa és necessària
per a la patria. com la que ene ha
.dut gvui als peus de la Verge
,Angúnies.
Estem a la meitat
volem arribar al final de la
C ostra labor per fer d'Espanya una
aaci6 gran i poderosa.
A continuació el rector de la Universitat prontgleii un discurs. dient
Aue la Inés gran aspiració de la Uniaversitat granadina es la glorigicactó
.del pare Manjon i la creació de l'Ins's time . Matgonia.
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L'AJUNTAMENT DECIDEIX PUBLICAR LA SEVA
OBRA DE CULTURA
COMENCEN DE SENTIR-SE LES CONSEQÜENCIES DE L'ISTIU TAMBE COMENCEN LES VACANCES D'ALGUNS SENYORS
Continuant els tes setmanals
i delibmants que. celebren en la
In és absoluta intimitat eis seto vuit senvors del Consell dels
lien de l'Ajuntament, atril% a
dos quarls de sis de la tarda,
s'asseierett al Vollanl 'Je los
taultites plenee de pastes i del
fumejant refrese„junt anib unes
guantes piles do. papers diversos per cobrir l'expedient.
Entre els clistingits senyors
que assistien a la reunió es
parla de moltes coses i segurament-110 tonim cap 11101111
per (lid-dar-11e i envara que el

l'nguessin no on n lublariemsie la bona i la mala administraeió de la ciutat.
En aquestes. i essent ja les
vuit del vespre. hora decentissima. es decidí d'aliar a veure
Peteele del saló de sessinns del
Nott Consislori, degut al tiratintes del difunt taut roan mala guanyat senyor Falques.
En ésser a l'esmentat saló
la primera decisió que es prengur fou anomenar l'arte sessió
públiea i fer-nc el simulaere
amb tots vis vis i tots els uts
fino al pum qm. els mes vius
haurien agafat. Llegida, o
insinuada l'acta de la sessió anterior, i cellebrada com calia,
s'entra al
DESPATX OFICIAL
que en podriern dir també l'escola dels heIl s oficis. però que
de bells avui no en té més que
dos, un del senyor Camp demanan' permis per anar a Santa Coloma des del 15 de juliol
al 15 d'agost. i un a r ltre del
tinent coronel senyor Alvarez
de la Campa dernanant Muenda per mes de cine dies per
assumpt es marcadament particulars.
I es passiv a explicar corn havia d'anar això de
L'ORDRE DE LDIA
en la qual, després de multes
coses d'estiu no es veu cap inconvenient prrqué la Conipanyia del Metropolitä eonstrueixi
les dues estat ions de la Diagonal i el carrer ri . Ara g ú. però posant-li unes condicions literäries tals, que el senyor Maura
no les hauria pas posades millors.
Arribats a la qüestió de la
Cultura. es decideix destinar un
romanent do 262 50 pessetes per
la putolieaci,3 fascieles en
blanc de divulgacin de l'obra de
JmItura que rmilitza el present
Ajuntament. que no cal dir que
a resemps que present és un
present.
Es destinen després 2.500
pessetes per comprar inportantíssims doeurnents de saldo per
a EArviii Ilistbric: 1.000 pessetes per material tecnic d'armes_
tes ofirines, i 2.500 pessetes per
fotografies, gravats. dibnixos,
ett,etera, per alustrar les publicacions del ttitat Arxiu.
Es decideix lambé obrir un

concurs per proveir quererla
dues places de mestres i mestresses agregats per substituir
els que en els esmentals ehrrece ceceen el 31 dp

Finalment, i perqué es vegi
que Eljuntament no té especial
aversió per les Henal:les vives,
s'acorda subveneionar amb sis
mil pessetes l'Institut Fiances;
amb 4.000 la Societat italiana
Dante Alighieri. perquè puguin
donar sense massa sacrifici
classes d'amhdds idiomes a les
cinc esculco professionals.
No ral dir que s'han aprovat multes nitres tioses. St aixf
no tos, podriem titilar cii present Consistori d'excessivament
primmirat, apreciad() ben lluny
del nostre judici. Ara , que les
coses aprovades ni ens int eressen a nsaltres, ni interessarien
ele nostres lectors ni. si tani
busquAssirn, tampoe interessarien la eintat. I es per aquesta
causa que ens apressem a dir
que toeä un quart de non tr,obant els conveliere en les minora disposicions ner tocar la
camptineta, el dos, i encelar el
vermut que ja. s'esperava.

NOTES INFORMATIVES
ELS TREBALLS PRESENTATS
AL PREMI PELEORT
Havent-se adjudicar per l'Ajuntarnern el Preali Pelfort, es
tiontuniea a les persones que
prengueren part en aquest contreballs de les quitas
no han estal prerniats. que poden retirar-los de les ofieines
de la Gomissió de Cultura. miti att r ant la presentació del resguard corresponent.
L'ARBITRI SOBRE LLOGUERS
L''.\lcalilia retorta als contribuents per arbitri sobre lloguers, que sollicitaren el pagar/0ml anual anticipa! i le Ilurs
quotes pr a l'exereiei eco/Mi/tic 192l-25, que /mutan de fer
efeetiii el rebut ole l'anuttlitat
que compren el (lit exervici
ettonómie, ii sigtut l e e l prialer
de juliol de l'any actual a 30
do juny de 1925, a les oficines
n le Reraptaciii (placa de les
011es, 4. principaU, del dia 1 al
10 del präxlin mes de julio',
quedan i cense efecto les sollieiluds d'aven ç rls rehtits de les
mutis no estiguin satisfets en
el dit termini. S'adverteix al
propi lemas que vis que no haguessin formalitzat envara la
petiritl tlel dit pagament anticivat,ieutritil fer-ho a qualsevol de les oficines de retintes
fías dissabte vinent: amb itivä
s'obté un descompte del 6 per
100 sobre la quita i la soy a .
inalterabilitat. encara que vanN j i de tribulació.
DE L'ESLLAVISSAMENT DE
"l'ERRES', DE FA POCS DIES
Per llover-se produit una en-

geZ2gelitae:32•Z3M

Un frasco de

N

(

POR

Ptas. 3,50
podré usted adquirir en todas las farmacias, a más del tamaño familiar,
que se sigue vendiendo a 6 ptas.
La «Sal de Fruta» ENO es indispensable en todo
hogar pan; combatir indisposiciones, dolores de
cabeza y estómago, descomposiciones, diarrea,
mstreflimiento, inapetencia, impurezas de la Sangre y otras dolencias
DESDE HACE MEDIO SIGLO LA

"Sal de
Fruta"

n

TRAG E

("Fruit
T4O

Salt")

MAIN

TIENE UNA CIMENTADA FAMA EN TODOS
LOS PAISES POR SU ACCICW

Purificadora lawante Refrescante
CONSULTE A SU DOCTOR
estmotaten
J.C. ENo IMTED
LOPIDI»

1..:'")
P' •

ngierSesOWCIZNOM
Cemooemseel:

Ande«. Relea

*m'Ud MIL Sertelisaa

e.—SITUACIO ATMOSPERICA GENERAL A
LES 7 DEL MATI. (Observaciona d'Europa, Nord
d'Africa i l'Atlàntic, rebudes per telegrafie acose fils)
A les costes occidentals d'Europa s'ha establert
el regint anticiclbnic, donant lloc a un estat de bon
temps general a Espanya, França i nord d'Aírica.
Les úniques rones de cel nuvolós es troben situades actualtnent a les Illes Britäniques i a Itàlia.

d. ESTAT DEL TEMPS A CATALIIIIya,
LES 8 DEL MATI. ( Observado= de 18 Zara a*
temológica catalana, comunicadas per tembo;
El bon ternps (.3 general a Catalunya, dones el cd
és seré a tot arreu i els vents son fluixos i de direcció

variable.
La temperatura máxima ha estat de 3 0 graue a
Flix, i la mínima de 5 graus a Puigcerdà,

ORONICA JUDICIARIA
LES VISTES

Scoold primera. — Hondoldl.

—Abir ItiuguiS lloe la vieta
la causa seguida poi Juljat
EAudiimicia contra Joan Castells i Vallits, proeessat per bornicidi ile• Marta Socias. 0110.
Joan Ctistells.
de 40 anys.
casas , sostenia relacione
'les amh Maria Socias. Vie11111. i
habitava arnh ella al carrer Stil.
jis de Sant Pero. 85, primer, segima.
A les un ge del mati del dia
d'antes, el prorossat esperé la
seva amant ui l'escala de l'esmentada t'usa i (pian ella torna
de la plaça l'agredí a ganive_
produint-li vuit ferides.

La defensa ha practicat una
prova molt fttrorable per al
processat.
El fiscal, que qualifica el fet
tiorn eo»stilut tu d'un deliele
d'homicidi sollicitä per al Cas_
tells
peim de 14 anys. 8
i un dia de roclusir.". temporal i 3.000 pessetes d'inoternnitzaeia a la familia de la víc-

tima.
Secció segona.--Ha romparegut (tenis Ginonez Navarro.
conductor de tramvia, processal per un delicti, de Insions.
El dia 6 de novembre de 1921
el processat litigue tina discoscii atith Josep Pascual. i per

fer-li entendre l'assumpte do_
nä un cop de manivela, causant-li lesions fine trigaren a
mirto 38 dies.
El fiseal ha dernannt per al
proces e at la pena 1Ire quid re ist'sos i un dia d'arrest i
de 76 pessetes al lesionat.
Reculó quarta.—Slia vist una
causa per lesions contra un altre conduelor de tranivia ano_
quo
menat Pasquel
(tina eotxe atith velm • itat exressiva i atioprillä una lartrana que menava Eraneese Gardesperfettt es
riga, produint-di
.peSertes.
per valor de
El fiscal dernana per al processat la multa de 125 pessetes i indemnització de 415 pes-

setes.

ASSENYALAMENTS PER A
YI

AUDIENCIA TERRITORIAL

-e, a las 7 de./ aiati):
ß Vadt... ,......,ß.t<1.t.hv,:.-, es dARCELONA. (Sondatae,
-,r,Altitud, metrea:
250, 500.
1000, 2000, 3000.
Direccia:
NE. NNE. WSW. W. W.
Yelocitat, metres per segon:
7,
6,
12.
2,
3,

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Hores d'observaci 6: 7, 13 1 zis norma
Barennetre a zero i al nivel' de la mar: 7663, 7 054, 7659. — Termórnetre sec: 229. 250, 237. -Termbinetre humit: 181, 21'o, 198. Finmitat (ce ntessimes de saturació), 6o, 68, 68. — Direcci6 del
vent: E., S., SSV. — Velocitat del vent en metres pe r segon: 3, 4, 4 . — Estat del cel: seré, quasi seré. —
Classe de núvols: cirrus, cirrustrats; cirrus.
Temperatures extremes a l'ombra:
Máxima: 252. — Mínima: 172. — Mínima ar ran de terra: 16'3. — Oscillaciä termométrica: 8'o. —
Temperatura mitja: 212. — ;lignosa, d es de les 7 hores del dia anterior a les 7 llores del dia
de la data: o'o rnilimetres. — Recorregut del vent e n igual temps: 78 quilbmetres.
vedar dels planys, i el Jutjat de
l'Hospital instrueix les oportunes dil igencies per treure'n l'aigua clara.
LA NIGROMANCIA
PROGRESSA
Al Jutjat de guärdia fou presentada una denúncia pel senyor Ende
Fahrer, manifestant que treballant en
una casa en construcció ii lesaparegtié nlisteriosanient de l'armilla, que
tenia penjada allí a la vora, la cartera, que contenia 1,500 pessetes en
bitnets, contraces d'obres i nitres
documents.
El senyor Fahrer sospita, però,
que un dependent seu, anomenat
Joan Tomás, säpiga alguna cosa del
misteri.
PER CORRUPCIO DF. MENORS
Ha ingressat a 1a Presó de dones.
a disposició del ¡unjan de l'Hospital,
Luisa Sánchez Lario, acusada de corrupció de menors.
EL JUTJAT DE GUARDIAvui rellevaré en el torn ile guär
dia el Jutjat del Sud, el del districte
de la Concepcii,, secretaria d'En J.
1..eún Ogayar.

contra t'osen Viñas Martí ,
Vieh: Incident. A. Pons contra D. Costa.
Sala segona.—Llevda: Inrident. Josep ('.ova contra Ajunlarnent de Lleyda i advoeat de
Incident. E I s
Tramvies de Bareelona contra
Flamme de Barcelona.

AUDIENCIA PROVINCIAL

Hospital: Un Menten( per estafa.
SeceitS usuitirta. — ConeepriO:
I l n oral roer olanys o r onlva .1nfoni i tut tlf re per le_
sions contra Anloni Sarriols, i
dos per velara 'til ra Pau Cuadrene!) i ltsnuutuu Sahorrido.

Crònica dels
. hr j ats
FOU UN ZERO EL CULPABLE?
Sembla que si, sembla que fou un
y ero de mes amb ums ciunplice que
tenia de menyx llionradrsa.
Un individu anomenat Pene Puertas es presentis al Banc de Valors
Crédito, de la Ronda de la Un'versital, a cobrar un xec al portador per
valor de .zoo m. setes. El cobrador,
que tirria mirar e f xec un sic distret i amb un vidre de multiplicar,
en comides de :no pessetes n'hi dona
2,ono, i el Puertas, amb iota la t.or malitat , se les einbutxacä ben content.
El fet fou denunciat i la policia
;d'ir detingué el Puertas, que logressä als calabossos del Jutjat de guärdia. •
L'acusat nega que se li llagues
Iliurat les duce mil pessetes i el caixer ho afirma amb el mes comrno-

ealornees amb què Eauditori va
mostrar el seu entueinerne Iif,ren ampliar el programa amb
dues composicions importants:
"Polonesa", de Liszt. i "Sobre
les gles del cant". de Mendelssohn-Liszt.

MOVIMENT MARÍTIM
Vaixells entrats

Vapor angles "Glenmoor". de
Bombay, amb càrrega general.
Amarran moll d'Espanya E. Con.
•
• •
signatari, Enberg.
A la sala d'audicions i fe la
Vapor espanyal "Mont Sant", de
enea w,rnür donä Ii senyorpta
Ceuta, amb di-re& general. AmarMarta 'Teresa Pelegrí un recital rar moll de Portero. Consignatari,
de pian o , que atraque selecta Mallol.
Concurrencia.
Vapor espanyol "Cabo Tres ForLa ernyorela Pelegrl va frr
ras", de Santander, amb cärrega geadmirar les seves excellente neral i 6 passatgers. Amarran moll
condicions en Lotee les obres
Rebaix. Consignatari. Ibarra i
del programa. integral pel -Pre- del
Companyia.
ludi i fuga", Barli-Liszt: la -SoVapor espanyol "Rey Jaime Ir.
nata" mímela" 9. Mozart: "Noeturn. Polonesa i Prolutti". Cho_ de Malló. ami) cärrega general i 2t,
passatgers. Arnarrat moll de lbs'
pin; "Dansa espanyola-. Orarallo Consignatari, Comp a ny ia
/lados , i 'C"urtlohn".
Transmediterränia.
La distingida pianista trin
Vapor espanyol "Santofirme-.
null aplaudid:1. i rehii les fe..
viles, ami) carbó. Amarran moll de
eilaclone del pnblie que attmli
Ponent Nord.
peroltar-la.
Llagut espa to-el "Concha Gallart". de Cullera. anih tomäte2s.
Vapor espanyol "Nernrod". de
Ccrunya, amb explosius. Aniarrat
moll de Pement Est.
Vapor danès "Mjolmir". de Rei c a rtee, ami) bacallà. .Amarrat moll
dc Muralla. Consignatari, Entere.
Vapor italiä "Nfassaniello". de
Va exhaurint-se el termini asse- Marsella, amb càrrega gehcral.
--dat per a la confecció del Cens 1 Amarrat mol! d'Espanya E. Consignatari, Ramírez Germans i Delelectoral nou. Cal témer que un
gado.
nombre considerable de ciutadans
Vapor francés "Mont Ager. de
no seré a temps crinscriure's. No
Marsella, ami, eirrega general
Tots els veins que a horro d'ara Amarran inoll de Sant Bertran , Conno hagin rebut el butlleti d'u:set-1p- signatari. Salvador i Companyia.
Vapor naliä "Cimarosa". de Triesció han de reclamar-lo al "sereno"
del seu carrer i l'hi tot segun te i escales, al/lb cärrega general i 7
passatgers.
Amarran moll de Bard'haver-lo omplert, sense esperar
celona S. Consignatari. Ramos.
que el passi a recollir a dornicili.
Llagut espanyol "Maria". de CoSi el "sereno" es nega, per qualsevol motiu, a facilitar els butlIctins llera, amb tomätecs.
I.lagut espanvol "Trinidad'', de
d'inscripció, cal rr.clamar-los a les
oficinas del Cene (Bruch, 112, xam- Valencia, amb càrrega general.
( rà a València).
Els butlletins d'inscripcid sért individuals. Els caps de casa han dompur i signar els dels ahsents temporalment.
En omnlir el burilen, cal tenir ben
present que es tracto d'un document
oficial de l'Estat. Es elemental que
DE
de la reducid, d'un butlletí no ha de
UNA
DONA GREUMENT ÀR0poder deduir-se l'opinió política del
PELLADA PER UNA BICICLETA
ciutatdä que l'ha omplert.
Dan d'omplir el butlleti d'inserí>.
Anit passada, a dos quarts d'oeut
bou auxiliada al Dispensan i del cairel
dó:
Els barons que durant l'any 1924 de Sepúlveda, una dona anomenatla Pectina Villalta, de quaranta tui anys.
faca 23 anys o mes:
Les dones solteres o vfdues que habitant al correr de la Riera Alta. 4«
durant l'any 1924 facin 23 anys o que fou atropellada per una b:eleta
que guiara Josep Mestres Templai de
mes.
1 les dones casades que per llur si- vint-i-nou anys. que viu al carnet dt
tuació legal no estiguin subjeces a Margarit. 17,
l'autoritat del rnarit.
La S'illalta presentara fractura de
la clavícula e:e ntierra, fe-ida cmtusa al
saafl
cap i lesions a diverses parts del ces.
de pronästic greu.
El Mestres bou conduit a la Del'
L'ES,I)EVEN I NI EN . 1' clE-NTIEIG gaciú de policia del districte pel evär.
dia tu% Rudesind \icen.
CINE.MATO(111AFIC
DESGRACIA
gap
CollSeum.
l'empresa
en
pees i1leS0S SIC lit erva
Anit, a les nov. fou auxiliad a al
s'ha manifestar a PalDispensad de Sant Gervas.. Catire
el
t• iti la del seo
López, de vint-i-nou anys, modism
d'Europa. no satisfeta anob
que im agafada pel trolley del tramAlinguls en aquesla
via número 333 en trencas-se aquest
l'orada amb les superbes proi desprendre's. E/ jet ocorre gnè
/medro], del Pu ograrna
d'altres. a darrers de lempira- carrer de Tuset.
i, j i Cus deeitleix a presentar la
Presentara una ferida contus a 6
gran novel a% einomatogralica costat dret, de pronentic reservar.
"P la si igrama"
jt mh la
film en relleu de sorprenent
amenital. l'estrena del qual tin(Ira llar atitiesla farda.
Plastigrama agradarit a tothont i molt nit"s als aficionats
a luí f .gra timu, que veuran
Alimente VEGETAMOS
quelcom que representa tul esper a
fort- gran , i que obre un nou
Casa Sorribas,
hotitzó al ja ben popular esLldria, 62 i 03.
peclacle del cinema.

X.

La

inscripció al

Cens Electoral

Sala primera. — Universitat
Desahuiti. Hormenegilda Mignott

Vicis: l t i oral per danys contra V"erns l'asfalte.
Seeei ó segona.—Universitat:
Un oral per contraltan contra
Joan Casanovas. i dos orals per
flirt contra Franeese 3Iasiä i
Joan Albacete, respeet ivament.
lercern.—Strol: Un
Sec u'
per lesione contra Josep
un nitre per estuure contra Manuol Narria. i tus 1i • rrer per PS111fa mollea Elisa Oehoa,

ENO s FRUIT SALT1

1\11:1E0tiOLULiti.; Vk. CATALUN A
Di a 25 d. Jtirn y de 1924

senvors tinents rEalealde."
•

Sei'

MARK

1ie3oa8, zd de juey di.

n•n,

primera.— Drassanes:
l'n oral per estafa contra Juli

SALDE FRUTA"
-kane

suleiada de terres que redUeix
periSlosament la rasa propera
al carril. del Carril, l'Alcaldia
ha receptat de la Companyia
del Ferrorarril de Sarrià l'immediat arranjament del desmunt del ferrocarril prop del
pont i del baixador de la Ronanova.
. PREC
Nota de la Tinència d'Alcaidia del districte VII:
"El regidor jurat senyor Joaquim Mundd, el qual actua com
a tal als districtes segon i
suplica els vetas que desitgin
fer-li aIguna.peticid per eserit,
que dirigeixin llore instäneies
a les dites ofteines amb la nema dirigida "All concejal jurad.," Pll lloc de "Al teniente de
alealde", ceta es feia fina ara,
excepto en els casos en que el
ve' tingui el propósit de fer
realment la peticii, a alga dels

WrInnfW2

EL LECTOR DIU.„
Senyor director.

Em cree anib el doure de fer
constar co que encara no s'In
neeessari de
eornbalut i q uo
ter-ho ell gran 11111111'ra.
Iraila d'aquests pianos
de "manubrio" que van pele
, • arrers i fro‘iSIOS de Jazz-liand
eomplet. intorpretant llaa sardana o l'immortal eant de L'emigranf" i d'all res. Quina sensnob', poden produir . aquests
eants interprelat s Pll 1111 d'aqueAle ";nstrunientals"?
F.s hora (1lle se • il parli.
Antoni Palau

••••n•••
1n1n•••
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La Música
ASSOCIACIO INTIMA DE CONCERTS
SALA MOZART
La go r nt. 1, :• ;111 1. , !:1 .1litugaritla
Chala I Urgiré al st q i t • iirree ioncena sessid de la "Intima". que
resulta extraordinäriament interessant.

Artista dotada de les loes admirables facullals que poden
eoneúrrer en un tutrt tempera_
ment musit . al. la senyorela
Chala les avalora encara amb
una liwatin perfeeta que li perniet manifestar-lee (llenan-0W,
imposaul-se el Sell ami amb
forra de les e oees ben *11101111adre i sineerament scritides.
Sens dulde aquesta jove
artista una de les nust res millore pianisles. i en la ses .s. rd a
que ens retorno. en la qual b-iltlaren ma g nítienment els setas
brin all 4 . 1 1uri1;511g1

Id

sell 11011i, une

donados les

qualitafe une posseeix. encara
hnutt fEnngstoonnlar.
rn Pro g rama serids i 11011
fria/ fi serví per friomfar
amurra ennintela: "Coneert italiä", Bach; '"Sonata" op.
11ü111Pro 3, Beethoven; . finprompin" on. 99. nfimero 3,
Schubert; "Seherin" nit.
Mendelssolin: -Balada" op. 52,
Falla
Chopint "A111111111211 "
"Clair de Irme". Debussy; "Citen
Petroriehlia". Stravinetty.•
En totes aquel:les obres roa_
Watt la senvorela Citada una
tasca excctlent, f les ovacions

12(11 rerd

aya
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1111 Hin CICUTA 1 RANA

LI

(Segona etapa, 364 quiliknetres)

ROMA BELLENGER GUANYA LA SEGONA ETAPA :: BOTTECCHIA CONSERVA, PERO, EL PRIMER LLOC DE LA CLASSIFICACIO GENERAL
L'ETAPA HA ESTAT QUELCOM ENSOPIDA.
BOTTECCHIA NO ACONSEGUI DESTACAR-SE.
FRANTZ I VILLE ALS LLOCS D'HONOR :: JANER
I OTERO GUANYEN TERRENY
El lector coneix ja els noma dels
primera arribats a Cherbourg, final de
la scgona etapa de la volta ciclista a
França.
A les dues de la matinada del dia
de Sant Joan 137 corredora prengueren la sortida a L'Havre; entre els
que no han sortit figuren Deabets,
Van Hecke, Gobillot i Normand, els
dos primera per malalts.
L'etapa constava de 364 quilòmetres,
i en cornençarda eta corredors alto
prengueren amb certa calma. Però a
una cinquantena de quilòmetres de la
sumida, passat Gaudebec, Francia Pelissier sofreix una rebentada ele neumätic i trencadissa d'una roda, i diversos dels seus rivals voleo aprofitar aquesta circumstància per prendre
avantatge a un dels favorits; la cursa s'anima. Francis Pelissier cerca
qui pagel deixar-li el que Ii manea,
pecó abans no ho aconsegueix han
passat deu minuts. Canvia la roda i
es llença en persecució de l'escamot
cap. Emitan, que hacia lambe sofert
una rebentada, l'acompanya, i poc a
poc els dos corredors van escurçant la
distancia que els separa dels davanters. A Rallen, o sigui 35 quilòmetres més lluny, el retard queda 'tedia
a la meitat. Al control de la potenció
esmentada hi arribaren en grup quaTanta corredora; Francis Pelissier i
Fantan arriben cinc minuta després.
Al cap de pocs quilämetres de possat Rouen, Francis Pelissier, que ca.
pitaneja un grup de ciclistes que ha
anat congriant pel cansí, torna a sumar-se a l'escamot del davant un van
els "anos" menats per Botecchia, Pelisaier (H.). etc., etc.
A la pujada de Moulineux, Bateecha s'escapa junt amb el seu compatriota Enrici, guanyant tot seguit uns
quatre censa metres a l'escamot davanter; Enrici, però, no és de la talla
de Botecchia. que sen va tot sol, perseguir per Masson, Mottiat i Buysse,
que primerament atrapen Enrici i després Bottecchia. Aquest petit grup
continua a boa tren sense aconseguir
no obstant prcndre un avantatge decisiu a la resta del grup principal, i
al cap d'una dotzena de quilómetres
el gros dels corredors encalça el petit
grup, continuant aleshores la cursa
sense interés.
Pont Audemer i Honfleur (159 quie
lärnetres) foren passats sense cap variació. L'escamot davanter e5.1â integrat per trenta cinc corredors, i el
tren no és pas massa ciu; si algun
corredor queda rerassagat per qualsevol incident, pot amb relativa facilitat reintegrar-se a la davantera.
Seliier, el belga temible guanyador
de Paris-Brusselles, té pana de neuelátic, persa no passa res. Repara i
encalça altra cegada l'escamot.
A Dices sur Mer, segon control de
ravituallanarnt, Bottecchia, que té interés en avantatjar els scus collegucs,
aprofitant la confusió del rnoment
tracta d'escapar, pecó Jacquinot, que
el vigila, salta al seu darrera, i al cap
de poc ja tothom és en marxa, i continua la cursa amb monotonia.
A Caen els ciclistes es presenten al
control tots en grup, suprimint-se per
aquesta causa la formalitat de la sig-

natura.
A mida que arriba el final de Vetapa es repeteixen eis intents de des•
prendre's, iniciara ara per un ara per
altre dels concurrents. En passar
per Arromaches (255 quilòmetres)
restamos davanter esta formar per una
trentena de corredors, perb en arriosar a Carentan (309 quilòmetres) ja
és que qui
f7/ii ha una quarantena,

no ha anunciat
el seu triomf a

mis qui menys ti ganes d'arribar primer (sic).
Peris el cop de coll final no ha donar resultar, i en elitrar a Cherbourg
sis bornes es disputen a l'esprint el
primer lloc, seg.iit de dos escamots
separata per unes dotzenes de.metees.
La classificació de l'etapa es la
següent
1. — Belienger rancesX, de Noysile-SeC.
2.—Ville (francés).
3.—Frantz (luxemburgués).

FUTBOL
SABADELL-BARCELONA
El F. C. Barcelona celebrara diumenge vincnt el partir de clausura de
la temporada, disputant al Sabadell la
possessió de la Copa Palau de la Moda. Per tal de sortir-ne victoriós, el
Barcelona presentarâ un magnific
equip.
Durant el descans se celebraran
proves atletiques, i abans de començar
el partir se'n jugara un altre entre
quarts equipo del Barcelona, que es
disputaran la Copa Gran Metro.
L'ASSEMBLEA DEL COL.LEGI
D'ARBITRES
Madrid, 25. — Amb assistència dela
delegats de tots els Collegis d'àrbitres,
Ilevat , els de Biscaia i Guipúscoa,
celebrar l'anunciada Assemblea.
L'absencia deis primero es deu a
que consideren illegal l'Assemblea, i
Ja deis segons, per manca de diners
per al desplaçament.
Es dirigiren dura ataca contra Contreras, amb motiu dels nomenaments
d'arbitres, tant per als partits de cany

311111•11•111BBIBBBIBIBBIEBIBIBBIEBB•B11•111•11111Blit,

▪ POMPES FUNEBRES

Pela

Federació Espanyola de Futbol.
Els candidats eren Colina i Llovera.
La votaci6 va produir un empat de
quatre, que va decidir Comer, president, a favor de Colina.
Es tractä, després, deis arbitratges
dels partits de campionat, prenent-se
un acord que seri sotmis a l'aprovació de l'Assemblea
Proposen els ärbitres que els equips
puguin posar-se d'acord fina a sis
dies abates de l'encontre, i cas que
coincideixin, la representació nacional
seran eis representants dels
excloent-ne els dos directament interessats.
Naturalment, ala?) es refereix
marta de final, semifinal i final.
Finalment. es procedí a Velecció del
Comité, el qual està formar aixi:
President. Colina; secretad, Frederic Larrafiaga, I tresorer, Antoni Car-

EXCURSIOrii8mE

CENTRE EXCURSIONISTA
RODA MON
Diumenge . vinent efectuará una excursió a Santa Cristina, Blanca, Castell de Sant Joan i platja de Santa

Cristina

Partit de desempat, darrer
da la tempordda d'enguany.
CENTRE D'ESPORTS DE
SABADELL
contra
FUTBOL CLUB BARCELONA
A les 4: final de la Copa
"Gran Metro". de quarts
equips.
A la muja part: prosees atlètiques.

cec.
BIPISMIt

4.—Jacquinot.

5.—Huyvaert (belga.
6.—M ottiat (belga).
El temps controlas per a aquests és
de 14 h. 34 m. 31 s.
A continuació arriben Sellier, Gerard, Lemay, Cuvelier, Fontan, Degy,
Alavoine, Curte!. Huot. Riche, Bottecchia, Muller. Corle. Dejonghe, Inglelacre Ayme, Heusghem, Buysse, Scieur,
Tiberghien.Baterlemy, Pclissier (H.),
Bruñeras, Valezza. Enrici, Beckman.
Goethals, Vertemati. Masson i Pelisice (F.). Regeix per a aquests el
ternas de 14 11. 34 tu. 55 s.
Continua després l'arribada dels
registrant-se temps diversos.
Janer es classifica en 61
i Otero, en 68.
Bellenner, el guanyador de la senona etapa, entra en possessió dels dos
mil francs de la prima Gibbs; quant
al pretni de 1.50 0 franca que el reglament otorga al primer arribar nauta de partir entre els altres cinc per
als quals ha estat controlar el mateix
temes. S'aprontara, però, dels tres
minuta que el reglamcn concedeix al
primer arribat.
Roma Bellenguer és el guanyador
del circuit de Par:s i de diverses etapes de la Volta a França. L'any passat anä al davant de la classificació
general des de Luchan fi g s a Sables
d'Olone.
Malgrat bree arribat posteriorment,
Ottas;io Bottecchia conserva el "jersei
groc", ja que la suma dels temas
controlar per aquest corredor és, encara que de poc, inferior a la del líder
de la segona etapa.
Les noticies que rebern de Janen i
d'Otero ens arriben amb considerable
retard. Ara hem sabut que Janer a
la primera etapa va trencar una roda
que hagué de canviar. Essent aixi,
gairebé podem felicitar-nos de la clansificació que aleshores va obtenir.

a Se& fintares que aquella testa
despertara en ele amaras del volant,'
aliso id gestion a tatasfactbriameat.
perque els propietaris d'aquell pintaren paratge arrangin llora passeigs
perque des del vinent mes de julio)
els autos puguin fäcilment còmodaturnt ascendir fins al cito del taró del
Reig, esplèndid esguard natural des
den es contempla un meravellós panorama de la Costa !levantina i de la
Plana del Valles, amb Montserrat,
Montseny i Pireneus Per i0712.

eionat colo iss a 'adultas:R*8a istges especial, per i faeampat.
Com que Cottrerai es traban absent de Madrid, no ha pegue defensar-se.
Malgrat ala& ?acorde tuspendrel
de tots els sets drets, i que la Pede.
ració del Centre obri la corresponent
informació per depurar els fets.
Cas que resultes culpable, el càstig
era indefinit.
Es procedi des prés a la designa%
del representant de l'Assemblea en la

NOPOLIS
¿PER QUE?

La segona sessió de /a present temporada se celebrà diumenge al parc
del Polo Jockey Club.
La primera prova era el Recorregut
de Camp (militar), 2. 000 pessetes, amb
15 obstacles a saltar (màximum 1.2o
meres), i comptant cada falta per un
augment de vuit segons en el temas
total. Deis dinou cavalls inscrits, deixaren de presentar-se'n tres, i dels
que faren el recorregut se'n retiraren
cinc, un d'ells per caiguda tense consegancies. Notnés 2 feren el trajecte
sense cap falta, essent la clasaificació
la següent:
"Barrote". mistar pel tinent J. Garc ia Fernández. 1 ria 59 s. 2-5; "Acalorado". pel tinent Manuel Serrano,
2 m. 4 5. 1 - 5; "Zapatillero", pel ti:TM N. Martinez Hombre, 2 In. 17 s.
4-5; "Aco.bado", pel tinent D. García
Fernández, z m. 19!. 3-5; "Diestro",
per N. Martincz Hombre, 2 m. 35 5.
"Zapatilla", pel capitä E López de
Letona, 2 M. 51 s. 3-5; "Zapatazo",
pel mateix, 3 m. 4 s. 4-5; "Cliché",
pel tinent Serrano, 3 /n. 32 s. 4-5;
"Olaidoso", pel tinent Ferran Bcrtran
de Lis. Al primer li fou atorgada
una copa oferta pel marqués de Lamadrid. vía-preside:ir del Pata
Després da l'acostumat desean, cs
féu el Recorregut de Caça (Ci.:111.2.000
pessetes, amb rd obstacles i sois sis
cavalls, dels quals se'n retiraren dos,
classificant-se els altres tal com segueix:
Copa del Juras a "Madiran". del
senyor Antoni Pa!au, per Alfred Sana,
2 nl . 8 s. 2-5: "Ah", deis senyors
Herrero-Magdalena, per Josep Herrero, a rn. 15 s.; "Meseta", del sesor Alfons Jurado. pel mateix, 2
23 5. 4-5; "Gallopary II", de V. de
la Cruz, per M. Serrano, 3 rn. 18 s.
4-5.
Avui es disputarà la tercera sessió
amb la Copa Barcelona, i divendres
hi l'aura una sessió extraordinaria. per
compensar la de diumenge passat, dispuntant-se la Copa del Rei.

Capieleshe

t's 1,11,1

DE FORA
MONTBLANC
Dinmenge passat jugaren un partit el F. C. Montblanqui i el F. C. Servii, guanyant els primera per 4 a 1.
Eis gols del Montblanqui foren marcara 3 per Palau i l'altre per Gómez,
en aprofitar una de les innombrables
passades de Palau.
L'equip guanyador era Malet, Gallardo, Cendrós, Coses, Porta, Roca,
Mascras, ßl. Gómez, Palau, Guarro i
Judi.

»YES MIMOS
(»tirante horco: Esglesia de
Santa Clara,
Mores d ' erposicid: De dos
quarts de deu del matt a dos
quarts de 'aun de la tarda.
— Con de Maria: Avui es
fa la visita a Nostra Dona de les
Gräcies. a Sant Pero.
— Adoració Nocturna: Toras
del Santissim Corpus Christi.
— VeNles en sufragi de les
¡animes del Purgatori: Tor de
Jesús Salvador.
ESGLESIA DE SANT VICENS
DE PAUL
Dia 27.—A dos quarts de vuit,
Misas de Comunió general. A
les deu, exposició de S. D. M.
missa solemne amb sermó pel
reverend Paro Cristbfor Gornals. C. M. Benediceid i distribucid als fidels dels tradiclonals ciavells del Sagrat Cor. El
Santfssitn quedarà exposat tot
el dia a l'adoració dels fidels.
fent vetlla l'Apostolat de l'Orad& de Sant Vicens de Paul.
Tarda, a dos quarts de set:
Rosari, mes dell Sagrat Cor, sermd final de rodavari, pel reverend P. Manuel Binimellis, C. M.,
processó per l'interior del tem
ple.
PARROQUIA DE SÄST PAU
DEL CAMP
Demà. divendres, festa del
Sagrat Cor. confessant i combregant 1 fent oració pel Sant
Pare, es guanya indulgencia
plenària.
A les set. Missa de Comunió
general, tot seguit exposició del
Santissim Sagrament. !fletantes
del Sagrat Cor, acte de consagrad& benedicc16 i reserva.
A les deu. missa solemne a
càrrec de la familia Ametller;
es cantarlo una missa a veus,
aeompanyada d'orgue i instrumentad& serrad, panegfric del
Sagrat Cor pel reverend mossen
Josep Faura, pbre.
PARROQUIA DE SANTA MARIA
DE JESUS
Demà, diada del Sagrat Cor
Jesús, a les vuit, Missa de Comunid general i plätica que dirä mossän M. Garriga, rector. A
les deu, solemne ofici amb exposició del Santfssim, qui resfans de manifest fins acabada
la fundé, de la tarda.
Farà els sermons de matf
tarda el mateix predicador de
l'Octavari. reverend P. Rius d'IC.
gualada, O.

°loe, espinad
reguda cosa loteillea
tantee oom Ala
aquesla edite:
L'Agrupsold

Barcelona ha orgaalMat

audiel6 extraordinärla da Mi
danes per a domé, divellINII
a les deu de la venia, ai ist
Comtal, a cense de l'urdí
tada cobla La Principal de Cm
8$ de la Selva, i dllisabter
28, a les deu de la vetlla, es;
altra audició al Parc muniet
pal de Sant Cugat.
La mateixa cobla está eerl
tractada per celebrar la fest'
mejor de Gavà, els dies 22 i 3
d'aquest mes i I de juliol
nent.
• ••
Avui, dijous, a les deu de
vetlla, se celebrarà una audiei
de sardanes al passeig do Sao
Joan, núms. '70 i 72 (entre Ar&
g6 i Consell de Cent), omaní
zada pel grup sardanfstie Ra
fel Casanova,
Nota. — L'audició que ests
va anunciada per al dinext
passat al carrer del Bruct'
xamfrà Diputaci6, tindré
al mateix !loa demä, divendreti
a càrrec del grup sardanist
Rafel Casanova i cobla Catbalb
nia.

Els Teatree
TIVOLI

Per tal que cada nit pago
anar al cartell fa preciosa opa
' dispo'
reta "La Bayadera", abs
sat per a demà a la tarda l'es,
trena del sainet 'frie en tras at.
tes, Iletra d'Ives Mirande, i
sica de Manuel Ivain. "Seis per
sonajas en busca del divorote
obra que a Paris, amb el tftold
"La bouche”, ha batut el reeori
dels èxits.
L'obra, crue seré presentad:
amb tot luxe, serä representad;
per les gentils primeros tiple!.
Laura Pinillo i Teresa Saavei
dra, pel gracias actor «mi° Peü
Moncayo i els principals
ments de la companyia.
NOVETATS
Aquesta nit, a les deu, ami
un interessant i variat prógra;
ma, tindrä lloc en aquest teatK
el festival d'homenatge a la Re
pública Argentina, al quid as
sistiran les autoritats.
La companyia de Gregor
Martínez Sierra. en la qual fi
gura la genial Catarina Bäree
na, desenrotllarà el programa
BARCF.LONA
El simpàtic primer acto
Jaume Artigas, demà, diven
dres, celebrar el seu benefic
amb uns programes altamen
suggestius.
A la tarda es representan
"Lecciones de buen amor", i
la nit "De corazón a corazón'
obres en les auals el tova actor
secundat per la seva esposa Jo
sefina Díaz. realitza una bri
ó.
llant creaci
Dissabte a la nit, revetlla
Sant Pere, es representaran le;
dues comèdies "Los millones d
Monty" i "Cuando florezcan lo
rosales".

Essent molts els clients
i amics que, estranyats,
SANTA COLONIA DE QUERALT
Es jugä un interessant partir entre
ens han preguntat per
el primer equip local complet i una
que no hem utilitzat
selecció del Barcelona. Els equipa, a
les ordrcs del scnyor Maten, s'alineaper a la nostra proparen ami:
ganda el gran triomf
Santa Colonia: Roig, Canals, Estalella I. Carreras. Esralella II, Santaobtingut per Studebacana; Balcells, Pont, Orobiig, Carol,
ker en la carrera d'InGual.
F. C. Barcelona: Uriach. Segarra,
dianepolis (reputada la
Catarina; Canyades, Gebete, Sabaté;
Fenés, Ravell, Sampere, Gutiérrez.
m é s important del
Va ésser un gran partir, ple de juman), volem fer consgades emocionants i d'entusiasme per
part dels jugadora en la hulla.
tar, una vegada més,
Venceren els recala per 2 a o.
que essent el nostre criasomo
teri definit que els
ESTALVIAREU
triomfs que s'Atenen
Lä comissió que ha portat a
cap el Carnet Sardanístic de
TEMPS I DINERS
amb cotxes que no són
Barcelona, amb la eooperació
empresa
rigorosament de serie
de diferente entitats sardanistes de la nostra ciutat, com
no tenen importància
també de sardanistes, avui, diS , a des deu de la vettla. cemb
iOU
Cafä
per als compradors
lebrarä una selecta audició de
condensada
sardanes al carrer de Floridad'automòbils, TO T A
blanca, xamfrà Borrell. a cärVEGADA QUE EL
rec de la molt aplaudida cobla Principal Barcelonina, la
COTXE QUE ARRIqual desgranarä un boote programa.
BARA A LLURS
Donat a que aquesta audiei&
GOYA
MANS NO POSSEIRA
aUTONIOBILISFIE
aixi com també altres que en
Després del grandiós exit-eb
1
.
70
Ptes.
pot
té
en
perspectiva
la
dita
comisSUSPENSIO DE L'APLEC AUTO"Su desconsolad,
LES CARACTERISTIsid és per al sostenirnent de mic de l'obra
MOBILISTA DE MONTALEGRE
rindicat Carnet, s'espera que esposa", la companyia del gra
QUES DEL GUANYAcids actor Valeriä Lean prepar
Enguany, diverses circumstäncies
assolirà l'èxit que es mereix.
per a aquesta nit l'estrena d
• ••
DOR, no hem cregut- han aconsellat la suspensió de l'Aplec
l'obra de Carles Arniches i Es
automobilista de Montalegre, que teAvui, dijous. el Foment de
que convenient presennia lloc tots els anys el dium2tge sela Sardana de Sans donarà una tremera, 'La dichosa honra
dez",
obra en la qual en Ledo
tar aquest triomf al púaudició de sardanei al carrer
güent de la f esta de Sant Cristäfer, a
la simpätica Aurora Redond.
de Sane, davant del carrer d'Alla font que aquest Sant té dedicada a
blic com una prova del
colea, a cärrec de la cobla Bar- aconsegueixen un gran be.
la Colònia Bosc de Montalegre. Per
que és capaç de fer un
cotxe Studebaker dels
i que per al seu ús li ofeBlues arrumes altssmatas 12/411 Oe
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Veses.—Na reaccionat notablement aquest gra, pretenent l'oferta directa a 33 pessetes. Podria ésser que 'qu'A
genere s'enfiles, ear les novas de la reata, sobre tot a la Segarra, sön pèssimes, ja que es diu que no en colea* nt
una. També de Navarra diuen que serä migrada la collita.
Faves I favons.—La impressió de la collita novella mes aviar ha servit per encarir-les que no per devanar el Mas
preu, la qual cosa vol dir que enguany aniran cures.
Arrds..—áfaritinguda l'oferta, resta als preus do 87 i 08, no ereient els consumidora d'aquest gra en cap=
de moment. 'Si cap variació he de registrar-se morfi a base de la crillita novo, a la qual tardatem encara un sic
bar-hi.
Morese.—Es: va vendre ahir un regular tonellatge de 32'50 a 33 pessetes per oent quilograms. De tardatra31
els valle% assenynlats, podria encera nielmar-se un xie el preu, ja que si be san abundoses les areibades,
notables les sortides, per entrar a l'epoca del son regular censura, els propera mesos d'gost i setembre.
tharrofee.—Ilan rebaixat Bula§ vonedors ele preua daxaut les asombrosas arribadas d'aquesta paseata dha.
que als mereats de procedencia els presta edn enlairats, aqul hi ha relativa calma en aguo« genere.
Ferratgee.—Bi ha demanda d'elln, per la temeina que mes ondavant, eom que escaasojaren, es amustiado*
Efectivament, els pagesos, sobre tot ele d'Urgell, N'O pon queixant- se llargament del poo rendiment que enguail
amb la Milla.

▪

▪

▪
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ESPECTACLES
EA-TRES

Temporada d'istin
Companyia cbmico-draml.

procedent del teatro Eslava,

0110110 , estrenes: IMMons, VI
I darrer capitel; Moran de
pany; "Los palmes • Culta brava",
arlantació de la sarsuela que Porta
Cl tnateta Mol; La porta tonada;
l'aguaras manicio!. Dlumenge, Mi:
llenita% femenina, per 'romea moltela; Un aura de Inmaturo

actriu:

..-.Froi..e+.04••••••••11444491

Catarina (emana

4~4414144•444444»*•4441.

Avui, tarda, a un quart de

COLISEUN1

tics dirigida per

Gregori Martinez Sierra

— —

rrera setmana. Avui, dis. a dos quarts de sis de la
a. Butaques a 2 i a 150.
Darreres
OURRITO DE LA CRUZ
• fundó en honor i benefici
la eminent aotriu Concepció

de Madrid; primera

Català

sis, Matinde popular. Darl era representació del nou i
brillad espectacle La linterna mägloa. t. L'autor en
busca de sis personatges. 2,
Les nits de C.iboure, Caneó

Mi HERMANO Y YO
,estrena de l'obra dels Quintero

VARIEMOS,
r la beneficiada i totes les
senyores de la companyia
mä, tarda. darrera de MI hero y yo. Nit, estrena de Po-

en tres artes, d'A. Focs,

a

Eminencia i Värnonos.—Dis_
te, Revetlla de Sant Pece, 2
res, 2.—Dilluns. comiat de la
panyia i benefici de Simi
so. Es despatxa a comptadu-

interpretada per Catarían
Barrena. 3, Cadascú i la seva vida. .1, Don Joan a la

Pampa. Nous tangos argentins per Spaventa. Pericón
ballat pels al tistes
nacional
a de la coinpanyia.
Nit. a un
1 quart d'onz e . Gran festival
g
e
d'bornenal a la

REPUBL1CA ARGGENTINA
patronejat per les autor).
tate. t. Salmantina, per la

companyia ir, Martínez Sierra. 2. Poesia escrita expressament per Eduard Marquina. Estrena de la meravel/o.,

TEATRE TIVOLI
Grandiosa companyia d'o.
ponlas I revistes de doses
Joan Cadenas, procedent
del Testero Reina tildarla,

sa pellicula Torres argentinas. 3. El inunbleg Una vida
, de mujer, per Catarina Bar.
cela; Don Juan en la pampa. Nous tangos, per Spaventa. Perlofm nacional. Divendres, reestrena de El pavo real.
Es despatxa a comptaduria

de Madrid
dijous, tarda, a les
cinc. Primera representad()
' en tarda de dia feiner del

I
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grandlds axit

"..44444~444444«44~44er

Teatre Barcelona

La Bayadera

Companyia de comedias
DIAZ-ARTIGAS
dirigida pel primer actor

Nit, a un quart d'onze: L'obra del dia

Manuel Di« de la Haza

La Bayadera

I
„ Avui. dijous, tarda, a un

Cada nit

LA BAYADERA
Es despatxa a eomptaduria
%ffloss
36•44~0~
„..."......=.44+
Gran

Teatre Espanyol

131

grosa i Lecciones de buen
amor. Nit, De corazón a corazón. — Dissabte. tarda,
El sueño de Kiki. Nit, Revetlla de Sant Pere, rartell
extraordinari: Los millones
de Montl i Cuando florezcan

LA CAMPANA DE GRACIA

los rosales,
.4444444444114.44144•4444%

•

EL FILL DE LA MARIETA
de
acte primer
MARIA ROSA

1

M, nema divendres larda:
LA dono,'

40444~4144444~111140-.
ELDORADO
Oolleau de varietats

Nit, 1 cada tilt, l'exIttis:

LA CAMPANA DE GRACIA
o
EJ. FILL DE LA MAME»

TEATRE COMIC

Notables t'ah:tules

Debut dels exe'entries

ELVIRA ANO SILAN
balls russos

Suecas del famas artista
CHESTER
el xinès plegable

Exil de la forniosa dansa-

rina

MARGARIDA DIAZ
la e mi-

nent artista

CONSOL HIDALGO

t",

Selecta I exclusiu repertori.

•rit7U1

Esplèndida presentac16
Denle i cada dia:

TEATRE NOU
,Companyia delprimer actor
ere Segura. — Dijous. tarda,
de juny. !Maques primera,

CONSOLACIO HIDALGO
61,14444-s-e4-z-60+34.4.14.444411/
—

C1NEMES -

80 cèntims, Totes les al tres

Mate a 0'50; general, 0'30.

les cinc: Caso de conciencia,
reja do la Dolores, La %delta. Nit, a les deu. Butaques
2 pes setes. El puñal> de ro.
El barquillero, La vigota'. La eornpanyia, enrrespont al favor dcl palié, cada
POSO cartel! non. Aquesta
mana, de dijous a diumenEi
risaran El barquillero,
aolta, La casita blanca, E i

:44444•00490•9~04*~
Gran Teatre Condal i

Gran Cinema Bohèmia
Arel, dljaus, tarda 1 nit, monumental programa. 5 estrenes! Les
divertides pellIreles Bonic OSdive-nidol' i Aneo amb comete amb le
corbal; la litniea cornee/la E1 telefon; el cinedralna El unten Inpie, 1 1 Jamada de l'interessant
rufa La mimara do ferro
Avlat, /a eran serle trate:ella
El »crol d'Alta Roca

de la Africana i La marcha

!04144444••••••••••••••••6
TEATRE POLIORAMA
pateta oficial de come.
dia del teatro Infanta Isabel
Madrid. Direcció artIsti.
ea i d'escena,
Alela SERRANO
'Mona, tarda, Matinée
de moda:
DEL DUQUE

28, estrena de
• "MAL
Altati 1 Josep

nematogrätica.

Diana - Argentina
Enceldar

Sute

•

•
▪
•
▪

caaa una d'excés ::

DEMANDESDETREBALL
de trenta anys, de bona familia, enorme, de bdne anteradenlo, dealtJarla embarcar-se per a plan.
tobas per carne d'admIntstraclor, capa
rae, secretarI o M'oree semblant. Escrlure a LA PUBLICITAT núm. 5,100.
•••n••••

¡OVE

COMPRES
COMPRA-VENDA.
3res.
° 1 "Rambla
. Une"
MI Centre, 30. Desaló. Economla.

LLOGUERS
a la fionanova, lloguer
ToRR y dult,
magnífica eituaeld, car-

triada enmens

PREPARACIO seseen Ipar ex-

alumna Escoles Franealses I ffillrletila
Honor d'aquest Institut. Tallen, III. Farmacia.

CASA RER11
sesenes. cenara Era
COPIES
aiss3 Mula» del Manada t
5

mes Mont-S10. 1 , Tonga lili A.

VES
ta.

LLOGARIA

ril electric, tralla-VII 38, set dOrmil0143.
bany, jardi, ele. Rae.: Censen de Ceuta,
numero 320, principal pta. B. De 10 a 12.

TORRE
°Z,'.°27 ZT:lreggeartel
número 17, segon,

ISLIALL.LE DE GOMA
anean de toses enema m mi.
talla 1 testes. negada« O ola at 1
arrees. cerio Catalana. SU (Ibb• 1
are Bruch I Llana). TM I II •. P. a

•

1

argolla. De 12 a

11511111•1111111•11111•1181111115111
ill
a

cede:" Carrer
a sea"r
HABITACIO formal.
de
Villarroel, 10, tercer, primera.

Avui, dijous, primera jornada de La mascara de ferro, El

us

telèfon automatio.

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Non

s pun a Iota mena de Mida,
BomBE c struceln francesa llardoll. Representant exclusitt: Fill d'EmIll
Binguera. Rlereta, 28. Barcelona.

Grans Regates

1

Internacionals de
CANDES

Avui, dijous, Cl rapte de la

-AUTOMOBILS--

favorita i Quina famiiipl, La

nota del curen de la Florida,
Hora fatal, El ortm de Illaurloi,
L'anima d'Oscar.

per a treballar fusta,
d'ocastd. fiad: F111
d'Emill Bruguera. Rieren, 28. Barcelona.
per a fer manne a ma
MAQUINES I a torea motrlu. Patent I constrearld franceses. Proclamó a
uns crwe.• no monis per hora. Demanen detalla al representan': F111 d'E,put Bruguera. Merca, 28. Barcelona.

MAQUINES

TROBAREU QUE ES
EL MILLOR REPRESO

Cinema Primas
Tia Layetana, adatare Ea
Telèfon 1871 d.

28 1 29

Entrada preferen•
cia
Entrada general •
Timbres Melosos

2
3

Poden adquirir-se des de

avul a la taquilla del teatros Novetats.

CAPSES DE LUXE
ga canDAItGlitS, carro'
de kilt PAZ

u

Can CULLERETES
2ao

FI" sou

u

iii

a

a

a

Imasenimiata zzazzazze

>844'

l La Iluentor del vostre vestit
gesaParelxerb amb MARAVILLOSO. A les drogueries,
a 0'75 presidas.

eA B R
t

Assal 28.BARtELONA

FABRICA DE XOCOLATI

UNA PESSETA - PER cortocu,l'50 pessetes.

V1131.1A o;

M. GARRIGA

Caseta, baixos i un pis amb mobles, junt patita vinya. Per HoRad: carrer Sant Ramon, ti, vi-

C. del Carne. 3 -- Barcelona
.wrelme•membamesn•n•n
•

Casa espaiosa, tocant a mar,. terrassa, embarcadors, 8 dormilona superba vista a la mar i la muntanya. Rad, carrer del Marques de Montroig, 33, Badalona.

ALASKA:•
:N Neveres
MODELA NOUS

(Masnou)
OCATA
gar juliol, agost i setembre.
drieria, de 6 a 7 de la tarda.

C adaque's

• Les mée practiques I eco- •
u
gemiqueo

A

J. LOPEZ

GAIIABANTS

ATI

• Tota de fusta roure natural
des de Posarnos 155. a
▪
111 CELADORES de totes mar-11

▪

1/1111111111ffillili111111.111131311i11111112111111111111111111;11311111111111111119111111Mill1111111111111111111111111111111111111111111111111111111

I
TON»
te4110•61~4444
444~441~~elvereeet

lib masumminumazza i za bl

GRANS EX1STENCIES

BLAU

Menjadors - Dormitoris - Salons
.
Fabricació Esmerada

PREUS BARATISSIMS

Barcelona

>11044044~Im

ESPQRTS - -

No hi ha fàbrica que pugui competir amb aquests magatzems

Gran concurs hípic internacional

als paras del Reial Polo Jockey
Club (carretera de Sarrik)
Avui, tercer dia
Copa Barcelona i prova Polo
(7.800 pessetes en premis i
una cepa; Despatx d'entrad e s
i localitats a la taquilla del teatre de Novetats, «unte a una i
des de les dues en avant a les
del Reial Polo Jockey Olub.
Demn, divendres, quart dia
Copa de S. M. el Rei i Nacional
(4,000 pessetes en premis
dues copes)

1111111111111111111111

C.A.IIME gi
ANGELS,

núm.

2.
9

1111111•111111118111112111111:111111211511111118111111111111115181NAIRBBBIrlieZ111111111111111111811111111111111111111111111111111
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SILO C111110111 .11 • MAQUINARIA FRIGORIFICA ••••
ZURICH
•
•
Sextet Torren

Avui, dijous , grandiós programa. Dues magnifiques esEle times °anid • n
(exclusiva), pel gran artista William Buceen; estrena: Pre.
~Cal infantil (exclusiva), assumpte dramätio de gran in.
tares, per l'artista Loada Weber; exitäs de la deliciosa I ork
ginal pei.IfcuIa Ala Lindar al 0~11 debe dandaserme, de
gran broma.

Demä, divendres, moda selecta, grandiós i escolla pro.
grama.

' Blilliill11111111113111111~11111111111111111111111111111111•18111

que..
V. SOCUITS
Rambla dele Estudia, 8
B.alICELONA

Des d'avui,
/ concert diari per una cele.
brada orquestiina, de dos
quarts de set a dos quarts
de nou. Nit, de deu a dotze,
per un notable Jazz-Band.
La casa més fresca i més
nova. La casa deis gelats i
els refrescos, i per això la
casa més concorreguda de

- -

le
a
a
II

MOBLES

RESTAURANTS

entina. S

MIENTA:

010 CROCIlli
s. A.
s
a
le
a
BRUO, UN
E

Viatge de Millerand a l'Atrio*,
cinta instructiva.—Molt aviat,
La portera de la fabrica.
•

3

L'insecticida PARADELL

hay

Cadires numeradas
sense entrada. . "

eiffia eúnilea de gran broma:

•
a
o
11
:

Exterminados en un minut amb

PRUNO DIARIS
Llotja sense enPts. 30
tradas

plèndida projecció. Avui, dijous,
grans estrenes. Programa se.
leck'. El que fa falta As volar,
magnifie film pertanyent al
Programa Ajuria, interpretat
per la gran artista Anna Q. Nil..
son; Diplomacia femenina,
grandiós einedrama, creació
la divina May Allison; L'insom
grandiós film dramatic, in--ni,
terpretat pels celebres artistas
Signoret i senyoreta Brabant;
En Tomaset nol del colmado,

io

X per a casamata I liatelgs. &Mi-

FARMÁCIA PARADELL.00111le

Local fresa i Còmode. Es

o

a

•4444~0.0.~»Meffli

LADILLA

MULLERA. DE MUR

a
o

E

YICTORII

ea ven

AUTOCICLES ale:

N3111
11110 3
a
a

GASOSA

S LiquIdo a qualsevol preu.
Mallorca, t2S, interior.
ARQUE
pacitleta, d'Ocasin, de wattT
neo
rae,'Rrenrev
tae„nel
ueld
FUI d'EmIll Brugm

Bruguera Birreta, 28. Barcelona

Catalana de

Modem itarffint

»Neri träglo, Alerta amb la
corba!, Quin «devorado" El

E:

QUAN TINGUEU SED
BEVEU

VENDES

FRESADORA n`rarPii,

Federaelé

URINARIES. Lepetete:

Casa per passar !latín a uns
10 quilòmetres de Barcelona,
de cinc dormitoris i altres habitacions, amb bon servei de
trens o tramvia i que no valgui
mes d'unes 700 pesetas per
anv o per temporada.
Escriviu donad details, anuncis MORELL, carrer Diputaci
ó,
núm. 195, pral., segona.

Mona.

em frenes. La preciosa comedia (estrena)
▪

14 reventa

eee044004,~00~~

lrislocrilits 11111Silli 1
Ornuestea

lt, moda selecta

fa.. MURO

f

oomosomomoimmommoaanolosommucoomme•mird
•
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Tres sesslons
Ce pallnalge
diarles
Aval, nit. ConcPrt
Banda de Vengara.
Aeurat servel de
carc - reatauran:
Entrada de amuelo: 50 eta.
DIssable que ve, grandids
1 excepcional prOgrania
per celebrar la
REVETLLA DE ST. PERE
resents, per sortelg, d'un viatge a Parts, tinada 1 tornada, en
primera, I d'un leal de als coberts al Gran Restaurant del Pare
Intuyo. ~cien
DISPAR DUNA PRECIOSA TRACA BESSONA, DE una:1 LUXE
1 alees drversions adequadea a

BINARA 01 OAIIA

famosos ciclistes

ans ovarions a

PISTA de OEL

LITEM

TRIO MARRAN
Els celebres

Gr

PARC

PLASTIGRAMA. No deixeu

CEAIKS AND ORAR%
Els

essummor

de veure aquesta novetat ci-

distes

5. Aval. «Mes, tarda, a dos quarts
Se cinc, gran matinée popular: Bur?; saques amb entrada, 2 pta.: general, 0'60: I. El divertit entremos
Illianolita « La Peque"; II. La divertida revista en un acte El prin,„1 alpe ~unen, ovacione
riarctsin; nt. tiran alterca de la
,ef revista en un arte La Ilusión de un
eanillita, creació de Narel,in.
a dos girarte de den: 1. La preciosa sarsuela en un arte Loa ascuasoradores: 17. L'aplaudida saruela
en un acta El tila do Rayes, triorer
personal de Narrisin: III. Gran exit e
de la revista criolla en un acte La
Ilualdn da un canillita, interprelada magistralment per Nareisin.
te Divendres, eran eslcventtnent: beamb un pro.
,c mogol da 'Sonamos,
monines

paro-

sensacional

mamola de dos aeronautas
en et montgolfier de mil metres
odbies
VILLA DE LYON
Cafè-restaurant a eärrec de
Carbó

Politard.
Denla i dies consecutius:

Avui, dijous, tarda, a les
cinc; MI. a les deu,
Colossals programes

Companyla hi ,nano-eriella de
ITARCISIN

Diumenge vinent, a la tarda,

Telèfon 3595 A.

duard Marquina.
CUANDO FLOREZCAN LOS
ROSALES
Ni.t a un quart d'onze

Fundió de Gran Gala
La formosa comèdia en tres
artes, d'Andreu Picard, arreglada a l'escena espanyola per Lluis de Oliva,
El sueño de Kiki
Denla . divendres. benefloi
del primer actor Jaume Artlgas. Tarda, El agua mila-

Pere

Avui, dijous, extraordinari
esdeveniment: PLASTIGRAMA, el mes nou en cinematografia; èxit de LA MODERNA PLACA, drama
emoeionant per Man Murray, amb David Powell; Una
sosegaran.* de boda, comedia del Programa Ajuria,
per Brvant Washburn; NO.
vaTais UNIVERSAL, número 107, i UN VELL LLOP
DE MAR, cómica, per Snub

de sie. La formosa comedia en tres actas, d'E-

4. Aval, dijous,
BEREFICI
de la minera actrlu
ASSUIRPCIO CASALS
Tarda, a dos Quarts de cine:
Entrada I butaca UNA peseta
AMALIA
I La novetla d'una cimbren de cató
l ESTRENA
Ko CALLARAS MAI!!!
(d' Amichatls 1 Mantua)
Kit, a les deu:
L'OBRA DEL DIA

)1}

Magnifica jardins, oberts tots
els dies, tarda i nit, funcionant
totes las atraecions. Avui, di'ous tarda,
11111111e11111C INFANTIL
Ni!, Comen per la Banda mi.
Mar, a la gran placa de testes.
Dimbee, nil5 reveUla de Sant

laut,

I quart

SANTPERE - BERGES

dit

a 0'50 Penates les deu priTUROe PARK meras paraules i a 0'10 per

/ TEATRE NOVETATS

Catalít Romea
Telefon 3500 A
Companyia Lara
Director: SIMO RASO

hect Chist

DIVERSOS

I'

ri
a

:

o

•
•
•

•

•

o

ESCHER WYSS

Y

PER A FABRIQUES DE

1 CANBRES FRIGORIFIQUES
MAXIMINO O( PIONDUOCNI

easeeruisea
esmenest ea CONSIIII OS 11011•A

ä

G E L

• NOMA - 111111•AUMMINI •. RAIN •a, CARNISMUDEll . TOCIIIIIIIIII .. LID.
g VENUS - FAMMNINS DI X011011ADI

2
il

C°:

LA

Sabó ' LA OCA'
QUALITAT stwEluole
Fabristuit: d. ALBINA. »TARO
HA*/ de PridetIss Carboles

•
•

Bajaes de VeIdocia 1 arel.
eles de construccid

3

Casimir Vicios

••
o
•
g

MA:=TAA illact's17:12 :
LA
BARCELONA: GIRONA, 112 •
VIVESPONS•
MADRID: PRIM, 2 E

A U T O F R I GO R

e F.
imammaaamenummuumaaaaitamaaaameammemnamanums5

Deepatas Teneos, 78
Telefee A. Me
FAbrim: Oelear Baeavarti
prep de la Ttlivsessre de

tono)
BARCIL11.014A

