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Després de la desfeta militar, de la caiguda diplomàtics 1 de
mutilació territorial, Hongria segueix essent una gran naci6.
seva grandesa està en la intensa vitalitat espiritual. Aquesta
ntalitat es manifesta heroicament en ela dies adversos. Cada
egada que la dissort s'ha abocat damunt d'Hongria per atuir-la,
produit una reacció salvadora en el poble magiar. Aquest
;Me admirable—admirable a despit dels seus pecats—manifesti
sepre, en les hores de major crisi i de més greu perill, una
magnifica tossuderia de viure.
Són les forces espirituals el que el salven enmig de la catiteefe. I entre aquestes forces, la de la parla nacional ocupa el pri.
er lloc. Avui, la patita Hongria troba un conhort a la tragedia
del seu enfonsament en l'activitat cultural i literaria. I aquesta
epléndida florida actual de publicacions en llengua magiar assegura la permanencia i la glòria de la nació a través de les viciasituds històriques. Un poble com Hongria, que ho perd tot,
ren y s la llengua, ho torna a recobrar tot.
La histeria ES repeteix. Hongria viu ara un drama semblant
al que visqué després de l'any 1849, en fracassar la sevt% ínsurrecao militar contra Austria. Un escriptor magiar, A. de Berzefjay, en' un recent treball publicat a la revista "Budapestl Szemle", diu: "I quan, l'any 1849, es produí l'horrible crlsi, i despréa
ropressi6 amenaçà ensems les persones I les institucions; quan
horn experimentava el sentiment dolorosIssim que la pàtria ja
no podia gairebé defensar-se i lluitava contra el terror de la
roort, i el poble, consternat, mirava els escassos senyals de vida
encara subsistents, perd no obrava, la literatura es convertí en
fexcitatriu, mantingué el principi que germinava; i per la fe, per
l'entusiasme, per obres que duraren, afirmà que la pàtria havia
de viure, que viuda..."
I la patria hongaresa visqué. Visqué, i tornà a ésser poderosa. Massa poderosa i tot, però. Del poder propi en féu opressió
aliene. No va saber agermanar l'amor a la seva llibertat amb
el respecte a la llibertat d'altri. La literatura l'havia salvada
l'any 1849, i la mancança d'una bona política la feu caure novaItEnt en eis anys de la gran guerra.
Tallada i retallada, la Hongria viu. No vol morir, i les forces
espirituals tornen a sostenir- la quan les forces materials li han
Són sacrílegs els qui eliden: "Ja en tenim prou de cultura
de literatura. Feto, fets' Si ve un dia que el fets són contraria,
les reserves espirituals salven els pobles de l'aixafament defi-
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La

Política Full de dietari

DIMISSIO DEL COMISSARI
GENERAL DE POLICIA
jr el comissari general de policía,
Josef Casellas, ea manifestar
• hazia Presentat la clanissid del
la carta que adreça a la s'operíalanar:ruta la seca actitud per conLar-se fracassat.
Sembla, perd, que molt han Oilh
." :críes discrepàncies que el feien
mipatible per continuar ocupant el
tuco.
CLAUSURA DE LA PROTECTOR.4
Per causes estranyes a la nostra rome no ens ha estat possible donar
ins oc -si la noticia d'hacer estat clanre: e; local de l'Associació ProtetOra dc l'Ensenyança Catalana.
En

JUTGE DESTITUIT
Ha estad destituí! el jutge municide Calel:a senyor Ioaptins
4 i Alemany "per ez-crc:r en la
eisa localitat la professió de mesMULTA A CERVERA
Per hazer-se reunit el senyor Joan
ittnnells, confiter, i cinc o sis comfuys del grctni a la Cantbra de Co.
Wrf de Cervera, el governador de
Urja ha imposat a !'esmentat senyor
usa multa de zapo pessetes.
El sensor Fornells 1:a interPosal res d'alçada,
EROBLEM.4 QUE QUEDARA
El "A E C" arribat ahir publica
anide comentant "Lo del Colegio
,15,gad,ts" de 13a-cela:a i l'acaba
.crant als altres advocats

ere:_-____
77.1142,.,aasaWräGta
"porque no pueden oaTdar que
Directorio continuarà o cederlo el
tierno a otros hombres; pero aquí
ara latente un problema que a poca
-da moral que encuentre fuera de
Puede ser un dia una seria y des.adable preocupación para Espafia".
.VOU TIPUS D'ESPANYOL
.\- .1rtur Péros dona abans d'Ale
.:cnf ei inda, explicant "El ideal
Traza".
Entre cifres coses, toles inloressants,
nnr:: que 010 tracistes co propasen
'Ir un nou tipus d'espanyol.
REGIDOR QUE DIMITEIX
ditnitit el cdrret de regidor de
A.j anament de Tarragona el senyor

ÎES RECILORS NOUS
4,r al migdia al Govern civil va
facilitada una nota, segons la
s'havia estés el nomenament de
dort de Barcelona a favor dele
tI Josep Bailará Andreu, DesiCanals i Antoui Jover Puig.
pr imores hores de la tarda el VI-osuda aná a. visitar revelde
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LA TOSSUDERIA HEROICA

De tant co tant encara ensopegueu
amb un 'libre catalá escrit amb
gratia vuitcentista, que, essencialment,
consisteix en una falta absoluta de
sistema i en una abseucia completa de
bon gust.
El plet ortogräiic ha estat fanal a
favor de les normes de l'Institut d'Estudis, de manera que tots els qui compreniem la necessitat d'arribar de
pressa a donar al nostre idioma un
mínimum d'aptituds pedagógiques i polítiques en podern parlar assossegadament. Test els diaris, totes les biblioteques , totes les revistes —Ilevat d'una
o dues—, empren la i 'latina com a
ccInjunció copulativa, escriuen realitear, fan els plurals en es i no eh as,
eteitera, etc.
El moment inicial de les innovacions, tan favorable a la plasenteria
a la riota, contonea d'ésser Iluny. Hl
ha nombre de nois i noies que han
llegit sempre en ortografia de lío.,
titut i que ja no tenen esmera dc l'existencia de cap altre.
El plet ha acabat. Aleshares. a qué

treu cap la resistencia d'una dotzena
de senyors que gairebé no escriuen?
Segurament llar deria no treu cap
a res, pera, la mica de mal que pugui
ter resta compensada per l'enlodó que

causa l'espectacle d'una tossuderia gua
no acabara sinó amb la mora
Això es segur. Cap dels actuals
defen3ors de la y grega Ilturarä les
arrnes. Aniran caient l'un darrera
l'altre OCOte hacer -li fet un mancament, el cap alt, el desdeny als llavín...
Fent un petit esforç de fantasía,
els veig com una mena de guardia imperial. fent el rotlle a Water/óo.
Cli -17a, tanmateix, un desequilibri
entre l'objecte de l'adoració dels uns
i l'objecte de la idolatria dels altres
que fa una mica de nasa per acceptar
tranquillament aquesta cvmparanea.
Perquè, fet i fet, Napoleó no és equivalent a una de les darreres l'eres de
les beceroles.

Carlee Soldevila

La situació a Europa
Han estat Ja oursades les invitaolons per a la Conferémoia
Interallada de Londres I els Esteta Units l Italia designaran
Hure representan«. Demä,
sabte. el Govern alemany contestarà la nota aliada, encara
que seirbla que a Alemanya no
s'ha entès ben bit per quant als
°entres politice s'estima que ea
aooeptable per quant s'aoosten
btustant a les exI énoles nacionalista'.
• Una noticia do toma dlu que
aquella olutat ha jornal a la
normalltat, 1 QUO han • atat reLindes les milfoles feixtetea.
Al« vol dir pus la situad& encara que no sin Mg«. roe. no
era pie mas« normal,

g
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Cap a una fusió
'liberal- conservadora
la

ja

alguna rnesos

que, en

aquestes planes, exposärem el
Cas del partit 'liberal britante,
amenuat de desaparició o d'abBordó per l'actual fase evolutiva de la politica anglesa.
Dèiem que l'actuada moderada
del partit trebellista, convertit
en un partit de govern, feia lógica reliminadd del parta lliberal 1 la tornada al sistema dele
dos partits, a base d'un Partit
del Ca p ital i un Partit del Tre,
ball.

D'aleahofee enea, la crIsi
Iliberalisme britànic s'ha secantuat i s'ha precisat. Per() en un
sentit més aviat favorable ale
conservadors. El ces es que alll
On, en les eleccions paroials, la
Clientela electoral del Iliberalis.
me s'ha diepereat davant la Renta entre conservedors I VeteeHistee, aquella part que ha deixat de votar el candidat propi
ha anal, en les seves tres quartes parta, a se g mentar els vote
del candidat conservador.
Dios enrera tllegirem a "Le
Tempe", de Paris, una carta del
seu corresponsal a Londres, Robert L. Cru, en la qual es constatava la tendencia a l'esvatment del partit !liberal i a una
fui(' lliberal-conservadora per
donar la batalla al treballisme
que aveno. Despees de remarcar que la present rivalitat entre els conservadora i els dihernie beneficia inevitablement
el Partit del Treball, l'alludit
periodista escrita:
"Alguna esperits s'han adonat (request peritll, i avul Unten de conjurar-lo. Hornee .que
tenen ensems relacione amb el
partit 'liberal i aneb el conserdor, es fan en a quests moments
els campions de l'aproximada
entre els dos vells partits tradicionals, amb la finalitat de
realitzar una peditiea social,
per?) no socialista. L'avinença
entre unionistes i /liberals, que
no ha pogut fer.se en el pasad
mes de desembre, principalment
a causa de Mr. Asquith, va pel
cerní de realitzar-se en els passadissos de Westminster. Ve't
acf com. Len cert nombre de Iliberals, eI mes =t'out deis
«tisis As el capita Venderle
Guest, antic "whip" del partit,
velen constantment amb els
unionistes contra el Govern; i
oftt dition que llur nombre tendrix a eraixer."
Els lliberals que s'acosten al
partit conservador g en, naturalment, els que formen l'ala
dreta. Si el partit l'iberal s'extingis. l'ala esquerra se n'aniria
amb els obrers.
Srgroits el corresponsal
"Le Tenlos". Mr. Asquith. que
es resant mcdt de la seva nenee! ui. nodria retirar-se, i aloelitres Mr. Lloyd George esdevindria el capitost del 'liberalisme.
"31 Mr. .A.snuith roman—ategrix—. el partit Iliherat es pos.
tarà per una lenta erosid , el
sistema artifieial deis tres partits es mantindrà molt
tenme, i el "Labran. Part y" podrit durar al Poder. Si l'actual
"leader" lliberal ro retira , ¡

succeeix Mr. Lloyd Georgre pa_
drk reeultar-ne una rehrotada
de vitalitat per al Ilihrralisme,
per?) hdanic annest canvi de cabdill no impedirk que el prncAs
e a reeneat argurixi. ni que l'Uglaterra torni gradnalment al
sistema dele dos partits."
De trotes maneras, la tendencia d'una gran part de la massa
lidiara! a formar un bloc de
classe contra el treballisme, no
ens semlala inslifieada, puix que
la pnIftica del llover?, dr Mardonald no ft; (ra q U e ileS que P U guin esfereir la ViaSSC pnaaaidora, i mente ele hornos de 1.1ibrrtat. Iii hauria :trt gros peviIi en /a formacid d'una coatíburgrsa roto! na
d'un partit obrer que s'esforca
at per fu g ir del seriaheme de elaase.

A. Revira I Viran!
•MnIMM

Les victimes de

l'Everest
Dos dels aseeneionIstes que intentaven assolir el cim del mont Everest,
els

senyors Mallory i Irvine, han mort

quan s'acostaven al cim i l'expedida
ha estat abandonada. El lioe-tinent coronel Norton, cap de l'expedicid després de la partida del general Bruce,
malalt, telegrafie el to de juny: "Mallory i Irvine morts en darrera tentptativa. Reata de l'expedició arribada al

eme de Bta. Tots amuela= bk."

EL PORTIMONEOES, SER
La vida de Poldia entra en
una epoca aova: tots els polonesos es compren portamonedes.
Això sembla una broma, perb
no ho es. El portamonedes que
actualment a Polónia ha de tenir una resurrecció gloriosa, es
un slmbol.
Durant cine anys aquest país
no ha vist monedes de metall.
Ni d'or, ni d'argent, ni de cap
aitre metall mes vulgar. Els que
encara posselen al guno ~malees de l'antiga moneda austriaca, russa o alemanya„ se'ls
miraven de la mateixa manera
que es miren les excavacions
antediluvians. Els trossos de.
metall els semblaven objectes
enigmàtics d'As desconegut, fenòmens dignes de l'atenció deis
arqueòlegs. I estaven convenenes que ele calaixos on guardaven aquestes curiositats eren
petits museus de prehletbria.
Durant cine anye els poloneses han hagut de servir-se de
la moneda de papera En enumerar les nuelltats del podarais cayaller "Don Dinero". l'espanyol
Quevedo. s'oblitiä de parlar del
sen so. Qtte significa el so del
diner? Solament pot comprendre-ho un pais q ue ha hagut
viure molla anys menee sentirlo. Sense la moneda de metall
la simfonia de cada die es troba
maneada d'un to, la falta del
qual solament els artistes poden suportar amb indiferencia,
.ja que ni tan sols en temas normals els era fisch dc gaudir
d'aquesta mdsica. Els altres,
havien de sufrir la influencia de
les noves condiciona. Les formes de la vida =vieren. Canvieren fine ele gestos. Les maneres altives amb nue ele enenieeere t ein nitres magnate solien pa gar Hur rensumacia als
cambrer dels cafés, desarteregueren. Desaparece/oren tamtes
els gestos apassionsts (i qui sap
si el mateix apaesionameat1
atnb que els jugado, s tiraven
les monerles damunt de la tanla
dr tele. Soase el 5Pt1 so, "Don
Dinero" perd mal, del set/ valor
provocante I niel,. no As una
broma. i ho poden han ereure.
El linee polonès porde molt
del seto prestigi solament per
siseen de paper , sind de paper
anormal. El paper era mcolt lieuner. i. nn obs t ant. haixava ron-

tinuarnenf. Semillas-a q u a la Ilei
de greeitarie, en nquest ene, experimentes lona escancie incomprensible. Ele bitllets
Darte
bahreven. em refereixo
nIl seu valor, nat uralmen Ja que
Ibir valor cada dia es fria m,is
petit, el fortunat, les ganhncies
del qual no minvaven en la mefeixa propoechi. rada vegada
havia de trunralar mes bitnets
Done. Aixe fit one eI transport
de diner iniplictuas gratos difiralleis. Les carteres anaven
farcides de Impera i l'exa'As de
cmiiingni les estudias:t. 'Els
afielonals rt bromes austurnven
que aviat arribaria un temps
que hauriern de dur el diner
malMes. Mentrestant, la majo-

ria de la gana la que solament
tenia els hittlets de Harte de
mensa:- calor. ib nnrtava a bes
1)W:raques. El paper resiatia poc
les aventures a que se l'exposava. La SPIril circularle rhpida 1
el P ne Presti g i q u e gandia entre
la pnblarid 11 feien sufrir humilliaeinas mor no p assaven sense driver rastre en el seta esparto TIrcits. arrturets,
niolt snvint fet en dos troaaa
i afeg i ts amb p aper de goma,
eI bilnets de Harte eirrulaven
aeorapan yats del menvspreu i
fins del fästie di la gent.
Aquest ,astvari del diner polonles neabh onan el senynr
Grabski atTihe a estahilitzar
ya luto pellones:t. La introdueeiíi
II "elolv" list estat un senyal
vist i sentil (i tan sentit11 del
canvi ma . lis esdevingut en la
vida n Ie nnh'tnin.
cree que els dos exploradoru
han estat víctimes d'una tempesta de
monee cap ella al 16 de juay. Borrasques violentes de nets acompanyades
de vela terrible, bao-len allunyat l'exHorn

pedició del seu camp mes elevat. El
cim mes alt de mont és de 8,8as menea i l'expedida de 1922 havia ates
gairebe Saco metres. En una de les
seves darreres l'eres, que ja concisos
els castres lectors, el senyor Mallory
escriví que calla de totes maneres ateayer el dm abans de l'arribada del

monee i afegia aquests mots gairebé
profètics. "La (Medió sera resalta
acial. la tercera segada que emprendrem la pujada de! dad Est de Hong.
buk, sera, passi el que passi, la darrera."

El senyal ha estat visible parque els nous ballets de Heme,
voltats d'amor i admirada, troben entre la gent un acolliment
distint del que amb rae podien
queixar-se llurs predecessors.
En vetare que la valuta polonesa As actualment una de lee
millors del mdn: que el valor
del "zloty" s superior al del
freno sute; que el! Banc Nacional possecix, gräoies als impostos enormes amb els quals ha
estat carregada la poblada, un
tresor que es una garantia segura de l'estabilltat del "zloty",
en veure tot alxb,els peelones011,
canviaren Ilur actitud sentimental davant del sexi .diner.
aquest canvi pot Ilegir-se en
l'aapeete exterior deis bItIlets
de Banc que Illueixen la bel/tantee inmaculada de llurs colore,
com els de lea estampes deis
setos !libres d'oracions.
L'estabilització de la valuta va
Irr neixer seno-als del renaixement econòmic, ben sensibles a
l'orella. .la circulen monedes de
metal!. Encara no n'hi ha d'or
ni de plata; m o n eda menuda
solament. Despres de eine anys
de silencr monetari, heu's aquí
que rea p areixen els sons destinats a esser el goig de tantea
orelles. Era a la mes luxosa
pastisseria de Varsinia , en companyia d'uns p eriodieles, quan
un deis nostres anotes porta els
primers " gross" de metalll. Quina alegria! Quin goig! Sense
preocu par-nos de les damos
distin gides i de llurs acompanyants, que hi havia, tots comenchrem a tirar 1 fer dringar
les pelito; peces de níquel i de
catire damunt el marbre de les
taules per sentir el seu cant
metallic. I de se guida, tothom
va sortir a com prar tele portamonedes, conveneuts que realitzaven un acto sImbelic.
Varsbvia, juny.
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La palta angina
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Tadeu Pelper

E! cas dels
advocats
T_IN RECUAS DE QUEIXA DESESTIMAT :: L'INFORME DEL
FISCAL
Confirmant la noticia que donevem ahir, reproduint-la
"La Tribuna", podem dir que
la Sala de Govern de l'Audientia ha desestimat el recurs de
queixa interposat per la Junta
del Collegi d'Advocats, per creure que l'ordre governativa imposant les multes als advocats
que votaren un acord de Junta
general inaadia atribucions reservades a la Sala de Govern
de l'Audiència. El recurs. per
tant, s'ha encallat en el trärnit
reserva! a la Sala, a la qual
Ii hacia sollicitat d'elevar-lo a
la superioritat.
El fiscal. cridat a informe,
ha opina! en la forma següent:
"Que no desconoce la Fiscalía la
atinencia que en su caso y en circunstancias normales pudieran tener los pro
ceptos de las leyes Orgänicas del Poder judicial, de las de Enjuiciamiento
Civil i Criminal, y de los Estatutos
del repetido Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad, invocados por el
recurrente en su mencionado escrito;
pero rindiendo tributo al principio de
derecho distinga tempora concordabit
jura, no pueda considerar aquellos preceptos aplicables en los excepcionales
momentos porque atraviesa nuestra
Nación, regida desde hace nueve meses por un Directorio militar, en estado de guerra y con suspensión de las
garantías constitucionales; entendiendo por ello que la Autoridad gubernativa de Barcelona y su provincia.

en la fecha en que impuso las multas
de que se trata los señores abogadel Ilustre Colegio de esta capital,
ast cateo al presente, se hallaba investida de facultades extraordinarias
para efectuarlo.= Que por lo expuesto, el fiscal es de parecer que la Sala
de Gobierno de esta Audiencia territorial debe resolver que no procede
elevar al Gobierno el recurso de quejs.
que solitita el señor Decano del Buitre Colegio de Abogados de esta ciudos

dad en el escrito origen de este expediente. = Barcelona, 18 de junio de
1924. = Francisco S. Olmo.—Rubri-

cado."
La Sala, en resoluoi6 de 21
de juny, ha desestimat el recure, per creure que el govert'actor no s'ha excedit i que en
aquest eas — impressió de la
gula — tito e trocla d'un aete
conoceto1:e,
aina,;
1 nia del Collegi.
"no ha lugar a elevar el recurso de
queja intentado por el recurrente, y
notifíqueme al enismo este acuerdo".

Hom s'estranya de veure ara
el poble nipó en tanta de manera irritat i oommbs per la
Hei recentment votada, ed'immigracie als Estats Units de Nord
America, llei que tan d'aprop
afecta els japoneses, per?) que
ningú, ni eh mateixos nipons,
no podrà qualificar d'injusta.
Els esdeveniments, perb, no
56n iguale vistos des de la Cortibia que des de la testa del
Sol llene
Porque hom es faci °arreo
del valor que té per als japonesas la llei en qüestió, caldrà
fer un xic d'història, mal sigui
histeria embastada a bastes
'largues i matusseres. A mig
segle XIX, el Japó es trobava
encara en un estat de tetadalime, 1 la monarquia s'hi trobava segrestada a la manera
que es produf a França amb
els "maires du petate" i els
"rois faineants". En el moment
corresponent a la noble& alta
Edat Mitjana els emperadors
del Japó comencen a perdre l'energia de les primeras dinatics; la introducció del cerimonial linee a la Cort deis !diliados relega de mica en mica
aquests a una significacT6 gai-

robé mItIca 1 ele cape de les
principale familias nobles ael
Jalad intervenen cada dia mes
en la governació de l'Estat 1 en
la mateixa cort fina que al cap
d'avali se'n fan die amos i pre-

un el titol de "shogun", que
vol dir quelcont ate( cene "generalíssim". 'Aleshores comenea l'era "shogunal", que porta
el Japó a un esclat de Orla
ennuernador. A l'Edat Malaria
el Jap6 es
país asiätio
que resisteix mongelica
que ho arrasa i doblega tot en
el Continent, I fina sembla que
a una hora vacillant de la histeria, el Japó va a realitzar el
seu somni inconfessat de dominar teta l'Asia i hi ha un
moment que les armes japoneses embarquen i exporten
victòries a ultramar. Aquestes
gestes he/migues no les hauria
pas realitzedes la monarquia,
maese p rematurament de candida, i per això la història accepta
la usurpació shogunal com una
necea -anal, com fet saludable en la vida del Japó. Pera
ve't ad que el shogunal tambe
ea gasta mentre la monarquia
en la inactivitat gairebd sagrada dels p alaus-santuaris va recobrant l'energia i aquells
ideals d'hegemonla nipona que
hom només sentia, ara van volenterosament prenent cos en
les eamarilles cantes dad patau imperial i d'aci passen al
defora. a ?a noblesa enyesa
de la p re ponderància de les altres famtlies nobles exaltades
al ehogunat, i de la noblesa
pasea al noble.
En desembarcan al Japó, cap
alta a mig segle XVI, els portuguesos, boj armats d'areabussos, i els jesuites boj armats
amb el catolicismo, els nipona
comeneen a donar-se compte
de Irengrapament, da la Ilur debilitat. Sant Francesc Xavier
sobrelot provoca una resistencia pänica contra el cristianisnie, que reta els presente a
carretades i que fins ten:a la
protecció oficial. El cristianisme es retira per a sempre del
Japó, de la mateixa manera que
haurä de deixar la Xina després d'haver-la omplerta d'esglesies i comenta, després
d'haver eonvertit fine i tnt a
la familia imperial. En deseixir-se dels p ortuguesos i deis
missioners catòlics, sen ells holandeses els qui s'atansen al
començament del segle XVII, ja
mes diplomàtics, a les illes
venturoses on masqué el Sol i
després s'hi estableixen els anglesos, sempre com a amics,
cona a negociants nomes. Al començament del segle XIX, Pis
russos hi 'molen esser també;
desorPs els francesas... El lapon'esos no s'ho saben acabar:
tan de progrés, tanta d'humilitat i de botas somriures,
tanta ciencia, tenles i tan perfectes armes com porten els
europeus san per fer pensar a
aquell noble. Ve't acf. dones,
que en?) significa o be l'abrilcacle de totes les ambicione i
somnis idealistes del Japó
una submissid colonial a Europa o ha l'adopci6 de Iota nonesfa ciencia. de tota aquella
agressivitat, d'acoten idenri europeu i de tetes les conseqüències, a fi de poder disputar als
intrusos aquella ansiada hegemonia del món groc, A aquesta
d i siunti ya el Japó l'anomena el
"Desastre Mane". El japones,
perb. no vacilen i opta per l'abanda dele seas costuras, de
la seva ideologia, del seu art,
de la cava elevada moral, deAs
setts vestite,

de totes los conos

mis; caras i arrelades als
seue sentiments, per vestir-se
amb vestits i sentiments que li
repugnen; opta pel deeastre
Mane: 1 (mi el fe decidir de cop
i visita, qui l'obliga a aquest
sacrifici desesnerat és justament... el poble ianqui! En
1854 l'empiedra n ord-americana es presenta sonso mas ni
mes a les costes del Jalea tot i
exigid, de part del president

deis Wats Units, signar un
tractat favorable — i no es
mourä fins que la cosa no sigui feta—. Per ad o per la
porta. Es ciar, deepres d'aquesta feta dels ianquia, aquella
angleaos, i rusos, i holande sos i francesas que ja s'atiene
tentaven de comerciar hurnii,
ment amb alguns ports, sense
prerrogatives de cap mena,
aleshores voten cadascun el sett
tractat favorable. I darrera d'aquests, les nacidas fan oua de
tractadistes a la porta del afiliado; tanta cua vol dir tantee
concessions, i lles concessions
eón tantee que els Estats Cnits
es tornen a preocupar d'això
dels tractats i n'exigeixen d'altres més favorables. I les altres ()ademe no voten «ser
menys — 1, endavantl — 1.0tos les viles i viletes de l'hinterland del Japó s'omplen d'eiw
trangers que fan i desfan--que
desfan—ai, las—les belleses incomptables d'aquell poble ideal.
I arriba el que havia de venir:
un angles, almenys, tis aseaseinst aquel] angles prOpiciatori que mal manca, que
s'anomena RIchardson i que
prepara el caml a l'ante de les

flotes combinades de lPs nacierne europeos.
El dia 5 de setembre de !MI

aquesta bella combinació de
vaixells de guerra destrueix els
forts dele japonesas. L'any 67
adve e mikado Mutsu-Hito,
aquest emperador que mori no
fa gaire i la revolució popular
de l'any seqüent, en enderrocar
el shogunat. reposa l'Emperador en la direect6 de l'Estat.
L'Emperador aboleix el renda_
lisme, es vesteix a l'europea,
ofereix tes i saraus a les ambaixades europees, a la moda
europea, en salona a l'europea,
organitza Pensenyament, la indesteta i la d i plomäcia a l'europea 1 dre seguida comença
també d'infligir derrotes militars a lea nacimos europees,
posant-se en un tres i no res
al nivell de les mes temibles.
El Japó está ara en ple "Desastre Blanc" i no n'eixirà atad com. aixi. —El Jap6 no perdona! La torta emigració que
dirigia cap a les costes amar:canes semblava una tactira. un
caira de la guerra pacifica a
la qua l l'havia convidal el potele ianqui, una fase del "jiujitsu" que mai per mai. ni veatit de levita, el japonés no oblidarä. Apesta fase li ha fallat
i per això eselata el furor del
"airourai". o guerree medieval,
que cada japones porta encara
Entre la pell. Els Estats Units
somriuen d'aqueet furor que
més aviat hauria de fer tremolar, i fan el desentee o el cor
fort perqu el noble del sol
ixent es un noble petit i esgrogueit si hom el compara
arete la Debata grandor rosada
i Iluenta. La gent que a l'America del Nord sap de que se
les heu ro riurä pas del furor
rima encara 3tie avui no passi
res — i si tau sera d'aquella
manera que a Franca hom ne
diu "avoir le rire jaune".
Joan Saca

Converses filo-

lògiques
Al Sr. M. M.:
Quin és el mot carate corresponent
a l'espanyol contienda! En catalá, antic trobem contenda, pecó el mot de
molt el mes usat és confesa ("...si
algú mourà baralla o haurh contesa
ab altre...").
Contesa és la forma ietatenina del
participi del verb (acendre ("lo segen vici és de guardar-se de contrastar e centendre ab altri"). .Aquest
verb caigué en desuetud, contribuinthi segurament el te; que algunes de
les seves formes es confoncn amb les
correspoaents del verb contenir ("Mor
tre gneis dos se contetien, vengué lo
canonge"). Contendre es troba actualment substituït per caftendir.
Contendre figura certament en tote
els diccionaris encara, pecó cl verla
que avui emprem per a 'recluir contender no es rontendre sint5 eontendir.

Posseint el entallo modern rendir, COM
a corresponent de respanyol ronde'',
a contender ha 'pogut Vácilment lee
correspondre un contendirt contondir,
que té l'avantatge sobre contender de

no coniondre cap de les seves formes
amh les corresponents del verb cosotenie.
Si no renunciem a tenir un verb
que correspongui exactament a contender (el trances no el te; l'italdà 'té

contindette), da quin dels dos verbs,
eontendre o contendir, donaron bi
preferencia? A menys que no ets seceptéssim tots (i llavors tindriem contendra i contendir, can tenirn defenthe i defensa', tiren- 1 torta., eta),

nosaltres ens inclinefern potser a fade contendre, malgrat de seco
inconvenients, el qual accesseihriets
pena d'usar moderadament.

vor
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COTITZACIONS DEL DIA 26 DE JUNY DE
'rae

Alltr. isla
6380 63951 6380 6325
6676 6385 6375 6385
5650 5650 56J0 5640

Obra
MOL • • •
Macan'. . .
AndatilL . .
lotsm›... •
Colontal . .

DIvisesestrangeres

BORSA NIT

BORSA MATI

Buz

Obre Ante.
63601 6980
6630'

6340
1515

g rOi 1"0

Tuse
•

6345
6650
1545
8550

Franca
Bolseo&
Beignes
Ltres.
!floree
Tintare
reso II181111
Rel'.
Pelo Uruguay

•

30'55
13210
34'40
32'05

3222
7'4375
2'40

com.
71'00
Miman
.
90'00
AmortItzable 4%
9590
AmortItzable 5%
85'40
Exterior 4%. .
574.00
Rime d'Espacia.
Bane Esp. de erren 14900
41'00
llene Esp. Río Platt
sane Huy ameno
243'00
Tabaes
87'00
sueros P
36'25
Sucres O
Cedilla&
Kord

BORSA DE LONDRES

BORSA TARDA

13325
6360 Nona York
ffOrd. . • t, 6365 6375 6360
$1775
6635 6675 6655
Atarte% . e
rranea
5670 5685 56.70
Anlahls. . .
9375
Belgica
15.55
tätzentniss t555
230
Irmpines. . •
230
1 0006
414 Italia
414
emes . . .
12750
14515
1". o. ldetrop. 12750
Suissa
-/p25
9'25
Platea . .
3221
Espanya
153
Portugal
11525
Holanda
26802
Dinamarca
31975
Noruega

Suecia
Alemanya
Austria
Praga
Argentina
Montevideo
Xtle

1

Atesta
Franca
LItures .

321'00
2953
3224

CANVI DE L'OR

BORSA DE PARIS

BORSA DE MADRID

Monedas or Alto« .
•
Babel •
•
trust .
•
petttee•
•
Trance%
I.
linares.
1893
delani .
e

8185
8172
87075
8710
25 125 25440
71150
8170
8175

Londres
Rebele..
E•panya
Holanda
hälta .

.

1897
504,0
33650

BOva YOrt
Portugal

Boneta
/Misia
Argentina
Dra.' .
Grecia
Noruega
Innamarea
Benin
Plena .
Praga
'somanta

MERCAT DE COTONs

140'30
fine
/49'10
14550
14950
87'58
7'75

Cotitzacions del dia 26 de juay de 1924
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NOVA YORK
Tanta antertOr. . . •
Obertura
Sepan telegnIMI . . •

SUCRES
319
2660

2,1101 .

18275
18123
VALORS NO INSCRITS EN LA COTITZAC10
307500
14650
OFICIAL DE BARCELONA
4082
Cerca
rornt
4300
9075
I llactiOn 7% 1311. • • . 10015 Gallert EleetrIClat 604. .
124 Aluntarnent sevata eS. .
4050 Truenen preferente . . .
9350
9675 Hotel 11111 7%. _. . •
'; 9
(1. Metro.. 6%. . . • •
9725
S. T. Barcelona e% . . . 1)075 Uni0 S'Usara d'Espanyl•
9750
C. L Colontuaeld 6% . .

Setembre
DeseuUre.
Mara
Mate

3'1
333

LIVERPOOL
•
•
telegrama . . .
7anCa.••••••

anys, liassanet, 6, al cementiri Nou.
A les cinc.

Marian Ballester Campillo, de i3
rnesos, barraques Font Mamella, al
cementiri Nou.
TURO PARCK
Mis de vint mil persones es delectaren la passada revetlla de Sant
Joan en aquests magnífics jardins.
Per a demà, dissabte, revetlla de
Sant Pere, la Direcció del Turó
Parck ha organitzat també un variadíssim programa per a tots els gustos
que faz-a que estiguin animadissims
aquests populars jardins.
Ultra la diversitat d'atraccions installades, que funcionaran amb carácter exttaordinari, a la una de la nit
s'engegarä un esplèndid castell de
focs artificials, i a les dues de la matinada una gran traca valenciana,
ambdues coses confecciones expressament per la casa Estapi i Macias
Germans, pirotècnics de gran renom,
uns dels que tingueren al seu arree els foca de la gran (esta marítima nocturna organitzada al port.

Casa Retarlas

eBnon a dasosrorntatt

ments de vestits per a senyora,
de totes classes. Es pleguen i
acordeonen faldilles. Banys
Nous, 5; telèfon 3938 A.
Ahir es barallaren Gumersind López Cramum i Pius Mollen Cid. Ambdin reberen ferides de poca importänCia,
cotxe atropellà a Andreu Tusen Tomás, de quaranta set anys. Li
produi contusions a les regions torácica anterior dreta i abdominal, i coto moció cerebral.

o ''LEDA" Y oc hallan de venta en
todas lee prin ti pe.
les ceses del raudo
en Espaila.

Fabricante:F.

sangra,B.erayeo'7,1,

:ova York
Pissionible
051101
Set eMbre
octubre

740vombre
De;embred.

Maro

l'anca 26 juny
15
1390
1327
1311
1097
1002
1.a6
. . 1234

Penes anterior. . .
Obertura
Setos lelegranle
.
TS.C.

Treballant en una fábrica de serrar
fusta, Elisi Cendra Franqueo, de vint
anys, es produí contusions amb hematoma i probable fractura d'Össos del
peu esquerre.

guant

Benzina

les mana que l'usen i aquesteg comuniquen
als guants el seu perfum, que permet apreciar la distinció i el gust rema( de La sev4
mestresca.

a 0'57

AGESON•
Per. Catalmaya 5% 9385
Fer. Cata/unys 6% 10 '25
• Catalana 19t9 10115
•
1822 10/'15 2reIt 'rro . -11:13 3
• Ciamsllers. .(1.01'50
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D. d'E. 1913 5% 86'50 arenas viso. • .1 115'15
" • 1920 6% lig'" Andalusoe. • . 55'50
L'n1.3 Electrice 4% 95'63 Lana" ates • . • 0609'

a

exostusi6 a la cadera dreta, de pronós-

a la via per matar-se.

matant-la, encara que es troba en estat gravissim. Sembla que es llençà
S'ignoren mis detalls.

ng

AORSA DE Paras
Interlar
Exterlat 4%.

i0 l'.'"
lI
Base Ennt0y0i
110•4%
Ae. Alacant
78639
Ae. Andalus
450'04
Obe.
15'01
•
Obs.
21)1
Oho. Cieeres ver.
Acciona son
• t. 710'01
•
7P201
Pamplona 1!.
620»
t'arce/Me I!
Sals•
....Melga 1...
SUB
•
lbs.
711's
'retes FUI&
30'11
10011010 . .
2111
Renta frene. 3%
514'
• 5%
•
Nord 8.• NY»
73891
70204
• 4! •
6.13%
• 5! P
67514
Lleydeil "
Asterias 11 !
6454,
Prtorat. . .
17410.
#9,rss
Pamplona esp.
videncia 01151.
750's
Alseedit 2! .
'• 3.4 .
01011
aceres seca&
toser
Lordosis . .
Pire.
Andalus« 1.. lar 511'D
11! •
•
1917 3% 05151
•
13000103 . . . .
:0
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• • BO« 7% 69'00
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" • • 4%.. 108064
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•
•
•
117'00
o. Mall. kiel. 6% 4300
Praliuli. Pirs111 41% 9575 C. rrasautnues
O5LIGAC201113 011/Eft.L. EspanTa Industrial• 168'00
TransatiAntlea 4% 83'25 Gral, Telifees O
98'80
•
P
5% 101'25
•
e% 103'50. c. Peninsular o
86'50
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$0110'
unauerece P
eland 6% . . . f 0,roo•
95'15
•
7% . . . 102' 5 5 Autómnibus 3. A 195'00
P. d'Obres 4 1/2% et. uu• Itispano-SuLsaa
• 5%. . 83'25' salas 51 . . .
"
18200
• 95. . 95'90 Puliere» . . •
•
•
rarbs. Serio, 4 1/1 6Z ti. U. 1 !ondeo% P.
Const. 1 pass. 6% TV 00. M2dit1es Agries!» 18000
NOTA.-Els 41111111 Illaep
:ases Barate3 6% 2000 •
late astb un esteren
ColOnla Otiell 0 % 9550'
B. de F.. Os d. 7% 8925
44n saurio &Mariani
scgon, Mercaders, 38 i 4 0, pral., celebrará sessió d'art i repartiment
de premio als guanvadors del Concurs
Fotogràfic el pròxim diumenge, dia
29, a les deu de la nit.
EL CONSELL D'ECONOMIA
NACIONAL
Per tal d'assistir a les deliberacions
que pròximament celebrará a Madrid
aquest organisme. marica ahir una delegació catalana formada pels senvors
president del Foment, 13ernades i Ruiz
de Casamitjana.

IÀ C UITP(I i OSEVIllh

Rbla, Catalunya, 53 - T. 3812 A
Rep constantment les darreres
creacions en Vaixelles, CristaJocs café i te, Orfebreria i fantasies pr..Wies per 1
presents

A l'Acaitimia de Tanitigrafia de
‘Barcelona. corooració rrOieSSiona de
faquigrafs. s'inaugurarà un curs daquell art a primero del cincel mes de
juliol. les classes del qual es donaran
els dimarts, di jous i disszlb!es, de vuit
a nou de la nit.
Les inscripcions poden fer-se a la
secretaria de l'esmentada entitat (Palma, 4), tots els dies feiners, de set a
nou del vespre.

Sanatori d e C smsan
Bronquit i s . lim a
Ci
Xalets nous. Radiotel -efonia. Nota installació d'al.
gües completa. Informes: La
Ideal Samaritana, Archa, 10.
Telefon 5149 A.
Supressió del 10 per 100 sobre factures.
SUCCES MISTERIOS A LA PRESO MODEL
Copiem d'un diari d'ahir :
"Ayer uno de los centinelas de la
guardia exterior de la Cárcel Modelo
‘,16 que caía a uno de los patios de la
prisión un paquete que desde la calle
alguien arrojó por encima de la pared.
Inmediatamente llamó al cabo de guardia quien recogió dicho paquete. cuyo
contenido era una pistola automática
envuelta en periódicos.

Acto seguido se dió una batida p
aquellos alrededores, sin conseguir
tener al que había lanzado el pae,...
aludido.
Tampoco se logró saber a quien
destinado."

A1GUA IMPE RI Al
El proppassat dimarts. dada d.
Sant Joan, a l'església de la Sale d
Déu de l'Esperança van contrae:e
matrimoni el nostre vclgut amic E
Erancesc Feliu i Codina amb la geltil senvorcta N'Engracia Nicelan
Gclacla.
Benei la unió l'oncle del non,
verend doctor En Francesc Cedicapellà custodi de Fcsmentada
glesia, i actuaren dc padrino, as
part den. En Miguel Guerrero,
per part de la núvia. En Joan Roa
La parcho ha sortit en viatge
noces per Catalu,,3 a.

"HULES" - PLOMERS
JOGUINES

AGUST1 CASTELLS
Portaferrissa,

18. T. 1983 *

CONTRA LA IMMORALITA:
MULTES
La Junta contra la pública isle°.
litat va ordenar la recollida als
i Ilibreries dc diversos fullets que
sidera atcmptatoris a la moral.
destruits.
Per la policia han estat itTrpOU
una multa de 5o5 peletes; 3 de
de yo i 9 de 25. per desebedieci
escandols.
Per acord de la Junta de Gort.
des del primer de juliol al 30 de
ternbre pròxim es reduirà el desp n
a les tardes, de queare a tres qu'de sis, excepte els dissabtes i
lies de festa de precepte. que
fins a tres quarts de set, el mateis
l'Oficina Central que a les Sueno
Al mati regiran les mateixes
res d'ara.

Demaneu cal- fIRO5NOR
set d'esport

'1,11 ,àquiles

rular

MORISONS
Ferrotoria Ritfols. Renda
Sent Pero, 74.

riatunnunennnnnennunninennannninnsinnolla

ACUMULADORS

a la plaça del Teatre).

entre els carrers de Mediana i Aragis un tren descendent agafä una velleta
d'una seixanta anys. Gràcies a la serenitat del maquinista, el tren part, no

5801 2489

nn

Careto«, Comercial Manymbert,
S. A. Passatge de la Pau (tocant
AGAFADA PER UN TREN
A tres quarts de non del mati d'ahir,

2940

UNA AGRESSIO A HOSPITALET
La policia ha rebut noticia que a
Hospitalet de Llobregat va ésser agredit el manobre Josep Pallares Bauló
que resultä amb lesions greus.
L'agressor Francesc Pastor Sòria,
iou detingut.

Ahir ¡oren detinguts Josep Guerrich
Fernando, de 15 anys, i Miguel Giménez Tarragona, de teclee, que entraren a una vaqueria i se n'emportaren
divuit pessetes que hi havia al calaix.

A l'Avinguda de la República Argentina un automòbil atropellä a Miguel Sänchez Millin, de 49 anys.
Presentara contusió de forma circular
al maleo( dret, profunda fins a l'ós,
contusiona i erosions al peu dret i

tic reserva.

Ca'a-

A través
del

la mh, perfumada per l'a del Sab6 Heno
de Pravia. exhala l'intens 1 persistent aroma
caracter(stic d'aquest sabe) de tocador. El
Sobó Heno de Previa perfuma delitosament

1504

NOVA ORLEANS

U

UN BOIG
Ahir a la tarda una veina de la
plaça d'Artós digné que per allí torda un borne scavat del Manicomi de
Sant Boi del Llobregat. Dos guàrdies
municipals el cercaren, trobant-lo al
carrer de Catalunya.
Es diu Tomás Cortés Pujol, de quaranta sis anys; s'escapa ahir al motí
del Manicomi. El pogueren convencer que entrés a un automòbil, reintegrant-lo al Manicomi.

JOIES, VERITABLE OCASIO
I objectos usats de totes olas.
ces. Preu fix. Tallers, núm. 41.

1023
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Fayans Calai ä

llevand o las nombres , . .00ANITAS.

,

obertura. . . .
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Se
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Vell.
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(l'alpaca
per
a
presents
ti,
anys, Vilanova,
kespeare, pulcrament traduida per En
SENYALS AL PAS A NIVELL
de 19 h. a 20 II., al local social, poden
Cristalleria M. Esteva
A les onze.
Joan Puig i Ferrater.
Al carrer sic Pece IV, al pas a nipassar a emplenar les iones de solliRambla de Catalunya, 95
Miguel jardin Torne, de 4 anys
Tant pel que honorará al nostre tea- citucl de llicències per a estacions vell del ferrocarril de M. S. i A., s'esi mig, Montserrat, 3, al cementiri
A l'escala de casa seca, Elisi Alza- tre la traducció de "El marxant
receptores, rebudes per aquest ob- tan installant uns aparells automàtics
Nou. A les deu.
res, de quaranta cinc anys, migué ca- Venècia" com pel nom illustre del tra- jecte del Cos sie Telègrafs. Passat el nous per avisar als carruatges la proPresentació Pagués Murnente, de sualment, produint-se masegament ge- ductor. no dubtem que el segon vodia '3 de juliol hauran d'ésser de- ximitat deis combois.
63 anys, Villarroel, 13. A les den.
neral i una ferida a la tnä esquerra. lum de "La ComècLa Catalana" obtin- clarades totes les estaciono actualRaída Laceras, de 57 anys, Triandrä un èxit esclatant.
ment existents. Per a ernplenar les
gle, 8, al c-s-nentiri Ven. A les deu.
C"tS
lanes. 815.
dites fulleo cal la cedula personal i
Cecili Iglesias Martínez fou atrope Miguel Méndez, de sis mesos, Cauna pölissa de una pesseta.
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Gr.
Sola
Corrió
París
e
nP
e
a.
s
l
i
d
a
d
e
d
r n'a a
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vuit.
carregat novament del seu desa bodes i bateigs. Presentació
RESTAURANT ROYAL
Gertrudis Clotilde, de 12 mesos, tusa al parietal del mateix Costal
VIladomat,
104,
primer,
patx.
cerebral.
commoció
Bofarull, 152, al cementiri Nou. A
exquisida.
Sale. de Te
Primera.
les deu.
cada dia le dansant de 5 a do3
Des
d'un
balad
d'un
entresól
caigué
Manuela Mateo, de do anys, HosLa Secció de Propaganda i ExcurEl Radio-Club Catalunya assabenquarts de 8, i dinar a l'ameria un pati interior la nena de cinc anys
pital de la Santa Creu, al cementiri
a q a, de 9 a 11.
sions de l'Ateneu Obrer del districte
Pepeta Argel. Es produl erosions I ta els seus socis que tots els dies,
Nou. A les den.
contusions a distintes parts del cos i
.11n111n
TARDA
lleugera commoció cerebral.
Ten= Palomi Naves, de 21 anys,
plafia Rius 1 Taulet, 3, al cernentiri
No dejarse sorprender
Non. A les tres.
con pomposos
Eduard González Morera, de 77
NOMBRES
al
cementiri
d'Horanys, Horra, 8 1 ,
EXTRANJEROS
ta. A les guatee.
para sólo
Un non-nat bar6, Baixada de la
cobra r mas CIPO.
Plana, r, al cementiri d'Horta.
Los Water-closets d8
Antoni Carrillo García, de 39 anys,
mše ti ere cton o Plgl.to e,
de gerentia absoluta,
Hospital Clínic, al cementiri de Les
que no so cuarteen. aun
Corts. A les cinc.
Fabricación FA pa Bola

Alexandre Ocafia Andrés, de 18

3015

Seg011

Mala

CASETA BARCELONINA

901 ( 51 fiebre. 1Detbre
2913, 2547
2473

//1111/

T31166 26 JultY Taita'
346
365

Nava York

5630
820

1924

PER A AUTO, RADIO, ETC.

es un melló por, sense barreges ni aduf- observarà. en consumir la tercera.
feraclons de cap mena. El MI incon- que amb el ternos ha minoras en dure»
fundible perfum ea menté len buena al i fragancia. El veredicte del públic
flnal com al principi de la pastilla. SI unänim en recontixer aquestes Done,
vostt compra U110 causa de tres :magulles. guantee,.
1'80 pies. pestillo
Ponente e les perfumeries i drogueries. • Perfuniefis Gal.• Madrid
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LA

D'ITALIA

M. Maur;ce Quentin
ti - Una ilista de ha estat elegit Algen (mes a suprimir ca de de Patís per
la situació Lei Go- substituir M. tabu
q rn - A Roma es
París ,
Consell munial ha renos-al avui ist seva
tuna a la normalitat cip
mesa. M. Georges L aioll. alcal de. el mandat qual expira.
havia delantera' la possibililat

1"Zerna. 26. — El "Mesaggiero" diu
a la regió de Lornellina s'estan
actives recerques per la noticia
,"eir el senyor Mortara Poverontre dels que aparèixen com•
cn l'aier Istatteotti.
c.a-cles oficials tenen una !lis aal de les persones que havien
suprimides, entre les qua%
senyors Amendola. Bonhont
ultra Matteotti.—Havas.
• ••
a,. 26. — A propòsit d'una pos•aisi ministerial. el "Corriere
confirma les precissians de
qaê segons totes les probabilitats contia.e.-,171 en el Poder al costa: de líasStefani, Federzoni, el general
Gla:aio i Ealmirall Timan di Revel.
sots-secreta r is d'Estat serien
però llurs funciens no serien
51:11,Vr.ldes, sinó tot al cctrurari,
que es restableixin eis sots
seva earis d'Estat. abolits quan
tiren e: s reste titulars.
Es parla de la reconstitució d'un
nanisteri del Treball lambe d'un miaisteri del Tresor.—Havas.
• ••
Rama. ud — Torna a la sera nortrallta t la situació. havent esta: ret:-

de demanar la renovació por
unir. sota ol aeu nom tots els

vote de la majoria. Por() M. Laten' remitida abit al son prnjecte per vanos quo fa y a coneixer en una carta dirigida al
dega d'edad de PAssemblea.
QUedaV011, dones, Oil ¡mesada 1 . 1, senyors Maurice
Guillaumin i Eruest Gay, ol
gnal hauria de reunir per resultar elegit tots els vots
Posguerra, adhue vis 0011iUlliS.

.

Ha estal però. d egut
enido 31. Maurice Onentin.—IlaLOS.

vas.

Augmenta la vaga
deis flequers de París
París, 26.—Aquest matí &han registrat alguncs adhesions al moviment vaguista dels flequers.
Malgrat això, aquest moviment
está molt lluny (-1"e'sser general, car
en eiecte, la proporci6 dels vaguistes no excedeix fins ara del 5 per
lOo dels obrera flequers que trebailen a París.
Sisan registrat alguns incidents,
per liaren pretes coartar la llibertat del trebalt, i amb aquest rnotiu
sita practicat una de:cnció. — Hayas.

17.s naliC:CS f.i.sZaSteS.—Havls.

El ciiscurs de Mussolini agradà molt i provoca una bonica
manifestació
26. — En terminar el
,eurs el senyor Mussoli-

7..71.

la reunid cesrada per
les dar: d'es parau, • ai, dei Govern foren
una gran osació.
.m1)
-s el secretari someté
de VAssernblea
del dia confirmant
; abs(,lota adhesid
al cap del c; ov e r n ,
u adoptada per aelarna-

r

r^lirar-se el senyor Muses aclama: novament,
-,anvant-ii fine el Palau
tota els diputats de la
•:-ia 1 una nninbroea mul.--Itavas.

-L - Osservatore Romano"
(a situadió actual
Observatore Ro::atto argan del Vatictl.
La justicia está plenarnent leves:
ti::: del seu mandat al perseguir
(l eran en eis sens autors. en els
s, inductors i en les , eve3 causes.
amb tal llibertat dacció i tal energia. que no és, ni sera, /si podria és- laterrompuda la dita investigas el seu fi.
..:npanya empresa per diaris
a diversos partits cercant in.cusacions i responsabiltats
.1
les classes baixes cont a les
• la societat, es manifesta
superficial respecte de
la Justicia, i aquesta
- bona, segons el
-'le vista.
:asprés de la llibertat i
a. que sisa de rodejar
i tractant deaurés
7. 1 observar que els diaO &manen and, aquest
retrocés del fascisme res• la seva posició actual com
, lominant i la convocatöria
generals per a la designo as homes i un nou pardel dema, peró aquest
seise perill de la naeasaihle que un partit
ee presti. es resigni,
vi a una pMieih sern-

I eas que el parta

LES REPARACIONS

DE FRANÇA

resündol Manee-

fei-

- re,:iga. s. quina seria

• -)a de les urnes? Se-

..nnn••

ría tal vegada un salt fatal en

les tenebres.
Aquestes qüestions preocupen els Poders de l'Estat.
Parla despres de Palmosfera que pot arribar a eriar-se
a Pentotal de la justicia. i acaarba dient que no ha de
ce aquesta moments de criar
odie i desconfianees quan el
cap del Govern anuncia el restaidiment de l'imperi de l'autoritat i je la pait.—Havas.
DUANERS ITALIANS

AGREDITS
Roma. 25. — El "Meesagger 1 du MIP a les immodiacions
de Radee-ck un grup d'individus,
afiliats segons sembla a ronganització tusroslava "Croma",
han fet nombr- os dispare contra

els duaners italians. matant un
i ferial greument un altre.—
Hayas.
UNA PROTESTA ITALIANA
Roma. 26. — El Govern ha
ordanat l'Enearregat d'Afors

estrengers d'Italia a Belgrad,
que forniali una energica protesta en noin del Govern
amh motiu del recent ineident
de frontera registrat a Radeck.
--Havas.
EI. SENTIMENT DE JUGOSLAVIA
Belgrad. 3a—E1 ministre iugoslau
d'Afers estrangers ha expressat telegraficament al Govern italià el seu
sentiment pel deplorable incident fronterer entra uns duaners italians.—Havas.
LA l'IRA DE NAPOLS
Napals 6.—La quarta Fira de mostres se celebrara del te a/ 3o de
setembre.
L'éxit assolit per les celebrades en
anys anteriors ja esperar una concurrencia extraardinaria d'expositor,
visitant s .—I lavas.

.2

Els EF. VII. han designat ja Ilurs representants : Itälia també
acceptarä - Una conferència alemanya sobre reparacions
Alemanya no ha ene ben b la nota aliada
g

Washington, 26.—El Departament
d'Estat informa que l'ambaixador
dels EE. UU. a Londres ha rebut
Ist invitació feta al Govern ame- riba
per prendre part en la Conferència
interaliada que ha de celebrar-se en
aquella capital el dia 16 de juliol vinent.—Havas.

ELS REPRESENTANTS AMERICANS A LA CONFERENCIA
lVashinuton, 26.—Mr. Kellog, a nsbaixador nordamerica a Londres, i
el coronel Logan representaran els
Estats Units a la Conferencia lisienaijada que se celebrará el dia 16 del
mes que ve.—Havas.
ITALIA INVITADA A LA CONFERENCIA DE 1.1,NDRES

Roma. 26.--"La Tribuna - din
que el Govern Italia ha reten
una invitarió por prendre part
en la Conferencia interaliada
que ha de celebrar-s o el dia 16
do' juliol.
El Govern acceptara la mvilamió la seva contestad.", sera
tramesa moll aviat.--Hayas.
ANGLATERRA I EI. PACTE

MILITAR
Londres, 26.--Noticies d'origen oficies vernieten suposar
el Govern no te intenció
publicar el text de la declararme") franao-anerlesa. trantrea
Rrieh, sobre rl dosarinament.
quo

S'assegura que Eallusió al
Pacte militar. NI2 del fot que
Mitednnald asseguva al senyor
Jlerriot que maMindria en lots
els seas termes la derlaració
quo va fat' a York afirrnant que
en cas Ifinrom p liment per j'art.
d'Alemanya, els estarien
mes units que mai.—Havas.
SERA AJORNADA LA CONFERENCIA? :: DIFERENCIES EN
ELS TEXTOS DELS CO31UNICA'TS
Londres. 26.—E1 redactor diplornatic de -Dailv Stall"
que (Si cap del Govern franees
31 Herriot ha pre g at a l'amhaixador britänie a París que snllieiti del seu Govern promptes
explicacions sobre les diferrtMes existente en els textos (ranehe i an g lb del comunieat que
es facilita sobre de 'l'entrevista
reeentment celebrada a Chequere por arnbdOs primers ministres.
Herriot explica que aquestes
diferencies en el text han originat un evidont malestar als
corüles parlamentaris. i per aixb
prega 011P se li doni una prompfa resposta, a Asear possible
ZIVIU matrix, perque ptlemi contestar sobro aquest assumpto
en la sessió quo avui celebrara
la Cambra.
L'esmentat redactor afegeix
que seinhla quasi segur que la
ronfereneia anunciada per al
din 16 de julioi vinent hatirii
1 1 3 . or rdornada.---Havas.
111P1,0311CLA DE MAC.DO_
NAL1) 1 LES PIHM1-051a:s 1)EI

GLARACIONS
Londres, 26, —Camina dels

Viena. 26.—S'ha produil una
explosid en una mina traed,
prop de Gloggnitz (Austria baixa).
Han estat retirats 12 rnorts
i continuen les operacions per
salvar 26 minitires que, resten
enf erra is. — hl avas.

pregunta al senyor Maedonald
Id n ameixoment ,l'unit interviu diet sonyor Perded amb el
pertödie -Independance Belga",

en la gual el prosidont del Conset' realices declara que se li 11;1

ma quee terminantment que en
eeis d'una agressió pi-'meditada per par! d'Alenianya. Arsglalerra estada. (.70121 el 1911,
al ‘)ostat de Fiança i
i que te a me, s a rnés la seguret al que es dun• ertarä un par_
te romplet lliganl Anglaterra,

Franca i Belgiea.
El primer ministre eontestit
dient que ha estat molt sorpres eis vente que les seves

converses arnb el senyor Her rial han metal bastan', dnsvirtuades i adulterades per de- tel'min-als periódics.
Et comunicat oficial tractava de tote els assurriptes de les
Postres converses de enequers.
Dintre del quo rn'ha estat
possilde estudiar-les, resulten
els relats, corn rassenyalat a la
seva pregunta pel general
Spiers, hasats on equivoes o ltd
Aren un senzill fruit de la inia-

ginacid.—Havas.

El discurs de
/VI. Herriot al
Senat sobre
l'entrevista
de Chequers
Parts. 26. — Sessió del

Els seus propis interessos
estan en prendre-Iii Inés
avi al possible los mesures n eressäries per ',orlar a la pra ctica el pla l/awes.

Aquest pla fa necessaria la
reunió d'Una Conferencia interaliada a Londres.
El senyor Ilerrint ha prec lotes les degudes preeaucions per

serie

de

preguntes sobre els

El senyor Macdonald ha afirmat
que en el cas que el Reich tractés
d'eludir el compliment del contracte
Dawes, Anglaterra, guardiana diquest
contracte, es comprometria solemnement a estar al costat dels aliats.
Per al cas que Alemanya faltes als
seas campromisos, haurem d'estudiar
el proceditnent que llavors convingués
seguir.
També parlarien, segurament, els dos
Presidents, sobre la cooperació d'Anglaterra en -el manteniment de la pau
i en la qüestió de les garanties que
França necessita contra una possible

crèdit

d'un ministre irlan- de 151000 Mares
däs a!s EE. UU. estemi p es per sostenir l'exèrcit briLondres. 26.—Sessió d'ahir a
la Canibra dels Lords.
Es pasea a discutir la poli- tànic d'ocupació
tice coneernent a l'Egipte i
Ues antigues provineies del Sudan.
Lord Grey es lamenta de veu rar des,spareixer cada ,lia mes
aquella organització administrativa conferida a Egipte Pchs
anglesos.
Lord Parmoor diu que Allgin berra no abandonara el Sudan i no alterara Cl seu Estaba
qUI

a això hi consenti

el Parlament.
A pronósit sic si ereació eventual del Roa de ministre pleni-

tuntslittielven vap modifte ttei,S del Tractat de Versafles
ni introdueix o n en aquest cap

poteneiari dirlanda sobre els
Estats Cuila. )lord Parmoor explica que l'esmentat ministre no
s'ocupara cap qüestiA que concerneixi llisipeni britisnie, i no
retira instruecions només que
del Gavera de Dublin, en el que
es refereix a assurnotes exclusivament d'Irlanda.—Havas.

compromiso,: e,erds
pele (vals gla erra desitja
es
comprometa
Alernanya,
que

cosa nava.
Planteptda la qüestió pel senyor Herriol, oh primer ministre
ringles ha admès que es reanudia 111011i a y :al discussions

sobre els deutes intoraliats.
El senynr Herrint lia insista
insistirä sobre la siluarió
desfavorable en qué' quedada
Franea si tul assnleixi una resolució equil al iVa en aquest

assumple.—Havas.
LA INTERPEL.LACIO DE

Se-

al tuads vroblemes.
Despres es felicita p er la cordialitat que regna en les dites
entrevistes. i asaba dient:
—Et-anea no pot transigir en
quant a les reparacions i a la
seguretat, can d'aquesta i d'aquelles depen la seva existencia.
El president del Consell, se_
nyor Herriot, li contesta Ilegint
ox_
Una dürlarariA. en ja qua]
presea la so y a confiança respecte a Facceptarid del pila dele
perita. i diu:
—Els aliats halaran de- conseguir que el seo credit contra
Alemanya tingui valor comercial.
Mai hi parlat d'alienar Franca
'Belgica la seva ilibertal d'ocuparte) militar a la huhr.

El Parlament s'ocu- La iiambra egfpcia
pa de l'establiment suprime el

ClUó els

KLOTZ A LA CAMBRA

nat.—E1 senyor Lumen Hubert

declara que es »ecessari que el
Govern faciliti al país, per tranquilitzar-lo. una aciaraeie) sobre les entrevistes culebrades
pel senyor Herriot a Chequers
i a Brusselles.
A continua( id formula una

D'EGIPTE

GRAN BRETANYA

Hall estat ja cursades les invitacions
per a la Conferència de Londres

Colima:s .—El general Spiers

Explosió en una mina
Dotze morts i vint-i-sis minaires enterrats

Punuarrier

ES ACCEPTADA
París, 26.—El president del Colisa, senyor Herriot, ha acceptat que
el senyor Klotz Ii fagi a la Cambra
dels Diputtas una pregunta sobre
les seves converses a Londres i a
Bruseelles.—Havas.
DECLARACIONS D'HERRIOT

A UNA REVISTA LABORISTA
Londres, ?A—La revista laborista "New Leader" publica una entrevista concedida pel senyor Herriot a un redactor de l'esmcntada
revista.
El senyor Herriot declara que cerca la seguretat per un tractat de
garanties i d'assistència mútua interaliada" sota la protecció de la
Societat de Nacions, i després
la reglamentació de les dificaltats
actuals, demanarà a Alemanya que
participi no sol:, a la Societat de
Nacions, sinó fins en aquest trae-

tat.
El ministre de la Guerra esta disposat a aprovar el principi
d'Alemanya en aquest traetat.—
Hayas.
UN DISCURS DE M. PAINLEVE
Par,S, 26. — Durant un banquet donat ahir per la Lliga Republicana, el
senyor Painleve digué que cap perscr
na raonable vist amis cor de rebutjar les conclusions dels tecnice.
A cominuació leu ressaltar la popularitat que gaudeix actualment Her nos a causa de les seves escaients paraules en defensa de la causa de la
humanitat.—Elaavs.

LA RESPOSTA D'ALEMANYA

Londres, 26. — Cambra dels Comuns.
Amb motiu d'una allusió al nomenament de representant d'Irlanda a Washington i a certes al -tudono a la impressió que la Gran
Bretanya es troba disposada a consentir a l'establiment d'una República rlandesa, el ministre rle CoIOnies ha declarat que el tal prec, si
arribes a formular-se, fóra certament rebutjat.
El Govern—ha afegit—creu que
l'amistad i la pan no poden conservar-se entre Irlanda i la Gran Bretanya si no éés mantenint-se Irlanda en la seva actual constitució
d'Estat Iliure dintre l'Imperi britànic.—Havas.
.••n
zrol nalitar interaliat, o sigui la su,
pressió decisiva del dit control i raribució a la Secieta: de Nacions der
dret d'inspecció sobre els armamenta
•'Alemanya.
Fan ressaltar que aquestes dues pre• cisions resulten satisfactòries, considerades des del punt de vista de la
política interior d'Alemanya, tota vcgada que harmonitzen en certa manera amb les exigéncies nacionalistes.
ELS SOCIALISTES ALEMANYS
EN FAVOR DEL PLA D.AWES

Berra, 26. — El "Vorwaerts" publica tina crida del Comitè del partit
socialista alemany, demanant l'apilencié, rápida de guantes lleis es cuasidenn necessárics per a l'eme:te j ó del
pla Dawes, declarant que el partit es
trola, di s nasat a premaurer un dehat

FAHICACIO

El Caire, 26.—La Cambra ha aprovat la supressió de/ crédit de zso,000
liares esterlines destinades a l'entreteniment de l'ea:el: eh d'ocupat..6.—Ilaaas.
UNA MANIFESTACIO EN HO-

, NOR DEL REI FUAD,
DISPERSADA
Londres, ae.—Telegrafien de Khartoun, de ar p e:ciencia egipcia, que la
policia ha dispersan a cops dc :abre
els sudanesos que celebras-en una MaMiestaci6 pacifica en hon): sei rci
Fuad Zaghtul.
Oir.: /tia:atesta:u&
re.sultat ferite.—Havas.
al Reichstag en el tnateix sentit. Hayas.

UNA CONFERENCIA
ALEWIANYA SOBRE
REPARACIONS
Berlin. 26. — El canceller
Marx ha eonvocat els presidents i ministres deis Estala

reparacions.—Havas.

LA POLITICA D'HERRIOT
QUIETA ELS NACIONALS
ALEMANAS
Berlín, 26. — Els peribdics
nacionals alemanys. àdhuc la
"Deutsche Allgemeine Zeitung„
expressen que va augmentant
t
la intranquillitat respecte de
I
les intencions que te Herrlot
respecte d'Alemanya.
El "Lokal Anzei g er" diu que •
el pla de garanties elaborat
per Herriot arriba excedir inclös les exigencies de Poincare.
Sigui con) sigui, han dismialfil molt considerablement les
esperances que tenia Alernanya
de que el Govern d'Herriot .sg.nif;ear un canvi en el mètode
emprat fins ara pels Governs
fra nce s os .—Havas.
LA PRORROGA DELS ACORDS
AMB LA "311C1231"
Dusseldorf, 26, — La
cura" ha convidat ele representants dels propietaris de mines de la Ruin- a reunir-se el
dia 21 del corrent a Dusseldort,
Per tractar de la prórroga dele
acorde coneertats. que remen

a darrers d'aquests mes.—Havas.
EL NOU GOVERN BAVERES
Manie, 26.— El senyor Held ha
formal el nou Govern baveres.—HavaS.

DE CARTONATCES

Jo no hauria pogut abandonar la seguretat que ens dóna el Tractat de
Versalles.
Les condicions de seguretat dels territorio atiminiatrata mancomunadament

Berlín, 26. — El Gavera del Reich
contestara dissabte vinent a la nota
dels Governs anglès i francès reterem al control militar interaliat.
Es crea que serh probable que el
Govern alemany accepti la revisió
final exigida pels esmentats Governs,
merme que aquesta sigui Eúltima.
Hayas.

;Capes plegants, sistema a!eulany

per França i Bélgica seran sotmeses

El Govern alemany i la nota
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agresió d'Alcmanya.

a Eexamen duns perits militars.
Perquè Europa respiri en pau, cal
que Alemanya quedi veritablement i
completament desarmada.
Per estar d'acord en absolut sobre
aquesta qüestió, ele senyors Macdonald i Herriot, és pel que adreçaren
una nota comú al Reich, la qual fou
entunicada al seu temps als belgues,
els quals es congratularen d'aquesta
decisió, puix que ens esforcem en reconstituir el front únic Posats els
senyors Theunis i Hymans al corrent
de les converses sostingudes a Chequers, han declarat que estaven d'acord
amb elles.

No seria aquest el moment
°porte] perquè cli Reich traeti
de trobar un nou mitjant per
enganyar.

ESPECIALITAT

Berlín. 26. — El Govern de l'Imperi
es va reunir ahir per fixar eis termes
de la contestació d'Alemanya al Missatge dirigit al president del Reich
pels senyors "lacdonald i Herriot.
L'opina') dominant als centres competente segueix essent la de qtn: aques
-taconesiórádfva.
Als centres partamentaris i governamentals declaren que resmentat Missatge franco-ingles hu.s vingut a lixar
per si d'una manera satisfactòria cls
punts principals de la qiiestió del CO3.
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Avui sortirà el segon

número de •

EN

Capses i envasos e carträ mdulat )

franco -britànica
Una manera com una altra
d'interpretar-la
—

1

alernanys a una conferencia
per tractar de la qüestió de les

DE JOSEP

CNI:W CRIU:
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Bailén, 194 i

ls

E

196

Tel. 2384 G.

dermatòlegs

aconsellen

emplear les cremes o pastes per a

afanar, arnb preierencta al sakí i totes
les formes sabonoses (vegi ' s eManual
Cosmaica a, ele Saatehl, traducció del
Peyri, pAgina 861

Dr

E mere totes les cremes,

ACTUAL1TATS
Siembre de la Junta d'Obra de la parrimula de Sant Ougat
1 director del Cotlegt de Sant JoseP,

Revista

•

morl el dla 15 del corrent a la sa ya casa de saya

S)

El reverend seny or Eelmorn. Junta CObra i la Coinuttitat de Sant Cugat,

seva esposa Teodora Marqu6s, filie, gernia, germana poltties, lo'buts 1 cleinds P a rente, i els professors i alumnes del Ooilegi de Sant Joeep, els [' reunen el tinguin
present en Iliirs orne ¡mis i Eassistencia als funerals que en he de la seva intima
se celebraran flema, dissabte, a les deu del mati, a 1 . ,,Fglosia parroquial de Sant
Cugat.

PASTA
•

Per correspondre a l'èxit unänim obtingut
primer número d'aquesta revista,

havent rebut els Sants Sagrainents 11a liendiccló Apostalloa

(A. C.

Catalana
— d'Informació Mundial —
Setmanal

•

ACTUALITATS

•

constarà d'ara endavant de 16 pàgines de text.

•

ACTUALITATS
costarà igualment 25 ekntims
e

1 sa estat elahorarla pensant en l'higiene
'ele la pell. El seu ir.: cura irritacions,
picors, srans, etc. La cara. després
d'afaitar-se, Ir queclarZt fina, fresca, suau,

amb magnifics gravats

Els Srs. Bisbes de Barcelona i Vich han concedit lee indulgències de costurd.

NIX
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tense aquel' encarcararnent que lt fa
sendslai que te els nutscles Suna sola peça,
nt aquella cremor tan molesta, de l 'afaitat

a l'antisa,

Demani_ho en drOsuenes perlumeeses al prest
tle a' So pessetes tu's•

f

soma-1. gu> DEL coesgL.
munco-clunzuRcic

- ELS SI% -%tr- ATS LLIURES
Diumenge vi, uut, dia 29, a lee den

pliLA UNZO PROFESSIONAL DE

del metí, tindrä 'loe la reunió del
P/e dele Sindicats Lliures de Catalunya, al local del carrer d'Avinyó,

e. ton

DEPENDENTS
l'estatge de la Unió professional
Ile Dependents de Comerç tingué %loe
DE COMERÇ

V - 'A

dientenge pássat, al matí, l'acte de la
inauguració oficial del Consultori Mi-

tEco-Quirúrgic que ha estat installat
en una de les dependències d'aquella
casa. ALsb aquest motín, les sales de
ressmatada entitat es veieren curulles
de selecta concurrencia, en la qual es
destacaven gran nombre de dames i
sett. yoretes. Assistiren a la festa el
regidor doctor Octava Navarro, en
representació de l'alcalde de la ciutat:
el senyor Francesc Soler Carde, inspetor en. cap de Sanitat Militar, en
representació de l'Exem. capita gene-.
ral, el seu ajudant; el senyor Fe -.
lip Gallo, magistrat president de la
Comissió mixta del Treball; el senyor
Josep Cabré, president (le la Cambra Mercantil; el senyor Jame Siper.
director del Banc Hispino-America;
el senyor Blai Huela. sot -director del
Banc Alemany Transat'antic; et reveret,d doctor Lluma. rector de la parroquia de Sant Just ; el senyor Calilen, secretari de la Companyia Traesatlantica ; el senyor France s c Ledesma
pel Sindical Lliure d'Empleats de Banca i Borsa. aixt com nombroses personalitats que 5enlim no recordar.
Es dona comena a l'acre sola la presidencia dels representants de les autoritats més amunt esmentades i del
president de rentitat, senyor Lluís G.
Cierco. Ilegint un discurs en el qual
posa de manifest la feixuga i productiva actuació que porta a cap la Unió
professional a pretil de la c'asse obrera que pertany a aquella associado.
Pesa de relleu l'esforç geganti que
representa la inauguració de l'establiment—objecte de la festa—. i termina
regraciant als concurrents 7assistenda a lacte.
L'esmentat parlament fou contestar
pel dactor Octavi Navarro, en tiran
de l'Excm. alcalde, ponderant la magnifica i exemplar actuad() d'aquella
societat. la junta de la qual es mereix
«,la mis entusiasta i sincera felicitació
per la quantiosa alhora que practica
tasca pactada a cap. Acte seguit dedarà inaugurat el Consultori.
Acahat< els discursoa els concur
renta passaren a visitar les dependencica de la casa. aixi c r m les magnifiques inatallacions del dispensan.
Aquest fou beneit pel Red. doctor
thirá . finida aquesta cer imania j„
antnritats i personalitats signaren ea
el Llihre d'Or de l'entitat organitza
dora. Immeditament el fou servit un
delirar lunch.
A la una de la tarda fin' Yute, en
mig del major entusiasme. El Consell
directiu rebé les Mis caloroses felicitacions dels reunits. les quals es feren
extensives al doctor Hermenegil(1 Turr& director del dispensari i altres especialitats d'aquest darrer, per a la
meritissima installació per ells dirigida

27, principal, per tractar del següent
ordre del dia:
lectura i aprovació de l'acta anterior; 2, actuació del Comité Regional; 3, nomenament del nou Comité;
4, orientació a seguir per l'organització; 5, precs i preguntes.

-2ERVEi MilleHOLOGIC ilE CeÁLLINYA
DI. Re de ...hisny d.: 924
t. WAT DE TIMPI A CATALENTA. A
'.--SITDACIO AME' eSnitiCA GENSVAL A

DEL-MATI. eibsortraciosse d'Europa, Nord
.friea i TAttäntie. rebates per telegrafie cebes fila)
'ersisteix estacionan ei regim anticiclònic a l'occidt t europea, el cc ntre de maxima pressió del qual
es ti `)a situat a Fil,nca . (1,o26 milibars). — Les bai-

L

xes pisions detti!I -en al fiord d'Europa, observantse plu es a Irlanda i al nord de la Gran Bretanya.
—Al ea al de la Mä»ega existeix una gran zona d'intenses aires, que lambe compren part de Franca
Bilgic, — El temps a la Península Ibérica Es bo a
tot arr, t. scnse cap núvols, mes amb temperatures
elevades ,1 centre I al nordest

ELS PELLAIRES
El Sindicat Lliure Professional d'obers pellaires convida tots els companys "clarabrernets" i els no associats, perqué qualsevol dia de feina
menys els dissabtes, de dos quarts
de set a dos quarts de non de la
tarda. passin pel dornicili social del
dit Sindicat . Rambla dels Estudis, ir,
segon, a l'objecte d'assabentar-los
d'un assumpte importantissim, que
els interessa en extrem.
ELS FORNERS
El Sindical Lliure Professional
d'obrers forners celebrará assemidea general diumenge cincel, dia
29 del correrte, a dos guatas de dotze del mati, al aeu estatge aocial.
Avinyá za, principal, en la qual es
tractarà, entre altres assumptes de
molta importancia. de l'aprovació del
reglanient de la Germandat que el
dit Sindicar ha establert
La Junta adverteix als socis que
la no assistència a l 'arte anunciar
significa aprovació del que es tracti.

EL COMITE PARITAFcl
GUIXAIRES REVOCADORS DE
BARCELONA
D'acord atnb l'As.seniblea preliminar a la constitneto del L-omite, relebrada a la Delegad() Regia del
nisten i del Treball . Comerç i ImInstría, el ple del ja cons:ite-t
complint la missió per que fou creat,
la dictat per reglamentar el treball
dels Revocadors de Barcel:na lea
atigi • nts bases dc treball:
Jornada de traaa.l. 1.a jornada de
ira/ :Al será de set llores: des de les
vir i l del mati a les cina de ti tarda,
amb dues hor‘s dv descans per dinar.
de dotze a duce.
Durant el5 mesos de novembre, desembre i gener será la jornada de
vuit a dos quarts de sis, esient el
descans de dotze a das quarts
"es.
S'autoritza el treball d'hores ex1
traordinäries, ne poden aquesta z utorització prorrogar-se irles d'una
aetniana, cas d'existir obrers parats
de l'oiici.
El treball en diurnenge es considera extraordinari.
Queda expressament prohibit tot
trebed durant les enes festes de Nadal i primer de maig
Salaris. — S'estableix c ni a salari mínim de tot ofic ial la quantitat
de 12 pessetes, havent aquest de nonar en compensació un rendiment
CONFERENCI A D'EN DOMENEC mínim de treball de pa meces durara
la jornada. Als efec.e3 anteriors es
JL'NC.ADELL A
consideraran oficials els que reconeoport unament a la Unió Profesaio_
gui corn a tals una cornissió técnica
nal de Dependents de Camerz tingué
de pan-g ris i obrers nomenada a Feel
solemne
acte
de
tancament
des
lloc
irete pel Comité.
les
classes
que
soste
de
curs M23-24
Les hoces extraordinar les es pala dita entitat.
gaiar,
doble.
Amb tal motiu, la sala darles s'emEl pagament dels jornals s'efectuaplena de gran a gom per distingit i
t'a a la mateixa obra quan aquesta
selecte auditori. Després de breus i
radiqui dintre del case de la ciutat,
encertades paraules del president de la
Unió Professional, presenta al conegut I i al despatx o magatzem del pato:,
quan aquesta estigui fora del radi
En Domènec
i conferenciant
poeta
asscnyalat pels carrers de Marina
Juncadella, Començà aquest la seca
Travessera, fins a Hostafranchs.
bella dissertació "Dele diferents estats
Contracte de treball.—Queda com.
de possessió del poeta i de la Poesia
pletament prohibit el treball a preu
catalana".
fet en totes les seves manifestacions,
De bell antuvi féu un estudi dels
no podent celebrar-se per patrons ni
principals llitn-es poètics de l'antic i
per cap obrer aquesta classe de connou Testament, per trabar en el sentracte.
timent religiös el principi regenerador El contracte de treball seta regudeisgrane monumento literaris. Analat en la forma segiient:
litza els elements que formen l'estat
Tot patri:, o obrer per treballar a
de possessió del poeta; defensa, amb
Barcelona cona a revocador, ha d'e'
ferma argumentad& la independencia
tan
necessàriament inscrit a/ cens
de la forma artística, subjecte, per.),
l'ofici que portará la secretaria del
als azions estética, com a genuina reComité i estar proveit del correspopresentació de la bellesa. Proclama
nent carnet que així ha acrediti.
la sinceritat com el mes important
Entre els patrons i obrera complielet~ do l'obra poética. Fin estadors de l'anterior requisit s'estableix
di del periode vuitcentista, fins arrila Hiere contractació.
bar a la solemne trilogia de la Raza,
Tot obrer en entrar contractat amb
amh Verdaguer, Maragall i Carnet.
nou patri) s'enten (Inc ho fa a prova
Fuereija amb duresa els corrents fudurant la primera setmana, passada
turistes i les tortuc,sitats cerelgals
la (mal. el fet (le continuar a la casa
u e • ;ea:
mtalque; poetes moderns.
formalitza el contracte.
xia
Tot patri) queda autoritzat per ce- El fcrm Iluitacror Domenec
lebrar contractes temporals, pcsantdella ion molt justament aplaudit i
los sempre en coneixement del Cocoralment felicitat per tots els conmité.
currents a Pacte.
El contracte de treball ja MemaDE
BARCELONA
UNIVERSITAT
litzat, podrá rescindir-se per l'una
i l'altra part, avisant-se amb una
Del Rectorat.—El director de l'Inssetmana d'anticipaciO.
titut General i Tecnic de Figueres
Per 41 treball realitzat fora del
munica a aquest Rectorat que, (legucase de Barcelona s'hauran de disdameut autoritzat per la Super:oritat,
tingir els casos segieents, als efeetes
slea absentat el secretar d'agua.
d'indemnització per distancia:
centre, quedant exercint interinament
Treball als afores de Barcelona. —
cl càrrec de professor del susd.t InsEl patri, vincha obligat a pagar a
titut En Sebastià Escapa i Amorós.
l'obrer quatre viatges de tramvia
— El rector ha signat el thol de
des de la plaça de Catalunya fins el
batxiller a favor de N'Antoni Mur i
lloc del treball, considerant-se atoEsteva, de Eltratitut de Barcelona.
t
res Satis. Les Corts, Bonanova, Sant
— En concepte de regidor ha estat
Gervasi, baixador del carrer de Munnomenat vocal de la Junta provincial
taner, Avinguda de la República Arde primera ensenyança de Barcelona
gentina, Vallcarca, Camp de l'Arpa,
el senyor Antoni Badebriga.
Clot, Poble Nou i Sant Martí.
Sulwenrions. — Pel trimestre d'aTreball en barriatles extremes i
bril. rnaig i juny actual clan cona.pobles limítrofes. — S'abonarà a
dit la subvenció de 1.250 ptes. a "Acal'operari les despeses de viatge i un
dem,a de Borles Lletres de Barcelona , i
plus per alimentació de dues pesse.
la de 6.2m al director del "Dieciona
tes diaries. Es consideraran barriarió Catalán-Vale nciano-Bal :ar ", de
des extremes i nobles limítrofes Can
Palma de Mallorca.
Tunis, Viladecans, Prat , Sant Boi
. Magi<teei. — Degut a :a malaltia
de 1-10brerizat, Sant Joan Despí. Cor3rarrampi6 ha estat ordena: 1i, la
¡ella, Sala Just Deseen'. Hospitalet,
de les escAs de Seca (LlarEeplespees, Sarrià, Pedralbes,

LES 1 DEL EATL (Oburvaelona de la Xarxa m1.
temeolhalea catalana, comonleadas par tolUon):
El cel és seré a tot Catalunya, amb venta molt
Rublos i variables. — Les temperatures han aumentas notablement, havent estat la naxima de 34 graus
a Figueres i Fija, i la mínima de 6 graos a Puigcerda.
Caudal del Segre a Camarasa, 43 metres cúbics

per ungir'. Caudal del Noguera a Tremp, 73 metres
cúbics ver seaon.
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ARC LONA.
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e ranenas

r
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es anALLLONn. C-ndatee
250. 500. 1000, 2000, s000.
metres:
ENE W. 11*Sl‘'. W. W.
Larectie:
1,
Velucitat, atetres p er segar':
7,
3,
it

a, a lea del &wat):

Altitud,

OBSERVATORI METEOROLOG1C DE LA LTNIVEP5ITAT DE BARCELONA
e nora,
7mu
llore« d'observaci
Bata:mime a zero i al nivi.11 de la Mar, 765'7, 7 04'9, — TeriliOnlelre sec: 25 ' 0, 27 . 5. 24 ' 11), —
TermOmetre humitt 20.0 . 20. 0. 20'3 — Humnat (e enteasimes de i•aturaciOi ) e, 55, 64. — Directa() del
vent: calma, S., calma. — Veloc1at d a l ven, en ene tres per segun: o. 6, o. — Estat del cel: seré,
Temperatures ex temes a l'ombra:
Minima ar ran de terra: 17 . 0. — Oscillació termométrica: 95. —
M áxima: 286. — Minima: 19'3.
Temperatura miaja, 238. — d vs de les 7 hores del dia anterior a les 7 hors., del cha
de la data: (Yo militnetres. — Recm-regut del vent e n igual temps: 98 quilnmetres. — Observacions particulars: calitja.
daba, Sant Josci, de la 'Muntanya.
GuinardO, Harta, Sant Andreu n le
Palomar. Sant Andrià de Besäs. Badalona i Santa Coloma de Graznan«.
Treball lora del radi de les pohlacieno limítrofes. — S'abonara a l'obrer les despeses de viatge mes un
plus suficient per a la seca manutenció i decorós allotjantent.
El patró esta obligat a pagar les
despeses de l'obren que treballi dintre la provincia de Barcelona i vulgui passar el diumenge a la capital. Si el lloc del treball és lora de
Barcelona. peró dintre de Catalunya, aquesta obligad() queda recluida a una cegada cada tres menos.
Contracte d'aprenentatge. — Queden en vigor tots els contractes existelas en l'actualitat sobre l'aprenentatge, i per l'esdevenidor s'estableix
que a cada patri). sigui el que sigui
el nombre deis seus obrers, no li
correspon sinó un aprenent.
Aquestes bases, acordades pel ple
del L'alune i sancionades pel Delegat Regi del Treball, començaran
a regir des de la seva publicad() al
Butlleti Oficia l d'aquesta provincia,
esaent Ilur incompliment castigat
amb multes i sancions en virtut de
la forca executiva que dóna als
acords dels Comités el R. D. de 5
d'octubre de 1922. — Barcelona, a
de juny de 1924.

G1 .7,

leatre

NOVETATS. — "El amor

anca. per obra de mágica hacia passat a millor vida. Dintre de la carera
ti etnia oct pessetes i 6. 8-rio frailes.
UNA TIMADORA INHUMANA
La noia Felissa Calvo. que está de
hmona a la casa núm 53 del carrer
de Muntaner, ha denunciat que ahir
se I presenta una dona que li tonta
amb rota mena de deta:I s cnternidors
que la seca mare feia Iiit a causa d'una greu malaltia i que l'havia cucarregada de demanar-li si podia

110 1 11 11/1010813

110111111

Quaranta Hoces: Esallüsia
parroquial dels Santa Just 1

Vabtells entrats

Pastor.
llores d'exposició: De dos
quarts de deu del matí a dos
quarts de vuit del vespre.
— Cort de Maria: Avui es
fa la visita a la parròquia de
Mont-Sió. a Sant Just o a Santa

Maria.
— Comunió reparadora. —
Parró/II/La de Santa Maria de
Jesús (Grite:1W'.
— Adoracid Nocturna: Torn
del Santíssim Corpus Christi.
FESSTA EUCARISTICA
DEL TIBIDABO
L'Adnrariö Nocturna ha orgnnitzat per a la nit del dissabte do jlJliOtI, una g rderune nit
oirear(stica, a l'esírldsia del SRZfll Cor. del Tihidahn.
L'ordre dele cultes ser s el seA dos quarts d'onze. Expoei_
cid. cant del "Sarria" pels adoradors. Trisagi cantal prl ror
eg s adoradors: "Adoro te fieN0 te". rantat rae, rot' i adnradora: g emid riel revrrend P. Josep M. March. S. J.: "Ilimne
Enearístie", eantat oels adoradnr;..
A bes dolar. oraremos del vispro ' rnmetl earn r n t de la votlla:
tr i vitatari (Ir Tofiei del Sardissetin Sagramnnt; primer nricturn
de Maiinns i orarmuc rflinra.
A la una, segon norturn i
oramens.
A les diles, terror norturn i
orarions.
A les tres. laudes 1 orar ions,
A
do tontee. c.ra
del In:di: mi:al da raimuniä;
salomoe prorosa() i henedirob)
arolt Sntdf:3Ini Sanrament •0 hm,. la etotat, el nla ! la marina:
"T.. llanto": Reserva: rant
-Tan! ti tul orzi , " m'as adoradors;
saltetneiö a la Verge; cant de la
"Si !ve Itmgina".
• • •
—

Avni. divendres. frsti_

vital del Sa g rat Cor de Jesús. a
trns (torreta do set do la tarda,
eonef'netuniu rs l'os21,;:„in ,„ara_
qu'al de Nn a tra Senvora lo Bot el .sr,lemne i tradirinnal
Tridnum. amh ni p il o !rus els
anea araba l'Amostola' dr l'OrariA d'aqurfla pa erömein ies fun_
Motes del mes dedica! al Deffie
Cor.
El: sermrn na st)n ronfints
a l'orador sa g rat racorend Paro
Co ndi TI in r r)n. do limmartilat
Cor dr Maria i la part musical
l'Orfed del Centre Social de
floh loto,
Moxr3Tin DE
PrtnuEssin
SANTA MARTA isALEsEs
dia 2 del mes entrant furia
fmi seva professid solemne. a/
Monestir de la VisPacid de San_
ta Maria (Saleses'. d'aquesta
efulat Sor María Franeisca de
Sales Andreu i
Será apadrinada pol sonycie
Josep Torra i la stenvora Camilo
Olivrras dr Torra.
reverend
Fa y a el serme'.
Pare Marian Ecluri. Jesuita.
PRIMERA NI1f4SN
Mossitn Joaquim Guiri i Itonastre relehr ira srva prir»e_
ra missa ei dia de Sant Pero, a
Santa Maria de Llinies del Valles. L'a p adrinara mossen Pero
Bonastre. i predicara mossn

Vapor espanyol "Juan

Mangar,
de Cardiff, amb cirrega geemd.

Amarrat moll d'Espanya NE. Consignatari, Companyía Transineditezrania.
Vapor espanyol "La G uardia", de
Cette, amb anega general. A mazrat moll de Barcelona S. Consigne.
tari, Gilabert.
Vapor espanyol "Rey Jaime I",
de Palma, amb carrega general i
passatgers. Amarra: moll de lea
Drassanes. Consignatari, Companyia
Transmerliterrania.
Pailebot espanyol "Carlitos", de
Valencia, amb Base.
Pailebot esparyo) "Ang et14", d'Alacant. amb carrega 7eneral.
Vapor espanyol "Sabina", de Patt
Talbot, antb carbd. Arnarrat
Ponent N. Consignatari, Companyia
General Duanera.
Llagut espanyol "LUIS", de Cas.
te116, amb garrotes.
Vapor espanyol "Cabo Nao", de
Marsella, amb carrega geheral i 8
liassatgers. Amarrat moll del Rebaix. Consignatari, Ibarra i Com.
aanya.
Vapor halla "Giorgia", de Port
Said, ami) anega general. Arearrat
rnoll (le Sant Retiran. Con s i gnatari Ligare.
Vapor espanyol "Celta", de Sucerhani, anib cärrega general. Consignatari, Ballestee.
Vetee espanyol "Cartneneita Ferrer". de Dénia, amb càrrega general.
Vapor corren espanyol "Reina
Vi. z.ria Eugenia", de Buenos Aires
i escales, ami, carrega general i 376
passatgers. Amarrat moll de Barcelona E. Consignatari. Ripol.
Vapor espanyol "Margari". de Gijón. amb carbón. Amarrat moll
Sant Bertran. Consignatari,
gas i Garcias.
Vapor ¡tornen "Torfinn Jarl - . de
Londres, amb carrera gcneraL
.amarrat moll de Sant Bertran. Consignatari, Condeminas.
Vapor espanyol "Tintore", d'Alacara. amb cärrega general i 133 passatgers. Arnarrat moll d'Espanya
NE. Consignatari, Companyia Trans
mediterrania.
Vapor espanyol -Villareal”, de
Valencia, amb carrega genrral i 135
passatgers. Amarrat moll d'Espa1,ya NE. Consignatari, Companyia
Transmediterrania.
Vaixells sortits
-Doride", amb Ilast,
Velcr
cap a Pinca.
Vapor italià "Bellena", amb cherega general i transa, cap a Tarragona.
Vapor italià "Cimarosa", amb
carrega general i transa, cap a Geho ya i escales.
Vapor espanyol "Juan Maragalr,
amb cárrega general i trànsit, cap
a Palma.
Velen naba "Ida R.", amb nasa
cap a Solenzara.
Vapor espanyol "Cabahar, amb
Ilast, cap a Niza.
Vapor espanyol "San", amb
cal) a Hu r ica

no se eta", comedia en
tres actos de Felip Sesiono
Anees vegades betel do el
que m'ejem solive el Naldr d aquest draniaturg ainerieit que
diu Sassone; llene vist comedies d'en que Ilea ens han fet
el pes, peeP eoln "El amor PO
La Felissa recolli els seus estalvis,
se rie" potser flO o:11,11. 1cm 5S- que ascendien a lo° pessetes, i els hi
la eap.
Ael l ti el senyor Sassone ha dona, encomanant a la dona que dignes
eregul. toear II II lema que no a la seva triare que de seguida que
té res de twu t que es presta a pegues aniria a veure-la. Quan hi anä
surtir d e l pare. Una noia criada la Felissa troba que la seca mame esa 11 mo,114! fila, una nota de pri- taca molt bona, grades a Déu.
mera, do preferencia, en tols
El Melar de la Universitat instrueix
sonlds, cor quo vols, con que diligencies.
s'ha de casar amb un
LA BONA MEMORIA
oosi seu, que As un perfecte setrol (IP luxe, peto un perfeote
Ha estat detingue Maree! Alvarez
tarambana. Ja fa ternos quo Méndez, reconegut per Josep Mataró,
sdn nnvis. i CO casaran, par- com a autor del robatori d'una cartera
qué esta disposat aixi, per?) de amb 875 pessetes, ara fa quinze dies.
=:11:=1;ä1~11.111.
for resulta que no S ' PSI 1111,11.
ENTRE OBRERES DE GENI
norm;s silbo!) f,stejar rient i
La capvuitada de Corpus
matant Ep,tona.
Ahíta en una fábrica del carrer de
Ve't aquí que s'interposa un Riaca f ora anomenada " Les Per les ",
al/re scieot. que de moment n.. tres dones que hi treballen agrediren
Ahir a la tarda se celebri sense ras
predisposa a cap gran passid, a una altra que es din Mana Ayuso.
incident la processä de la capv&iarla
Pen i n que la n,)ia neaba enam0El fet ha estat denunciat al jutjat.
de Carpus, recorren: els carrers per
rant-se'n de dehö. i es casen.
on fa hahnualment el sen curas. que
DINOU DUROS I UN ANELL
Aquest intrns, portador de l'afoson
estaven endomassats i plena de gen:.
mor veritable. es un viecd, que
El ene parroquial ranfarh la
D'OR
Obrien la marxa el gegants ala
Ins :ist al milionari, que ha perMissa slo Sant Josep (le CalaA
instàncies
de
Francesc
Deza
ha
scccid dc baradors de la green ardilf eIs d;n p rs i es guanya la
sane. de I mes 1 re ()reste FI a y a estat
detingut
Angel
Ortega,
acusat
vida fea,. maneseal. 1 els
baiia Seguía la Banda munic:pal, el
nells
amor; vé. nen pe r arm gosset quo dhaver-li pres 75 pessetes i un anell
Capitel de la Catedral. &recia. ne.
te la noia. que ha fugit de la d'nr.
rinahnent venia la Cusuidia.,
easa t s'Ira trotioat una puta. i
FI. JUTJAT DE GUARDIA
En representació de 1I-Ajuneament
el portador do l'a mor, ti s a m,',e
hi hacia els regidors senyors Tintarer.
Avui rellevarà en el torn de guar:1 mes portaddr del gos arnh
g
dia al jutjat del districte de la ConCendera. del Rin. Llanza. Mopota remeda,
lins i To rt ; el senyor Manresa. in reliaquest argument sio u po- cepció. el del districte de l'Hospital.
EI. SENVOR ALVAREZ DE LA
prestiaa‘: i4 4.1 morratairi i el e.raar
eta ter una comedia entretin- secretaria Pastor.
LES VISTES D'AHIR
CAMPA
v••••••n
onda. amb ttiu liùlu -g lirat i
R•hé.
Sección tercera.—Sba vist una caneins guatas aeudil s sle boli senEl secretad particular de l'alcalde,
sa per lesions a Magdalena Eur, contir. Perir
senyor Sassone PI1
senyar Ragt. r. ahir ens assegura que
tra el proces s at losep Olivé Agustinoy,
tel tina Harma ensopida,
una
avui es tornar i a possessionar del seu
el qual dona a In primera 1111 cep de
sanfaina
lit oratura, pocaarree. El senyor Roger ens ropaleta merare aquesta es harallava amb
solla i inaguantable.
municil una mica inelignat, car , digué.
Quan el inarteseal parla del
Canals. Les lesions sofertes her
observar
el
Fol
it
',
Poil
}laven
seu gran amor a tes bestieS.
amb motin ¿'hacer dentanat el senyor
la Magdalena trigaren a curar 59 dies.
mete!
de
la
Sardana
de Barce1110
uneS
OSe
S
que fan ganes
Alvarez de la Catnpa en 'licencia per
Per a l'Olivé ha snllicitat el fiscal
lona els resullals meravellosos
ni respnndre-li que les besties
mes de cinc (lies, hom ha fantasiat
que donaren les excursions per la pena d'un any i un cha de pre,é)
inerrixon
ser
fraelades
amb
massa.
‘iles i tildes de Cataltenva, correccional i 175 pessetes d'indcnini1Va exhaurint-se el termini 25Stmes consideraeid,
realilzades dteranl els dos dar- zació a la lesionada.
nyalat per a la confecció del Gens
1IIILTES
I..t edmpanyía va fer la eoroes anvs, ha avordat
s'ontiSecció quartn— Ha comparegut Anelectoral nou. Cal temer que un
rof,lia rom qui s'empassa un
nuar-les: durant aquesIs mesos toni Sariols i Sala, processat per un nombre considerable de ciutadans
A proposta del ticient d'alcald, degot d'aluna n'oh bolado. La sePl
21'.111
to)maprotitant
delicte
de
lesions
prnduides
per
dispar
legal de Proveiments, senyor Zamora,
ni Ora Ilárretta. inolt lime vesno sera a temes eriraz.z1u.s,',. No
tida, mol l araoiosa, ron) erina. hrr (lo hallarles quo a la Mutar (l'arma de loe en tina hatus sa de 1...i- vulgueu ésser d'uniese%
el senyor Ponsa. alcalde accidental. ha
se celebren. Imb,aquest fi diuore.
nat
entre
la
familia
del
Sartols
la
imposat una multa de 1.000 pessetes a
Tots els veles que a hores
menge. dia 27 del puipoti mes
Amh aqIIPSI a estrena tornem
FAssociació de Carnissers d'aquesta
do julio!. comeneará la nostra del querellant. Sebas!iä Llansó. Aquest no hagin rebut el butlletí dirscriP.
a lamentar que la companyia
dies.
34
ciutat, a tenor de la base desena del
triga
a
curar
eroirada. portan! a 1.:111 una
ció han de reclamar-lo al "sereno"
d • En Martínez Sierra dugui
El fiscal ha sollicitat per al pene. del seu carrer i IliurarThi tot seguir
contracte celebrat entre l'Ajuntament
Festa .le Germanor ami) la oil°.
obres aixt P TI PI SPU
peeaci.i (lela entusiasta, sarda_ cessat deu mesos i elds dies de presó d'haver-lo omplert, sense esterar
i l'esmentada entitat. per haver sa¡aisles cii Terrassa i de Saltacrificat 19 caps de 1)i: sine bovi enenys
1 34 0 pessetes d'indemnització.
que el pass' a recollir a domicili.
sien.
del nombre assenyalat. durant l a setSi el "sereno" es nega, per qualASSENYALAMENTS PER A
L'esmeril:O arte. que será la
mana del 9 al 15 del prestad teca
sevol motiu, a facilitar els butilcrins
1.511:11
setena exeuesiö eollect ira (Iel
d'inscripció. cal reclamar-los a les
Foinent. será celebrada e II HP
AUDIENC , A TERRITORIAL
1..A GASETA MUNICIPAL
oticines del Cens (Bruch, ira zar/lloc luso pintoresc com es Les
Ba
Sala
primera.—
municipal
que
acaba
de
Eones
do
Torrasen.
fra. a Valencia).
La Gaseta
.
dent: J. Abadal i Companyta, contra
De monten! pndern avenor
Els butlletins d'inscripel6 són in
repartir-se, publica els acords dan'eel Bann de Xile.
que hi prendran i(art tres ele les
div:duals. Els caps de casa han d'orarament adoptats per la Comissió muUNA FRANCESA QUE S'ACOMenor
quantia:
G.
Granollers. —
p ostres MAS prestigioses ronicipal permanent i altres assumptes
plir i signar els dels absents teml»MIADA COM CAL
Lloraban. contra F. Brustenga.
bles.
d'interès, entre ello el resultat de
ralrnent.
Sala
segona.—Barcelnneta.—Majne
de
Laico
d'una
pensión
de
la
Rambla
.1GRUPACIO SARDANISTA DE
En omplir el butiletí, cal tertir bes
la lleva de t924 de la Sección
Santa
Mónica,
M:umel
Tintoré,
ha
quantia:
Fills
de
J.
Tayi
contra
BARCELONA
present que es tracta d'un document
Quintes, jet pel funcionad munid.
denunciat
que
una
artista
francesa
que
oficial de l'Estat Es elemen tal Ole
pal senyar Artur, Bergós, a tenor de
Bailarles que celebrara aquesta
tenia estatjada a la dispesa ha des115.Bara
B cteello. neta.—Menor quantia: Jeme de la redacció d'un butlletí no ha de
les normes establertes per Bertillän
Agrupació els dies 27, 2K i 29.
apa-egut tense dir-li adeu-siatt. i el que
Casals contra Carlee Cunee, S. en C. poder deduir-se l'opinió polític a del
Acompanya apresta informació un
Dia 27, a la nit, al Comtal. Coes mes sensible. devent-li 200 pesseciutadà que l'ha omplert.
diagrama i les dades demostratives
AUDIENCIA PROVINCIAL
bula "La Principal de Cassi de la
tes.
Han d'omplir el butlleti„d'inseril›
d'aquest. constituint aquert treball una
Secció primera.—Audiencia. — Tres
'estranyar que Selva".
Encara
que
no
és
reta de veritable
essent
Dia 2R, a la nit, al Comtal. Celda, orals per lesions; homicidi per impru- cid:
10/2 francesa s'acemiadi a la francesa,
Els barons que durant l'an y 104
dència i alçament de bens contra Salt., la primera vegada que es fa per,
"L'Arburienea".
el jutjat de LIceja instrue i x les oporfacin 23 anys o més;
Dia 29, al mati, a la placa Palau. vador Sastre. L. Gumabo i J. Pérez,
una secció de Quintes.
tunes erre-teles per veure si la pesca.
Les dones solteres o videos 08
respectivament.
Cobla, "L'Arinicienca".
L'ESCORXADOR
Sant Feliu.—Un oral per furt con- durant l'any roa facin's3 ante
L'ART DE BIRLAR CARTERES
Dia 29, a la tarda, placa de Blasmis.
El senyor August Destroff ha de- en de Garay. Cobla, "L'Arbucien- tra Félix Bolera.
Sacrifici (fallir: 3 bous. 4 l0
I lee dones cazada que per llar
Secció segona.—Universitat. — Un
ea".
nunciat que en descendir del tramvia,
d^lte s . 42529hr:os, 2 hOCS. 07 e:lb/lit!.
tuació legal no estiguin
limitació
de
marca
contra
Dia 29. nit, al Comtpl. Cobla, oral per
a la Pla ca de Catalunya, es trobi
Sal trleolb ?to faenes t3 cubres i
l'autoritat del marit.
*L'Arbucienca".
Armand López,
que la scva cartera que duia a la but66 pum.

Del Mun'cIpt

RONICA JUDICIARIA

Les sardanes

Crónica dels
Juliats

La inscripció al
Cens Electoral

de la Bauma, per la cobla 'Principal de Bages", una audició de sardanes, que l'oren també molt mimarregudes. A la tarda i a la nit balls
VALENCIA

El senyor Sala ha Tea dar
Nosaltres també : L'enlutatit municipal ha estat a punt
d'un n-ufragt
El senyor Sala, malgrat els brillants setveis prestats a Espanya, no
es gaire conegut aquí. El seu nom
escassament seria situat per una dotuna de peraones. neu'a aquí perqua les parautes referents a la Mancomunitarvalenciana : suara pronunciadea, no arribaranaaal pablic amb
la deguda diligencia. ai seran reco lides amb complaença o desgrat per
agnells que se'n poden sentir alludits. Decididarnent. el senyor Sala
t ê. una fama limitada cstrictament a
Catalunya i està molt lInny de les
seres aspiracions.
No obstant, ropinia del senyor Sala sembla la d'un borne informal. El
senyor Sala ha anal a la Mancomunitat quan aquesta era quelcom
ja viu i orgänic. Prou maldecads
I: han pervingut de l'existencia de
tal organisrne i 1)r(11 ha combatut
seva influencia Inflada durament.
PeK, venia-li a les mans, d'aquella
manera tan còmoda i tranquila, d'un
instrument perillós la convertí co un
...ar • umen dócil i sensible a les indicacions governamentals.
En el surnisit—i ja és suposar—que
al senyor Sala Ii hagués colpit la bella pensada de crear la Mancanumilat de Catalunya, segurament ne
ahauria inspirat en els mateixos ritomas que guiara] els boni a s que It donaren estructura i Ii infongueren
l'espera. Car contra la 2eVa S . gnifirack, espiritual combate ardidament
senyor Sala, unes cegades sol i altes poc acornpanyza, fins cridar l'atenció de Madrid i ier-se creditor a
la seca confiança. Pi contrari. el senyor Sala s'hauria decidit a constimi/ la Mancomunitat de Catalanya
1 :er les raons 03,1 segons el; tenen
vis rinutats de Valencia en voler
formar la pròpia.
Ls cert que els tajes sentiments
motors per a la canatituzió de la
Mancornunitat Valenciara són
aquells esrnentats tan exactament
pel senyor Sala.
Per demanar .Maneomunit os cal
reHr-les. digné cl sensor Sala. "Hi
7ovincies que la demanen per
• • • 7at, perquè veuen ge aquí veten els reis. - El senyor Sala no ha
Caigt,t necessitat de demaear la
comunitat de Catalunya. Pecó
hagut de dental, ir, (mines :ames hauria cereza vom a inca‚Je 1• etes mane-2s. ara 710 es trae: del s-nyor Sa,, sinO deis d puue varendana que voleo la Mancomunitat. I hem de coincidir, seguramen • . per única negada amb
panyolista seny o r Sala. La
Mancomunitat a Valeicai no és la
stiperació de les provfm a a: aciaals,
que tothorn ha qualificat durant un
seguit d'anys d'entitats capricioses,
que no han de subsistir; no inclou
ai un vague sentiment regionalista
compatible ami) totes les unitats i
ciiirebé amb totes les coses, no preiampoc restaurar una personalitat
vonal amb mires a altres am• ,cions successives. Neix la
-rmnitat d'un acord tan sòrdid,
no pot sentir la niés Ileu
• vers el novell organisine.
diputats de les tres proe la Mancomunitat es hm'existencia d'aquelles, sobre
autonornia, sobre la seca
amb fins superprovin- interprovincials de carácter administratiu.
"-: falta d'esperit scdidari que es
-.s sa en l'acord dels diputats de
cs provincies ha portat a consuna Mancomunitat que sols
•'',esta epoca podia tenir la se. :; , arició. La Prensa d'Alacant,
• :-at tot, protesta amb unes de,- pintore,sques del centralisme
Ieny. No hi ha dubte, pera, que
• a ornes que inspiressin una mica
nfianea i que parlessin al po, Ilenguatge riel cor,
. arribar a una Mancomunitat
cordial, niés perfecta i d'una
fecunditat.
— La política financiera de l'Aamtainent está ell un cand (raudades. El senyor Avilés és mi alcalde
mie sita proposat fer la felicitat dels
valenciana. 1 de vegades no sola se
Ii acut alza, sitió que vol també que
distingeixin i guanyin la glória.
A aquesta classe pertany la seva
iniciativa d'erigir un monument a
Alfons XII, al lloc mateix on es
proclama la Restauració, des de la
qual el progrés d'Espanya és una
cosa. evident. El monument no cal
dir que es construirà acial per subscripció popular. No sois són els funcionaria mumcipals, obedients a les
suggerincies del senyor Avilés; la
Hidroeléctrica Espanyola ha lliurat
tumbé dues nil pessetes per al monument: ho ha fet després d'haverne cobrat vora de dos milions -que li
devia l'Ajuntament.
L'adoquinat de Valencia es quelcont que fa !lastima i que nosaltres
me volern descriure, per treure'us de
damunt aangania consegüent. Abans
que el senyor, Primo de Rivera se
sentís polsesaionat d'idees ' tan estim ables com les que l'impulsaren a ter
el seu paper, l'Ajuntament havia
convocar una subhasta i hacia coneedit les obres e. una empresa. Vira.
gai la nova situació i per no llaves- et tramitat letalment Vegoedient

d'adj udicació. anuNaren la subhasta
i la concessió d'obres. Aquestes ,
eren i ndispensables. 1 després de
nloltes gestiona, contarla-Le el senyor
Avilés un emprèstit amo ei
el Banc de

Catalunya de sis nülions, i en prepara tot segun un altre de seixanta.

a canvi que l'entitat prestataria tingués dret d'opció a la noca subbas-

ta que s'anava a convocar.
La subhasta se celebra, el dia 20.

Es presentaren solament dues propostes i s'atorgaren les obres al
Banc de Catalunya, no pel dret que
consignen, mes anumt, sine( perquè
les seves condiciona eren mis favorables que les de la casa Centrà
-cia.
L'estatut municipal vigent prohibeix l'emissió d'emprestits sense barre celebrat prèviament tot ;lebiscit.
Aixi es <legué fer en el cas aquest.
1 no es por pensar que el senyor
Avilés. tan culte, tan poc
desconegnes aquest trarnit essencial.
Segurament nitres consideracions
l'hauran determinat a obrar en
aquest sentit.
No olistantl lEstattit restava
nerat i han, dcia si de Madrid siavia posat inconvenienta a remarestit i a la subliasta. Aquests rumor;
slan 5-ist plenament confirmats amb
el viatge a Madrid d'una contissió
composta de 18 regidora. No venceren les dificultara i es cridà urgentment el senyor Avilés, cl quid ha
tornat amb els seus companys. despres d'haver aconseguit que ei Directori dictes una disposició deixant
sense efecte el referéndum en casos
excepcionals. El senyor Avilés ha
parlat amb to de victeria deis bons
desigs del general Primo de Rivera,
que de vcgatles s'entrebanquen a
causa de la collaboració buroträt ica.
El pas de l'emprèstit era dificil.
Pera el senyor Avilés lila donat amb
sort. No sabern si en Ares circumstancies hauria ensopegat.
OLOT
Noticies diversea
Diumenge, a benefici
davantercentre de VOlot F. C., que ha d'ingressar a fexercit, hi hagué un partit anastós entre el primer erina) de
la dita entitat i ei del C. D. Matarai. La concurrencia. amb tot i esser nombrosa, no fou la que es mereixia per les seves actuacions el voluntarios Joan Girona, contribuinthi, entre diverses causes, la inseguretat del temps.
El partit fou molt interessant, ja
que ami, tot i defensar-se brava.
nicht els de Mataró, els locals tingueren una actuació poques vegades
vista, car asso2ren reverdir els norers massa músties en passades actuacions. En Girona fou el que primer traspasa el marc contrari. apeofitant una bona centrarla de l'extrem
dreta: es marearen després dos gols
mes, entre grans aplaudiments. En
Travter va marcar-ne altres tres i
En Feliu un altre: total. 7 contra 2
que obtingueren els de Mataró. un
d'ells de penal. L'arbitre, diguem
que bé.
— El mercat del dilluns estigué
poc concorregut. Es nota que els
pagesos catan enfeinats arnb les secades i aprofiten la sah deixada per
les darreres 'Auges.
— Durant la darrera quinzena el
n2ovirnent demogràfic ha estat de
nou toorts, tretze naixernents i dos
nia trimonis.
— Els actes propis del diumenge
de Corpus cs veieren deslluïts per
la pluja. deixant-seal de celebrar alguns. Els trarlicionals balls dels gegants i sardanes a la plaga aquest
any nc) el: luan pogut veure cap dia.
Dimarts se celebra'. amb ten-1ns esplendid, la processó de Corpus a
l'església dels pares Caputxins. Ultra la clerecía i diverses institucions
religioses, hi hacia un Iluit i nombróaconmanyantent i la bandera,
que eslava confiada a l'industrial i
juren amic En Joaii Seguí, portant
les borles els tu( menys dilectes olotins En Joan Vilanova, En Erancese Varreila, N'Antoni de Bolós
i En Tenias Hostench. Presidien
anicament el Miela d'alcalde senyor
Bretxa i el jutge municipal, En Miguel Liosas. Els carrers del iránsil estaven bellament encatifats, els
halcons cndomassats, ultra diversos altars construits exprofés, on
es cantaren diverses àries. La Banda
municipal arnenitzä l'acte, que presenciä una veritable gentada.
CASTELLVELL I VILAR

Sardanes i testes de carrer
Diumenge passat tingué lloc al
Casino Borras una manifestada,
grandiosa. portada a cap pels veins
d'aquest poblet.
I,a renomenada orquestra-cobla
"La Principal de Cassa de la Selva;', deixà grats records a tots ple-

gats, especialment als *mitres benvolguts sardanistes, que cada dia
són Inés.
Durant l'intermedi d'una sardana
sortiren gemas senyoretes, que oferien flora amb dedicatòries a la
lenta.
Acabada l'audició hi llagué balls
d e . tarda i nit, que foren animadissims.

Solament ens reata felicitar a la
Comissió de la dita (esta, per Vean
obtingut, esperant que les diades
com la

sovintegin.

— Dilluns al vespre, amb motiu
de la revetlla del nostre Pateó Sant
Joan, hi llague a les barriades de la
Betuna, Borres i Castellvell, tradicionals fogueres, lOCS de cucanyes i
bello. Dimana hi bague al Casino

per la mateixa orquestra.
CAPSANES
Dimisai6 :-: Visita :-: El P. U. P.
Ha presenta, la dimissió del car-

tee de regidor d'aquest
Ajuntament En Joan Farre Blanch.
També el senyor Pere Marques ha
fet igual com a funcionar) municipal.
— El dia de Corpus els nens i
nenes feren la primera conmine,.
— Dissabte passat hi hagué teatre a l'Euterpe, per una companyia
forastera.
— Dies enrera l'onze del F. C.
Cantquet celebrA un partit amistas

ami, el C. D. Falset. al camp d'aquest darrer, guanyant els (aletaus, per 6 gola a t.
De no ésser la parcialitat del jutge de camp i les males condiciona
del terrera), la derrota dels nostres
no hauria estat tan pronunciada.
— Anit, revetlla de Sant Joan,
les fogueres tradicional; foren Ealegria de la minada i els gratis.
Els Joans i les Joanes es veleuen
honorats amb airoses serenates per
les masiqucs Incals, auguri d'una
(clic diarla del set Sant.

— Diumenge passat. dia 22, estiqué als seina poliles (le Falset i
Marsà ci senyor Martinez Vargas,
exierrouxista i rector de la Universitat literäria de Barcelona, i hom
diu si la visita te relució ami/ el fi
de fundar en agnests nobles una sucursal del la U. P. i davant la gent
que l'acompanya va. segona les nostres noves, tot pot ésser, ja que de
mes verdes en maduren.
MONTBLANCM

Corpus :-: Empresonament
Pregó
Revetlla i alerce noves
Va transcOrrer la diada del S. S.
Corpus Clnisti amb l'esplendor de

Costunt.

Al mati tingué lloc un solenme
ofiei, predicant-hi el senyor eeónom
haver-hi assistit la Corporació municipal, presidida pel baffle, senyor
X alapcira.
La processó que, com de costunt.
tingué lloc a la tarda. fou ntolt
assistint-hi ultra nombrosos fideis. representacions Je la Germandat. Junta de l'Hospital. Obra de
la Serra i d'altres corporacions i entitats populars de la vila i l'Ajuntament. presidit pel senyor delegar governatiu, que Iluta uniforme de
gala.
La parròquia de Sant Miguel celebra el seu Corpus diutnenge, arnb
les ceriniamies de ritual.
Dimarts tingué lloc la processó de
la Serra. acutlint-hi fervents devots i
presenciant-la molt de pablic.
Per ter les debeles de la mamada
sortiren els gegants, caps-grossos i
timbales que assistiren a la processó
do Santa Maria. Amb gran desgrat
de la quitxalla, a la de Sant Miguel
solament lti aliaren els gegants, i a
la de la Serra ni aquests.
— Han ingressat a la presó d'aquesta. con/ autora d'un engany a
una inielie dona (le Pira, els gitanos
la "Marren" i el "Gitano gran".
— El senyor batIle, per TIMA de
pregó. ita assabentat al veinat que
el terrnini donat per emblanquinar
les iaeanea que( l ara prorrogat fins
el dia 20 del mes entrant.
També dona instruccions perquè
siguin conservarles les façanes que
tinguin algun valer artistic i histärie, aixi cont les que siguin bulsonades o de pedra picada.
-- El Centre i he Lectura celebrä
la tradicional revetlla de Sant JOan
and, un Iluit iii. amenitzat per un
quinte, el guah se celebra a l'espaioca sala del seu Casal, bellament
guarnida amb proiussia de garlan(les de paper i fanalets de colors diversos. La illurninacia de la sala, enginyosament combinada, era foro
atractiva i fantastica donant llum tricolor, o blanca, verda o verniella, a
voluntat. Es halla el :be ball de coques, durant la fruta fins a primeres
llores de la matinada. Abans de comengar i cont a preludj, (oren ariades algunes peces de foc (l'artificio
Ell noinbras i escollit públic enrplenü a tothora l'afavorit
A la societat Agrícola tamice es
baila de valent i a "L'Artesana"
s'intenta de icr la revetlla, pera una
ararla a la Pum ho Jestorbä.
— Diumenge passat, al camp (lel
Carni da Reboll, celebraren un partit amistós tic futbol el F. C. Cervia
amb el F. C. alaittblanqui, guanyant
els tocata, per 4 a 1, després
complet donlini en tots els temps.
L'equip local diumerige vittent contendirà arta) el potent Tarrago-

na F. E.
— Una companyia teatral dirigida pel popular Montero representa
dissalde passat al teatre Principal
alontblanqui la celebrada obra "El
barret de cascavells". Eou rnolt lloat
el treball del senycir Montero. Els
altres artistes el secundaren discretament.
Com a final presentaren "Les ombres en relleu", que no van fer l'efecte que hont esperava, sortint el
públic decepcionat.

CORNELLA DEL LLOBREGAT
Primera mima Festes
La festa rnajor d'enguany en
aqueas poble ha revestit una soleo!.
nitat extraordinaria, amis motiu d'haver cantas missa per primera cegada
l'estudien' seminarista i fill d'aquest
poble mossèn Josefa Cuxart Llar-

gués. El dia te, festa del Corpus,
abans de les deu del madi, van constituir-se a la Casa de la Vila el ple
de l'Aiuntament, amb assistència de

les autoritats; leguldiment es forme
la Comitiva, peradar • i acompanyar
des de la seca casa a l'església parroquial el nou sacerdot, pares i pa-

drins. començant-se tot seguit la cerimònia religiosa.
L'església estavta bellatnent engalanada pel jardiner d'aquest noble En Josep Camprubi. havent-Iii
una concurrencia tan extraordinaria
que es tela materialment impossible
donar un pas.
El serialó atta a carrec del reverend doctor N'Eduard Roman, catedràtic del nostre Serninari Conciliar, que atub gran eloqüencia enalti
les glaries i dots del sacerdoci. posant de relleu la importancia ele Eac•
te que s'executava; finalitza la seva
morada ami, una felicitara.; al poble, per fruir le tan bell espectacle,
els pares per veure satisfets cls sena
els padrins per Itaver complert un deure de gratitud als sens
masovers.
Termina Eacte atnb cl Te-Drum i
tot seguit es pas s& a retre submissió
al n'oil sacerdot. desfilant la inintensu majo-ria dels vins del poble.
A la casa pairat dels senyors
Marsans-Comaa. amiga masia rata'
tina, ion servir un esplendid ban.
guet, havent-lii uns zoo comensal:.
A la tarda s'organitza la processa
riel Corpus, portant a S. O. M. el
non sacenlot, i essent pendonista el
jove fabricaut En Jaunie Estrada, i
cordonistes els senyors Bayer i Palirio.
— Els dies 20 i 21, a les societats
Patronat Obrer s'In donaren esco•
Pides audicions de sardanes, a la
Unió Coral i Unió Social, aciertes
baila de societat: el dia 22, a ICS dites societats s'exhibiren bella programes de ballets populars catataus, anant a carree dels mesures J.
Rigattl els de la Unió Coral, -A.
Campmany la Unió Social i S Paf
debey el Patronat Obren; es ve;erea
totes les secietats concorregudes. i
(runa manera especial al Patronat,
ami, tnotiu d'haver estat els dansaires del poble.
Ceja molt ratenció i fou corejat rAjuntament, per hacer donat
una testa de carrer consistent en
1111 dispar d'un esplèndid castell de
loes artilicials, acabant amb una traca, seguint els costums valenciana.
FIGUERES
Música
Futbol
Sarsuela
Altres noves
Dijous vinent alguns elements del
que fou gloriós "Orfeó Germanor
Empordanesa" repetiran ha representació de la aarsuela "El pala°
de rosas" i posaran en escena, per
primera vegada, "Doloretes".
Orquestra i corals aniran a catarec de l'ex-director de l'Orfeó, En
Martí Llobet.
—

Ahir Esportiva celebrà

la revetlla de Sant Joan amis un
ball a profit seu La concurrencia
ion nombrosíssima i l'ingrés ben reter partit jugat diumenge
rnarE I primer
entre el Manresa i Espartiva
local dona el resultat de 4 a 2 a favor dels figucrencs.
Avuit sha jugat el segon partit i
el resultat ha estat de 3 a n favorable
també als figuerencs.
— Encara que el ternps no hi
acompanyava massa, slan
anib molla animad& sardanes als
carrers Wilson i Vilallonga.
— Suspesa dijous passat la processó del Corpus, a causa del temps,
se celebré diurnenge. Aquesta suspensiä motiva, sena dubte, que al
segon intent no resultes massa con-

c°-rreg'Ddi avendres vinent tindrä lloc
a l'Associació (le Música un mal
concert, a citrrec, aquesta cegada,
dels professors locals Sans i Passoles. els quals presentaran, a lbora, algnus dels seus deixebles Inés arantatjats'TARRAGONA
Noticies diverses
Ana, ramal le la res- cilla de Sant
Joan hern tingut en aquesta ciutat
dues cobles de sardanas, "La Principal de La Bislial" i "La Principal de L'Escala", ami) les quals hem
passat (los dies de joia.
La vigilia de Sant Joan, a la tarda, tocaren totes (tues cubiles per separat a la Rambla nie Sant Joan.
A la nit del mateix dia acudiren a
la revedla la primera de les diles
cobles a amenazar la festa que celebrava el Club Ginmastic, i la segona al Vatnp (le la Glorieta, on celebrava la festa el F. C. Tarragona.
La gentada ton in/melisa en totes
revolles
havent-se fruit
dues
mes, puntejant les bellissirnes
sardanes a pie aire Iliure d'una nit
tranquilla i serena.
Durant el dia de Sant Joan es tocaren diverses audicions amb nitres
()muestres.
El final, peró, foil el més sorprenent de tota car "La Principal de La
Bisbal" i "La Principal de L'Escala a . totes (lees cobles a una interpretaren la xamosa sardana "La
Santa Espina", que fou puntejada
per una sola rodona; que constava
de mes de 200 parelles de gents de

tots els estaments socials.
En acabar aquesta audició, els sorollosos aplaudirnents de milers de
persones duraren una bona estona,
fins que les cobles la repetiren, pum
tejant-se aleshores per grupets de sis
o vuit parches.
Ultra "La Santa Espina" heni tingut el gust d'oir. entre altres que
no poguérem anotar, les sardanes
anomenades "Lluna de mel", d'En
Carbó; "Viola d'or'', d'En Saderra;

"La illa mateua", d'En Mercader;
"Cantant l'amor", d'Estela; "La ¡ove", d'En Saderra; "La mare can-

Por-a", d'En BOU: "La rosa de Sant

Boya

Jordi", d'En Serrat; "Maria Am
neta", d'En Saderra; -Mtstitanyes de
bitongas - . d'En Xaxu, -quasi totes
les del gran =aire N'Enric Mo-

rera.
— L'esposa del nostre benvolgut afluir En 1:rancie«. Dasca 011er,
senyora N'Adela Senil Mallo!, Ila iniantat una xamosa nena, que serä
batejada arnb el nom de Maria del
Clausure
Febeitem amb goig el jove matrimoni Dasca- Senil per tan feliç endeveniment
— tia obtingut cl grau de doctor en Dret cananic eul aquesta Universitat potitifieta el reverend Lluís
Zaragoza, coadjutor de Vilaseca
— Euu aquesta ciutat lia comengat a fcr-se el servei de neteja iniblica per mitjà de catnions.
—

Ha estat concedit el "regiunt

exequator - al senyor Juli Erancillon, eánsol de Bélgica a Tatragotia.
— Els funcionaris la Companyia Arrendatäria (le Tabaes han donat un àpat de comiat ..1 set cap, En
Unís C. Guevas. el gual sen va
traslladat a Girona.
GIRONA
Un incendi
Judici a l'Audiencia
Altres noticies
a Cruilles
Dirnarts va celebrar-se a l'Audiència provincial la vista de la causa
contra Rosa 'Carradas. Joan Juliä
i Bernardí Mares, de Les Planes,
acusats els dos primer; de còmplices
en l'assassinat de Francesc Rius, i el
tercer de robatori i homicidi d'Elies
Expósit. El fiscal, davant el resultat
de les provea, va retirar racusació
contra aquella i la mantingué contra
el Mares. El lletrat defensor, senyor
boix, va solJoaquim de Campa i
licitar, ell un eloqüent informe, l'absolució del seu patrovinat.
— A Cruilles han setat detinguts
els gerrnans Joan, Benvingut i Claudi Poch, que es confessaren autors
de l'incendi de vuit garberes de blat
que hi havia en uns camps de propietat del senyor Enric Nadal Anglada, d'aquesta ciutat, que el pare
d'aquella tenia en arrendament. Les
pèrdues pugen a unes -2,soo pcssetes.
— Diuen de Figueres que l'Alcaldia ha fet públic que, des (raquest any, la ¡esta de Sant Pere se
celebraré com a comalernent de les
Eres de Santa Creta
—

La Cambra de Cornerc d'a-

questa ciutat acaba de publicar la
mernaria reg lam ent aria donant
compte de la seva actuada> durant
rany 1923.
— Darrerament ens ha visitat el
notable pintor senyor Martí Torrents, de Vilanova i Geltrú, que te
oberta una interessant exposicia daquarr/les a l'Ateneu, les quals han
estat unanimement elogiades per la
critica.
— Acabats els treballs per a la
comprovació de l'avançament de la
riquesa cadastral urbana a la parilquia de Ripoll, començaran a Garriguella.
SABADELL
L'asfaltat de la Rambla :-:

Teatre

Sardanes
Horn ha deixat eallestit el diguem-ne asfaltat de la Rambla entre els careces d'Angel Guimera. i
Les Planes. Tothom diu que vejan,
Si ellS provarà.
— Al teatre Campos, d'aquesta
ciutat, °u ha de donar unes guantes
representacions l'actor castellà senyor Morano.
— Els dies u, 2 i 3 d'agost, dies
de la festa majnr de Sabadc11. ba coencarregat
lla "Barcelona"
la i»terpretacia (le totes les sardaites a la placa major, con, cada any
venia fent-se.
CANET DE MAR
La Festa Major
Durant els dies 20 i 30 del corrent
i 1 de juliol celebrara aquesta vila la
seca Festa 'Major. Ultra la tradicional processa. les SOCiel2CS de la vila
celebraran gratis festes.
L'Ateneu Obrer construira un
magnitic envelat, i donará concerts,
a cárrec de l'orquestra Unió Artística, de Barcelona.
A /a Cooperativa "La Canetense"
organitzará Milis, concerts i sardanes, a cärrec de l'orquestra-cobla
-La Selvatana", de Cassà de la
Selva.
Al camp niel Canet F. C. gran partit de fethol entre els primers equips
del Catiet i l'Iluro, de \la g arta i ei
C. d'E. de Sabadell, els dies 28 i ao,
respectivament.
També se celebraran cm . ..—. al distes.
SANT FELIU DE GUIXOLS
Abres
Troballes arqueològiques
noves
Diumenge jugaren el C. 1). Bosta-

UNA BONA NOTICIA
El senyor Balitan, d'enhorabona
Ahir , en acudir al Palau de
la Generalitat, els repòrters (oren agradablement sorpresos
amb tina interessant noticia. El
senyor ‚loa,/ Bailara Andreu,
personatge hahituai de la Manromunilal uu- ova. ben ro/legal
deis no.stres lertOrS. liavia e,51 n 11,
desigual regidor dc l' Ajuntano-mi de Barcelona.
El senaor Bailara, malgrat
irhaver ratat traslladal
ment a la casa dl davant, no
havia &serial el peor)

senvor Sala. El nosire antic
onnegut del C. N. lt. eslava radiant (lamer,' les seves gafas
negrea, Uit mig-riure amable i
protector aluminava la seca
barba grisa. 1 (il sein viistil negre de dotl. rni , 3 que de del, tenia
el negre deis habillaments de
les grans solentnilitt s. Fitis i
fol ens va semblar que aliir, el

uluh

subveneionarlor de "L'asure"—
aquell Coi manari cine va a a lll ' ai
tres ruimeris seguits fent-xer
ell eatalä Me, de la U. N. N.—
liii

cohria la seva testa conside-

rable arnb l'habitual bombí ornat arnh ampla plassa, que tan
bé
Ahir. per primera cegada en
tan (ir lemps entin litern vist de
servei perntattent al despatx de/
senvor Saja. ens va semblar que.
el senyor Bailara, sense ab tun donar ni el vestal negre, ni les
gafes fin-tañes, ni la bimba endotada, ni la barba grisa. havia
perdut, prrä, bona part del seu
asneele funprari.
Folicitem públirament, 1 —si
mis no—d'una manera particular el nostre bon amic senyor
Ballarä Andreu. Joan ,
MES NOTICIES AGRADABLES
CONVERSANT AMB EL SENYOR SALA
Els repòrters del Palau anaven altir de sor p resa en sorpresa. Despr4 de cong.ratularSP de l'èxit del senyor Bailara.

varen tenir l'Intima satisfacen',
d'asaltettlar-se Que. de.spres de

moll de ferups quo les seves

nombroses i itnporfants ocupacions no ii ho havien perniles.
serien rehuís pel sentad. Sala.
El president (le la IManeomunitat nova tambi va semblar
rnolt eontent de reprendre contacte amb els periodises.
Comunich que s'han inscrit
350

alumnes q l cure preparatori

d'istin de l'Escolla del Treball.
AixÚ_Yol dir, se gons el senyor
Sala, que es normalitzen les

ensenvanees de la Mancomunitat.
Assahentii que s'havia declarat l'exeriumi(5 dels drets de
Duana en relarid al material
introdint de y ostranger destinal a la Fniversitat Industrial.
Consell havia
fsEl
tahlir l'orelre
subhasta de les
obr a s; da diferents camine.
Finalment assabenta ells periodistes tino havia (final fa alguna a garifa Maria de Queralt
amb motin d'haver-se retina en
una testa patriòtica 38 Ajuntamenfs de la comarca. Féu l'elogi del panorama, que pagué
fruir tot dinant,
l'am preguntar si es re.nartiria a la prernsa el projeete
de prossupost aprovat a la darrera Assernblea. Sernbla quo no
s'havia simi per als diputate. El .senyor S ala disposava, pera. d'un exomplar i amb
un desprendintont atirdirable,
que mai no agrairern prou. va
eadir, malizrat la inútil inicie-

vonebi d'un dels seus serreta-

ris. aquest exemplar únic al
nostre redactor.
Tof seguil va aeorniadar-se

aniabloment deis periodistes.
MES NoTiciEs, ENCARA ::
EL CONSELL. AOITESTA SET-

MANA, HA PRES ACORDS
El Consell perrnanent aquesta setmana ha Tires arords i
lins 1 tol han estal farilitals
a la prenisa. Heu-sels aquf,
segons una nota oficiosa:
' Va quedar assahentat el
Consell minb gran satisfaccid,
d'una ea el a ife l'excellentissim

V 01' presiden/ del Directori
militar donan/ rompte que s'II/1

resolt, süguirs
desigs de la
Mancomunital. l'exemprid (le
(hiele ile dnanes rolatius als
malerials per a la 1:nversitat
Industrial. amh la provisid
d'inspeorid necessäria per evitar (pie pogatteasi en untest ras
enviiilver-se l'entrada d'un al-

Frailes i l'Arenen Deportiu. guanyant

nació Pascual, Maui/ de Marti. per

requis local, per 2 gola a o.
Dimarts s'enfrontaren els reserves
del Deportat i el Palafrugell E. E.
guanyant els guixolencs, &ames
d'un brillant partit. per 6 gola a 3.
Diumenge vinent jugaran Bareeloni i Deportin, pritners equipa.
S'anuncia la praxima vinguda de
la Una', Esportiva de Eigneres.
— Aqueats darrers (lies, en particular diumenge al mata ha plogut
ahundosament.
— A la tajoleria d'En Pece Sampene, paratge de Pinell, han estat

arrencar dues finestres gatiques de
la seva casa del earrer de Clavé, que
sala venut a un senyor foraster, la
corporacin acordé fer constar en acta el desgrat ami) que ha vist que
es tregua/ aquelles i no tenir mitjans
legals per impedir-ho.
— Durant la vuitada del Corpus
s'han tocat sardanes a diari, commemoraut aixi la tradieional festa
dein carrera.
Entre aquests els que mes s'han
distingit ett essen enguarnits cal remarcar el d'Especiers, per la Seva
vistositat, el de La Pilota, pe) bon

trobats darrerament uns ganta ets i
destral de sílex, de l'edat de pcdra,
i la part superior d'una amfora ernporitana, apart d'algun altre objecte
de l'avior.
— En concedir Influís a Encar-

an

gust.
— Ha estat elegit president (le)
"Nuevo Casino La Constancia" En
Benet Ganan, ex-alcalde accidental
de • Guixols.

re material que hagués de tgjt.
i utar.
Aeorda el Consell contribe
amb 4a goal/Wat de mil pense#..
les a la subscripeió (Alerta arMs
Comandancia de Marital- .4 8 Tin larffiva a favor dels unter da
les victimes de la caleteare
marítima que fingiré ¡loe a
.
late)] (Tarragona) el dia 11 de

juny.

Es

coneedir un premi de
provineial de Barep !ona del Ti?
11)

150 pessetes a la repregentacid

Narional ()estival ab Concurs de
tirarles de PriMavera que se
celebra a Montjuirli.
Tarnbi es va en/medir un lot
de ?libres per a l'Escola Nacional d'Alforja.
S'ar e/uta Padquisirid de 100
eximiplars de les obres del senivor Narcis Roura, titulades
"La vida y las obras de Ea!mes", "Ideas de Balmes" i "Pereda, su vida y sus obras",
aprovant-se la distribueha que

sea, farà. Es procedí a la classiftetain
per ordre de rtirit. de les bts
blioteearies que han sofert l'examen de. revalida. segons
qua! tenen categoria de directo

res les senvoretes Belmonte
Banús. i d'auxiliars les senyo.i
retes Treb(1, Pi i Sarrado.
Queda assabentat el ConseK
que pel Claustro de l'Institut de
Barcelona ha estat designat el
catedratir senvor Francese .1.Garriga 'i Palau, p er formar
Part de la Junta consultiva de
Cultura.
S'aprovà 9a distribució da
fons per als establiments de
Benefiebncia de la-Mancomunitat, corresponent al servei del
mes de juliol vinent.
S'aeorda la convocatòria d'un
segon concurs entre els Mun i cipis menys de 4.000 habi-

tants per l'estudi i formaciii

do

projectes de proveitnents d'aimies potables, acordant-se que
termini per presentar instanefes acabi el dia 15 d'agost vitutt

en t.
Tambd s'acorda. preposar

Cliunfament de Barcelona que,
d'acord amb la Mancomunitat.
es taita catire,: del Dispensar)
Antitubereulds del carrer de
Radas.
S'aprova el cniestionari que
batirá de regir els exereicis per
a la Provisió del Arree de director del Manieorni de Salt.
El Consell assenvala les
quantitals que s'han d'invertir
en les despeses que ocasioni la
eanipanya que ha d'emprendre's contra l'enidèrnia tifoidea
deolarda a Solsona.
Es designä el di p utat senyor
(milite de Belloch per assistir
la sultbasta de les obres d'esplana( ii i

eonstrueeió d'un mur

de revestiment al nuilämetre 1
del camí veina/ de Sant Vieens
dels Horts ti Torrelles de L10br p gat, que se celebrara al Palau de la Generalitat el vinent,
dia 2. a les dotze del mati: i el
diputat senyor Prats per assistir a la subhasta de l'aeopi
pedra picada per a la reparació
del ferm dettearni veïnal de Sartt
Cipria de Vallalta a Sant Pol de
Mar, que se celebrara també el
vinant dia 2. a la dita hora.
S'aprovà el pressupost per a
la eonfeeein i extensió de tarmaeadam de brea en una
perfieie de 2,350 metres qua-,
drats. de la carretera ein Cornellà a Fogits de Tordera. pri..
mera seeati(i. quilòmetre sis.
Es COI -U. 01ff al rontractista se.
nyor Pere Dahimu una prärro.
ga en el termini d iexecueid de
les obres eontractades de Pliospita( de Lleyda, que es fixa en

sis mesos.
S' autoritza i' admissió de
material he reeanvi per a la'.
Brigada Sanitaria de Retes. .

S'assiiheittä d'una comunica-,
ilel Jutjat compete/O, inhibint-se del coneixement dels
aisles de judici ordinari de litajor quant la insta) a nom de In
Companyia Peninsular de Telt!fons, contra la Mancomunitat
de Catalutiya. a favor de la ju.
risdicció contencioso-adminis.

trat iva."

AVIS
Arabant el dia 30 d'aquest
mes el periodo eeoniunie del
preSSUpOSt 41e la Mancomum.
tal de Catalunya rorrespoitent
ii l'anv 1923-2-1, s'interessa dele
que i itiguin eomptes pendonts de prosentaciti per
subm i nistres o serieis prestats
a la 31aueomunita 1 , que se serVeiXill, abans del dia 10 del
me s de jultol, presentar lee
factures per triplical a les oh.
de la 'Mancomunital.

UN RECURS
Presentat ttii reours contenciós administratiu pel .senyor
Ramon Ctutitli i Bastos i seeretari que fou del senyor Puig
i Cadatateli a la presidencia da
la 31a11Comuni 5 a 1 . , . contra l'a-

cord del Consell permanent de
la Mancomunitat de Catalunya,
suprimint el denorninat "Negociat del Consell, Presidncia
Serveis Generals" 1 ordeneug
que tornessin u quedar els ser.:
veis i ehrrees del personal tal
i eom estaven orgaiiitzats
1929, a exeepeid de la secretaria particular de la presidsMi-i
eia, el Tribunal provincial Contencids- admimstratiu bo bai
tel. públie per a coneizense
dels que tinguin iaterke.
aauest asma:unte.

Puntictur

V N DEL DIRECTOR! MILITO
IMJUNTAMENT DE MALAGA OBSEQUIA EL PRESIDENT DEL DIREC1:n'.ES.
TiTINGUE LA IDEA
TORI AMB UN BANQUET, 1 PER ANIMAR LA
DE SORPRENDRE L'ILUSTRE HOSTE, APAGANT ELS LLUMS A MIG
DINAR, FENT APAREIXER SOBTADAMENT, VOLTADA DE LLIMS ELECTRIQUES MULTICOLORS, LA CUPLETISTA BLANCA SUAREZ, Q ue; CANTA
CANÇONS ALLUSIVES AL DIRECTORI. LA SORPRESA PRODUI JUSTIFICADES MANIFESTACIONS DE SATISFACCIO
.\ La

Madrid. 26. - No havent pogut acabar la sera lasea ahir a
la nil el Suprent de Guerra t
Marina. sala reunii aqursl watt novament de deu a una.
.4 la sessió d'avni han continuat les deliberaviaas, arahant-se. segons anubla, a una
fórmula que vingui a liaron,nitzar els diversos punts exposals per eadaarnit dels generals.
Acte seguit es procedí a la
votació.
La sentencia fou comunleada immediatament al sots-seeretari .1 . Guerra pel preaident
del Superan .1e Guerra i Marina, general Weyler.

El cap del Directori

a la reglé andalusa

[.i

'

causa contra els generals
Berenguer i Navarro

ARRIBADA. A MALAOA
Madrid. 26. - El general
Primo de Rivera, ( . 1 qual arribit a Màlaga despees (le les dett
del vespre,
11P fin) ilbSequat
amb un äpal a l'eseullera del
h

port. pronunoiä P11 aquest lloc
un interessant disuenes q U r acaba a les tres. d ., 1:1 mal tirada.
EL DISCURS

Contenra d:rni que el problema del aferrar l'ha reguera per
comide: el 1) r. ree salpasar que la la ff1100
trobat la fórmula adequada per
I a la solució.
Tal coro aig dir el dia 13 de
setembre-afegi-aquest pro

blema resoldrem ainb salceritat i ami) dignftat. I aixi ho
cree.
jo no val! posar fre a !es
meves jarales en assumpte
tan transvendent al reat aquest.
que de tal manera arriba a 18
medalla del pais.
Màlaga te elrel a lotos les
prunieies del pla que ene proposant, perque es la rintal que
prlinerainent danä la seva
rital ale ferits, i lamba la primera que dan reforeos espirituals als que marxaven a la
guerra.
Els riutadans que estigne.
ren 'm'amorata a l'obra que
nosnItres realitzem, han d'estar atente per conejar,' ele nne...••trel prajeelea. jo aprofito
.caslaS que se'm brinda per parlar del problema del Mande.
El problema ha r1 . 4ser n le veritable ronl in mmi lI l a 1'bsser
un problema de eonjunt. que
sigui un p rolectorat de veritat.
Entenguas que si nasalires
ocupem una una. ,le /a qua/
jo no parlo 111 assensaim,. en
aqueixa zona. ferina la planta
l'änim derida. eal irradiar des
dalli la influencia a tata la
i lamba en la ee guretat que
era de fet un terreny de sohirania, ja que 01 maro es traba
etalvagua • elat a m h Ilihertat
d'actuaeial. amh Iota els mil jans de propaganda. e fe.. "te.
Nosaltres haurem donat un
gran pas per a la eolueiu; rada
cal del problema.
It r peteixa que el que in lesil jr. es un pla que 1/re sigui
es p erädie. sine, quo ¡ovil ands
ell una seguretat.
Res nn esperen t
vingui
s a rprendre les 1.1 n Y, les ger-a
manes i UPS p romeees les quals
terma r e alment drel n que rugí
ho procuri PI noverfl . i mes si
es IM Oovern militar, i m g « encara si te al s et' (lavan!
ha ',roma ] als ramas a (mi
n Elfri; ha finan, la ncaaia de
perdre
aquesla guerrm . glorlosemen,, ii en srPrmit estirnat.
està mrt s obligat que ffingil
vetllar per aquests s aldats del
dernä, que no han de fer sinó
un e sfera neressara metbdir
i
eonsrient.
volern tarnin' loe en resnldre aquest pr411,911 ,1, q tt uudi in
de fel en Ilrrn norma pu. p i , It
de seguir fofs els GovPrn-‘ qm.
ens strereeigin.
In proredirnoni s e mblant
de la zona de Melilla hern Ile n al
m.
sar cmi pi hrtira a la nona occi'im

dental.
• Cal quo aquesl prablema Itel

Ma rrok . rin coinprimieti el des_
e nrolllament normal d'Espa_
nya. que te n e cessitnt dele serie
pronia reenrans.
Es un eninpromie d'honor,
certrim r til im toreprensas
internariorial:
!inri, de cap ma.
nari pr,t,missei-1,,A;
que fins
liii
• de les
al
res po9s1.
hilit als.
El j a rsidenf neahlt ml sen
riet

eure d e s e nrollIntil el lema del
Bou miel If
Pm! riól fea. i
dient que e Catalunya , el terrorismo. Tus s'adata:ala ha t'alivia A hat arre/1 P51 VP9P11 ,nos

tres d' e apanyolisree, i (pie Pi
problema que tan alarmà la

eonsetiu ncia e s pnnyola pot 0.11eiderar.m p

(madi esvalf.
LA 8011PRES1 DE L'AJUNTA.
MENT MALAGUENY
•
L'Ajuntament prepaiä P proa.
a' ..aident una sorprn:a. la (mal resUlth rnolt original. i que fu
woll erlebrada prl margoil s tie
Estella i per tole ele ..e.,en...:aate:

En carivlar un 111.1!)
aobtadament la ilum de la
i tieguidament aparegue
de lampares rlartriquea
lora.

• la canconettsta

Blanca SuluP7.. la qual fou aro-

Ihula a;,mb gratis aplaudintents.'
.tquesia canta ruiplets RUIN

Sil1S mi l,i 1111,`11 1101 111/001 n Wi.
La l'esta acaba a haya watt

avaneada de l it niatinada.
31aInga, 26-- .S lee non del toa

Im. el presldent del Director'
s'Ira deadejunat junt amb
um:: Itt ald'aquesta guarnició, a
l'Hotel Regina.
neompanynt
ulels vocals del Direetori, gene-

rala 11ormostt i Vadleepin o sa, infant don liarles i auloritals, ha

anal a ViSitar 1110.51/iidi
Despres ha anal a visitar eähriques de la indústria malaguenya. entre elles la de "Gualdos - . fähriea de jiiuimiu i "litros.
relebrat la
.1 les (time
tu' umpe id a l'Ajuntztment.
lit ha assistit una gran gen
Puta

regalora malaguenya. mesUn es ° d e la Normal. ha peonun_
eint un di g ellIS, niudant la Boira. en p oni de los (ifIT/OS »talaguen n . e... or..rint mml Direetari
aeta ad/testó fervoraszt.
la ha e i- mut e st mml el pros iden 1
del Directori. tiren( que res PStilmivn lana nulo rustir de Pesper,1 femeni.
Des de l'Aluntarnm et es dirigiran al mali. an eli un eobert
a'aut relebrat el bamplet
La

hir de 2,500 cohorts.

don
E! presiden l. Einfant
Caries. generals v orals, i
affloritats van anar despri:s
Papal, en trn especial, ;11
Cilorri .- , a visitar in inst
eiA acabada.
piateix "Chorro", a les gis
de In tarda, estafaren l'entres de
Madrid.
Tal , el s 'tetes que s'llten re_
tetan a 31hInga han olesp.ullal
gran entusiasme a Iota la provineizt.

Disposicions de la "Gaceta"
L'IMPOST D'UTILITATS
Mach d. 26.-La "Gaceta - publica un
clecret, la part dispositiva del qual
diu aixi:
Article pritne.r.-L'incis últim del
tsimern tercer de la tarifa primera de
la 1 ',ei reguladora de la contribució sobre les utilitats i riquesa mobdiária.
:ex: rciós de 22 de setetnbre de 1922,
quedara redactar en la segrient ¡crema:
Estaran totalment exemptes les pensions causades a favor d. les vidues i
(irles. la garantia de les quas
sions no passi mir 1.3oo pessetes anual,.
Eis ahros st:s passius nomas gua
diran d'exempció quan no passin
759 pesseues l'any.
Article segon.-La iegitent
causarà cítese. des dels sous que
es cnbrin des del pr1mer de julid
propvinent.
També publica la "Gaceta - una
reial erdre de Governacia, el toa de
la goal del sial:
Vista la instancia en la qual el cap
de secci6 de primera dasee. del Cum
de Teligrafs, senyor Alfons Conminala Jucar, ¡ Torical segon senyer Esleve Pueyo Sarrises, solliciten autorazadd perqué ,e pugui consta:ni- i tencinnar legalment el Cercle Telegräiue
de Barer! ma.
Resultant que han comiden els trämits establerts en 7 de setedgre mir
tale. dictada per a exed g ió de la !te:
de julinl del matriz any, i gue taut
el cap accidental del Cos (le 'releerais
de Barcelnna. com el d'a-cine general
de Comunicacions i el governador civil informen el, el sentit que sigui concedida rautorització soHicitada;
Cotssielsrant unte Conforme al (lit
Reglan ta cerrespen a aquest minister,
comedir l'autorització per crear Ses,
ciacions que hagin d'integrar exchi s ivnment funcinnaris que depenguin
da =Usted;
Considerant que cm:B . :vil anib (1
mes gran deteniment l'exemplar que a
la instancia e'acompanja de rEstatut
pel qual ha de regir-se rassociació que
es prdén constituir, ni apareix per res
que atenui el but servei de l'Estas ni
s i npursi a la disciplina que ha d'existmr
en tat organisme °axial; '
Considerant que és molt plausible
la finalitat cultural que atril, la creació de resmentat • cercle es persegueix
i uluz podrá servir aqucst centre ne
sniamen , de remen i sa escampament
del, ass,c : ats, sin4 també per fen g ntar tela recomanable corcha:juez de
rehice, ne entre els funcionaris que la
•
integren,
El lz . : linde, a be disposar que
es ceneedzi g i la constitució de: Cercle
Teletu:Ofie de Barcelona i que es pabliqui aquesta resolució en la "Gaseta" de Madr1d.
Madrid. 26.-Altres disposicions que
també Imblica Im, "Gaceta", 'im les
seg nents
Numenant ramo, Ir de la Gran Crett
de l'Os& d'Isabel la Catòlica, al semor Alfred Bayo Alfonso.
Circular disposart que es convnqui
a op , sieió per a cohen. 33 places de
ve/ ennari, tercees, del Cos de Veterinaria militar.
Nnmenant el senyor jfflep Bentture
Gil director del Museum previnetal de
Belles Arts de Valencia.
Dispnsant que l'inspector general del
Cos denginyers de catnins, %aural representant del Goteen espanyol en la
Comissió internacional permanent del
Congris mIr Navegació. En Manuel

que sha de celebrar el dia 1 del propvinent mes de juliel a Anvers amb la
comissió de referéncia.
Circular madificant els Ajuntaments
que leimen de termini fins al 31 d e i n hol pruOxim, prr informar de les esmissions permanent; d'aqueils, incEcant els arrees que per servei de l'Adnanistracia central 1117,in de desaparni,.er. les que procelei g i conservar i les
que convingui modiEcar um reduir.
Circular ir ocre mili governadors
civils, ordenin als alcaldes que en el
termini d'un mes estiguin pr.uveils deis
ittils necessaris per a la numerad?, i
precinte de les tanletes de vehicles (le
trace :6 animal que s'exigeigen
I apartar ubl, areele 12, del reglament
de pedida i conservaciá de carreteres
i camino veinals.
Anunciant que el Govern de Tsecoslovaquia sala adherir al conveni
relatiu a la protecció dels ocells útils
a l'agricultura.
I.A SIGNATIJRA REGIA
Madrid, 26.-Signatura de
- Nuumenant gravador cap del
Centre artistic de gravat i reproducrió de la Fábrica Nacional de la
Moneda i Timbre, a N'Enric Vaquee
i Asensia.
Governació.-Nomenant tresorer de la Cai g a Postal urEstalvus
amb la categoria de cap d'AdministraciO de tercera classe del cos (le
Correas. en comissió, a En Islanuel
Vega Vázquez.
Ideen comptador. en CC, 7111551. a
En Josep Crisóstrume, i Eduard Medina.
De Foment. - Disposant que ele
fsolate natnuals calissns claseiiicare
segons l'anide tercer de la lid de
bases del ese de desembre d 0468.
cona minerals de la segona secció,
en quedin exclosos, passant a formar
part de la tercera, qualsevol que sigui la forma del sen jaciment.
Accedint al soHicitat pel colorartota (l'obres del tres m'aun de la
carretera de atonferte a Lalalin (Lugo), concedint-li prórroga d'un any
per a racabatnent (le lec dites robrer:.
Juhilant per impossibilitat iisica.
a En Lluis Justo i Sandez Blanco,
inspector general del cos de Camins.
Canals i Perts.
Nomenant en aseen, d'escala enginyer cap de primera del cos d'engituyers de Camins, Canals ¡ porte
a En Josep L. Miura.
LA PROTESTA DELS
DUSTRI.SLS
La Camina Oiicial d'Indústries de
la provincia de Madrid s'Ira dirigit
cap del Govern. sumant- st' mm!.,
protesta unanime de totes les classes contratadas, per a la creaciulu
eh; presupost nmnicinal per a/ vineta exercici dele (las ulrets de reconeixement sobre determinades
substancies Ame:dijes.
El. NOU INSPECTOR DEI.
TREBALL
Aquest mal !sui jures p0i9CSSi6 del
cauce l'inspector general ,?ml
Treluall. general alards
.Sssisti a l'acre el sots-scereteri
N'Euluard Al11149, el goal pronuncimi
ml leen diecurs enaltint la tasca ults•
pel senyor alarva a l'Ine
ii • in de Reformes
El president del Cuunsell Superior
uuul Tre!.:•11, senyor Seltz E-eartin,
n ronunciit lambe unes paraulu u s lane q u'eies per al general Marea.
.Squest (lona les gräcies a tots el.uresents i oferi posar a contribuelo
tots ele seus esioreoe perque sigui
ir ' filosa la tasca que li ha estar en-u:sin:ti/aula.
A lache assi e t1ten altes personaliunts del ministeri.

PER L.1 CONSTRUCC/0
D'UN FERROCARRIL
Madrid, 26. - Han visitas armesla larda el marque:e; de Olagaz al sen
(125patx de la Presidencia una tu
de repreentants de diferents p
ititeressats en Im, e n IntitrUCCiÓ .121
ferrocarril Santrnder-( *alatayud, pa,sant per Burgos i Soria.

Els nous arbitris
tic njuntament
Madrid, 26. - Su la la presidencia
senyor Antoni Sacristán s'ha reunir el Cercle lleve:alta per tractar
nous arbitris creats per l'Ajantement.
Exposat l'objecte de la reunid, feren mi, de la paraula e'. representargs
altres gremis que integra el co
mere madrileny. exposant llurs resleetiu, pinas de vista contra rectahli ment del, nous atbitris que fan res
viure indirectament el régiin de can-

sum ' .

Els oradors foren molt aplaudas.
Pvreti res5allar inconvenents quz
e; plantegen ea raplicació dels injus-

tos impa g os 1411r tracten de crear-se,
per encaeir la vida del* ciutadaas
ja qns el vulnere no pot sofrir daggent
el pa (12 les noves carreguts.
E/ president del Cercle Mercantil
fin el resum del, discursos, dedicain
un recard a Canalejas 1 nitres pera,
nalitats que feren bar:riera de Ing vida
la stmressió (le l'impost ile tonsura
Era presenu que el pulule de 'Madrid,
Macao i PeAa, assisteixi a la reunió. ofe g at ner
mil iamostos, no p ot su-

portar majors drregues que pretenen
establir, com la dels consuno, sense
que per això desaparegui
crear per substituir el règim dels antics fielats.
EL QUE DIU EL SENYOR AL-

COCER
Agites' mal, parlant el senyor Alencer de 1- assumple deis
nus
o arbiris. digin , que el te
er estudi. normó . essent un ir-

post de i arUfer sanilari 1 no
de ettriteler eal estudiarlo ami, steleniment.
Jo-a real fateaide-ahans . de
convocar el tale, neeessito que
l'interventor maaformi per escrit, i sola da soca resnonstabilitat. si l'Aitintittnent Poi e llepr,ndre l'acord.

El senyor Latorre li ha fel
notar que te presentada una
proposivid signada per 26 regidor> dentanahl una sessió ex-

traordinaria del pb s , per estu-

diar Fassumple, i el senyor Alcoeer ha insistit en les seves
anteriors inanifest aclama

El senyor Maira a estiuejar
Madrid, 26.-Derni o (lema pasear
se n'anira cap al Ilalneari de Corconde, mi paseará l'estile rex-president (Iel Consell senyor Antoni Mattea, amb la seva mullen
ELS AGF.NTS DE BORSIs
La Junta Sindicat del CoHegi d'Agents rccorda que, d'acord amb el
que disposa l'article 12 del vigcnt reglainent interior, les hores olicials
de 'huesa, des del primer de juliol fins
al 30 de setembre, :eran des de les
onze fins a dos quarts dc guatee.

• La reina Victoria
a Londres
El dia 29, la reina donya
ami, les ceses filies, marxarà cap a
Londres, un romandra fins al cl:a
dels anys de la reina donya Cristina,
en 1:1 qual data tornara a Sant Sebastia.

Un altre discurs del cap
del Directori a Málaga
- A les dotze uId mati
ee celebra a l'Ajuntament una recepció en honor del marqués d'EsDesfilaren nombrnses pereonalie

tats i una comissia de dames, que
expresea al general Prinio de Rivera el que espera la dona temaeyola de la tasca del Directori, i
Ii encarregaren que trameti a la reina Cristina le salutaci4 de les dame: mahglIellyr5.
A la una de la tarda, al in011
Chnoves, se celebra un banquet ponular.
Ocuparen la presidencia el marques d'Estella, tildara Cantes i les
autoritats.
.als postres brieula l'alcalde, citerua el banquet en nom de la chitar.
Deepres parla rl president de la
-Unión Patriótica".
A continuació s'aixeca el mar
utts

d'Estella.

Començà dient que sentia no poder prominciir 1111 discurs, per tenar-se a fónic.
Assegura que esteva conforme
;en!, el que hacia (lit el president
11 "Unión Patriótica-.
Despré s dedica grans elogis a
MOlaga, agraint les manifestacions
d'afecte de que se Iba fet objecte
alegi que anal) robles Colo Málaga, que tenen un gran concepte
ule n'Arree de la patria, pot anar-se
utt es vulgui.
Es mostea satisfet de la tasca
ecelitzada a Malaga.
caracter (le
qual jil coneix, per lutver singar
..casiu iu de visitar-la altres Vega

▪
'
Josep Manuel i Odeal en intentar ensegar una bomba tingué la desgracia
que Ii explotes a les mans, fent-nla
mulbe una.
5:14;.*.Cte ingressa a
II ospital iii estat greu.
L'ORGANITZACIO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA A MADRID
Amb data 24 de Muy ha publicat la
D1recció de Seguretat una ordre general extraord'uniria, en la qual detalla
la nova organiteeciui a que ha ramal
suunnés el personal de vigilancia afecte a la plantilla de Madrid.
La policia funcionara. en el successiu, dividida en cinc seccions, ultra el
servei de Comissaries i secció buro1.a primera secció s'anomenari d'investigació criminal i estará counandada
poi cnmissari Ende .'llaqueda. Tiara
a son cartee 71 funcionaris.
La secció segona es d:ra trinvestig.ució sucia Estar:1 a carece del conu,ssari Jame Martin Badena cl qual
tundra a son cárrec 7o funcionaris.
I.a tercera s'ocupara dc la Reial caca, • stant al cap :le :3 .10 ¡U::: Jnar:i de qué es compondrá, Manuel Dié-

guez.
La queda secció tindra per objecte
el servei d'estaciuns i viatgers i la
eumandará el comissari Liuís Fenol,
amb ess fur.cionaris.
La cinquena ;cede, es dirä cragents
de barri, i aquest servei es practicará
ajustant-e a les instruccions del 2 de
novenibre de l'any passat i estarä a les
°Ares tIc Joan Baptista Gómez, amb
11u, agems.
LA ItI.P0BL4CIO FORESTAL
La "Gaceta" publica una

II,
diapueant que per a robra republacia foreatal el;
enginyers cap; dele dtatrielea
linean entre altres coses que
publicar ala Bullletins Oficials
1- especies i èpoques mes iitdleades en cada regid per a les
planlacioms i toles guantea advertenciee eatimen opartunes,
Ir aaa e gurar el seu èxit;
ler les indieacions eonvenients
perque robra anual de la planmurió no resuni un trehaa aislat sitia que respuntgui a una
obra de conjunt que aseegures la repoblacia de [rasaos de
luttent pllidie o la fununaeiú d'alainedes o de plantacions al:nels al Il arg del; camina i dels
curaos d nigua; de qua la eelebraeia ih• la testa ti.'
es re:talla en la meaura convpnwnt ami" les plantarions mí'times de cent :ubres; ile (tontestar :mili la major claredat i
promplit ii ml t 01 es les consultes
que formulin els Ajuntaments
per al eionpdinionl de la ft. O.
ml,' 29 d'abril ularrer, i de procurar que els ..apinlantents form o )) viveros per facilitar les
plaulaciana, delerminanf a l'eforte. als BittlIPtins Ofieials,
les instrueeions convenients per
asseiturae el Nell bon establimen I.
Els enginyers eaps dele dis!rieles forestal. ate/idean Liuda
tata preferimeia les PPlie11915
dirigeixin el;
.11tintatnents. i mme, serviran
(1 0 1:landa uniquesta elasse a
neonn u tnei s nartieulars sense
Incoe ,atisfol pei • viann u nt ;tque_

A LA MA
Ferro), 26. - Un minjä annmenat

Final de l'Assemblea de la
"Nacional" de Futbol
Posar a deliberad?, rassumpte retatiu als partits internacional; que han
de jugar-se a la peninsula en la próxima temporada, sacorda que el partit Itália-Espanya es jugui a Valéiscia i el parta Belgica-Espanya a Santander.
De concertar-se altres partits internaciona!s. tal con, el cribungria-Es-panya, que és el més segur, es jugada a la regió que fa més temps
s'ha celebrar cap partit internacional,
el qual correspondria a Catalunya.
A les set de la tarda s'ha aixecat la
es:ajó.

Mercè
Merad de Borles giben

Blat blane, de 25 a 26
idem roig seca, de 28 a e.
ideni idem (torta. de 27 a 28.
Ordi, ile 12 a r3.
Civada, d'II a 11.50.
l'anís, de 22 a 23.
Fases, de 21 a 22.
Fesols, de Po a u».
Veces, de 22 a 23,
Pneus per pessetes la gu anera de
guatee dobles.
1.1avor d'alfals. de 18 a 19.
Patates, de 3 a 3.30.
Preus per pessetes els ro qudos.
?Wats, de 3 . 3n a 4.
Palla, de 250 a 3.
Pulla d'olivera, de 3 . 30 a 4 .
Garrotes, de 950 a to'so.
Preus per pessetes els 40
Gallines, de 6 a 9 pes e etes una.
Galls. de 6 a 9 un.
Conills. de 2 a 375 un.
Ous. a 275 peseetes la dotzena.

OLIS D'OLIVES
Fruitat extra, de to . 5o a 11
Fi de 9'so a lo.

COrrent, de 8'5o a 9.50
Preus per pessetes el quarta de
3'94)O

OMS DE PINYOLA
Groc, de 130 a 133 duros,
a - en], de 12 0 a 125.
1-'re'ue per carga de 113

11110111111T))1111111111111)111)11113111)111113BY
AQUEST NUMERO
HA PASSAT PER LA
CENSURA MILITAR
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Emissió de
61666 Obligacions 6 per 100 !dures d'imvostos ercunts
de la

Suciciii Hullera E42
a 97 per 100

mi

Tenerife. 26. - Demä comeneará
a veme', la causa instruida aml, /maitu
ule crim d'Arguyo.
Lexpectaciú es gran per tractar-se
lumia revisió.
El Jurat absolgué els processat
penó a ;anidó del fiscal s'acorna la
revisió de la causa, ule la qual u:atendrá ara el tribunal de Dret.
Els precessats són: Josep Fernanden i Velaequez. :a sera mullir Juse
pa Rodriguez i els fills del matrimoni
Mari:. Aurelia i Francunc. Estaaistau If •xtriguen Torres i Maria -lt odes•
ta Rodriguez.
Se'le acusa d'haver matat a Arguyo,
reune munieipal del 'leide muJoeet,
Rodriguez Gorrin, nc propietati i pare de Josepa.
En les centclussions provisionalS &mana el fiscal la pena de mort per 41.,
des p rimer, i ven anys per a cauta un
de la resta deis proceesatis
Estan citats cinc piras melar§ i 75
tratimoni%.
UNA BOMBA QUE EXPLOTA

DE MADRID

/)0 pt1111PS 111)0

patria.

El fiscal demana
cinc penes de mort

arrnd IiOrd

crtica.

Direcrori també complirà aml,
.eva deigant abandoeets de que desitgen el lié de la
Acaba donant cisques a Espanya,
Ru, i a Málaga.
A dos quarts (le tres de 13 tarda
el marqués urEetella. l'infant Canautoritats i seguicis , abandenalen la cintas per visitar el pantä
del Chorro.
A dos quarts (le vais de la tarda
rengueren a aquella esuació l'exprés urAnulalusia, per erribar deniä
inati a Madrid.
la NA caass A
R .‘ ss A ss i N AT

Ilee. Qui no ho pogues fer, procurara indicar ale Ajuntaments
els tilile g on es pugui provine
de plantes.
•Igualment hauran de proporcionar-les eis vivers d'obres
pUbliques i els del servei agria
nanne Pil la mesura que ha
consentin les atenciora del servei.

•

El

Consell d'Administrad() de la Socielat Hullera Espanyola. que es una ue

• primeres empreses que posseeix i explota mines de carbó zt Espanya i les pertinenees de
u la qual d'Aller, Mieres, Lena i Quirós, timen un merescut renom, ha acordat el 9 de jum

13 de 1924 procedir a la creació de 10,000 Obligacions, arnb el producte de les quals atendre
els creixents desenrotllaments de les seves installacions.
•
La marxa próspera i la situació financiera de l'emprtsa sobre l'Actiu de la qual .
El !oral per considerables fons dc reserva, no pesa cap deute consolidat. estä sintetitzada en
manta niment i en la progressió dels seus dividends, que (1.:s de 1918 han estat de 20 per 101'.
Les 10,000 Ongarions creades, de les quals »'emtten ara solament 6,666, són dels
111 següents caracteristiques: Interes 6 li er 100 anual. lliure d'impostos presents, pagador per
cupons vencedors el 1.er de febrer, 1.er de inaig, Ler d'agost i Ler de novembre de cada an.,
g i cenan amortitzables per sorteigs anuzils a la par L'11
periode de IS 3113'S 11 partir de 1923.
•

Condiciona de la subscripció

••

▪
m

Les 6,666 Obligacions esmcntades han estat preses en ferm pel Banc Hispano-Colo▪ nial i In Societat Anónima
Arnús-Gari, i seran ofertes en les condicions que mes aran es
▪ detallaran al tipus de

•

13 97

per 100 o s is 485

pessetes

per

Obligació

• pagadors l'acte de la sub scripció i contra remesa dels títols definitius proveits de cupó de
•▪ venciment del I.er de novembre próxim.

Dret preferent de la subscripció
•

•
•

•
•
•
a

c
•
•
•
•

estat reservat per acord de la Societat entissora amb e! Grup assegurador, als
seus aenyors accionistes, un dret preferent ptr a la subscripció d'aquestes Obligacions al
tipus esmentat i a tito) ir reductible. En virtut d'això, els senyors accionistes que dtsitgin
exercitar aquest dret, hauran de presentar, fins al dia 4 de juliol pròxim, les seves Accions,
Resguards de Diptsesit o alt res documents justificatius de la seva possEssió, a la Societat
AnAlma Arnús-Gari, Passeig de Gràcia, 9.
Lcs Ob!igacions no subscrites en virtut d'aquest dret pels senyors accionistes seran
ofertes, a partir del dia 5 de julio] pròxim, als nitres subscriptora, atenent-se a les seves
demandes sense subjecció a prorrateig i fins a la coNocació dels tito/s disponibles.
LLOCS PER A LA SUBSCRIPC10
BANC HISPANO-COLONIAL
SOCIETAT ANONIMA ARNUS-GA R1
Ha

Barcelona,

25 de juny c/e 1924
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FUTBOL •

EL PLET ENTRE FEDERATICS 1 LLEYDATANS
Hem rcbut una comunicació de la
Joventut Republicana de Lleyda a
propòsit del solt aparegut en l'edició de dimarts passat, en el qual
sembla estranyar-se que el "laude"
de la "Confederación Deportiva de
Catalufia" no•sigui acceptat per la
F. C. C. F.
Hem tornat a assabentar-nos (lel
que hi ha de cert en tot això i observem que tot el que es deia di-

marts passat és rigorosament exacte.
Aixe, és: que la F. C. C. F. esta
disposada a acceptar l'arbitratge, però" no admet discussió en rafer
mesure i tant la Joventut Republicana no retiri la querella criminal que
te presentada contra els federatius i
renuncii per sempre a recórrer als

ment de dates per als campionats i
t'estilad() de regula nacional, i 'tense
prendre acords concrets s'aixeca la
sessiii a les nou de la actIla, acor-

dad-se tornar a reunir-se demà, a dos
quarts de tres en punt.
Madrid. 26. - Avui ha continuas
l'Assemblea de Federacions de Futbol.
La sessin d'aquest mati ha estas
molt accidentada i els assembleistes
han manifestat que hi ha hagut con-

tinuats escandols. deguts a haversc refusat una proposició de la FeUnció Catalana que es referia a la

dcl Calendari. Sembla que.
l'esmentada Federació Catalana s'ha

reforma

retiras del local.

lía quedat aprovada una pronos:ció de la Federació de Cantätiria,
en el sentit que el Campionat peninsular es faci amb la divisió de qua-

tre greps.
Primer
d'acords relacionats amb as- Guipúscoa.grup: Cantabria, Biscaia i
sumptes esportius".
Segon grup: Astúries, Galicia i
Si no estem mal informats aquest
Centre.
és el text amb qué la Federació ha
Tercer grup: Andalusia, Catalurespost als signants de la Ponencia nya i Valencia.
xs de juny, que värem donar a
Quart grup: Aragó i Castellanoconèixer oportunament.
Ileonesa.
De totes maneres, com que en el
També s'ha acordat que el partit
fons no es tracta més que d'una final del campionat se celebri el dia
qüestió de procediment, seria ja ho- ro de maig a Sevilla.
ra que, aprofitant les retadoras de
Madrid, 26.—Han continuat avui
cordialitat iniciades: s'anés de dret les sessions de l'Assemblea de Fea Earranjament de l'enutjós afer,
cieracions de Futbol.
sense mediacions de terceres parts.
La d'aqucst Mati fou presidida pel
t per acabar ßern de puntualitzar, senyor Carbó, actuant' de secretari
una vegada per totes, que LA PUel senyor Hernandez Cronado.
BLICITAT, en ocupar-se d'aquesta
Es descuteix la niodificació del
lamentable história, en totes les ocacampionat inter:regional. El sepresions no ha fet més que fer-se ressò sentant del Centre praposa que les
del que deien els de runa part i els de
coses siguin igual que l'any passat
raltra.
i el de la Federació catalana defenASSEMBLEA DE LA NACIONAL sa el criteri del senyor Carbó, o sigui
la modificació del campionat. Es proMadrid, 25. — Aquest mati començà
l'Assemblea nacional de Futbol, assis- cedeix a la votació de les diferents
delegats de totes les federa- propostes de les regions. El resultat de la votació de la proposició
cions.
S'aprova l'acta, concretant que l'a- càntabra és de 7 a i a favor.
A lanar a procedir a la votació
cord de la famosa peça de den cèntims a profit dels atietes es refereix catalana, els representants del Nord
is retiren del saló. Per aquesta cauúnicament a la Nacional.
S'acorda que tinguin carnet nado- sa el senyor AlVarez, delegat cantäbric, protesta. El delegas norteny
rol les
les federacions i els arbritres.
e !ateo li contesta dient que
S'aprova l'admissió definitiva de la senyor
retirant-se del saló no creu ofenFederació castellano-lleonesa.
dre a ningú, sols vol, abans de doEs requereix per la Federació bisel 'seu ved cornead, que consti
caMa a la Federació de Cantàbria. nar
que no estä present.
parqué suspengui els seus acords reEl president es queixa de l'esperit
latius als Clubs Racing i Gimnästica. pos elevat que anima
aquesst actes.
Diu el president que això no pot
Després d'un petit meidest es prodecretar-ho I.Astmblea'
cedctx
a la votació d ela proposició
El representant de Cantäbria macatalana, que dóna
resultas de
niiesta que la Federació està dispo- sis vots negatius
per un afirmatosada a aixecar el cästig així que la ri.
societat de rebels se sotmeti.
Es deixa pendent de resolució per
Es nrmena els senyors Alvarez. Cala la tarda, després d'un ample devo i Mateo per estudiar una fórmubat, sobre si els sods han de tenir
la relativa als cästigs que la Fedeo no entrada lliure als camps dels
ració regional imposi als clubs.
seus respectius clubs.
En tractar-se del desenrotllament
A la sessió de la tarda, també predel plet gallee, el senyor Maura fa
sidida pel senyor Carbó, continua
notar que l'actitud del Comité fou sela discussió de reforma del campioguir el criteri del senyor Calbó, que
liar.
va prevalèixer en anteriors Asserrs
Després d'un mogut debat s'aproi segons el qual no es casti- ven les següents dates per a Eany
paró
s'agara el professionalisme,
1925:
doptaren mitjans que anula els avanDia r de mal-e: Astúries-Galícia,
tatges que el dit mitjà pot donar a Biscaia-Cantäbria, Catalunya-Sud i
un club determinat
Castella-Lleó-Aragó, als camps deis
El senyor Milego i el senyor Alequips esmentats en primer Roe.
varez solliciten an vot de censura
Dia 8 de mar e .— Galicia-Cencontra el Comité de selecció pel retre, Cantabria-Guipúzeoa i Sud_
Llevant, als romps tlels ,equips
gir, de favoritisme envers dues reannmenats en primer Roe.
gions determinades.
Dia 15 de mar e.—Centre-AsA la tarda es reuní novament l'Astnries. Guipúzena-Biscaia i LleseinNea, presidint el senyor García vant-Catalunya.
Cerrada, en vista que el senyor Mau Dia 22.—Els mateixos parea s'havia retirar de la presidencia en
tas del dia 1 als camps dels
cornenear la sessió del frian' a causa equips anornenats en segon
lloc.
de les mortificacions que li endoiSaven
Dia 29.—Els mateixos par'directament determinats delegats retits del dia 8.
gionals.
Dia 5 d'abril.—Els mateixos
S'aproven els comptes.
Després s'atorgä un vot de gräcies partits del dia 15 de marc.
Dia 12.—Des.empat, si procea l'anterior Comité, acceptant-se la
i descans en cas eontrari.
renúncia deis senyors Parajes i Cera. deix,
Dia 19,—Vencedor de Galfnada.
cia-Centre-AstUries
contra ven.
Els reoresentants de les altres re- cedor de Biscata-Cantabria-Guigions començaren a estudiar raeobla- púzeoa i vencedor de Catalunya7
i
Tribunals de Justicia en afees que es

derivin

_

IVIERCAT

Sud-Dlevant contra vencedor
d'Aragó,Casteliti-Lieonesa, als
campa de J'equip vencedor ano.
mena'. en primer Hno.
Dia 26.—Els mateixos partits
a l'inrevds.
Dia 3 de maig.—Descans.
Dia
A continuació. i vist el desacord entre els difere.nts delegata, se suspèn per aquest any
el campional de soleeció.
Es discuteix la supressió dets
campionats deis grupa B.
El representant del Sud allega referent a aixi) que amtests

no leiten raó d'óssei. pels dispendis que ocasiona
a les Federaeions.
El senyor Milego, de la Fe&raen', Llevantina, advona per
la erearid d'una copa per als
el
grupa B. que substituiría
Campional. la qual cosa faria
que aquests dispensis desapacampanuda

reguessin.

BARCELONA-SABADELL
En el partit que es jugarà dinMenee que ye entre el Sabadell i el
Barcelona, per disputar-se el desempat del trofeu Palau de la Moda. el
Barcelona pre.sentarä cl segfient
equip: Bruguera, Coma, Blanco, Torralba, Sancho. Elias, Vinyals, Bosch,

Vey, Alentara i Sagi.
Amb aquest partit el Barcelona
Mimara la temporada futbolística.
LES BODES DE PLATA
DEL BARCELONA

Tot just iniciats els treballs preparatoria de les festes per solemnitzar el vint-i-cinquè any de la fundació del F. C. Barcelona, un grup de
senyores entusiastes han constitait
una comissió, la presidencia de la
qual ha estat confiada a la senyora
Emma Pilloud de Gamper, per tal
de recaptar cabals per o frenar una
bandera al club campió.
En aquesta subscripció podran cooperar-hi totes les senyores que, essenf sòcies del F. C. Barcelona, simpatitzin amb la idea.

MOTORISME

INTERNACIONALS
CANOTS AUTOMOBILS
Dimecres, a la nit, s'efectua al local de Penya Rin el sorteig dels canots que prendran part a aquestes
regates per a l'ordre de sortida, que
ha quedas fixat de la següent maREGATES

Els Espectac
TEATRE TIVOLI

Telefon 3500 A
Companyia Laca
Director: :UNO RASO

Diumenge.
Cruz i Vämonos.
tarda i nit, Mi herma n o y yo i

i

seves diles grans creaeions:
Camino adelante i La escondida
senda. Es despatxa a comptaduria.

dicen/Iras, tarda
i /miura

nijonts, ti

ar

inle.i÷erbe 4-244444

ecoocoorpeooth000rce .54.1400d

TEATRE COMIC

Compan y lan liwrIella de

nera:

1, "Vano", senyor Deconinck; 2,
''Estevet", senyor Baffle); 3, "B.",
scnyor Baglictt; 4, "Skitx", X. X.;
s, "Patufet", senyor Fabregat; 6,
"Slcerp", senyor Llaudet; 7, "Sadi",
senyor Eetchegoin; 8, ".'co 52", senyor Aco; g„ "G. 4.", senyor Salva•dores.
La festa començarà a les cinc de
la tarda de demà i diumenge, ajentant-se els resultats de les proves de
tots dos dies per a la classificació.
L'ordre del programa és com segueix:
A les cinc.—Regates de balandres
serie 6 i 7 metres forma internacio-

dIvendree, arans funciona a
henettci de Narcisfn, Oeflieatil a
tole els aleas de Barcelona. Tarda. .
dos (mart ., do cinc, gran matt- A
nee popular. Indagues ainla entra- 1,
da a 2 pis.; g rnerat. 055 1. La
revista en un arte I eine [madres a
La dudan de un canillita, erearitt
de Narelsin: II. L'apropiddl en
arte El cuanta de un golfo, per •
Nareisin 1 prInclpals parts; III. 2.
Cuentea, maquietss y canciones,
per Narelsin. mt, a Ons quarts t le
del', programa Narcl g in: 1. La prealosa revista en un acta La ilusión
de un canillita, interpretas, per
Narctstn, it. La popular sCrsUela
en un nene La banda de trompetat
prenent- li; Bar( NarcIstn: IV. Cuan.
tos, e/aquieta/4 divertissements, $
pel genial NarelsIn.
D'ameren, cornIat do la comisasteis

nal.

A les 5'30.—Regata de canots au-

tomòbils (torea 'hure).
A les 6'312—Regata Internacional
de canots automòbils de ',so° c. c.
Aquestes regates tindran Boa a
l'Emitiera de Llevant (mar Iliere).
Tot el recinte que tanca les obres
de l'Escullera des de l'antiga torrasxa, quedara lanuda, destinant-se
per a l'entrada popular la part E. i
preferencia la part S.
Per al trassalat a l'Eschera, es
padre utilitzar els autemnibus de la
Parceloneta amb parada als banys
de Sant Sebastià, les embarcacions
"Golondrinas" que duran fins a mitja Escullera i les "Gaviotas", que
deixen a l'extrem, vora de preferencia.
La demanda d'entrad e s i localitats és extraordinaria. podent-se assegurar que tot Barcelona esportiu
presenciara el gran esdeveniment

nàutic.

BORO
VALLESPIN - GIRONES
Segueixen amb gran activitat eis
treballs per a la gran l'asilada que
la Federació organitza cona a final

DE

de les reunions patrocinadas pel Comité de Festes de maig-juny.
Ultra el gran combat que a deu
rounds de 3 minuts es dispuataran
Gironès i Vallespin, se n'estan concertant d'altres, entre els quals semb la que n'hi llama un entre Gime.ncz-Sales, i un altre entre Peralta i
Brustenga, dos valors dels quals se
n'espera la seva actuació amb interés.

SEIS PERSONAJES EN

MARGARIDA DIAZ

Parta do desempat, darrer
do la temporada d'enguany.

CENTRE D'ESPORTS DE
SABADELL

1
FUTBOL CLUB BARCEcontra

LONA

4: final de la Copa
"Gran Metro", de quarts

A les
A la

equips.
mitja part: proves atlètiques.

Cap de Les Co k 29 de juay
1110
1 A les

5'30

LLOTJA

Impreassló general
gaire animal rd d'ahir, i per tant les transaccions d'escena imeortirucia.
gra novela relativament !Mi i veientae una nullor dispuste10 venedo: a; amb tot; eta
poo.
compradora sembla poe d'apenado a adquirir.ne, davant la ar p onee de poder-ho fer en millors condicione dintre
ilate„--Sofreizen a l'iatenor una puja bastant m'escuda; mes com aguanta fabricante no poden pas Murar (ari
i
nomée
adquireixin
qualitate
entermédiee
1
retrete
a
preua
avantatjosoe.
queeegueixin
nao a preue consonante, fa
'roti ele altres Orlares seo% cap novetat. Per poder iMpressionar-no mes, en parlarem a mesura que eh° valgui.

Tina

Grans

ovacions a

nent artista

• CONSOL HIDALGO

Selecto 1 exclusiu ropertorl,
Espendida presentació
cada dia:

CONSOLACIO HIDALGO

Nit, programa de revetlla,
diles obres : seis personajes
en busca del . divorcio i La
bayadera

N F.tA ES
•-• xx$4444

Avnt, divendres, tarda i ntt, monumental programa. eme exila les
tlivertidea peak:mes Boato octavo.

nidor! 5 Aneu amb comete ame la
cereal; la benIca comèdia El te- I.
lefon; cl elnectrama El
teasic, I / Jornada de l'Interessant
fIlm La mascara de ferro
.1.
Asia!, la aran serie frauresa
El sacre% d'Alta Rece

Gregori Martínez Sierra
procedent del teatre Eslava,
de Madrid; Primera
actriu:
Catarina Bärcena

un acto, Triana. --Diumen-

ge, tarda, El pavo real.

Aleffleireel villmbeiero- sreireJet.
4444K,444944444444.44444e.

Monumental - Pea«)
Walkyria
divendres, 05115, Coarten°, "1
I darrer espito!: L'alicata da Pen.
gany; « Loe guapos o Gente brava",
/ adaptada de la sarsuela que porta
el maleta tt101t La porta taimada;
Triquitrao maniquí. Diumenue. nit:
Vanitat femenina, per Tomas aleselan; Un cura de literatura
Aval,

i

04+114141944-7{~+C-~44.4•••

1441414D.0044104,6M444•0•04•Mde

TEATRE NOU
Conmanyia de sarsuela del primer actor Pera Segura

COL ISEUN1

funció per a m'u', divendres, a les deu de la nit.
Bulaques de primera classe
dues pessetes . El barquillero,
La viejeelta, La casita blanca.
Fixeu - vos be; és Pe.speciacle
mes econinnic de Barcelona.—
Denla, dissabte. tarda, a les
cinc. Butaques de primera classe a OSO; toles les altres localitats regalarlos. Caso de con.
ciencia, La viejecita, El barquillero. Nit. a les deu, estupends
cartells. Butaques a 2 pessetes.
Quatre represes que resultaran
quatre estrenes

divendres, xit irasmeras del PLASTIGRAM, la
pellícula del relleu perfecte,
la primera del miín; LA
MODERNA PLAGA, drama,
per la famosa 31.1E MUR_

Grandiosa

944~4144044/a944/44~4A
TEATRE POLIORAMA
Companyia oficial de comedia del teatre Infanta Isabel
de Madrid. Direcció arttstica i d'escena,
ARTUR SERRANO
Linde selecta:

El. DINERO DEL DUQUE
Nil. a les den:
EL PRIMO
Dissabte, eilt: Estrena a
Barcelona de la conilla en
tres actas, d'Abati i Lucio,
LA ESCENA FINAL
s1144~1~~e.rez,71.4ae

RAL; UNA ASSEGURANÇA
DE BODA, comedia del
PROGRAMA AJUMA. per
Brvant. AN'ashburn i Lluisa
Wilson; UN VELL LLOP
DE MAR, cómica. per Snub
Poliard: NOVETATS UNIVERSAL, númera 107,
Denla i (lies segiients:
PLASTIORAMS. No ileixeu
11' vetare 1.1911PS111
AVIAT: PAULINA FRE.
1

DERICK.
obe44444•11111.44114+0+4~1,"

Diana - Argentina
Excelsior
AVIN. La màscara de ferro, 1
lineen tràgic, Anca amb
compto amb los corbes!, El seu
primer carrec, Quin gsdeveni-

4»ftoofflieepeem+bee000l
Teatre Barcelona
Companyia de combdies
DIAZ-ARTIGAS
dirigida pril primer actor
Manuel Diaz de la Baza

dlasima comedia en tres actea, de Benavente.

LECCIONES DE BUEN

AMOR
feta expressament per a Pe.
peta Bfaz d'Artigas
Nit, a un quart d'onze. La
formosa comedia en tres
artes, de Felix Gamtesa,
adaptació castellana per
Carlos de Baffle,

DE CORAZON A OORAZON

• •

Dantas, dissabte, tarda, El
miedo de Kaki. Nit, Revela
de Sant Pera, muten extraordinart: Lea milicias« de

!Nonti i Cuando florear«
loa malea.

De.senix d'entrarles i locali.
lata a la taquilla del teatro dc

Novelare. . des de les onze a
una i des (le les dues endavant
a les dol Raja' Polo Jockey Club
dissable, Revetlla (Ir
Dama.
Sara Pare
Gran hall als jardins del parc

Despatx d'entrades i local-Hala
taquilles del teatro de No.
d'orize a una.

3 íos

--

DIVERSOS

TURO-PARK
Magnífics jardins, oberts tote:
els dies, tarda i nit, funcionant
totes les grane atraccions.
Avtli, nit
Coneert per la Banda militas
a ! a gran plaça de festes
Dernít, dissabte. nit:
REVErLLA DE SANT PERE
La cli,ssica 1 aristocràtica
REVETLLA DEL TURO
Vagan Panunci especial
Diurnenge, larda. la
sensacional ascensió de
DOS AERONAUTES
els capilans Vicenti i Puig, en eli
maanfic Montgoffier de mil
metros cúbica
VILLE DE LYON

Cafe-restaurant acarree de
Carbó

PRIMWEITIfflir

P A PA'

e1Onal

PISTA de GEL
Tres sessions
Cc patinasen
dlarfes
Ararat srrvei de
cate-restaurant
flema, dIssabte,
arandiels I ase e nprograma per ce.
arar la

yei

dellt

Presente per sorteig, d'un vialge a
. anula I tornada, ea
11 . (1 1k lipat de sis es'
Serio al Gran Restaurant del Pare

SELECTES CONCERTS
D/SPAa D'UNA

TRACA UESSONA
de gran tuse. con/accionada per la casa
Eslane m PI farnils pirOternie Valencia vi.,
retielallt`SV`V, en els COnij,
curdlis ‘1, Valfinta. Esplendlda
aura;
eh) a la seuvriaas pote
illviirsiOns ritlegliarlus a la re,;enta

aasselgs. 1

TURO- PARK

.WIMMOW.........11111W

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Non
Aviti, divendres. El rapte de la
favorita i Quina familia!, La
nota del carear do la Florida,
Hora fatal, El crim de Maurici,
L'ànima d'Oscar.

Tetaron 137t A.
Local

fresc i

cómoda. Es-

plimdida projeccie. Avui, divertdres, grans estrenes. Programa
selecte: E) quo fa falta es volee,
magnific film pertanyent al
Programa Ajuria, interprelat
per la gran artista Anna Q. Nil.
son; Diplomäcia femenina,
grandiós cinedrama, creació
la divina May Allisen; L'insomnl, grandiós film dramatie. intrupretat pels celebres artistes
Signoret i senyoreta Brabant;
En Tomaset nol del colmado,
etnia cómica de gran broma;
Viatge do Atillerand a l'AfrIca,
cinta instructiva. — Molt aviat,
La portera de la fabrica.
11113111111131111121111111111111R11131111111111,1

Iluentor del vostre vestit

clasaPareixarn amb MARA-

Aval, divendres, berreflol del
primer actor Jaume Artl-

gas. Tarda, a un quart de
si g . El pas de comedia El
agua milagrosa. L'aplaudi.

als parrs del Retal Polo Jocke
Club (carretera die Sarriä)Avui. quart dia:
Copa de S. 3 1 . el Rei i Naciona'
(4.000 p (eisuseesteesoput ) premia

dor!

Cinema Princesa

senyors N'Eduard
Stern Castells i Joan Porta i
Sarret.

interer

nacional

ENTRADA DE FA3SEIG: 50 CENTIMS

Tia Layetans, número ta

El CAUDILLO

Gran concurs hípic

El

Avul, divendres. 27 de itiny, nit:
Companyia cómico-dramätica
d'Hotaci Socias

original dels

ESPORTS-

Telefon 3535 A.,

Avui,

TEATRE PRINCIPAL (CrAcIa)

Estrena - Estrena - Estrena
de la comedia dramatica en un
pról leg i quatre actos.

amlemiemen••n•n•••de.

velats,

Companyla cómico-dramática dirigida per

Avui, nit, 10 abonament
GRAN MODA. La con,inlia
potitiert en tres actes,
(tina en den quadros,
duard Marquina,
EL PAVO REAL
Decorat i vestits nous. Dissabte. gran t'uncid de revet11a, El pavo real, Una vida
de mujer. Danses per Maria
Esparza. Cançons per Sisa T
venta. Estrena del sainet en 4

4mee**444-3444444 -`

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia

Temporada d'istiu

I

i

PATI BLA

1..
N
Des d'aval,
concerl diari per una cebe
brada orqueslrina, de døs
quarts (le set a dos (marta
de non. Nit. de flAti a dese;
eer un notable Jazz-Hand.
La casa mes fresca i Més
nova. la rasa (Jets plata I
era refrescos, i per airó la
casa més coneorreguda de
Barcelona
11.4444.•-•-7• :,...... , . ,,,,,?-11-04444

la emi

Roma se divierte

Avui, divendres, tarda, ma-

fop hIciodel8Modi

43 • 44
Pavea Extrema. o Andaluea.
!Planee arrugats alfarnates 58/60 de
do
90 a 95
de 40 1/2 " 41
BLATS
Fasces Eatrmn. o Andaluale.
Blanca arrugats
86de
• 90
do
.
Favons
astringen
46
a
60
. , Pelona
. . . . . .alfarnales
. . . de 40/65
do
ea • 90
mace 1 Navarra
30
•
40
Veces
Navarra
.
de
!Jaulas
de
45
"
47
de
100
• 130
Centella 1 Ranga
do
39
,.40
Veces
Sagarra
40
"
43
(Mutes . . . . . . . . . de
41 • 411
_
tatremadura
• • • sael
• u :•alusla.
116
Veces And
de
36 " 37
517 " 47 IR! (Peras en pessetet 100 Kg. IMIII sic
Anclalusla
dar •lamb
. 2t:.
Veces ettIrallgerile
de . . .
. . clamunt carro acre/
Veces tardes
eS
* se use
• 10ß. k. sea
• .setes
elireiu-s
en pes
oa
Entabla
Andleale
78 .79
"
do
( damunt vagó origen.)
GARROFES
Fin-luna Narro°
de
ma Plata
Bruma
00 . . . . . . Mere
de
48 a 49
XIII atraer«
dl . • • • . . negra Vetare
de
46 " 47
..
its
41 • 41
:5A 120
ErP/
OS
negra
Eastelle
de
46 • 47
ion"
l
do
42 " U
fio
de
61
1/2
•
62
Alataferli
Extra local * .
de
60 9' 60 1/2 (Pretil en pensases 100 ke non Itac„
Roja I negra
de
*44
corren local
111nOtant
euro
me.)
do
61
1/2
"
62
Negra
EMIR,
ce
„
. j" * •
Dijese, extra airea .
es " 80 /12
1111110re• . .
de
de
Blanca corren; Camela
io
• io • •
4.5 " 46
(Frotis eis rus 411 H. reate ese
salsa . . . .... . . . die.
damitas Carro mild.)
LLEGUMS
¡piel; e*n ¡n'oses iiac. no leo ks.
daLTIUDS C8880 laa9
AMOS
FARRATGES
Bornee CallUperra
de
lee a ITS
A11119 Dentera
de 7 1/2 a 8
DESPULLES
Bomba
de
1 to a t 1 li
s aegOoll.
elle
do
6 • 6 1/2
do
EspecIaL
741 " 77
Palle asomes
Romero 3
de a 1/5 • e
de25
1/2
a
26
do
711 • fe
»Mete
Palle curte
gomero I
de 4 1/2 • e
23 • SI
de • 21
74 • 75
do
Manual
runa
d'envara
"eccema
da
20
tio
:71 • 71
Treparle*.
Terceres . . . .do
•/4 ne11•110e10.
19
.
da
41 • II
(Penes minutas de ts., 'amura
es. en pesen« sac ao se te. • 19
18 » ts 1/5 T'yucal. . .
poart
arena
cure se .)
DESPULL1.8
DARNOS
aman euro ama)
—.....0_,...
de
85 • 88
Parlas
--.--a. 18 1/2 • 19
18 • II
CIlledre (reamos) .
Polpa remetes", 481881381191. . de
. . ee
Redel (prima)
88 a 89
18
"
18
1/2
mamo
.
.
.....
de
Potes
remoleaa.
Pala • • • ee
‘
»out
id
30 • 31
Turtá de caco
as
, , 41.
110NO311114
27 • ge
asia•
harina 11100.1e.
de
ase e Hm
eme/ ea ram cauta; je 75 sures,
Culad . . . .
d8
sua.
• • 89
Crees per 100 Isg., a» so, cade
133
osase se, dome carro pe)
Mallorca
munt
carro
atiol.)
.
.
,
rralde
a
entran ..... ~quo
tia • 15(
CEREALS
ditreneerof verineam. . . de
100 ' 103
VAGONS ARRIBATS
»TM calle «OO. • .
de
..
..
Orlan
• • • • .... *
norme Plata non.
as
32 a 33
~amo n. e. a.
32 " 32 1/2 sute. • • •CJOROM
ao
More« Plata ved.
ge , , , ,
, 21 de Plat; 1 de faena; 3 d'ore.
• •aniate, 44/4
• • 6 de
Ore *Manadera 1 Me»
de 29 1/2 • 30
198 a 1:
8
un armella
Girada Ratrenee1111. • .
a
elfareitei
15/50
de
MI
TA» art. amo
M•
Ice • lee
.° ' ' .2.0..9.9.1./i
"
Oplanc
-- cilli armel
die
Crerlaiture .
Blanco
arroces allanan» bead de
ID " 1117 • O de Mi; 3 de fauna.
45 " 43
88808

Alonso—El preu d'aquest

Barcelona (le la joguina en
tres artes

balls russes

TEATRE NOVETATS

pesseta

B lt N E l' 1 e 1
8ANTPERE

DE

AVI/i, (lis-Padres, estrena a

we51 •••••••44**.beene.~.
...~»~~044.~~..

a les cine.

LA BORDA
Nit, a les ami:
L'orina DEL DIA
LA CAMPANA DE GRACIA
e
EL 111..1 DE LA MAINETA
d'Amichans 5 Mantua
flema. dissabte. tarda, a dos quarts
de ring.:
AMALIA
La novena d'una mimbrera de cara
NO CALLARAII MAI!!!
NO. a dos guares de den.
REVETI.LA PE SANT PERE
MIES OBRES!
BAIXANT UE LA FONT DEI. QAT
1
LA CAMPANA DE GRACIA

ELVIRA AND SILAN

brocas del fannis artista
OHESTER
el xines plegable
Exil de la farinosa dansa-

Tema

henefiei lo Sume', Baso, amh lea

:444444.e•••••.(4•4444044,
Gran Teatre Espanyol
• SANTPF.RE - BERGES

de Madrid

BUSCA DEL DIVORCIO
(Ta Caucho)
200 represeidaeions a París. Nit, La bayadera. - -Di s sable tarda, darrera de

N i I.: Revettia do Sant Pera
Diles cobros. thirs: Carrito do la

entran;)

Notables poUleules
Cal% (11.915 excentrics parodistes
GEAIKS ANO GEAIKS
Els famosos eiclistes
TRIO MIMAN
Els celebres

Jalo Cadenas, procedent
del Teatre Reina Victéria,

_
- Datrers dies. Tarda. a-d-o;
quarts de sis. Butaques a (tires
pessoles i a 1'50 pegsetes.
Mi HERMANO Y YO
Nil, estrella (le l'obra de A.
Fiar h s
SU EMINENCIA
it mi rils Quintero.
vorooNos
her lpo
n an opillar
y y o.
Demh. larim

Avul ,

Avui, divendres. larda, a les
cinc: nif, a les deu,
Colossals progranlea

Grandiosa oompanyia d'o.
perritas I revistes de *neo

Teatre Catalá Romea

en/vial,

•
,

TEATRES

Viunonoa.

1CLDORADO
00.1ein de »Platal•

VILLOSO. A lee drogueries,
a 0'75 pelotitas.

Dernä,
REVETLLA DE SANT PERE

La clàssica i aristocrätica nit de
REVETLLA DEL TUNO

Jardins oberts tota la nit, fun.
cionan( amb caràcter extraor,
dinari totes les atraccions.
Wittching-Wimes, Auto-round,
Muntanyes russes, El destructor, Plataforma de la broma, El
laberinto, La casa
cocinada,

Carroussel parisenc. Passeigs
Pol gran Rae, etc.

13ANDA MILITAR A LA GRAN
PLACA
SARDANES PER. LA CORLA
DA ItC INO
Restaurant Calló. Servei cope.
eial de revetlla, dc nou a once
i sIe dues a quatre de la matinada, al gran salé de festes.
Tantas reservades.
Illuminació a la veneciana
dels jardins del 'rural. Balls a
la macIril,-mya. amb piano de
manubri. Xurros. pitos, etc.
A la una do la matinada
esplendid casteli de foes
fioials
A les dues de la matinada:
gran traca valenciana. recorrent tots els jardins. Els foes
sOn confeccionats per la Casa
Estape i Macla, germans, una
de les que fore is enearregades
de la festa maritima en honor
deis Reis d'Itàlia. Entrada als
jardins, una pesseta.
10,000 persones passaren doll.
ciosament la nit de Sant Joan
als jardIns del Turó

mItalaiBIBBBBIBIBMIBNIFIIINNIIIII11111111111111111111IN
•
AristcÑffcs KORSIll 1 SILO CITALO I L1
S extet Torras
111
Ortnestrina Suriä
mame
.
~tia
Avui, divendres, Moda Selecta. Gran èxit de la preciosa 111
Za

I comedia Ele temas oan y len (exclusiva!, pel gran artista
Exil de la deliciosa pollicula Max Lindar al
Caatell dele Fantasmas, de broma continua. Exit sorollea
de lä magnifica petlieula Preeoeitat Infantil, assumpte dra.
mätic de gran interee, per l'artista Linfa Weber.

SI
•

Muna vinent, estrella de l'emocionant peHicula ente.
reseants aventures A tata mata ( excl us iv a), pele embloatil

II artistas Oltaelee Jama i EN« Pmey.

1111•11111•••11111111•1•11•11111111111111111111111111111111111111111111
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!COLISEUt
Avui i dies consecutius

h

s -

pellícula del món en

La primera

relleu perfecte. La novetat mis gran en cinematografia

••SELECC1NE S . A.
.

a

•
•

EXCLUSIVA'

II

•

IR
u NE IR
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MAGATZEMS
:

ALITA

U

GRANS

:DAMIANS

COSERTES

Articles per a Presents

( Plagues de 40 x 40 cm., colors gris clar i roig.
cm.
( Xapes onaulades Canaleta de 120 x 75, 185 x 114 1 250 x 114

PER A REVESTIM,ENTS ( Xapes "6" de 120 x 120, 120 x 190 1 120 x 250 centimetres.
DIPOSITS ner a aloa. diferente anadee
TRENA ist a brindes d'ea de diferente Nutras

Gran varietat
• Extens assortit
•
111
Preus molt limitats
•

II4••

:

Exposició d'articles per a 'MY i M'ICE
BARBETS DE PALLA, enorme assortit, des de 95
Mosquiters forma Ombrefla

:

Grans

1

Gran

Uralita,

S. A

Mines centrals

Plaça

BARCELONA, MADRID, VALENCIA, SEVI•
LLEYDA, SALAMANCA, BILBAO
BARCELONA

lópaz, 15, Netos 1644 1 848 A

VICHY CATALA

ErekNieR
Excelentes Anteadoiles de 6 Cilindros'

•

a 15 ptes.

Mitjans. . . .

404111411te

Importants descomptes en mobles propia Per a Torres, Jardf, Camp i Platja
••••martlIZMINIIIMIP•11•••11111111111•111
11111111111•Bainiiii••••••••••••••••••• n
▪
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CABELLS BLANCS

Els cabilla blanca. generalment.
no predisposen favorablemenr Elevegades. el tenir caballa blanca im osibilita de trobar una col-tocare Encara es pitior la situaci6 que aquest mal
crea a la dona, que la fe opercixer
com e valla i que por dependre la
aeva ftlichat coniugal de raparle%
precoç de cabells blancs.
No hi ha mes reme% que tenyir-se.
1 ei icnyca emb Algoa d'Hernias
ningh ho coneixera, ni 'le de la otro

hules 18SSiii213
a 0'50 pessetes ;es den primeres paraules i a 0'10 per
:: cada una d'excés

p

longitud aproximadamente; luna distancia como de Parla a Barcelonal
La tremenda demanda de automóviles
Studebaker se debe al reconocimiento
universal de la alta calidad inherente
en el producto.

L'Ala. d'Holline Es una tintura ciertiffIca I progressiva
que li donara el seu antic mali; de cabells. Vostè mateix podrà
aplicar-se-la. en alguna minuis. Es absolutament inofensiva i
no s'esposa al perill «Mires tintures. No li Ideara la roba ni '1
cutis. ni fa cap mala olor. LI farà desapareixer la caspa. asepilizara 'I ecu caben, el fortificara, evitara Ilur ceiguda, eatimalora llur creixenea i '1 suavitzara 1 riçara.

Vea Ud. los 13 modelos Studebaker,

todos de seis cilindros, y cada uno

garantizado por los 72 años de
experiencia de manufactura de la
/141EKTS IIENEWALS:
STEVENSON, ROMAGOSA 1 C.la
I. PONI. —Pitaull Mi Orlada. 64
BALO STUDEBAKER
Val‘nala, 295

jovr

DlpdaU

aimicrab

E
e-

Pasea de La la4uria.

14. •

3

Na

COMPRES
-

1 - "e.
COMPRA-VENDA. "pee.Rambla

del Canoa. 30. nculO. Economia.
E

LLOGUERS
°Pi— per a llogar, a Arel.
TORRE Mes. Rad, t'erre del Pilar.
numero 17, eison. regona. De id a 2.

E

6AKCELONA

11M11111111111•1111111111111111•3111

AlGUES SANT HILAR!

•DIGESTIVA•

= MALA =

EXCELENTE PARA MESA

Grau Hotel d'Espanya

• *AJA d'HORLINE (Untura preareaalea per Me caballea/anee 0.. DER.,.
LATORI (asilo I inafonslo): 6.- POLVOS !non adhoento rdo CREMA (mdta
A. Iss ampute 150. • AIOUA OENTIF/TICS (en comprfinIta ofsmocont.),
360. - SANO,"
OATHOL MONTRY (sola mineral* dar Ola boina do poso);
n
3%o.
rasen..
qd
caben
Mor piimite st bm-Mme pi. a

•

a%nitnumnmulauttuutentitumentenennutteulittuttututenenntumutme

ARQUES

niummetettnia
-

umminintmumnimilitimiiiiivinugunmeniimmummuntunieuvittimuttunutunifilitutuil

e/A111,91

alumne Enrolen
Honor daque,d imatilut. Tallen, 84. Far.

DOMO. La cam
important
PISSOS
TA
aapeclalltat en tapias°, re11110804. EXPO'

gro.
01414 penomeat da pudra a ron,
de Mara
uleagraIles. etc.
coroormi acaso ruda;
;
aitutarociataeme V. Moottalcom Ilotatt. 1

vInent

-

larapre Ine olor nrearn.
Mudo amb Ies delito»,
lekibm. eme es.l..
d
resatailsoae, e- fue. be*
14141110 jiu IN me«
modo* meada1
Ola MI
mia

Como oarma

111A

Caseta, baixos 1 un pis amb mo-

junt patita vinya. Per 110Ntmo.n, 0,>Bol. ágoat I 'siembre. Rail: correr
48 O 8 7. de la tarda:

SI

mp
969

.

odilt 116.1161
mas

‘IPMA1.

al f.

SALUTIN1

Bastons
A

;neta mai vistos
FABRICA
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