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ENID ING PROGRESO"

Així com Mussolini es el millor que té el feixisme, LCITOUX
és el meter que té el lerrouxisme. No és que ens satisfacin la ideojoma ni la psicología del cabdill ex-radical. Però Sets els que el
necee en el seu partit sen pitjors que ell. I una de les coses més
esta bles del lerrouxisme és el seu òrgan barceloni, "El Progreso". Aqueet diari ha estat sempre, o quasi sempre, més antiLitera/ i mes anticatale que En Lerroux. D'altra banda, el seu
nivel] intelisctual no arriba ni a la Sola de la sabata del capitost,
jaieò que aquest no es un borne de cultura ni un gen' dcl pensamentD'algun temps ençà, l'estil d'"El Progreso" s'ha fet suau,
síburgesat, conservador. Dies enrera félem una comparança cutre el "Brusi" i "El Progreso" actuals, i remarcàvem que el
diar conservador usa ara el Ilenguatge que correspondria al
dar: radical, i viceversa. Pere hi ha una qüestió per a la qual
reserva la fulla lerrouxista el seu antic llenguatge violent i
egressiu. Aquesta qüestió és la catalana. La lesbia contra el motement cataire ha perdurar co "El Progreso" a través de les seves
vicissituds politiquee i administratives.
A rnes, el do de la inoportunitat és un deis caràcters que
eistingeixen el coNega. Sovint fa a En Lerroux un servei ben
fiar. Precisament ara que el cabdill ha tornat de París content
isatisfet, després d'haver representat el paper de director de les
iones republicanes espanyoles, "El Progreso", parlant incidentalment de la qüestió catalana, empra un Ilenguatge nèciament
reaccionare Es el can que a unes discretíssimes i nobles paraules
senyor Gómez de Baçuero en el diari "El Sol", respon, amb
estil grosser i grotesc, de la següent manera:
"Además, usted se "cuela" también al hablar de la "generosidad" que se debe tener con los catalanistas, "ahora que están
perseguidos". ¡Por Dios, señor Gómez! ¡Si con los catalanistas
aquí no se mete nadie! A menos que llame usted "meterse" el
eme no les dejen "berrear" como han hecho siempre bajo los
gobiernos monárquicos, y como no podrán hacer cuando verrga
la República."
Ja sabem, doncs, quina és la República d'"El Progreso".
lela República que, a Catalunya, ho feria molt Més fort que la
monarquia. Velen' creure que no és aquesta la República d'En
Lerroux.
L'actitud antilliberal de ccrts republicana espanyols no és
pas nova. No és Lampee nou el llenguatge d'"El Progreso". Però
lfl aquests moments este tan fora de Iloc, resulta tan inhàbil i
tan innecessari, que és suficiente per demostrar que el diari lerrouxista està mancat de les mes elementals condicione de discreció política i periodística.
Si les coses que "El Progreso" considera que hau d'ésser
reerimides, sien els excessos de Henguatge, haurá de reconèixer
q ue Els seus redactors serien els primera a sofrir les conseqüenees de la repressió. Per la nostra part, mai no hem sentit la
nrc:s.sftat de recórrer a les violències verbale per a la defensa
de 1ets idees. I si eón les idees, i no pas els excusaos verbals,
ne creu "El Progreso" que s'ha de reprimir, li aconsellarem
ene renunciï a dir-se demócrata i l'ibera'. "El Correo Catalán"
este molt per damunt d'"El Progreso" en materia de 'libertan
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NOSTRES CLASSICS
Carcter i
•

finalitat d'aquesto collecció

-Anee-ció comprenent el
de Ca nostra literatura medieval apareixerä dintre
pos.
Fine ara no s'havia atäs suSisientment a la divulgació dele
11 031XeS entice clässies. Generalmeu.. ele nostres erudits, en
editar '-ra obres dels autors
medie- ns, bo han fet amb un
purament cientific, car
Uurs edicions anaven destinades a ;7ent especialitzada en els
estudia romänies. Creiem, pere que el p ostre públic ha arríen a un nivell maja de cultura
safit. ient per comprendre la
nostra antiga literatura, 1 perfiné
uest contacte amb els
- medievals Si sigui per/he., Per altra part, el que la
tEr . :meló de les obres mestres
de eteratura medieval repor_
-uMats satisfactoris en
IG
cultural, es un fet roma
en altres pobles cultes
., pa; no hem de fer sind
nirt.r el que pasea a Franca, on
al Gostat de redició metete, i del
re d'estudi, les edicions
ars es venen ràpidament exa arides. Aquí, un esto y: en
q mst sentit es mes recornanaencara que en altres paises,
u • no tenme coro malauradatenim nosa/tres, una soU "'le continuttat en el desene 'llement de Hur p roducció liereen
La divutlgació d'aquesta biHera reportará, dones, conlb etKies saludables en l'or.re eal l ural i patrietie del nosre Vhle. La familiaritzacid
roh e i- escriptors dc la bona
ora itugmentarä dl ceneixen t de la Ilengua i afinarà
'ente estillfstic. Al mateix
foPs, ajudarit a acomplir
1,1. 16 esnirit
de la 1105grmt culta, facilitant -li, i
agradosa allior 1, la coi p m:a d'una filtra epoca de
cultura catalana, perinclentPro funditrar el nostre caer i palreant-li la erintintli, de la rostro c1vilitzard6
noafra hislaria des de la
'miel de la !llenen als nosdiese
nent el cae/otee eminenteducatiu d'aquesta ecelec• 441,dran tina ampla ca,,

buda—ultra les obres dels nostres mes grans autors medie'vals que encaminaren Ilur activitat encielopedica en un sentit

marcadament doctrinari i moralista (talle Ramón Llull, Arnau de Vilanova, Eixirnenis)
i les obres mestres de la nos-

tra lírica, historiografia i novellistica —els escrute de diver-

sos gèneres—presentats en forma de reculls, que reflecteixin
amb mes puresa la nostra civilització medievad, auf com
també lee mes importante traduccions al cataläs
Contingut:
•

taran preparats per la Comissi6

editora, integrada pela senyors:
Ramon d'Allbs, Pere Bohigas,
Joeep M. de Casaeuberta, Unís
eiteolau d'Olwer i Marçal Olivar.
Serie B.—Comprendrà els següents volums: "Escrits literario de Reta i Infante" (2 vols.);

"Oratòria Politica"; "Sermonari"; "Contes"; "Opuscles de

controversia política i religiosa"; "Eeertts d'humanistes" —
A. Canals, In Alegre, Mermare,
N. de Quils, etc.—(2 volurns);
"Vides de Sants"; "Noves rima_
des i Codo/artes"; "Proverbis";
"Escrita sobre agricultura";
"Liegendes històriques catalanes"; "Epistolari" (2 volaras:
"Fabulari ": "Ordenacions de
Cort"; "Iilibre del Coc"; "Esente sobre
sobre medicina"; "Prosa
juridica"; "Diplomatari"; "Mistesis i Mirarles"; "Tractate ðe
Gaia Cienria"; "Poetes de l'escota valenciana", i "Poetes de
l'eseola de Barcelona".
La preparaeld dele volums
d'aquesta serie eetaaa enenmnnada als /o/Relente sen yors: R.
d'Abacial i Vinvals; R. d'Ales;
P. Bohigas; J. M. Capdevila;
J. M de Camaeuherta; J. M. Casas Homs; 3 Crexells; A. Duran
i Sanpere; J. M. Girona; F. Martorell; J. Mascó i Torrente;
A. Matonst L. Nicolau d'Oletee;
M. Olivar; L. Riber, pvre.; J. Revira i Armengol; A. Rovira i
Virgili;
Rubió; J. Sanchis Si-
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vera, pvre.; F. Soldevita i F.
Taberner.
La Arlo C estarä destinada

Valls

manuals de literatura i fiengua catalana mitigues, 1 a les
antologies. Comprendrà els volums següents: "ántologia de
als

Bis volums constaran, per;
terme mig, de 160 planes. En
rada volum hi haurä una breas
introducció sobre les obres que
unte 1 els autors respeetius.

Llur format seria aproximadament com el de les publicacions
poetes" (2 volumen per Cartee de "La Revista o de l'"Editorial
Riba; "Antologia de prosistes" Catalana". Aniran enquadernats.
(2 volums), per J. M. de Casait paper ser ä de qualitat supecuberta i Marçal Oliver; "Com- rior.
pendi de Gramätier del eatalä
De moment apareixeran guanoble", per Pompeu Fatua; tee volums anyals. Mes ende"Dieeionari manuae del catalä. veril potser se'n publiquin sis.
antie" per Manuel Co Montoliu;
El primer volum, que aparei"Ilisti:ria de la literatura cata- xerà el primer de setembre. sera
lana antiga", per Llids Nicolau el "Somni", de Bernal netge.
dOlwer (2 volums), i "Història
S'egresan: "Tirant el Blanc"
del català antic", per J. M. de
(primer voluml, en primer de.
Casacuberta.
novembre; "Remen LluiIl, Poesies", en primer de gener de
Sistema de publioaold:
1925, i "Vides de Sants", en
primer de mere.
Els textos seran presos de
bonos edicions, si n'hi ha de Condicione de subsoripold
I venda :-:
Tetes; altrament seran copiats
dele millors manuserite de que
Les
condicione
de subscripció
es disposare.
i de venda seran: Per als aboTenint la colleceie un caràc- n ats a LA PUBLICITAT, 12 pester popular, els textos seran setes anuals; per al públie,
traeserits en ortografia moder- general, 14 pessetes anuals; la
na; dele miste i gire, arcaics en quota dele embserintors de film
serà donada la traducció; els de Barcelona augmentara cemes freqüente formaran una gene les despeetes franqueig.
!lista impresa en fullee separa- Exemplar son: 375 peesetem.
des que el lector nodrä tenle
Lloe de subseripeld: Llibreria
sempre a la vista. els altres
Rambla de Catalunya.
figuraran en un glot-eari a la fi número 125. Els subscriptors
del Ilibre. Olmo l'aesample s'hi de LA PUBLICITAT poden
prestar cenan illustrate amb arlreear-s.e Administració
dibuixos i mapes.
d'aquest periòdic.

D'ITALIA

DISCURS DE
Els diaria italiana han publicat
el discurs que el cap del
Govern feixista dimeeres al mati
dirigí a la majoria parlamentaria
reunida al palau Venecia.
A continuada, traduim els passatges de més interés politie de
l'esmentat discurs.
integre

EL QUE VOLEN LES
OPOSICIONS

"Ara sabreu quin seria el programa de les oposicions. Se celebren reunions en diverses ciutats
d'Itàlia en les (mala les oposicions
fan les peticions següents: dimissi6
del Govern; dissolució de la milicia
i dissolució de la Cambra; eleccions
generals. 1, fixeu-vos-hi, ja estableixen el sistema amb gire haurien de
fer les eleccions: el sistema proporcional. Com pensen realitzar tot alma les oposicions? Maca no es veu
ben clar, porqué aquestes reunions
san reunions de partit i de grupa
d'oposició. A la Cambra aquests
grups, que s'han retirat del Parlament—no sabem si per sempre o
fins que siguin determinades noves
condiciona—no han formulat encara lima proposicions; pera no discrepen del que han avançat els
grupa política es clar que tampoc
l'oposició parlamentaria prescindeix
d'aquestes peticions.
Que es pretén? Tot plegat Es ben
fose. Altrament, cal parlar clar en
la present situació. EI discurs que
vaig pronunciar ahir al Senat que
es completa amb el que vaig pronunciar a la Cambra, ha define clarament aquesta posició. El Govern
resta al seu lloc; ta dimissió en
aquest moment seria interpietada
en un sentit catastròfic a l'estranger; semblaria una dimissió
posada per aquella diputats laboristes que es reuneixen a la Cambra
dels Comuns i que amb un precedent novissim es firmen en la vida
interna d'un altre país (aplaudiments) i d'aquells grups de la democracia esquerra extremista de
l'occident, i, en general, de toso
els grupo internacional, occidentals,
els quals no els plan una Italia que
prosperi.
Però, cont <lela altir al Senat, el
fet que el Govern resti al sea lloc
no exclou, sini3 que admet alto que
jo he nomenat modificacions i
transformacions ett el Coceen, modiiicacions i transforrnacions en les
guata jo ja pensava des del die que
es va obrir la Cambra, perquè el
Poder gasta, perquè de quan en
miau cal posar homes nous a la tasca, i perque aquesta famosa selecchí
de la classe dirigent no es realitzara mai si no es posen als llocs
de Govern i de responsabilitat Mames nota mitjançant una selecció
controlada. El ‚treu propasa, dones,
és arribar ben aviat a aquestes modificacions del Govern.

Per a la publicacie, la callescid es dividirä en tres series:
Sèrie A. — Comprendre les
obres eandals d'escriptors eatalans; les quatre grane creedqu as; eh "Llibre (lelo tels d'armes de Catalunya", de Bernat
Boades; "La fi del comte d'Urgen"; el "Dietari" del capell
deelfons IV; obre. de llamen
Arnau de Vilanova, Eiximenee Bernal Metge, Turmeda,
Sant Vicens Ferrer, Isabel de
Villena; les poesies de Jordi de
Sant Jordi. Ausies Marc, Role
de cor e lla; I - Espill", de Jaume
Itoitz; el "Tirunt el 'liarte
"Curial 1 Guelfa"; el "Consolat
de Mar". i la traducció del "Deea me cono",
Donada la finalitat d'aquesta
colleceid, dele textos Harto se'n
pu:airare una reducció o be un
O diversos fragmente que tinguiri suhstantivitat própia, i
.quan es consideri p recie editar
l'obra integralment, es farä en
dos o mes volums.
autors, l'obra deis miele
siam 'non extensa, se'n publicaran diversos volems, a fi que
l'autor en qüeslió estigui reLA MILICIA RESTA
presentat a hnsternent en aquesQuant a la dissolució de la milicia,
ta Orle: dr R. per eXenttapeteado el que vaig dir al Senat: no
plo. se n'editaran ele següents
velums: "Bien/mema" (2 ve- CJI pensar - hi. Primer de tot, perque
/urna); "Fielir de les Abreve- és 1/11 cos militar enquadrat, disciple
Il se ", "Llibre d'Amic e Amat", nat, que té exceRents le g ions &ame
des del punt de vista netament mili.
"Vitoree kle Cavodleria".
eles", "Llibre sic les Besties", lar, després, perquè is un coa de
"Llibre dc Contemplacid", "Lit- voluntaria que en aquesta erial ens ha
ajudat molt, cal tenir el valor de dicbre de I'llome", 'Doctrina pueho. lAquesta fidels miliciano s'han
ril".
El. textos d'aquesta Mete 08-‘ • mantingut terna, diemate a detentar ,

MUSSOLINI A LA MAJORIA
el Goveni si qualsevol haguts seguit
les inciracions dels partits subversius.
El jet Os, dones, que la milicia resta,
i respecte d'aquest punt cal tenir ben
entes que sea: intransigent. (Aplauda
ments.) No defujo la tessibilitat de
qué aquesta milicia hagi ,l'ésser incorporada a la força armada de l'Estar;
els estudis que s'han fet en aquest sentit estan molt avançats. fot és Miesti6 de bona voluntat per san de l'Estat Major de l'exercit . de l'Esrat
Major de la milicia, i crec que abans
de gaire aquest problema se solucionas:a d'una manera satisfactòria. 1 per
desfer el malentks que s'ha propagat
respecte a la milicia perquè no ha
prestad jurament de fidelitat al rea
malgrat d'haver leí regularment

guardia al palau reial, malgrat d'haver
participat en les revistes fetes a honor
dels sobirans, fina aquest jurament
sera fet. (Aplaudiments.) Pera vosaltres compreneu prou be que tots
adversaria juguen aquesta carta per
raons que no cal explicar.
Respecte la dissolució de la Cambre
jo us pregunto a vosaltres que sou diputats, que us sentiu investits legitimament de la representació del peala
italiä, jo us pregunto si teniu intencit.
de retirar-vos, de renegar el vos:re
mandat, de presentar-va dimissionaris davant de la nació. i fins gosaria
a dir davant de la vostra consciencia.
I no tal dir tampoc que no Es pa,
hora en aquest Instant de parlar d'eleccions. perquè seria una hipOtesi que
vorejaria el grotesc i el catastròfic
soler Ranear de nou la massa de la
nació que té necessitat de tranquillitat, de calma i de treball a una batalla electoral que en aquest moment

es presentarla plena d'incógnita (Molt
A totes les requestes, dones, de
les oposicions, siguin formulades pels
partits del país, sigu'n formulades
denla pels representants parlamentaris d'aquests partits, crec que el
Coceen i ha majoria només pot respondre aria) un "no" ferm, cateara.
ric, solemne. (Aplaudiments).
REGIM FEIXISTA

NO SERA ANUL.LAT
Quin és el programa futur? ja ho
he da. i ho repeteixo, ho vaig dir
aqui matera, ho vaig repetir a la
t.:mitra i encara ali j e ho vaig tornar a dir al Sellad. Ent proposo de
fer funcionar la Carnbra, el Par-temerla Repeteixo que el usen propòsit és no dictar Inés decrets-Ilei perqué si el Govern dicta decrete-llei
la Cambra no ha de ter res, no té
altra fajita que tirar-hi la !limalla.
Tornar a la legalitat absoluta, reprimir l'illegalisme, purificar el partit. (Aplaudiments.)
Com travesti vist, la primera part
del programa és la modificació del
Govern; la segona, purificació i selecció de; partit. La tercera part es
posar en funciona els òrgans legislatius.
Entes això poso a la 'ostra consideració la situada que s'ha determinat
al Parlament; ha a die, l'éxode de
Mapostaid, la retirada de l'oposició,
Aquesta retirada is temporal? Es definitiva? ~esta Es la qüesti6, 1 això
Es el que fa la situació delicada. Si
la retirada es temporal, le situació pot
ac"arir-se; si, conträriament, la retirada toa definitiva, &laboree el pro.
Mema m. prematark as me termes.

d'una certa i relativa gravetat. El problema que sorgiria en aquest cas ocna de saber si el Parlament pot funcionar amb la majoria, prescindint
l'actitud de la miseria. Es evident que
la majoria no pot estar subjecte a la
venjança de la minoria. (Aplaudiments.)
Perqué si denla, qualsevol grup de minoria es retirés a l'Aventi, bastaria
arnb això per trasbalsar el funcionament de la Cambea? (Molt be.)

No ern faig . illusions.. Cree que malgrat el 'Entre propasa de conciliació
nacional que hm manifestat adés i ara
amb una sinceritat de la qual no pot
dubtar-se, cree que no cal mirar la
situac.6 amb excessiu optimisme. En
el loas no es tracta pas de l'assassinat
de hlatteotti, no és pas qüestió de saber si deu o vint o trenta individua
aniran a la presas no es tracia pas de
saber si el Govern sera reconstruit o
transformat, si el p atit sera sotmes
a una enèrgica selecció. L'objectlu
final de lotes les oposicions es vea tan
car. i aquest objectiu final és el régina Ells es proposen antelar tot
allò que des del punt de vista moral
o politic significa el rigim que ha
nascut de la revolució d'octultre. Ja
veieu, dones. que el joc Ola tornat
extraordinir:amente perillas, perqua,
us declaro que no estic pas daposat a
aquesta mena d'antalament de tota una
situació que nosaltres hem creat amb
grans esforeos, amb molts trenas i
fins amb molta sang. (Aplaudiments.)
Mussolini acabi el discurs anee

aquest parägraf:
"Estem disposats, ho repeteixo, a
Ter funcionar el Parlament amb regularitat, a fer entrar el feixisme a
la legalitat; estera disposats a purificar el partit, i el purificarem; esiem
disposats a seguir una política de conciliacro nacional, que esborri el passat,
fui; ohlidi toles les Iluites del passat.
Pera que no sans demani la renencia
d'aquells principis que ternin el deure
sagrat de defensar, cae/ el que costi.''

cul i de

dietari
EL COMPACTE

Si al nuín hi ha un negoci amable
aquest negoci és el de la perfumeria.
I Mllor a la menuda que no a l'engrös. El perfum a Fengrós és 1111 mula
de caixes i d'eneenalls. En cama, el
per furn a la !mamila, dins una botiga
de proporcions més aviat• limitades, és
un encis.
Personalment, une por que la meseta de molts perfums,'com la mescla
de malls 5115, arribaria a ntarejar-me.
Pera no és segur. Lantrenament professional fa miracles.
Sigui com s'gui, no deixo de conaprendre que éssír perfumista Es mes
agradable que esser escombriaire. Tros
bar-se yola: de flascons de s'aire mul-

ticolor, de cremes que aspiren a tornar la joventut, d'aiglies que aspiren a
enbianquir la pell, de tintures que prometen una cabellera d'or o d'ara m, de
depilatoria que es diuen radicals i infaHibles, de sebosas d'una tal virtut

que arriben a procurar premia a la
noia que no en té 1 a obrir les portes de l'alta societat al noi mis des-

narit; trobar-se,.repeteixo, en mig de
tetes munes entes que inventa la In4111artia humana per impedir l'eftrall

DE 1924

CIENCIA I POESIA
Cap allä a la tardor de Pany
passat un professor de Química biològica de la Universitat
de Cambridge, J. 13. S-. Haldane,
va llega: a la seva laniversitat
un treball sensacional una mica fantästic. Aquest trehalll venia a ésser una visió del man
a l'any 2123. Una série de probabilitats sobre l'evolució
les ciencies aplicados a la vida de l'home d'aquí dos cents
anys. A aquesta mena de literatura els anglesos hi són molt
aficionats, des de les fantasies
de, Swift a les fantasies
s'han produit una serie
de temperaments que han tire
gut l'enginy i l'originalitat de
veure les cuses des d'un punt
de mira distint d'aquell punt de
mira on solen collocar-se ele,
cervells normals i corrents.
Des del punt de mira especia)

totes les perspectives canvien,
tots eis valors ' inverteixen, el
que semblava impossible resulta
possible, es destrueixen tots els
prejudicis i totes les rutines.
Anant estirant la corda 1 extremant la nota s'arriba a l'absurd más divertit, pere no le
ha doble que molts descobriments cientifios que s'llan fet
al món, es deuen al fet de collocar-se en un punt de mira

distint d'aquell que aceepta la
rutina eonsuotudinäria,
Fil treball de J. B. S. Haldane, que nosaltres Ilegiem tra-

duit a "La Revista de Occidente", que dirigeix Ortega i Gasset, no és una escabellada fantasía sobre un fonament cientific d'estar per casa. Ilalriane
da un deis primera bióloga d*An-

glalerra i un quenie eminent.

La seca visió profética encara
que Sen va a conclusions me-

ravelloses i insospitedes parteix
sempre d'una rigurosa doctrina científica, ara que en el cor
del que ho Ilegeix li fa la sensació que V:11 una mena de
erogres material empeltat de
tots els filtres i tots els eneanteris de les mil i una nits.
On es fa mes extens el WsCurs d'Haldane de en les aplicacions i descobriments
recomanern la lectura
d'aquest pun t, permté es mil
lis errara encara que re es presta al nostre 'comentan, primer,
pesque som incompetente, i segon, pesque el tema es massa
delicat per anar a la primera
plana del nostre
ilaildane toca entre filtres
punts, eh que fa referencia a
les arte i a la poesia. 1 diu una
cosa force curiosa que nosaltres hem pensat mea d'una acanala.
"La culpa de la decadimcia
de cortes arts — diu
rail primordialment en l'educació deficfent dele arttstes".

"Avui din no hi ha un sol peela compeient".
I diu mes endavant: "Si volens poetes que interpretin la
ciéneta lisien con, methin
Shellev (Shelley i Reate t'oren
els últims poetes aria:tesos que
estigueren ai corrent de la química hern d c procurar que re-

hin una instrucció científica.
Estic eonveneut que la ciencia
és un estimulara aloa més
m'ergio de la imaginaciú que
els eläss:es..." "Fins que els
poetas tornin a reclutar-se entre les classes educades — vull
dir educadas cientificament —
no pudran atraure l'home corrent, ensenyant - li la bellesa de
la seva präpia vida".
Ve't aquí fina qüestió entretinguda, aten aplicable a la
puesta actual i especialment a
la paus ara de la riostra torra. Es
evident que existeix un divorci
entro la vida de progres material i les preneupacions
migues del dia, i els temes que
sol trochar la poesia rssonsen_
da. Ls que aquest dtvorri ha
existit sempre? Això és el que
jo no cree. NO hi ha (ad ) te que
PIS poetes grecs i romans tenien un coree/cernera cientifie
de la vida a la mesura del .situ
temps, com és natural. i no hi
ha dubte tampoc que els temes
de la seva poesia eren els que
els oferia la vida corrent i flordel temps i per estendre el benefici

la boniquesa. ha de donar una sensa-

oä

mcf;stofélica.
El Krfuntida que no aembriagui
ami, les exhalacions de la seva mercaderia, per força lis d'esdevenir fiEn ronce un de perfumista que
gairebé ha és. Fa lates dies ent deia:
"El maquillatge ha fa pregressos enormes dales anys enea. las asseguro que
vele més cap:;es de compacte que paquets d'agulles de cap".
— Compacte?-2i vaig demanar
curiesit.
—Si—va fer--; abans Ii dèiem cotorra Perú ara en d'en? compacte.
—Ah, un eufemisme
--Si; les barcelonines consumen
gran quantitat d'aquest eufemisme— va
contestar somrient, el .perfunnsta—. No
n'hi ha cap que es ruboritai en demanar-lo.
—Aleshores—vaig fer per acabar—,
is evident tuse el ~estilen.
Garfee 11.141wIle

mal. Citem Luereet, per exeme
ple, com a tipus del primer cas,
i eitern llorad com a tipus
del segon. En l'albada de les
literatures romäniques ens tro -'
hem amb esta l'obra dele (roe
timbre, que eón els que creen
¡'actual poesia Els trobadors sen homes llogats, que
viuen a son i canten al qui pa -.
ga . Viuen en un mdri menee preocupacions cientifiques, en un
món Macee', i de passió, i la
seva obra 63 un reflex venido
d'aquest món, parlen de l'amor i del valor, segons el llene
guatee del Oírme neig dels boa
mes i les dones del seu temps.
En ele bons dies del renaixement nene els poetes eón fi-.
lesofe. grarnätics. politice i homes de ciència, les fórmulas
retòriques que adopten. Iss

paganos de quc0 se
moda, les que complauen els

imalgeries

serveixen. eón les que estan de
princeps i els senyore de l'è-

poca.

Quan enmenea a bullir la febre de les idees ens trobern
en el cas de Goethe. la figura
mes gran del perinde pre-romäntie, el poeta mes poderes
deis lempo. moderne. I Goethe
es un preocupat per totes les

cameles. M raó pot i Sir -se que
éS la seva paseie. El contificisme oue el domina influeix

poderosament teta la seva obra
de poeta, i aquesta qualitat
científica del seu temperament
(lana una consistencia i una
profundi t at tiniques a la seva
obra de poeta. I mes endavant
en ras moments de las grane
tomharelles romentique3
troba casos com el de Victor
Hugo que no rebritja de la seva
ploma tot I escailf que ve del
Correr i Iota la flama que ce
deis llibres.
Avui dio, pasea? Els temes poeties, la vida dels pnetes,
PC va separant cada segada
més de les passiens aetuale. de
la preocunacid proetreesista 1
del materialisme de l'epoca. Ale
guns poetes se n'adonen i ales hoces -voten ter una mena da
salt mortal i cauen lamentablernent. Em refereixo a certrs
personalitats d'avantguarda que
escriuen poemes eine nedr:en
esser ue "menú" de ResMerant
o una plana de gula de Ferro.:
carees. i, naturalment, no és
això el que es demana.
Els ;mieles. per exemple,
han trobat des de fa mella
anys lee fórmules de dir Vamer poèticament, lee imatges
que escauen a 11, 3 relacione sexuals i a iota l'odissea del 'cor
de Alee fa que la poesia
encare interessi a mena eere
Han trobat fermules bucena
gafes. fórmules hombres eme
ja no interessen e einze. m'e
han passat lt la bisteria. pelee
q ue e e ca e a se:u.. .teman per l'u,
tina d'ateces i de lectors. Cal-,
drin. dones, trabar la fórmula
poética dc totes les crin/plisae:ene de la vtda actual: coas
es pot trobar aquesta fórmula
poirtica? Ja he 'dit que sisan
fet alguns intente. que hi ha
algun ras respectable. perú no
SIso arribat a res que s'impoe
si d'una manera definitiva, ea
manera de crear amasst mese
poetie no de eom bufar i ter
ampolles. potser emitas/1de
científica que preconitza Hele
dane t'era un camf.
A casa nostra ha poesia Ife
rica es de les peques coses que
tenim que s'aguanten una mie
ea, pere l'obra dele nostres
poetes no arriba a irteressar
el nostre poble, digui el que
vu/sari la gettt qtai pensa et
centrare
Aqui els dos detectes que
marea el protessor de Can/bridge st;11 /M'echas. Hi ha un des-4
contuxernent de l'ofici per part
de l'artista, no hi ha nlngt% qua
tingui una veritable preocupa- ele pe) sen art de fer versos,
un homo que es preocupi serio-,
sarnste do la base gramatical,
dale efectos foneties. tu la mee
letea. de les cembinaeion3
modinitamuns que es reodren
Ter parten de les !seculiaritats
filológiques de la ilustra llene
gua.
No hi ha lampee entre els
poetas una preocapaeiö rientr..
lira. Ni ha un desconeixement
del !metro nido i del nos.re men moral. Alge em dirä:
CS que és ndeessari aquest co..
neixement per 63ser un bon
p oeta i por influir posttivament
en el nostee pohle. Jo li sontostare qme no ho se, que potser sf, ene polcar no. 1 dpsprés
/tease el ras de Goethe i'el ces
d e l Dant i cli cas de Lucreci. 1
thr. , que no fine cap intenció
posar eätedra i que na he fet
altra enea erre comentar unes
p ermites del . professor J. B. 8,
lialdano. de la Univorsillit de
Carnbrldge, perdue m'han seme
blat etiIN i entretingudee.
Jeep Illarla de Saltar%
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ENTERRAMENTS PER AVUI
Maria Vergés, de 6o anys, ClaTis, 14, al cerner:sin Non. A les onze.
Francesc Guitart, Diputad!), 405,
al cementiri Nou. A les onze.
Jaume Aguda, de 17 anys, Hospital Clinic, al cementiri Nou. A les

den.

Maria Almendia, de 20 anys. Conse/1 de Cent, 394, al cementiri Nou.
A les deu.
Pilar Pardon, de cinc mesas,
Príncep de Viana, 7, al cernentiri
Nou. A les deu.
Joan Joher, de so anys, Ocata,
2, al cementiri Nou. A dos quarts
d'onze.

Pan Hernández, de vuit mesas,
Canta Vieja (Les Corts), 32, al cemeetiri de Les Corts.
Bru Gilbert, de 19 anys, Taulat,
20, al cementiri de Sant Andreu. A
les deu.
Pere Euclart López, de dos anys,
Vilanova, 39, al zementiri de Sant
Andreu. A les nou.
Francesc Romeu, de ro anys,
Cdrsega, 493, al cementiri Nou.
Domenec Guerra Rodreguez, de
71 anys, Mallorca, 184, al cementiri
Ncu. A les onze.
Adolf Bartrina Duran, de 74 anys,
Fraternitat, 36, al cementiri de Sant
Gervasi. A les nou.
Rosa Ingles Rosell, de 20 mesos,
Giner i Partagás, 5 0, al cementiri
de Les Corts. A les nou.
Bonaventura Alsina Planas, de 68
anys, Saragossa, 74, al cementiri
Nou. A dos quarts de deu.
Clara Navarro Marti, de 78 anys,
passeig de la Indústria, 12, al ccmentid V.B. A dos quarts de dotze.
Caries Bosch Bolina/es, de 52
anys, Sagunt, 107, al cementfri de
Sans. A dos quarts de den.
Josepa xpósito Salvador, de 2
anys, Igualada. 17, al cementiri de
Les Corts. A les vuit.
Francesc López López, de 15 meses, Sant Miguel, 69, al cementiri
Nou. A les vuit.
Joaquim Poqui Arderiu, d'un
mes, Assaonadors, ro, al cementiri
Nou. A les vuit.
Maria Bello Pasqual, de nou mesos, Sevilla, 65, al cementiri Nou.
A les deu.
Manuel Coca, de 8o anys, Dos de
Maig, 241, al cementiri de Sant Andreu. A dos quarts de dotze.
ANIVERSARIS
Na Maria dele Reis Arañó i Pratmarsó. Morí el dia 27 de julio! de
1923. Denla, a dos quarts d'onze, a
Sant Francesc de Paula.

Tricot tubular, tot seda, amare
150 enis. Metre, pies. 12.
Macatzems 22,16n, Carme, 8, i
Xaclia, 3.
Es troba a Madrid per prendre part
en les reunions del Comité Permanent
Eires i Exposicions. creat per reial
decret de marc d'aquest any, En Frederic Buena, director de la Fira de
Mostres de Barcelvna.
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DR. SALA CARRIO, de tornada de Parfs. onearregat
'noVament d e l sen ( 11:9 atx • Vi ladomat, 104, ter f.'
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Som pregats d'inserir aquest solt:

Complint l'acordat en el miting celebrat pels creditors del Base de Barceibna al teatre Espanya, s'estan ultimant els preparatius per al segon de
la Serie, en el qual es faran manifestacions importaras.
Batistes estampades i tortuo-

sos dibuixos per a bates. Metro, raes. 0'70.
Mcgatzems 3elón. Carme, 8, i
Nucla, 3.

DIEMITS, dla 1 de
Jullol, obertura de la
Casa Central
16 - FONTANELLA -16

Camiseria
i Corbateria
CASA MATRIU
PortaforrIssa, 24-28
Teléf.

1574 A.

Un aut6mnibus, al correr de Ramon
Batlle. topà amb una parea El passatger Josep Marzo Muñoz, de quaranta
vu:t anys, fou llançat del seu seient,
rebent ierides Ileus.

-MOBLES A ION PM/

Tal/era R. E 1 G
e. Granados, 21 -

20115

Ezequiel Pérez 'Martínez, de cinquanta set anys, comerc:ant. i la sera esposa, Encarnació Rodríguez Santos, de trenta un, es batallaren. El
marit fou curat d'una fer:da contusa
al cap i de símptomes d'enagenac:6

mental.
RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada odia te dansant de 5 a dos
quanta de 8. i dinar a l'amentalla, de 9 a f I.

UNA MOTO TOPA A31B UN PAL
A les onze del mati d'alije, una moto de la policia, a l'encreuament dels
carrers Corts Catalanes i Bailén, topà
amb un pal del tramvia. Els seus ocupants hagueren d'ésser curats a la casa
de socors de la Ronda de Sant Pere.
El que la menava, Josep Cahavate
Hernández, de 29 anys, guardia de seguretat, presentara cseoriaeiOnS a la
cara i comusions a distintes parts del
cos. Labre ocupant, l'agent de vigilancia Josep Pueyo Pérez, de trenta dos
anys, presentara una ferida contusa a
la regid frontal esquerra. escoriacions
a la cara i contusions a distintes parts
del cos; ambdós de pronüstic reservat.

nXintel

Si preferiu la forma GRANULAR per a la Magnèsia efervescent del DOCTOR 11114 ìO, podeu
demanar-la a iles farniäoles i
drogueras, perquè el DOCTOR
TRIGO lambe prepara una eiquissima i incomparable Magnèsia GRANULAR.
—
Avui, diumenge, a dos quarts de sis
de la tarda, al carrer de Tamarit, cantonada al d'Urgell, organitzada per
un grup sardanistes, Si haurà una
hallada de sardanes a arree de "La
Principal", de Santa Coloma de Farces. sota el següent programa:
"Maria". Juncä ; "Impertinenta "
Blanch; "La maditxa", Morera; "La
neu rodona", Serrat; "Les flors de
Sant Joan", Baró; "La festa de la
poesa.", Xaxu.

t Galenas tartanes

CORTS CATALANES, 613
!ACOLES, J0IE8, TAPISSOS
LAMPARES decoració, proI
4 jectes per eminents artistes
Josep Maria Navarro. de vint-i-quatre anys- tregué el cap per la finestra d'un tramvia i topà atril) un pal.
Al dispcn s ari de Srnt Andreu se li
aprcciä una ferida contusa a la reg:d
occipital i Ilettgera commoció cerebral.
-----OP. 1110leTAAA. gRalaltlee de la pel e i caben. Corta Catalanes, 635, acecoaori

PARAIGUES CARDUa
PortaterrIssa, 10
--Francesc Ochoa Martín. de einquenta tres anys, que ion trobat estés a
terra al carrer del Cid, loa conduit a
FP.ospital d'Infecciosos.

RintiA iMPERIL

Desmata.

Tinca

DE FRANC, una petaca de
pell extra. us será Narrada
initjançant el canvi de 100
tapes del paper de fumar
NIKOLA o de 150 de CLASICO. El canvi ttlltlrà ¡loo
a Barcelona en el rnesos
de juny i a les oficines de la C. A. F. (Via
Layetana, 56, 1.er), tots
els dies feiners, d'II a 1.
El que no vulgui petaca,
pot seguir guardant les tapes i oportunament s'avisarä el canvi per altres
Obsequio (rellolges, plomes cstilogräfiques, Iläpis
automätics, etc.), indicant-se el nombre de tapes
necessari per al canvi de
cada obiecte.
La Reial Academia de Rones Lletres ha elegir ande/ti:es corresponents
el reverend Jautne Bofarull, director
del Museu Docesä de Tarragona:
senyor Josep de la Torre, arxiver de
Còrdova: Ettore Pais, preoident de la
S‘c:etä de Storia Antica di Roma:
Félix dc Llanos, de l'Acadèmia de la
Ilistúria: Obermaier, antic professor de pakontolog:a humana de París; Manuel Gratnez Moreno, autor n le
"Las Iglesias Nluzaralyes de Espafia";
Josep R. Metida, drector del Museu
Arqueològic nacional; Elles Tormo.
catedràtic de la Central; P. París.
director de l'Institut francés dr M g dr:d, i l'escr.iplora d'histida Na Met de Ballesteros.
eS

PER A ChTES AFECCIONS
DEL COR, la cabina ós un thnie malt útil, per?) en eartvi per
nl nirvis no mime. Barreo
el café per parto iguals ami)

Ta,ta 25

!Sosa York
1,JäVUAlletO

Per als mtellectuals, cata LA GARZA.

PERLES
—o —

Sonyara: Abans de surtir a
estialejar, com a mesura de
precaiició, faci's passar el son
collar tl e perles a la Joieria Valenli, Passeig do Gräcia, 85.
que rls passa davant de rinlereSsat.
PREUS
5 ples.
Collar cense nusos..
arnh
nusos
... 10
"
... 15
Saulnit
Perles poi ilOS per intercalar-les al collar 75
Extems assorlit de perles per
allargat collars
dels objectes trobats i dipositats a la Majordomia numicipal;
Un elaner atub quatre claus petites; documents antb el notn d'Aslinda Raig; una manivela per automòbil: un rellotge de metall daurat,
amb pulsera de cinta negra; un clauer
amb una clan i un clavi; uns rosaris
que set-tibien d'argent, atnb grans
Liarles; una clan; un clauer amb tres
clauetes i dos clavins; un impermeable de color clar, molt usat; una bossa de tela negra, contenint un mocador i un portamonedes petit, de
pell, anda metällic; Un imperdible de
metall ¿astral, amb pedres que seni/den falses; una delicia i tres clarins
units arnb un iilierro: una cigarrera
de metan: un carnet a favor d'Enric
Dougla: una clan; una corretja de
transtaissiö, usada, per automiddl;
una clauer amb tres claus; una ploma
estilográfica i un elan?. Ilos documents a nom d'Isabel Víllarroya i
Manuel Mayo, respectivament; una
cartera de pell, contenint factures
amb cl nona de Diunis Fernandez;
una muneila d'argent; dues barres de

lenes anterior. . .
1340
1330 °t'encara
segoa teHerlan • • •
1316 Tinca

setemnre

Octubre

Nolea.Lre
berembre.

12".'

La Secció de Cultura de la Unió
Profess,onal de Depentlenis i Empleats
del Comer,: ha organitzat per als mesos de julio( i agost prOxims dos campconats de billar i d'escacs.
Per a detar.s, al local social.

J0tE,S, bER1TAELE °CAVO
I objectes usats da tutea atas.
ses. Preu fix. Tallara, núm

i

T
REFDACTAR1S GRES

1
Cerrar Juume Fabra
1418 A. :: Barcelona

i Tel.

-------ATEOPELL
Al carrer de la Mar, tocant al de
La Maquinista, un autom :abil d'indústris atropell& la nena de nou anys
Juana Arrichabala Soler.
Al dispensari de la Barceloneta se
Ii aprec:ä: cominkió cerebral i general; contusiono a la cara, ventee i extremitats ; fractura de les sis darreres
costelles esquerres; ferida contusa a la
reg ó occipital; eptetaxis simptotnät•ra
de probable fractura de la base del
crani.
L'exornad és cl número 6801. El
xbier ion detingut.

Crespi estampat, dtbnixos eleMctre, ptes. 1.
Magatzems Belén. (1.11'1111', 8, i
Xnelii. :3.
Per al dimecres té anunciada la
tercera conferencia sobre "Naturisme"
el naturideg argenti Ramon C. Rey,
parlant sobre l'"Origen i causa dels
parásits en l'home".

h i liparell Fitogräfic
.

4 !S eJ

ntillor i'ompany de

l'es-

titmix. Admite:u-10 110e 10 pes.
soles. garattlit
CUYAS: Portal de l'Angel, 11
----ESCANDOLS

Ahir fou dia d'escàndols. produits
per venedors ambulants o %eh:eles aturato que desobeeixen l'aMorilat a tots
mercats venedors que en veure's
obligats a retirar-se insuitaron el guärdio' i Ilanearen la mercaderia; a una
pila de cartees, carros i automòbils
privant la ciradació i negant-se els
conductors a retirar-se. Divertiments
urbans.
.
Jocs gelitts de color turqui,
darrera novetat, i pelxines solles, a leo va ixelleries Lduis IN-Ilflinbla de les Flurs. 8, 1
Ronda de Sant Antoni, 5.
li;RANCOLI. gran xampanv de cava.
el TENIU MAL
DE COLL

FGOL

411:6=113MLMI..11•112~~.

Nlarins

d'Instatlació interior
I exterior
E

22:123!93

m's graN s i'. k

Exposició

CLAKIS, 110. — C3arcoloaa

Camil Ocbria
Eng. Indust.

Art de ben menjar
EI millor

ROCA I

Illbro de culta

aunt.oL, CalePf8.

Garree Santa Arma. :19. Espeolalltat en ano/irroga. Camisa
zófir anulós mida amb 1, 011 i
putiys, 1 1 pessetes. "Pijamrs"
pereala, 20 pts.: abrir. 21 pts.

/5160

1250

--••n••

'El que s'anuncia, en virtut del disposat en l'article 615 del Codi
Barcelona, 20 de juny de 1924.

..

NOVA ORLEANS

1 500

mero 316790.

Premiats amb Loa) pessetes
31963$ 39 2635 395598 433 2 4 1 541525
Premiats amb 500 pessetes
305682 344611 4 09535 464 6;6 54234
567353 582053 584708 587112 593419
PreMats amb 250 pessetes
053 1 54 3 1 461 4 457521 530136 551707
265467 326166 485068 531530 578859
276277 354566 527255 534 678 586936
281 7 16 45 2926 528302 545 1 96 589474
A mes a mes dos cents números
premiats amb 100 pessetes.
Els imponents afavorits poden pas
sar amb les respectives llibretes a ii
de que sels aboni el premi obtingut,
considerant-se caducats els premis
que no hagin estat reclamats dins
termini de cine anys, comptadors des
del dia següent al de la data del sorteig.

24421
296 1411

Y920

CAFES

rass . .

quim Casades i Velüls, amb assistón
cia de la Comissió directiva, i els
efectuats en dies successius, de conformitat a les condicions préviament
anunciades, resultaren premiats els
comptes corrents que corresponen als
següents números:
Premiar amb 2.500 pessetes: Numero 512097.
Premiat amb 2.000 pessetes: Número 579831.
Premiat amb 1.5oo pessetes: Nú-

Gener }tare stik

2515i 2144
also, 2402

2927

Tann internar. . . •

Maza

notad d'aquest Illustre Collegi En Joa.

aeut, Crb, e Ziostire

LIVERPOOL

335

Mara

Gollete Ittentrtellet 8%.
&mamen% InetIlls 6%.
Hotel Reta 7%. . . .
Ual0 ballnere d'Uvate&

Durant el mes de maig darrer, la
MALTE KNEIPP, oblindrou no- Caixa de Pensiono per a la Vellesa
i d'Estalvis ha rehut per imposicions
114 soitit el número corresponent
. tableo resultals per n1 cor, senAlpaques seda do gran no
al mes de juny de la revista d'art "Nota
se perjudicar el vostre sistema la quantitat de 17.763.695 pessetes 1 ha
Preneu
-veta.MreTisle50.
Ambient", contenint gravats de Tonervids. Assageti-lo, i uis FELI- pagat per reintegres d'estalvi, terminis
rettettxems Belén. Carme, 8, i CITAREU d'haver-ho intentat. mensuals pensió i capitals diferits
mas Padró, Goya. Antoni Roca, RaXuclà, 3.
reservats, 13.822,183, resultant, per
mon Soler, Vida!-Galícia, Fenesa. F.
Producte fabricat a Esperma.
Campa Iglesias, Ventosa. Quintana i
De venda als Collmados, ete.,*en tant una diferencia a favor de les
paquets de 100, 250, 500 gramo, imposicions de 3941312 pessetes.
Oteé, amb els següents treballs liteA 31 de maig de 1924 Cl l'iMet
i 1 quilo, al preu de pessetes 5,
yaris: "Tornas Padró", per Link d'Aperaeinns de la Caixa dr Pensions per
el quilo.
ra; "Pkasso", per Pallares; "Apelles
a la Vellesa i d'Estalvis pujava a
Juli Díaz Martínez, de vint anys,
Penosa", per , K.; 'La tue de la Boe194,579.625 pessetes, de les quals corDe". 'Per Jordi e "La carier,tura", per i Concepció Hidalgo Cano, de qua- CAIXA D'ESTALVIS I GERMAN.
DAT DE BARCELONA
resuenen 173.332,536 a Estalvi a la
Afiltati Itaca; "L'afició a la Tundra", santa, foren detinguts quan intentaven
En el sorteig verificat a les deu del visea; 2.106169 a Estalvio diferits 1
P»; "Trosec4"c per 1'. 4e Sits robar una peca de tela (ama coneguda
asad del día 9 del que cont, danta del set 43no . a Asseguranees ingeels.
botiab
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obertura
secos telegT10311

Traellen 7% felf. . • •
'partem preferente . . .
II. Negree 6%. . . . .
s. T. Barcelona 4% . . .
C. X. Colooltaael6 0% . .
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87'50
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• datan .
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Cotitzaeions del dia 28 de juny de 1924
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• Suar...

Onda .

cedillas

MERCAT

410.80
telree
150115
14,12:9

" Isabel .
• anua .
• palies.
" trances.

Peleen.
Holanda
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Portugal
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Suene
Argentina
Sr allt .
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antortuzable 4%
Arnurutzable 5%
g ieereor 4%. .
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Xalets nous. Radiotelefun la. Nos a instan:trió d . :signes COMplela. hif,,rmes: La
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'1,-li-fon 51 49 A.
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Registrem deprcssa la pressa amb hadcs Del; pritnistes, hi ha el cas de y
qué se succeeixen les emissions.
Naval de Llevant.
Com si no hi fóssim a lenlpS.
Sembla que hagi caigut en un pos
El fet és que ve de pocs dies, (lloNingú no en parla.
res, el que ja 110 sia temps d'emissions
El comptat haixa en rendes d'Etper la desbandada estiuenca de rentat : cosa d'un quart en Interior
distes i capitalistes que durant fany
Exterior. malgrat la iraminenzia del
curs bursätil, han
o, diriem ini:lor,
venciment del cupó i un mig per mg
a
les
mides
de
suscripl'amortitzable.
Sostinguts els
. acudit, dfcits,
cions públiques.
SOrS.
que
amb
la
crisi
Apar paradoxal
Lleugerament fluixos els Municipis,
industrial que travessem o no tracesi fortament castigada la Manconumiovni sinó que Si estem encallats, surtat. Ha petate mes d'un ente: a mi,
tin dotzenes i dutzenes de milions dc de l'altre enter que hada perdat h
pessetes que arrencant d'uns mesas sennana passada.
entera la soma trobariem que forHa hostal una senda ¿'un' tete
men centenars.
cars de títols—i que ha coincie
Apar paradoxal, poni no ho és.
amb la disposició gris-el-nativa de .4
Preci•ament s'explica pel mateix
venda d'un generós lle gat i aixi fa.
motiu: per sobra de capital que no
graeixen el: serveis de provincia—pe:.
té aplicació en les indústries.
qué els compradors
Ara be: tota operac:5 que es e9Resten a 71.50.
menca. si no és ben hé que passi a la
No varia el Co sostingut dele fem.
inhumació de l'estalvi, cal pensar que
carrils del 3 per Ion ni l'erc,"ziam
es pot haver de desfer un dia i posser de major signe ¿'interés.
precipitadament per altres ap/icicions
Pesades totes les industrias en r
inajornables més d'acord amb els prcneral.
pis comixements o especialitats.
Comentar; breu mereix el fi de en
I en la coinciancia daquests caesos Si bé, com es dibuixava. va C011107(11'
o en un cartel s‘:bretot de vent en la la settnana ami; un canvi favorable de
navegacid deis afers. es pofrien rete
so, i vingut a caure en !a nure i sofríe panics i perjudics er, la teixa postració de raltra setzuna.
Borsa al cemptat.
-Prenent per patró el Nord. ene Itte
Afortunadament les dues suscrip- • cava dissabte a 69.20. trehem (mete.
dono públinues a que es crida aquesta
ca aeliest mati a fi de juliol a 63.3a.
setmana tao són pas de les que es ere- que re a ésser el mateix si es té, ron
s'ha de tenir, en compte la d Ve qx
gui a dc perill.
Una d'e!les és a 22.222 ohligacions va tenir Une ahir, i que fon de 0.36.25
Hipotecaries al 6 per roo de la Sola qual doble representa el 690 pp.
cietat d'Aigües potables i mnores de
ron anual.
De Nords després només et
Valencia. amb cupons trimestrals,
amortitzaMes en 40 anys des de l'any varitr d'un centim i quart: 0.35. D'A.
que re, al tipus de 95 per ton.
Iseantu es va doblar o.37'50-o36:25 1
L'altra ofereix 6.666 obligacions. 0.35.
a
D'Interior, o.27'50;
aixi mateix al 6 per 100. pub lliure
d'Alacants. 0.3375; d'Orenses. Ole e
d'impostos presento, de la Socímat
Hullera Espanyola. al tipus de 97 0.0250: de • Gran Metropoli:d. se:
de Transversal, o.8o: d'Azi¿mnibts.
per 100. Tenen també trimestral el
cupé i stm attiortitzables per sorteigs 0.50: de Filipines. 1.20: de Celonia,s.
35: de Crédit i Docks. 0.12.to;
anual, en un període de 18 anys, a
Mies. o.6(); de Careros variahL. o./7.9
comptar des de l'any que ve.
Les suscripcions a aquestes
i 0.1625: de Felgssteres. 0.32.50,
Conmanyia Hispano-Americana d'E.
cions s'admeten am' caràcter condicional, subjecte a rits que hagin `•zit leetricitat. 2.75.
Dijous va tenir lloc a la C,rara5954
els acconistes de la prioritat subsceipciA que sels reconeix en la pro- de l'Alacant la sulthasta de friam
2 i quart deis 72454 i 1 578, mi , Di
porció d'una obligació per cada tres
tes de 11183 i d'Alacant 4 per IM
accions de pertinenea? Creiem que els
la Serie C de 1902.
accionistes exhauriran la subscripció
Tots aquests valors. ex-eure de N'
d'obligacions.
raer de amb cupé de e:net
S3but és el nostre criteri quant
1025, tornaren a la companyi:. exhar
a obligacions industrials.
ritt les quantitats dantartitracá‘
Deuen subscriure's mal en temtacid
:sedes, als segiients areno: rr
absoluta d'it grerés ni en abocament
1 7S,
1M-1. a 1/tes. 278 89: Frances I
capital a canvi de lactes partides. sitió
pes s etes 243.20 a 246.76: Dire.:1e.5
con, una centribució o solidaritat a
a pies. 269 42. i Macana 4 C
les diverses energies contemporanies i
resectes 352.42 a 357.55.
sempre per homes o signatures en
'Gneis de moneda estranger.'. a d1.
actDin.
rera hora d'aquest mati:
De les emissions d'aquests últims
Fiares francesas, 39 40.
temps n'hi han, cnni sempre de.: de la
behmes, 34.30.
post-guerra en !a incalculable rista
Id. suissos. 132.15.
de series i valor: notio. Mires d'imDélars, 7.44.
postes presents i Ilittres d'inipostns
Lliures esterlines. 32-22.
presents i futurs.
Lires italianes, 32.70.
Aix;v en la por constant de l'esdeveR. Surinvacli Selei
nidor que sent el rendista que és el
qtte tul li driza tnai gaudir del tot
cle la seva riquesa. sera un
tem'acid
eso tter psicoVtgic
EstaMarou un 70 per 100
ho trohem
c o m volettett, per:,
m
Idesperit de ?a Ilei va directe i ra
comprant els vostres
noblement a la renda que es la que
deillYacTriatrilhirmla totes les temptacions
i arantatges ner al rendista poden
oferir-se rehaixant el tipus demissid,
i és
Son partidario que cadascú forliii cn Cl 5211 lloc, raid; TIO A077/ C011—
filts en crerre, deant a cap argumentoril). en estr,ena procediments.
Les Ultim e s emissions, hei ree ixides, dt primistes no les deixen arar.
ja deseolnicm en una de les nostres créniques anteriors aquest pecat
degnísme i aquesta inconsciencia (Me
de no posar-s'hi remei, o por prZmia
convicció contricionada o per vigilancit o selecció dels padr ino de les emissiens, portara, mes aviat o mes tard,
tma erl d'emissions.
Les %%In/clanes Nord noma fatt;t
94.6e; els Metropolitans Transversals;9
Ferrocarrils Catalans nousdki
94-. 2505., i els Ferro
94

de vestit a les

an y eries

; almerón
do Id Cooperativa

de FS •

bricants de Sabadell.
aguelda
No t 'ten do visitar
uans d'enestree„ir el
casa .

%est;

.1 vostre aastre.
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D'ITALIA

tat i la reintegrad?, ahaoluta de Pa>
toritat de la

Mod:ficac:ons en el'
Gab net : Tots eis
ministres posaran
liurs carteres
inans de Mussolini

Turati pronunc.4 un p anegiric de
NfatteottieJ--Havas.
FINZI VA DIMITINT ELS SEUS
CARRECS
Roma, a8.-EI senyor Fin:: ha diraltit la presidencia del Comitè Nacional olimpe. Casera substituit pol senyor
Gapanni..--Havas.
UNA NOVA DETENCIO

A 4.

Roma. 28.-S ' anuncia que aviat
s • ••sroduirà alguna tiara modificaen la constituciG de l'actual Ga-

LHct.-Havas.

Roma, 28.-" El uovo Paesse"
cha ésser molt probable que avui
denla tots els ministres posin liurs
cocieres a disposició del senyor
Mussolini, a/1lb l'objecte de deixar
a aquest la suficient llibertat per
procedir a la inuninent modificacid ministcriad-Haver..

La resposta
al missatge de /a Corona
Un altre
important missatge del rei
1: ,2ma,
Sobira rebrà di:H
vinent els presidents da la
i del Senat, els quals ii Iliutaran un projecte de resposSa
les Cambres al discurs de la corona.
El rei Iliurarä als presidenta un
missatge dirigit al Parlament al
qual s'atribueix una gran importancia politica.-Havas.

Una assemblea
de les oposicions a la Cambra

Els acords presos
R,ma, 28.-A Montecior:o cc celebra ahir, Usuree de la cerimemia
de comrr.emoraciú de Matteotti,
una Asamblea rdeniria, a la qual
assistiren 130 diputats deis partits
de l'oposici6.
LAssemblea aprovà una meció
en la qual es reclama que sigui suprimida la milicia da partit, la repressió inexorable de tota

Ro pt,

de

2&

LES

Assemblea el diputid

-Els diar:s anunclen la

chite:46 del senyor Poverana, que
aparc:x ineulpat en Fassassinat del senene 3Iat'ectsi,-Havas.
LES FINANCES ITALIANES
Roma, 28. - El ministre
d'iliscnda d'SSefani prosiumzia
en la sessió srahir al Senat una
brillant expoeScid de la situacld financiera d'Italia. romparant-la amb les dele anys antenoca i expressant ele projectes
del Goverra per als futurs mecido.
El disears dal ministre fou
molt aplandit.
A eontitriacid e/ Sanat aprova pl s, ox p reiois provisionals
qit reixiran fine el nt de desernbre vinent.-11avits.
CRITIQUES Al. MINISTRE DE
FINA NC
Roma. 22. - El -1f cssaggiero" critica. en el SCU némero d'avui, l'exposici6 financiera que es iM ahir al Senat, i afrgeix que te vol dc cap manera criticar (1 Garant situ:t solament
el ministre d'Hisenda i la labor personal d'aquest.-Ha vas.
LA PREMSA ESTRANGERA
Roma, aS. - La' premsa estrangera, particularmcnt l'anglesa, comenta
els esdevenitnents d'Itälia i les recents declaracions de Mussolini, reconeix que al palo regna completa tranPosa da relleu que els comunistes
intenten abatre Mussolini a canseqiiencia dcl la seca enèrgica aczió
cantra cl laa"xerisrne.-Havas.
L'AVIACTO
1, , ANGLES MAr_LAREN A
HANOI
Ilangcon, 28-L'aviador MacLarca. mil clima la volta al
Titán. arriba ahir a la tarda ti
noi.-Havas.
2i1.-L'aviador Mao
lacen, que dóna la volta al mora,
p artí anucen t mirrdin do Tavoy
i 11;1 n1011;11 a rompeong, a les
233 de la tarda.-Ilavas.

•
Berilo, 28. - La nota del Govern
del Reich, contestant les dels G2miss francés i inglés relatives a
täiestió del control mi:itar interaliat,
sortirà aquesta Me per correo dc
L'ambaixador d'Alemanya la lliurara al president de la Conferencia
d'atubaixadJrs.
L'esaientada nota contesta en un
sentit aiirmatin, donant Ilac a pensar
que serà un fct la collaboraci6 del Ga•
veril alertan en l'execució del cont
- Als cercles político
Londres,
es diu,
trac:ar de la resposta
Gavera ahmany a les demandes coutingudes la nota dz la Cenferencia d'ansbaixadors sobre el untrol militar intcraliat, que s'han susciMt algimes reformes que porten per conseqiiència restriccions en lea mesuren
que slizei
prendre.
Diverses raons fan suposar que el
Govern francés cstara disposat a sostenir que aquesta nota ha d'ésser accontada 'ntegra pel Reich, i es diu qts.
cl comunicar d'avui al Govern ang!,'cs
afirma aquest pum de vista.-Ilavas.

Es reprendrà el control
el dia 15?
París, 23. - El corresponsal de
Paris" a Berna anuncia
l'"Eelto
que la Cornissi6 interaliada de
control a Berlín test-Acné abir. trr
unanintita'. dernanar a la Con fer(Imcia
d'ambaixadors que en reemprenguin
les operaciono <12 control a partir ckl
da is
jii.i11.-liavas.
Facie, 28.--E1 "Pzt•t Parisitn"
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22.222 Obligacions Hipotecàries al 6 per NO t„L
da 5U9 p9ssetes noerals, de la
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ANTECEDENTS
LA SOCLETAT D'AIGEES POTABLES DE VALENCIA, constituida en 1890, explota,
mitjamjant eúncessió 3Iunicipal que expirara ea 1990, ei n e gOei (faba TaigCleS a
la població de, Valencia, atad com als palea ll ' Alefra, Careitäent, Alzernesi, Gatuna, Masarrotxos i Godella.
E/ servei es practica subjecte a tarifes aprovades en la ronceas:6 i el \minen d'aigua subministrada mostea una progressiO inialerrompuda, sens assolie, no obsiant, el enefleient individual que es pot esperar en una poblad.") moderna de la riquesa i el clima
de Valencia. La població de la dila eapelal do acta:sin/01d de 300.0,00 habitants, tls dir,
equivalent a una tercera part d e la de Barcelona, merare que el cansina d'aigua no
arriba a la proporeió de la vuiteaa part del traquesta cinta!, essent el eoefielent de
cdasurra individual da_ 20 pares diaris. Es, dones, patent marge de possible des:es:roíLament.

que eu la coversa
n
celebrada abir amb
!'antbaixador d'A:emanya. senyur
Iferriot expresa :a sera confianza eu
la inmediata reantació del pla Dawes, el va!, Si 110 co inaniicsten par
part d'Alemanya non& actes
resisn enc:a, pedril comencar portar-se la
•,,,ractca a nitnns de julild.
Akmanya té la parau:a, declarara
ahir el scnyor Ilerriot als represonauts
de la Premsa
EL QUE ES TRACTARA A LA
CONFEKENCIA DE LONDRES
ITALIA ACCEPTA LA INVITA.
CIO
Londres, 28.-L'Agència Reuter diu
que en vis cercles polit:cs anglesos
es da: que robjecte principal . de la
Confcracia interaEada que tindrä lloc
ci din 16 de juliol vinent, sera as,iecurar rapidament l'aplicaei6 del ida
Datves, per ,lsser ajad cl desig que
anima tots ti! interessats.
Afege:x que potser deliberacions
d'aquesta Conferencia siguin ;largues.
Maniiesten satisiacció per hacer acceptat els Estats Units l'esser temeCII aquesta Conferencia.
Italia ha acceptat ja oficialment conc6rrer-Iti i sembla que A:emanya estarà
lambe: representada. a:nurtys durant una
part de la Conieréncia.-Ilavas.
11.ACDONALD .1 LA QUESTIO
DEL PACTE DEFENSIU
Londres, 28.-En la sessi6 d'altir a
la Cambra dels Comuna, Mactlonald
desmentí novament l'existenc:a d'un
pacte defunsiu entre' França i Anglaterra.-Ilaras.

llcannIsi.a cap
dei Covero havers
•
'Munid", 28.-La Cambra hacerosa ha elega president del
Consell hu y eres al diputa( e.rtnitnsia Ileld, per seinouna
y ets deis eent set emesos.-11ava.,.

Els

pugen

CA MER E S
EIANY
1 LLUR3 ACCESORIS

f3AWIEP.f5 r--'LAVABOS

Les 22.2.22 Obligacions que s'ofareixen en la subseripriú pública formen pnil
n In
..ii missió creada, per acord de la junta general d'Aceionistes de 23 de juny actual,
n le
:, 1 .000 Glotis i tenen ass:gnada, a part la uaruntia general de la Soejetat, la hiposeeä_
ca sobre toles les installadons
liltrae,ó, condecora:).
Les Obligaeions que s'enleien Arengaran interos a radie 6 per 100 anual, pagader
per trimestres natut'als, mitjaiwant eupona, ei pitases' deis quals l'encera a 30 do' oetemIre de 1921.
VamortItzació s'efectuara per sorteig a la par en 11.1 termini mAxim de' 40 anys,
a partir de 025, podent la Companyla anticipar llanera', a p artir dels tres anys
do l'emisefb.
Les utilitats de la Societat, rompreees els productes (lel "Ompluni liderje",
Accions del goal possee,ix In Socirlat c.rniseora, en/trinan en IV? 't unes dues vegades les
EanuaCal necessitria pee al paga nient de eispons.

al tipus de 95 par 109, o sien 475 ptes. per Obl'qac:d
o
Pagadores a l'acte de la su bseripea5, ent
Wurnment de títols provisionals permutables pelo &finillas abans de 11
s etembre
'
Les subscripeions seran atescs en la tri qo ura
lranIft dis p onibles i p er orara rizorhs
recepció,
•
Barcedona, 27 de juny an 1921

LLOCS DE SUBSCRIPCIO
Sooletat Anónima Arnds-Garl
Gano de Catalunya ,

Sanea Tusquats,

ONA

Banca Marearle,
Joven. Companyla
Soler 1 Torra Germana
Sane Ut• quIto Català

Con*

5

II

Viii

UNA MANIEESTACIO REPUBLICANA A ILAMBURG
l'iaiii sur,',28.-Avui fila celebrat
altarta zoològic d'aqueita capital
una himen/cm maniiestaciö en pro
del regim republicii.-11avao.
ELS SOCIALISTES ALEMANYS
1 LA S. DE N.
Berlín, '23..A la sessió d'altir del
Reichstag la fracció socialista presenta una proposició encaminada a
sollicitar l'admissió d'Ale:nativa a
la Societat de Nacions.-Havas.
UN IMPORTANT DISCURS
DE LLOYD GEORGE
LEX -PR1MER VOLDRIA SABER EL QUE ES TRACTA
el CHEQUERS
Manchester, 28.- Lloyd George ha
pronunciat un important discurs, davant de mes de 40,000 persones, inaugurant amb aquest acte una enérgica i extensa campanya que es proposa desenrotllar a favor de la política liberal.
L'orador ha (lit, entre altres coses,
qtre els ministres laboristes porten la
po/itica estrangera amb un secret tan
impenetrable que no te precedent.
Estuenta, cota a exemple, l'exagerada reserva que es guarda sobre
restat de les negociacions de Chequers, assumpte, no obstant, en el
qual és importantissim liabcr la ve-
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INTERESSOOS BRITANICS
W ash i ngton, 58 -Cedit al prre
de la Gran Cretanya cursat per mitfi de l'Asubaivada bri . änica a Washington, el Govern amerieä ha conscntit en fer-se carne dels interessos britimics a Mèxic
L'arnbaixador arnerica a Mèxic
ha rebut ordre del Gavera de Washington perque comuttiqui aquesta
decisies al Govern menticä, - Hayas.
LA VAGA DE CORREUS I TELEGRAFS A LISBOA
Lisboa, '28. (Rebut atnb reiard.)
Els vaguistes Cle Telégrafs j de
Correus han dirigit sn manuell al
país, dient que no tenen la mis
petita responsabifilat in la vaga ni
en lee seves conseqüenciea.
El Govern ha manifestar, que admetrà a tots els telegrafistes i tuncionaris de Correus que es presentir' al treball. però no llaman de
fer-ho leche condicions i que no
sera adates cap funcionad dels dits
coma que estigui fa Froreatal.Hayas,
7 0 OFICIALS DE j..A MARINA
GRECA VOL-EN RETIRAR-SE
Atenes, 28.-Ell l'Assemblea nacional es discutí ahir un comunicat
elevar per 70 aiicials de la marina
ttemanant el retir al ministre de la
Marista.
L'Assentblea concedí un vol cfe
confiana al Govern perque decidís
el qua cregui convenient. - Hayas.

Govern

ikerrot trromfa par
..
una gran majen
París, 28.-El senyor Herriot
propasas a la Cambra la qiiostió de
couiJanca sobre ks elotzaves provisianals, essent aprovades per 55 0 vots,
contra 26; i sobre els cridlss de la
Ruhr, essent aprovats per 456 vote,
contra 26. En aquesm últ.ma proposició de confino. els social.stes votare» cn
París, 28.-Cambra sieht Dipwats.En dscutir-se aquest matí el projecte
de pressupost de desposes reintegrables,
el . senyor Clenientel, ministre de Finances. ha declarat que el Govern esida resolt a prosegu,r la política del sei
amecessor en tot el que afecte a restabilització dcl franc i l'economia,
proposant-se presentar al Parlament un
pressupost rigorosament
Hayas.
EL C. GENERAL D LA SENA
París, senyot Brisson, del
Bloc nacional, Ita estat cIegit president del Coriza genera l .de la
-naHys.
EL SENYOR QUIÑONES
París, 28.-El president *del Con¡en, senyor Herriot, lia rebert l'ambaixador d'Espanya, senyor'i Quiñones de Leon.-Havas.
L'ANTIFEIX:STA CASTAGN,A,

Se

CONDEMNA'T

París, 2.8.L'AudieTiCrá del Sena ha
condemnat a s' t anys de arenó cellalar 1 a den anys de deportació. el súbdit italiit Marios Castagna, el qual el
dia 5 de setembre del passat any mata
a tres de revólver el cap feixista Lino
Feri.-Havas.
LA VOLTA CICLISTA .A FRANCA
LA QUARTA ETAPA
Sables d'Olonne. 2.11.-Heus aquí el
st de la quarta etapa de la Volta a Franea en b'ciele:a:
Primer, Gceiha:s; segun, Bellenger;
tercer. Beackmann; quart, Mottiat;
cuqué, Bosteeehia.-Havas.
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EE. UU.

Un terratrèmol més important que el del Japó
On?

Mr.11ens deniana
a l'ambairdor br.tän:c el desiade huir a Wash . glon un
ministre dirianda

Melbourne, 28.-Eis sismngrafo registraren ahir una violenta sulregada sisaste:a, : que
revi.slf mes gran impoitäne.a
que la que recentment es pro..
(luí al ditp6.
Semblu que aquesta antregndtt lus Produit a una distaaatia
de 1.280 nülleä de 31;.lbourue.
Hayas.

Washing'.on, 28. - El secretar;
d'Estat, mister Hughes, manifestä
a l'ambaixador d'Anglaterra el desig del Govern americi de tenir a
Washington un ministre plenipotenciari que representi l'Estat
re d'Irlanda.-Hayas.
EL CANDIDAT DEL PARTIT
DEMOCRATA
Washington, 28.-EI partit deas ti
presenta com a candidat a la
presidencia de la Rei tiblica, el ¿ oremador de Nova York, tuister
Smith.-Haras.

L,'AFRICA DEL SUD 1 LA'I.30MINACIO ANG1.ESA AL
SUDAN
El Caire, Senat aprova
una ioeEs protestant dels procedimenta de govern usats per ka Gran
Bretanya :,1 Sudan.-Havas.
Cristiania, 2S. - L'explorador
Atnundsen ha renunciat definitivameza a la seva e stedició ai Poi.
diem que esta malicia de mitjans
econinnies i sécales per fer-ho.liaras.

AUTCMCIILES

BOXA

el match de
boca, Tunney venç a Spalla al scte
round.-Havas.
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Mal rnazeix Ii propos.i que es nomenés una coiMssig mixta que tindria
per tasca depurar les respomablitats
,d'aquest incident.
Mussolini aceepió aquesta proposició.-Hayas.

A la hidra : Bits
en de milano :El
de

9

IL

ri
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Dusseldorí, 28.-Avui slan enpries les discussions per prorrogar,
des del dia primer de julio!, els
acords concertats areb la "Micum"
sets propietaris de mines de la
Ruin.
Després d'examinar la situació
económica de les mines i fabriques
de la Ruhr, la "Micuur ha acceptat reduir notablement els tipus
les distintes taxes de descompte que
estan pagant els indw4triali i minaires, entre elles Timpost del calle..
Tautube s'Ida acceptat que els prodistes c;rculin amb g ota Ilibutat.
Les diseussiens han quedat alornades fins dilluns tincar, aje• oíítant . se aquest ajornament Per con sultar amb els industrials de la
Pulir i el Govern a/entany.-Havas.
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IUGOSLAVIA
Roma, 38.-E1 Mnis:re de Iugoslievia a ~esta capital ha visitat a Mussolini, resta:ata-1i el sentim.nt del
Govern italiit per rincident (contener,
,del qual foren víctimes cl s duaners

LA "MICUM"
S'han reprès les .discussions
per prorrogar els acords

e e11-5:

n

CAOBA DE LA SELVA: Bosch 1 Codoli, Jubert I PP111" TEFIRASSA: llano de TIPP4Sii.
OBABOLLERIC Bario loe arene:Mere.
TORTOSA: Bat da Tapiase11111~ RO« de Red, de Desoomptes I Prieta«.
VALLS: Sano do Valle.
IMPOLL: P. Sudor I/Ferrer.
SILABOsA I DELTAS: Une do VI
SABADELL: lame tes Sabadell.
anava
YANDA00111A: Rano Oemiirdell de Tapritoens‘4

n,39

',Solidació internacional-Hana%.
L'INCIDENT DE FRONTERA
LES DONES DISPOSICIONS DE

al
man- ha dnuat segtirilals
repreSetnant ci. Frarara de que
individus silesnany rasradents
oto territoras ocupnts no oeuprits que t'oren eondemnnts per
llaves' preslat afta a les autofraneeoes dar foil
la a la Rulo . , soma intittltate de
les seves penes, per grada del
OVe rn.
Aquesta mesura es l'ara e:cieno...va als que no feren oposirió a l'ex p rimió do les ordres
de la Condssiú interalindsl als
terriloris renans id di . les autoritats

1.1

0
Rano Hisp ano - Colonlal 71

FIlls de F. Mas irard d
ti
Cano de Prfsteos I Deseomptes
Filie de Madi Valla
Nonell Germana
Medid do Parasol, i Cornpanyla
Banca Mir, 11, A.
~o 1 Companylu

s.*

at;

EMIC CARDONA
\A:' I' fi (\l'es ir 1

R

Barriga Naguas Nebots, ti. en C.

Prc

I

ða 15

Te "&perances que la conferencia
internacional del dia 16 de juliol posara en clar aquesta situaei6 atuStnala, i acabó dient que el mateix Erança. que Alemanya i tots eis altres
paisos desasgo' reprendre seriosament el trehall.-Ilavas.
EL C. D'ASSOCIACIONS
PRO S. DE N.
Lyon, 28.-El Congrés d'Associacions pro Societat de Nucrous ha co.
mençat les tasques.
La ComissiG Económica plantejà
el problema de la reparacions i recomena l'aplicaciO del pla Dawes.
La CellliSSiÓ St i le ent¿at cci l'estuth
dels Estatuto erdruragers discutí la

WATERS

CondIcion3 de la Subscripció
rn Gnu') Bancari formal /lee la SOCIETAT ANON1MA ARMA GARI, el BANC 111SPANO-COLONIAL, el SINDICAT DE BANOVERS de BARCELONA j la BANCA mAitsANs,
havent adquirit ea ferm aquests litols, els ofereix
la .ou bscripel8 pública que tinure lloc el dia 1 cle juliol viri e nl, als Baties indients al peu,

la Ruhr

a- 100,000

Coblenca, 2S.-Gracies a les noves mesure.; de gracia dictades per
l'Alta Cornissió interaliada, pugen
100,000 el nombre total de persanes r;I:e han cstat autoritzatles
per tornar a la zona docupaciO
francesa de la Rultr.-Havas.
LA CONTRAPARTIDA DELS
EXPUL8ITS: ELS CONDEMNATS PEll :1JUDAR ELS
ALIATs
Berlín. 28.-El Cso y ern ale_

CARACTERISTIQUES

A. 9 C t-

repatriats de

DE FRAIKA

g

La C. inferaliada deman3 par reprellra el ore:
31-11riol d3sprü3 de la C.311112:1
ant von Igual
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REPARACIONS

Ha estat traifiesa la resposta alee
manga afirmativa sehre ei control

e

e

delató de l'emigració, i lt Concluid!
Juridica a reda eli projecti, de con:

en

dorneetie 1 En nillmenlani:`
dels infants. Fawleles reattrs qui en deinani 1 la SOCIET,11'
NESTLE A. )1 . 15 . A., Cianea
Ludan*. 11.
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OPA NOTA DEI. OOVERN CIVIL
IÄ GaiTareeä tiEracEna:'

Un plet h1störIc

El. GENERA'. LOSSADA
,. .libir a la tarda al -Govern
- gnit va ésser donada als pelindiStes la nora següent, qua
:
.-ideixeni en el- seu test original:
:I:
,....- "Habiéndoae publicado en algan
a periódico el dictamen del fiscal de
. i. Su Majestad en cl ecrurso film,
; . puesto por ca f eiior Decano del Ilustte Colegia de Abogados contra multas impuestas por cste Gobici no civil y para que el palie° conozca
con toda claridad la resolucian de la
Sida de Gobierno de esta /%tidiencia.
sÇ inserta a continuación:
"Llareelona, veintiuno de junio de
mil novecientos si. inticuatro. Visto
este expediente y considei ando que
ni aun ro tegimeu uormal cabe afirmar que cl discutido acuerdo del
gobernador civil invada medula:a:un
i
algutia deacsatae4aaa, porque si la exaresada •iitioriciad. en la segunda
'
i parte da 0 :,,iue: do, que es coralinas
de la a-linera, usando de las facultades -• &berra de aya politica y
i Ziree, ... e i . irticresfa morales a el
'con1a ' .5, ptadii Or *lar cl empleo
del a t. i,_i 4:2 .4 `• si en la redaccian
. co dc la . • Guia judicial-,
y pi.'
es 1 . .c:Is..icia.ir-,;:nttrovertible que
bá.1. d.1) correg,e por su sola y exelp,-Ja utGridac, ), con arreglo a la
ley prmaimial ic que aquella misma
'te; 1.acayt.) • PO leäeldia y desobedien• c . ;.s!tti• me . datos.
'Con ai...LIICh, r •le . ; a que no se
e af- • el pi , - ^nte - y.,o de un acto
dc. Coleg/ -'e Abogados,
'.a ciar la,.."Ctiia" axpresada es
sattima de la lis a autorizada de
.acc -perradas que ejercen, destinada al público, a quien interesa tener conocimiento exacto de los datos
en ella contenidos, trascendiendo por
lo mismo al exterior sus resultados,
que La sido editada por primera vez
en catalán el año pasado, previo
acuerdo eme, modificando implícitamiente cl número quince de los Estatutos del Colegio, no fne sometido
ni puesto en conocimiento del Gobiceno, y
"Coneiderando que lo que en síntesis es cuestión primordial. premisa
fundamental de las medidas del Gobierno civil, o sea si en la publicación de 13 'Guía" ha de hacerse uso
de uno y otro idioma, conducta ex. terna del Colegio, es asunto que escapa a la jurisdicción de esta Sala
de Gobierno, como extraña a las
leyes procesales de orgaaizacian de
los Tribunales, sin que por lo tanto
patada considerarse que ninguna (le
las facultades de esta Sala están invadidas por el Gobierno civil,
"De conformidad con lo que se
prIpone en el precedente dictamen
a_. derseaor fiscal, no ha lugar a elevar
el recurso de aluda intentado por el
recurrente y notiiíquese al mismo
tiempo este acuerdo con insercian del
f
acuerdo fiscal."
. NosaIlres, que publirarom el
dictamen del fiscal. no tenim
cap ineonvenient, ans al canteara de donar el leal ;nlegre
de la resulticid de la Sala de
grivern i esperem que els colls_
gnus que. neulliran la titila tlel
Govern civil publicaran lamba
el dictamen final, :cota a pre_
ceden( rnolt inleressant, l gairebit indispensable.
• ••
,
El general Losada va dir als reriodistes que dels abogar multats. quinze Invita fet efectiva la multa, catorce
hataca recorremn i alguns havicn
remes directament el recurs a ?Madrid,
havent-seas-hi tornat per no arar
junt de la certificació acreditativa de
ene hataca fet el dipòsit de l'import.
de la multa.
Aftgi que el primer _día remete id
degà deis jutjats de primera instancia
e den comunicacions parque es procedeixi contra altres taras abogats pel
cobramant de la multa per, la via d'a:
1 premi; el segon dia remete trenta comunicacions mes, i que demä, proliablement, en remeterá altres ta::tes.
• ••

SENTENCIA. FAVORABLE A
L'AJUNTAIIENT"
' el districte del,Sud. serel jalee d
mor Pclegri Batata. Landa, ha estat
diehda sentencia en un plet que de
molt tamps enea sostenia contra l'A¡amainen/ de la ciutat de Barcelona
el catnte de Salita Cruz de 705 Mamales, fill del que fou marques de
Ayerbe.
El jtulici que ha acabas ata a primera instancia conumea en un lile
pramoeut fa leona anys pef marque,
trAyethe sobre l'oeupacia d'unes;
(tuca del Ins ti (le la ribera, destruirles en emas de Echa V per constrwr•
la lt laintadella. A proposta del general Prian els solar, forte çcihi a
la rimar per les Corto l'any T1169
convertir-los en un pare, alai mateix es fau, essent l Pare de la Casa
tadill actual.
El marques d'Ayerbe guanyà cl plet,
i l'Ajuntament loa condemnat al paeament de molts milions de pessetes,
pera Iti• bague amigables con/pan:don
i la quantitat que llague de pagar co
cedí a a millos i mia. que (él/ efectiva durant 'ay 1892.
El fill del marques d'Ave.rbe, l'actual comte de Santa Cruz de los Mo
ra'es, despees de trenta anys. en 1922,
reprodui la qiiestió demanant
cia del conveni i dels pagamento del
92, allegant que el seu difunt pare no
tenia facultats per nomenar amigables
componedora i reclama sis milions i
mig <le pessetes.
La sentencia dictada suara, acafiant
cl plet a primera instancia, deciafa
improcedent la demanda en tots els extrcms, imposant silenci i les costes del
judici al comte de Santa Cruz,
FIEU-VOS DE LES GITINES
alentre Yinquili de la casa número 4 de la plaga Major del Clot,
Marc Guasa era fora de casa hi feu
cap una gitana i amb les seres traces i mana•es esporuguí la filia del
senyor Guasa i pogue robar de la
calaixera t)25 pessetes i altres objectes de valor.
UNA BONA CACERA
La policia ha detingut a Maurici
Costa, Ist anuel Gasenol i M miel
Fuertes Ventura, que estaven rechas cos per dit•ersos jutjats d'aquesta capital. Han ingressat a la al odel.
AL VOL
En el moment precis en que Yaprofitat alumne del Collegi de la
Rampiaya, Josep Garcia, acaba va
de birlar la cartera d'un passatger
a la plataforma d'un tranivia, a
la placa d'Espanya, fu detitigut
per la policia. que, una vegada mes,
l'acompanyà al jutjat de guardia.
UN DRAPAIRE PROVEITI
A conseqüència d'un registre
efectuat per la policía a la tenda que
el drapaire Andreu Núñez te al (-arree de l'Arc del Teatre, no taren
trobats nombrosos objectes procedents de robatoris i claus falses,
càpsules i un revólver, fu detingut i traslladat a la Presa resalentat drapaire.
ELS "CHANTAGISTES"
Diversos comercianta d'aquesta
chitar denunciaren un subjecte que
mitjançant una determinada quantitat s'havia M'en a gestionar. la
commutació de les multes que l'A(Iministració de Contribucions cls havia impueat.
1:Is denunciants llamaren la quantitat i l'interventor se la queda, sense fer cap gestió. Es diu Antoni
Basefia i ha cstat detingut per la
policia.
EL JUTJAT DE GUARDIA
Arta rellevarà en cl toril de
euardia al jutjat de l'Audiència cl
del districte de la Llotja.

•

D la 43 ale
,;„ •
ATNIOEINIEJCA GE.NERAik Ac?

'
Lin 7 DEL XIATI. (Observiene d'Europa: Nord.,
?rabien 1 TAtlintie, rebudee, er:.telegrafi» »malita)
Continua el règim anticielöttic situäts a la Peninieula ibérica, essent cl iempslió, mes a la loar Cal4Ú-

brica s'observen plovisquet -de: a:jai:tea intcasitat; a 'la
aesta d'Espanya glccl esti • ciampletament serè. —
La borrasca d'aeadilleilia avaneeeap a la mar Caltira i Rússia; inda a Alentahya i Dinamarca trEla
vicuts forts del noroest.

a 4. Itate Deicibirt . A CATALIRIVA:*
OtI,MATI. (Observacions de Zsaarxa Mas
teoro)tiaita : Catalana, ttrounicades per mlest):

TAFtRaGONg
_P , 43h.b l z JI fvf97521, a

El Dr.
a.

ei tsAleCEIMIxit. dondata....
2040, 3040,
Altitud, nutra:
toma
250,
aon.
Direcció:
1VS1V. lVSSV. %%Sala. IVSW.
Nelocitat, nutres per segon:
4.
7,
4.
6.
4,

de Catalunya. contra Miguel de Lis i

Primo de Rivera.
AUDIEf4CiA PROVINCIAL
Secció pritnera.—Drassanes.— Un
oral per injaries contra Antoni Amador, i un altre per estafa contra Joan
alurad.
Seccié sqguna.—Universitat.—Tres
orals: per estafa, furt i danys contra G. Vinyolas, Salvador Francisco
i Aterir Gonzalez, respectivament.
Seccia tercera.-110spital—Un oral
per estafa contra Ricard Giralt.
Sud.—Un oral per danys contra Joan
Moragas.

Les sals a diles
JOAN SACS, US

DEMANEM LA

PARAULA

Pi-ten-mitin-nos,
ande Sales,
fille abans d'enlrar el) mal
rus exsem lees: iit • inripta d'epriq,in

Prinn q. .---Plau-nos
discutir,
qua» de la discussni en puf surtir int coma:pie ciar
ran.nabie,
i plau-nos,
os, ecara , q uea
d
liseussiú
ourla i bel) lluny
d'una xerraintitia
IC1 rumia pels
quals seidim una veneran-u') i
nit respecte laut gratis que sont
ineapaços ild leí sito te en
les nostres ruda:migues taIntent
com un salvavidas: n), perqud
nosaltres sont niassa poett ensa per comprendre lot
do .les seves paranles; b), perqud -ells inassa ,grans per
expoa
sr-los
tliscus,,;ions u n si
és in) as teles de preasa.
Turr e ri—Nomds ti ise.0 ms so_
bre d'aquelles maldries los
quals en saberla les suficierds
coses per a no resultar pedants.
Ibandit. a rn ic. Sacs, o a Ime ny s
alai ha luan (atlas, que la dan sa n a
as un ara ereadar, que
en 1..1 vas as U17 ad inferior
eixore.
Si as o no . 8.5
sudor, si as
sopetior o interim . no os ha va_
lem diactil
i
us !tu volem
discutir perqua el; tres princi2
:11111M t h 111 *11(1)0 l un it110
:I ntaa, d'expasat •-las,
S al
vis
Aiaa as, pretenern asare pr1111,111S, teSpeCRIOSuS i dis_

ì1 '41x2
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OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA •
Horca d'observaci 6: 7, se i re borra
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 763'a, 7 63'3, 762'7. — Terrnametre sec: 240, 261, 257. —
Termametre humit: 20'0, 202, 20 . 2. — liumitat (e enteannes de saturada): 67, 56, 58. — Direcció del
vent: N\V., SW., SW. — Velocitat del Vell4 en meres per Segon: 1, 6. — Esta r del cel: serf, quasi
sera, nuvolós. — Classe de núvols: cirrus-strats; cirr u. erro-sir:ts.
Temperatures extremes a l'amura:
'Manita: 27'6. — afínima: 195. — Mínima ar nur de terma 77'9. — Oseillacia tertnometrica: 81. —
Temperatura mitja: 23'5. — Precipitarais :lignosa,
s .le les 7 hores del dia anierior u ir de la data: os milimetres. — Recorregut del vent e n igual
I20 011110IlicIreS.
Observacions particulars: calitja.

NOVES RELIGIOSES

ame

DE idati tidDSICA
Heu's aci tres MOstret de cóW.
eritica europea
paria.
l'art de:
Nicolau Orloff, l'eminent piaaista rus
que cla "Amics de la Música" presentaran (lema a la nit al Palau de
la Música Catalana:
"Or!off posseeiX qualitats sorprenents doleura i Ileugeresa: la scva
destrcsa i agilitat san prodigioses,
evocant en l'exectició de Llach la
fluidesa d'un clavicambal..."
"Comaedia", París, abril 1923.
"Fn quant Nicolau Orloff no
dubto d'afirmar que és un dels millors pianistes que liagi conegut. En
aquest esplandidament dotat,
trobern un interpret ple de tenmerament i un tecnic cultivadissim..."
"Allgemeine Musilizeitunga.
"Orloff és un pianista poeta, revelant-se principalment ccan a tal en
les composicions rusaes en els "Estudis Simfanies a, d'Schuntann..."
"Signale der alusikalischen Welt"
6de desembre de 192a
--AlgICS

El del eifi' tompletament seré a tot Ggiálunya.,esseta ets vents inolt ftuixos i de diiecci4 variable.'
Les boires continuen observant-se a Barcelona 5 a tei
planes de Vich i UrgelL
temperatura maxima ha estat de 33 gratis a fiar,
i la -naininta de ro graus al Ilac Estangento.

TRIBUNAL INDUSTRIAL
Avantjudicis a les deu. — Número
Sr!, per reclamació de jornals de robrcr Marian Diaz, i aloe, contra el
patri') La Perfecció Vidriera; número
822, per reclamació de jornals de l'obrer Ramon Nuvellon, contra el pateó Ferran Reyes; número 823, per
reclamació de jornals de l'obren Cajeta Casanovas i artes, contra el pateó Alfred Bernd; número 824, per
reclamará de jornals de robrer Enric Buisan i abres, contra el parró
Ramon de Puig i altres; número 82.5,
per accident del umbau nie l'obre. tacita Alonso contra el pateé Tecdar
Corsa i Mama de Contractistes; mímur O 672, jarnala de robrer Joan
Tusquells contra el patró Ramos de
Puig i altres.
Judicis a dos quarts de dotze.—Namero 562. per accident del ceban de
l'obrer Enric Bono contra el parra
Manta Regional i Josep Roca. Serayors jurats: patrons, Basé, Tan.
nach. Costa; obrera, Llorens, Lloret, erel S.
El (1110
V1.110reCastell.
atto
las
A les once—Número 594. per recia- vani-n n
iaaat
Nos:dnació dc jornals de l'obrer Anima sigui
iera os ! tima n „la sardana COln
Gacela cnntra el patró Paeiments i Vt),i1
19,111 a e0Sa.
Canatrucciotts. Senyors jurats:
reo y ar 11 Idl
n 1,,.1.ajUll laut
in nro, a'ila, RUIZ, Casajuana; obrers,
11,11) a
h5,11:1111a1 ib a earldlaulls "Cosa quo 1,1 infludi II:real:1García; Llarams, Asencio.
A Un quart dc dotze. — Número ,111'111 VII 1;1 11111111'N dr ! C:11:11141/ya
47. i ncr reclamada de jornals de lo- 41 . 1111a 111;1111n:1 especial als inn;tls sardanis lias. Si noaIrre Pere Salvador contra el pateas sics
o
a I res I rralela demostra r-vs
Alexandre Campatam. Senyors jurats: intimada militancia. ins
patroas. Andorra, Vial. Ferra; obrers,
fIll p la sardana no es
una cosa eivoil,„
Llorens. piar.
a
CRONICA JUDICIARIA Garcia.
A tres quarta de dotze. — Namero
l'ot seguit 'que n's altirou a
de sar509. per reclaMacia (le jornals de l'o- considerar una
la [111
M era
LES VISTES D'AHIR
arce _lasca Momio: contra el parra Jo- danti.s,
r
Co
nataissila
que
es
las 'ni.
o,
a
--Ahir al /media el Colleai de Secresip Garrea; Scnyors jurats: patrona
Seccal primera.—Hen comparegut
PreSeindilll per MIS 1110.
taris Judicials fea el mpletiment de
Serra ,Barba. Valls: obrers; Ascacio,
Jota' Coronas i Marsal, processal per
ild.
lin
et
I
S
les den primeres conamicacions del
un delicte de furt cuiMs rally 1921, Vilapaana, Rodríguez.
el eariteler milidanese 'n_
dua eo
Im
govenador
per
tal
de
pracedir
a
, lia
recanaixer
Tol11,1111
soatreient diversos generes, per vabargamcnt dels advocats que no han
iine es un aarupantent
lor de 60 pessries. a l'establiment on
pur
la
qUalilal
ben
remat
•eahhe
a;e., satisfet la multa.
treballava, propietat d'Ea Pene Caln
per
Les comunicacions. per sorteig, han
dele: sens in strunints.
deo, i Salvador liascmipte, qtte adI'llartvitinia
del
son
tionjunt.
ptil
quedat repartaks com segueix:
quiria cha generes crillegítima proceami erniitibri. Per arribar a
Pm-e Arderius, al Julia*. de EliosXXVII CONGRES EUCARLSTIC
dencia a bala preu.
aquella gil:Oil:al sIn icé,atatuill
pital; Jostp Castario. al de la Univac•
INTERNACIONAL D'AMSTERtalud:lita, baldan tu-last
Pcr al primer demana el fiscal (los
si ta; Antoni de P. Torres, al lb.
p e r parl (IVIS 1111.1SieS,
tiesos i urs (Ea d'arrest major i inDAM
snrit
Unla 5155'il'aSl'Oest; Alfons Boinou, al .de Liotja,
demnitzacia <le 6o pessetes de peracalla
el
termini
con]5i' VIS bailen
Denia.
dilluns.
it
SII
I
2S.
senyor Martorell, al de la Concepció; judicis, i per al Bascompte la multa
t
1 tia aliNie, no
%
os
ell
per
tia
-u
cedit
per
tal
d'inscriure's
al
Grial
que
Antoni Juandó. al de l'Hospital; 'e- de ras pessetes.
>o larApostnlat Central de l'Oracni de Consideran
nyor Xammar, al di Sud; lame
as
Seeció segona.—Sha aist la canina
in‘r gen% ‚tu'
Sata Jamar d'aquesta ciutat argattitea null, $
Carnee. al de les Drassanes; Eduard
n'Oni In Sale1,11. V01011.
contra els processats Seleastia Galoper
tal
que
,(1
les
soleinnitats
del
CollVidal í Ribas, al de l'Audiència. i Jobart, Josep Raguant, Josep Camps i eras d'Aaistcrdani no In mamita una dallas ja lis inalitit en la cultura
• de 1:alabo/va thilattl-la (runa
sep Orpii al de la Unirersitat
»ser> Enpissalt, tots pertanyents al
nodrida representacióde l,i nos tra terd'agrupitelan.-s nuisieala.
sometent, acusats d'haver matat. a
u
:-solide,.
u l v il t n inguites
per
ra. Surtirá el grup el dia It del
Cables, un stfbjecte anomenat Melita
dlc
vinent juliol i talara de tornada el
Roca, quan el dMen detingut i
Després ‚teils robla, p e r Ser
da 4 d'agost.
tenta escapar-cc.
la hallada, 8S 3necessaria l'exisOportunanient s'anunciara la salinnd.
'
p
unja
de la '-sartlano
El
fiscal
ha
ettirat
l'arusació
ronnitat que es 7i prcpa.raill-se per !a mi
ACENT DE CANVI I ECRS'n
o sigui int linnut amb eoneixii-pasicrngesalincrt.Se- nienia tfamics nao lsrt earrit iota
earrer do Fontanc!la, 17 Y. tras els quatre proccsrats.
lebrará en la dita esgla-ia. En el pro- sal (lana. I.a sardana In: errad
ASSENYALAMENTS PER A
Complimentació d'ordres
grama guia que a cada un dets del y eallablers PSe.iloS 11111SiCal›.
de Borne een valors al cornpDEMA
-al alunva 1inultem
a ra tina aC
grup es lliurarà hi figurara tamha
tat i en monedes estrange-111
un
nombre
emliol
eanipasa.
AUDIENCIA TLIIRITORIAl.
la nota deis actes reli¡iosos collectiux
I lee. Intervenció de contraeloes, Itt majorin grells se'ns loan
Sala primera. — Incident: Salvador que se celebraran en els distints punts inostrist ('tUsi a tats a través de
tea comercian i pastees
de
ritluerara
Bo. contra Llombart Freres.
tis; alunas na
sobeo Mercaderies o vales beses S:inme
Des de demä podran retirar-se les han paerul pasrnr Iihss
Universitati—Major quantiat Eta.lors; sUbscripcions a e. md'aulors
de
sardaries;
d'all res.
grites
d'irderipciff
a
"La
Hormiga
blissement
Debray
contra
Salvada,.
, lb, ate. «e:dc Oro", placa de Santa Anna, 26, pci ir. després'llan produit obres
Natarre.
aalogratioa
Sala segona.—Ciancepció.—Executiu. Ola teils els dies feiners, de sis a set trusicals d'ullre S galete g . Tre1111ARSENTE" N
nu, s, multes sur danes, presnn.
Puigsermanell, Rovira i Corapanyia, de la tarda, el secretari atén quanti dint 1)11)110 del seas lipisme,
A. 1 4911
desitgen noticies relacionados amb tan podem tnostrar arreo ;te' món
contra Campos, Giben i Manda,
Bareetoneta. — Maj oe tunda; Banc *veta medir,» eucarística.
, com a obesa muiicela tècnica.
cumxrn

ite,..

4

LES 8

nitint ',ríceles i n I'una bellesa
ittsospihthle.
Ati't ti et iioin la saralatiat ja lis
ereat i stiguiral eittanl Mies ea-coles, la ittils música: instruntettlistes i la de f5 filliSiCS CO 111110sut ist's,

lloni (hl. lambe que la sarda!tal palia trithlar 5 . 11 1;1 minara
(lela sarilanistes. mollea va_
gatitos alai neo passa, no
culpa d'ella, sitió per culpa dala
InaleiNos Qtli por
illililar iple stil satalanista eaus-

crent que s'ama:1(1mi a dansar
disreetanient, a escoltar I.; mil_
sira de la sardana, a tenle tia
propi sdibro del In, I el

dolent, p.) devenir 'nos' sensible per a, posteriorment, saltee es.,..11;11 /misten, per saber
llegir Idee:linea, per saber guaira coses d'ata?
El nital consisteix que el sandant-la tiontas ds que satdania,
pareentreleme-se
la. que Iris
a les (estas II
Iurl dit
que bata cala/ato a ra: el ‚ardaniata es pensar gil.. ballattl sardarles ja ha fiit pr,111 fiel* a la
cultura catalana; e•1 salid:mista
es creo que haliant saellattea fa
tan 1 por la liosa la malura ralo
el timan, (aun el prosista . com
el illreelnr d'orqueslra, con) el
pintor. rol» laiSSLagiStll, '0115 el
Peri, al costal. tols aquests
hi ha els sartlanish • s (pr o a nulas
de sardaniales san a latina altea V02:1, saben bailar sardattes i s am ben. envara. una Infinitat d'allees coses , u srlueals
preer.sunoutt s(in vis q si dinlrn
el stualanisine exelloixen per la
seva stOla efitme, discrefissima,
pnea ; millo trells han coment • at In So y a etIllaliorachi a l'obra
de la
,•ultura (Inunil
gran, pera di g nit i entusiasta!
han contentad ii ssent sardainstes, despeas, sense deixur
tEt: sser-lin, han troballat en altres mil nelieitate.
Si lar sardana. (lunes, pot con( ribuir au r:tepids (le la riostra
no:t .:toa i Peiluerteia de la idas-emita. (malea que ala ri„,,„ne_
girem coto un art, annetiot • a
ist ls'u'lnit', Ini' ')
an la
I ner ileahnr, nroguem
fet que
nosIces lectora: tina
stur volguoin di:sera:e ir Irr)
gama disimile. si 1;1 tlitasa es
'ata o 110 f'S arl ereadar usiiperibr no en de.lueixin que eslein
en iluble sobre de Passumpt
tm, roa d'il 1 eit. Ara renta aura,
(ame
moneo no se'na demos' ri
s a etion armant litt abans
de ountemar la eanlradansa.
.Scronl de Ilieragas
SARDANES
Av ni, a les onze del mata gran
antlicia de sardanes al careen (le
Cautas lamia, per ranomenada calda "Cathalania".
Aria. diumenge, a les den de la
vedla. Malea Ilac a restrage del Cerc
tee Mayal (1,1 Pole Nos (passeig
Triond. 531 una extraardiearja
ciii de . slrdanes. a carrec sir Vapleadala calda ernpardanesa I.a Principal,
de Santa oClonia (le Famas.

t '
) ALCCHÜLS PURS

A la Reial Academia de Ciencies i
Arto tingué' lloc ali j e a la tarda Fanunciada recepció pública del nou
acadentic, adscrit a la SeCCI6 de Botanica, doctor En Pius Font i Quer.
Actua de president els que ho es
de la corporacia, doctor Aleobé,
acompanyat del doctor alenacho, en
repecaentacia (le la alancomunitat i
dr la limitada; el doctor Seres, per
last-ithle; segon comandant de Marina, acnyor Pasquín; e; senyor \'i‚la, pel governador civil; el doctor
Callan°, pe! rector (le la Universitat;
cl senyor liaré-lila, per l'Institut Gema-al i Tecnic; el doctor Marcer, pel
Seininart Conciliar; el senyor Mestres Borren, pel Foment del Treball
Nacional; el doctor Soler, per la
Reial Academia de Medicina i Cirurgia; el senyor Carreras Bulbena, per
la de llames Lletres; el senyor Mestres Borren per la de licites Arts , i
el seuyor Ikril, pel Collegi de Metges.
El non acaildmic, äenyor Font i
Quer, va llegir la memada reglamentaria, la final Versa suture "Els herbaris a Cataiiinyit a , acurat i documentar treball en el qual es fa (listada de les collcccions i estudia boMales de la nostra reg,dr i la gran
importancia que durant els regles
N VI i XVII adquiriren cls herbaria,
icnt que Catalunya ocupes el primer
[loe en aquesta branca (le la ciencia
mundial. Parla extensament de la
maca que ilurant la sera vida va vealucir rl seu antecessor en el seient
acadünic, el doctor Cadevall, rentarcant els seas magnifics herbaria, d'una valor intrínseca i científica forea
notables.
Li contesta rarademic numerari
doctnr lls,iiII i ricito( eral, un ben
ducumentat parlaMent en el quid remarca les curejables condicions del
recipiendari com a eminent botanic,
successor digne dels Coste. 'Cretuols,
C:adevall i altres, i aprofitä
mesa per fer alarmes consideracions
molt ben documentades sobre el desenrothament (le la Botánica a Cata.
lunya.
El mateix el senyor Font i Quer
que el senyar Bofill i Piehot foren
mult aplaudas per la nomarosa concurrencia que emplenava cl salé d'actes.

Einalment el senyor pre,ident lid!.
pu- la medalla al mal academie,
pronurciant lea irnaca (le eansuetud.
Seguidarnent, en iiss breu parlament,
el doctor Alcoba fel'xitä el sonvor
la tea i la Comen-adió per l'ingrés
ci t ria d'una persona de tanta valua,
i caldas dimain les grircics a les autoritats. repreaentanta de corporaciellS
i selecte pablic que mula la sena assistaticia contramata/ a donar on fart
rellen a l'acre academie celebrar.

EL LECTUI
ELS T.1XIS A raso
Sr. Director:
Cree que fiara las que des de la
seecia "El It•ctor din" del diari que
vas anib tant d'enecrt dirigiu cridéssim una mica ratencia de les
autoritats sobre els "auto-taxis" en
general, car raltre dia cm vaig
trahar ama un tramiests que
(leía ".a 5 0 cts. leitu." que de la alaea ale l' Angel tina el catres dc Ver ran cantonada a la Rambla ja marcava 63 camitas.
Altres persones me nlavien parlar, pera no ho vaig creure fías
que ho vaig veme palo rneus motas
ulls.
y. L.

1.,peC:a'a
74,1.1:cal , er v0417
i. ver a Clinlepirs. lall., alar ts. tat.
perfumarte,
inicies.

esta
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ANISATS
eie toles cenases
VENDA A L'E-OROS I Al.

'ARCE1Ofd,-*

DETALL

A. ANTIGN

Nal GERMA N S

Teldfon 810 X:
Ronda de San' Pqa; .3z
ammirse.

1
•

VALORA ZUPu.un
Narren ;ese rente.. 15

El. tineE
D nfE
lidllti•
— delat er
'aleald
serveis de beneficència i,Canentiris,
senyor -Ponsä, elevi .ratarovació de

la próxima Comissió permanent oa
dictamen, ca el qual es proposa
amb el fi tle poder atendre a la res
itr jvceiársot aston tss ddls
epndia
desm
taenetisnmalatia,let:
aque
estades dels quals ho corren-ate, e
a l'Ajuntament ni a la afancarnunitat,
per no essen naturah de Catilenya . es
gd ueestiisr
and aata de
idizoon
iag
lirtit
or dpeesis.ee
Atsits,,
del Parc per l'Alcaldia en paraca,
que siguin necessàries.
SIGNAMENT D'ESCRIPTURA
Al despatx de l'Alcaldia ha ésta
signada rescriptura relativa a lau.g.,
ment de quota per al cobrament
l'aAitri sobre ous, avírarMi caça, fin
la . quantizat de 725.020 pessetes anuals.
Poma autoritzada pel notari senyor Al,
wver. ELS ESCORXADORS
Sacrifici d'ahir: 5 bous, 630 -vedta
Iles, 585 xais, 19 baca. 458. cabra2.000 014110e1S, 979 «elles, 20 cabras
i 381 porcs.
VISITES A CALCALD_E.
Per donar-li personalment el condol per la recent mort de la seca
retare política complimentaren el. senyor Alvarez de la Carola el senyor bisbe de Lleyda, doctor aliraa.
Ilcs.
També el visitaren ralca14e: d
director general de Duanes; el cap
superior de policia, senyor
dez alalillos; el diputat provincial
senyor Mili 1 Camps, ralcelde d'Arenys de Mar, En Miguel Gatea;
el director de la granja "El Paraa
so", d'Arenys de Mar, Eil Sal-,
4101. Castella, pea comunicar-li e rie
Incas arribat sense novetat a Parcelona els 3,000 colonia belguce que
s'aviaran demä al "Tibidabo, i l'ata
tediar de la Facultar de Medicina
doctor Vazquez, per ilivitar-lo a que
visita fexpotacia de treballa aula.
mies que esta installada a lesinea•
tada Facultar.
D'URBANITZACICe
Davant lx delegació d'obres para.
cu:ars i taibanitzacin han forlauiat ira
nicció cis regidors senyors Bayer, Tora Garcia Anne, Alegre, García Earia, Dar-Mansa Alvarez 1 Usered,
:tneres2-.nt que, COM sagui que per
juntarnent han es.at aprovats diversos
piara generais u parc.a.s d'urbana
mea') uateresta Mutila carnea algara
dels atrais eaten pea:liad; eaca,5 recae
veías i praSOS in.:-,,;:zrds par dietf
pietaris, i u:.- aquesta
pialas contradictoris . cuare , t'as pro(lucia 1:0Z1 s. inca e:mal fe9.:Z.le
les listyaa que puitra e:is-er-alea...t&S
a la is alineccions i rasants a les guau
han d'ajl..:•4:-sc.
1.111:ile4.:3.: des 4«.
ttli c 1- ,C011Ye
versos plana generals i parcials darbannzaiaa a eixampia ira tiaaaa caea
que 2Ch::ru'r. exigelasia rclatilet
en un de se , in el (la a a'atiAta el ta
i practiaaaie iratmests. inaditicain :u.
CeSsiV44:4'llt car o difeta.a, • teivata
, Cl p laaene d . iinititt a. as naves aaas
; que s get MI, al (mal rá:.
tiqUIT1 amb peafei-atizia eis
cassaris per a tet rusa.
egat 51 i San
— srl, timan rEalcaLle
past:caa :es 1 urbanieaició senyar
co aotmeträ a l'aprovació de la praxi. Ina Contisaiö permanent un dicisance
en el qual es proposa que, a tenor a
l'informat per la secció facultativa rca
nicitial, es desestimi el projecte iaer•
bartització dels terrenys situats a
zona da "La Marina" de Sans, are
pietat del senyor Josep teliu i de: 5,7
nyor Francesc Gasull, i que es pr,.
I deixi inunediatament a festudi 121
projecte d'urbanització de tata la zeu
compresa entre el carece de les
Catalanes, in mar. la inuntanya
alolajuiefi i el iimit amb el terne me
mcipal

La inscripció al

Ce tts

Electoral

Va exhauriat-se el termini asse•
nyaiat per 2. la corfecció del Can
electoral non. Cal temer que al
ncmbre • cansiderable de dotada
no será o temps d'inacriure's.
%migue] éaser d'aques•.s.
'Iots els veins que a hores
no hagin rebut el batlIcti
ció han de reclamar-lo al "sereno
del sea carrer i Iliuraril'hi tot arpe
d'haver-lo orr.plert, sense espeta;
aue cl passi a recollir a dornieil;.
Si el "sereno" es nega, per onza
revol motiu, a facilitar els butlIttiar
d'insc:ipció, cal reclamar-los a la
'cl Cens (Brida 112,
oficia
a V a ineia).
Eta but ellos d'inscripctó són
div'duals. lt cepa de casa han d'eaplir 1 siga: cía dcls absents tenl o
-rinet.
Ea cantal( el butlletf, cal tenir bel
dOCIIITIat
p raer:: que s tracta dita
C dc stat. Es elemental e
da la reilacei • d'un butlletí no ha
- pader decirla se l'opinió política da
:Aullar» que la cmplert.
lien d'orn ir el butllod d'inferir
rió:
Ele baron que durant l'anY '9a4
lacia 23 atty o mis;
Lea dome. raltere,1 o Wad (113,
eurant lan saaa, has 33 aitl°

ilgr
I iett drint ; aludes que Per_

teme& leg : ne eatigula oye"-

l'autoritat cel marit,

LA PleteCITAT
.;Xle Terne

EL

C

tansPadYPIÚ..4.1

d1 MIquel def 'Vente.

„

"te
eondueta d'uqnest subjeedfte coyuutrfetiaid„
'0,gous
•
ban«,.(Mu mi la dita poblael6'
- .2des drA .Atal.g de juny de farije
suetud per part ube Confraries, de la que • en les resietekea. .
BADALONA
pije surtí de Madrid.
ntaent i pels trateries figuren a not ' . ,
l'Ajuntament
P: d110 DE RIVERA, EN UNA Erl'ENSA NOTÁ.REFERENT_
LIDtpooici6 Bou loront. ; 51qiee l a¡
Segons tenins ents. en vista
agoli
yitors que uit aquest cas sels deL ettials propiAark, j
PER ANDALUSIA, DIU QUE EL PAN NO VOL SOROLL
qne
l'artista
EVO,
.
L'Exposicii3
lot efgue havem dit abans,
ecchrala que aqueais het
caldia
'forent tú instatlailn al ene ;. dia ta senyors pageSos. Els
N, QUE ELS QUE NO S'ESPANTEN ESTÁN DISPOSATS A el Juljat'acordarit avui o (lema II
aellIcitar en 15 forma iirevin lIre liallalont, bu nssolit un e-„,tt naire caratts del Casal de eialt fo- ran
donar
un
äute
-que
acabad(
les
EVITAR-LOS
res: els &cayera Echa 'alto i Josep guda la ''correaponent tramanissló
grandids.
'.••
dillgòncies i el sumari, 1 pile
dr damemy, a l'objecte que eh condel Casal de baix els se.. -tu) -expasr
els
hei" teles Aló
aeompanyarä els darrers oficis
eón paisatges, retrats, inlérpirs.
rs Benet L'Ilastre i Josep Be- feccimia r-Se les novel Instes patota
EL CONSELL D'ECONOillA
i demanarh la seva obertura en tintures /nortes i (res ilibtuqns. siiiaa t'Os Iluminaires fadrins, que portar-ce a tenue Its degiales trans4 i donà curs d'aquelles a
el moment que s'itsgin pogut
NACIONAL
senda. •
Els sens paisatges d'Elvissa,
ferencies.
bona festa, foren els joler,4!,Molt
Aquestes reclarnacions han
j c:s; Riveraestat
El Ciansell de l'Ecnnomia Nacio- trabar les nenes, o allinenys una Cadaq•w(s, Bretanya, iNort. York Yen t amon Madirolas, Bartomeu
Costejada per rut grup d'adestudiades i resaltes avui
són
distints,
pista.
i Canül.irs,
T . : era, Isidre Gorchs i Ramon mira, a-s del nicatre 'Carreta seati
mal eix per l'Ailni i O is triteiö de nal s'ira reunit avui en sessió
en
que
han
-estat
fillocia
•
DEL MARROC
I s.quatre
preu-,raut a Girona tina audieít, de
Propietats i el deiegat d'Inseri- ria sota la piesidencia d'En Sepintats i sabrelot, la divixsitat " a : ' 3.
fneilitat a la da de la provincia.
basta Cancelo, per a la ro/latanLarraix, 28. - Per noticies 'de
.Cooperativa Obrera estan les seves, darreres sardanes. Utae•\
Aix( les ' (erres
paisatge.
del.
iont nota:
La resolució recaiguda
ció de les seccions i elecció de pre- zona francesa se sap que no acouse-' ngolorides dc la lirefanyl
o , :trUint un eclifici per a teatre, cuciO anira a cárrc de "La Princissió del viat- estat en el sentit de negar Pa- sidents.
guit cr.cara la policia descobria ratito(
tota' altea eosis qUe les ,rdser aata al local de la societat. 1.C3 par, de La Itishat,
provaeid
a
l'Ordenança
Munieipot
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tut municipal vigent , denegä per l'Arel() Catòlica de les Damoderas."
aauests
satisfer.
dant
de
la
de
Ouirnica
del
Latomes, de propaganda del nou esla
sera
anrobació
a
l'esmenUNA ESTRATAGEMA MORA
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L'ITALIA BAOLIETTO 118110.
LELIC UNA EXCEL.LENT VIO-

TORIA
Ahir tingueren lloc, en la
'part de l'escullera del nostre
port, per?) a la mar Muro, les
primeres provea d'aquesta importantísima manifestad() del
Motorisme maritim, assolint,
tal com s'esperava un grandiós
exil esportiu i d'organització.
El festival, el programa del
qual es desenrotllà normalment
i en mig de gran entusiasme
'per part del nombrós i escolla
públic que el presencia, clonä
els següents resultats:
primera regata.—Balandres
de les series 5 i 7 metres (forma internacional). Recorregut:
4 mines.,
Primer. "Cigne". del senyor
Agustí Guarro, patronejat pel
matex. 31' 7.
gon. "Giralda V", del seny r Ensebi Bertrand i Serra.
rr
p. onejat per ell mateix. 31'

nop" i "Skitit"„lee duele 048- antombbila, a lee eine, a FE:acalleserven aquest ordre fine a N' .ra de Lievant (mar Mere).
ßetena volta, en la qual el fran- Mime
cés; "Vanop", te . avaria. que Ii fa
. Copa Truerras. .Bortida, a dos
perdre dues voltea, passant
segon Iloc et eatarii,Skítx; dat- tinas de nou del mad (catee de
rera de Pitaliä "B".,
Galileo). Circait: Sana, Sitges„ Sant

Durant la regten .. es . Idee,
qualre embareacions, p e'r
aquest ordre: "Skern", d'EA
L/audels; "Estevet", d'En Batjt
01d; "Aro 52", d'En Aco; i "G. \
4", d'En Salvadores. Les quatre
locals.
Finalment. després d'una regata plena d'emoció i brillantissima, Vitaliä Baglietto, traspassa la meta en eilig de grane
aplaudiments, havent emprat en
el recorregut dels 60 quilömetres el magriffic temps de 51'
24" 4-10.
Arran.jada l'avaria del'franciu;
"Vanop". i demostrant la gran
potfmria del seu motor. en Deconik assoleix embalar en les
darreres vcdtee, passant, poco'
moments abans d'arribar a te
nieta, el nostre compatriota, 1
classificant-se molí brillantment en segon 'Roe, a,inb
temps et'l hora 2 minu s 3 segotas.
Seguidament passä a meta a
gran velocitat el spfiyor Sane,
eonduint el magnIfit bot "Skitx"
que emprä 1 h. 2,' 27" 4-10.
Es classificà cinquè l'argentf
Etchegoin, damunt "Sadi".
Amb la iniporläncia dels resultats es d'esperar que
les provee finals que s'efectuaran- aquesta tarda, en el mateix
flor i a la rnateixa hora, es vetaran doblement concorregudes,
ja que deptm en gran manera
a l'exit d'aquests dos dies, la
implantació definitiva del motorisme maritim , en la nostra
turbe. co que farà assoleixi inclublahlement. la celebritat esportiva que audeixen, nvui, en
qti e st senil!. les grane ciutats
de Cannes i Mònaco.

Totedos balandres de la serie deis 7 metres.
A continuad() es classificaren les següents embareaeions,
pertabyents a la sèrie dels 6 me
tres:
Primer. "afereedes", del senyor E. Bertrand 1 Mala. paleonejat pel senyor Bere Pi; tripulante, Francesc i n,4 1111• Mas.4.
33' 23".
Y Segon. "Gavori, del senyor
fila, pato nejat pa] (lace Ci ‘. uiTents; tripulant,
En Llu, Molinas. 33' 55".
Tercer. "Barandil", del senyor Josep Llaudet. palroapiat
per Josep Astell. tripulant .).
C;entl , 35' 18".
Quart. "Bajazzo ,N11", de la
senyoreta Meree Bertrand i Mata, natroneiat pel senyor RiE. P. J.
card Munich, tripulant Ernest
Ferrand, 35' 25".
Cinquè. "Shvmmy", dele seFinal de l'Assemblea
nyors Coll i Mala. patronejat
pel senyir 31. Con, 40' 2".
de Federacions de Futbol
Segona regata—Exhibid() de
Avni. a les once, elan reprès
c anots a . itorniliis a torea lliules sessions de l'Assemblea de
re. Iterorregut: duce volies al
Fedr racione de Futbol.
reetat . 2.10. fent un total de vuit
Presidf el senyor Cabot.
el res.
Es posa a discussió el probleAmb un enorme avantatge
assoleis pasear primer la me_
ma del professionalisme.
ta el cano( "Chichy", del seDespees d'emetre el senyor
nyor Sane. emprant 8' 45".
Cabot el concepte d'amateur
Segen: "Tortuga", de la C. pur i professional, diu que de
01A. T.
t Torcer: "Esmerilada", del l'un a l'altee hi ha una escala
de classes.
.'senvor Antoni Fabregat.
Es )llegeixen els acorde de la
Ton- . a re ate --Canots amo 1 s. e ea egoria 1,500 F. I. F. A.. que edn: Ifn Jugador
e, e. (internacional).
pot sser profeesionel, però un
Deis nou bote inscrits, dei- Club no pot tenir carärfer proara de presentar-se ei número 5. fessional.
"Patufet", de Catalunya, que
Despees de moltes deliberabaria de conduje el senyor Fa- cions.
s'acorria. amb la protesta
breg.at.
del
delegat de Biecala, el reglaEle restante prenen la sortiAs-bona rnarxa, posant-se im- Ment del profe,:eionaliame a Esynediatarnent al cap "Bagli e tpanya. per al qual es nomena
to". embarcad() italiana. tinili una ponencia composta per Bismotor 'Fiar; fa mol? bona im- cala. Catalunya i Centre, per esressió. creient-se. tot seguit.
la dila qüesti6, els acords
que es molt superior a les ni- tudiar
tres, tullí per la puresa de les de la qual es presentaran en
l'Aseen/Idea
d'octubre.
seres linies corn per l'estabiliS'aeorda tambd prohibir ab
tat que representa. posseir.
. Li segueix a continuació el jugadors reforçar nitres Clubs
trances "Vanop". que no desdiu que no siguin ele seus, en paron res de les caracterlstiques
tits amistosos.
(le l'anterior.
A les eine de la larda es dóna
Les altres embareacions, per acabada EAsseMblen.
formant un barrejat escamot,
van darrera. sobresortint, però.
de totes elles, el bot catalä Actes esportius per a avui
"Skitx".
a Huila segueix terma en. Motorisme
Regates internacionals de Canots
-Lisembarcacions "B", "Va-
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Stadoceste Perpignanais-Selecció
Catalana. Camp de l'Unió Esportit, va de Sane, a la tarda.
›ratbot
\ C. D. Castellón-Gràcia E. C., al
cama del Cada.
Partit de promoció: Atletic de Sabi dell - Reus Deportiu, al camp de
l' uropa.
¿Copa Palau de la Moda: Barcelona-Sabadell, al camp de Les Corte.
, Badalona-Europa, camp del Bada2iona.
Iluro-Espanyol, a Masnou.
Avenç-Júpiter, a Sant Andreu.
Martinenc-U. E. de Sans, a Sant
Martí.
Pilota Basca
Societat Esport Base, al Frontó
Principal Palace, a les ir i a les 12.
Atletisme
Camp de la U. E. de Sans, mati
i tarda.
Carrer Ludovie Pius, cursa a peu,
a dos quarts de dotze del mati.

010L/3/11E

ultra el cambat tan es peral entre VaIlespin, campió peninsular del pes batan, i Girones, el formidable knocou-

tador Gràcia, ha estas conrertat un
combat entre el batallador Matías
Montero, del Putchingball, i el científic pugil Tomas Cola, el qual, amb
tot i ésser considerat avui com a un
dels millars de la categoría, davant de
Montero que es distingeix per la duresa del seu "punch", com ho ha de-

mostrat darrerament fent que Urtasum
abandones, es veuré obligat a emprarse a fons per vencer.
Giménez, que en aquesta vetllada ha
de boxar contra Sales, està acabant el

ATLETISME
CURSA PEDESTRE
La Federació Catalana d'Atletisme
posa de manifest qu, rúnica cur.sa
autnritzada per la Federació és la que
Fe celebran ä asan al earrer de Ludovic
Pius, i que tindra. Ilse a dos quarts
de 'jorre del mati. po›ant-ho le mani
fest per possibles desqualificacions.
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DIRECTES
LINIA A L'ARGENTINA.
El sopor VASCO le..ISEZ DE Bat

tira de Barcelona el dia 4 de ;alicl, (10
5 i Cádiz el 7, cap a Sama t ten .5
Ela Janeiro, Montev:slau i Buenos Ait
Tampico.
Coincidint arnb le irrita del ir -O
LINIA A CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA,
a Cädiz el SAN CARLOS, que
PACIFIC I PUE2TO IZICO
Santander cl dia nitim de cada intcs,',
Cl a, 1 de Vigo el 3, arah paSSltge
El vapor MANUEL CALVO ,orlira de Barcelona el dia zo de julio'. de VaNneia 1 . 1,, ele —a l'ArgentIna.
UNIA A CUBA, LIEXIC 1 NOV4
Málaga el 13 i de Cadiz el 15, cap a Les PaIntes,
El vapor MONTEVIDEO sortk.:
Santa Crea n le Tenerife. Santa Crea de la Palma,
113
el dia 25 (Ir julial, de 'Valencia el 1
liavana, Santiago de Cuba, La (Mayra, Puerto
ga
el 25, i de Cattie el 3u. cap
Cabello, Curaçao, Sabanilla, Colomb i nel Canal
r.leruz.
de Panania. cap a Guayaquil. Callao, 31 'Herido,
NOTA: Per mi, de la Lle: Valsit
Arica, lquique, Antofagasta i Valparaiso.
.
ca) ha estat susta.sa l'eseala
NOTA: Per rad de la /.Iei Volstead. (l.lei
els viatges d'aitada, ciectuant-se
seca) ha estat suspcsa l'escala de Puerto Rico
ditecte des de Cadiz a iliavana.
e.:1 eta --ialgcs dallada.

11/11

52 ipiiit

Negociem tots els Cl
--venciment 1 de ji

LINI.A A CUP-N-AIENIr
El vapor ALFONSO XIII sortirà de Bilbao
cl dia 16 de juliol, de Sz.ntander et 19. tle Giidtt
el 20, i de Corunya el 21, cap a Ellavana i
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Per a encareces i detalls,
al propielari de l'Hotel, a
la "Splendide Pension", carrer de Pelai. 8, Tel. 3091 A.

a

Neelrli ¡Avisas
Mallorca . .

'''st.A`gfßeferig.aßt;:esimi.

a

Correr de Sepúlveda,
177
pral., prinsare4.-telarfon 36411. A.
SUCURSAL('
Piteeeig de Sant Joan, 115. pal.
Telefon 2037 G.
Coello, 169. Telefon 3025 G.
Carretera de Iliospitalet (di,
pbeits). Telefon 529 H.
Franceso (linar, 56, tanda
(Gracia).
Carretera de Sana, 135, pri.,
mer, segona.

Sola I negra

NO ES CONVIDA PARTICU

i. GE N M

aettradissim
DE PRIMER ORDRE
Obert fina al 30 de setembre
vinent

A les 5'30

GARROFES

.

Mor( el dia 17 del corrent, als 2
Bantú ribut ds tanto Sagrziner.ts 1 la Ber.ed
( A. O. ,8. )
Ele seno pares Josep i Franeisca,-g
Maria, Francisca i Rosina, germä poli('
rail, (mete, ties, neboda, rosins i famil
cases comercials Josep Morgadea Tor
dora Barcelonesa, en recordar als seno
neguts tan theta perdua, els preguen
llurs oracions i que se serveixin assisti
que per l'etern descaros de la seva änirn
denté, dilhitns, dia 30, a dos quarts d'o
ala de la Casa Provincial de Caritat, p
els quedaran eternament agraits.
El dol es dóna per despedit

ff.

u

CUINA

te de Juny

la reinen avisos
CENTRAL
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VEXTRACCIO DE LATIUNES

Olear, orrneats airarme. 59/60 de
Blanca arrugats altarnstes 40/65 de
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G y lles . . . . . . . .
de
(Puna en desames 100 ag. la* sic
alt111:1111 carro MOL)
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MIQUEL MARTE
Quaranta habitacions exteriors anib nigua corrent.
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•W

En kan Morgades

i

de

A les 4: finol de la Copa
"Gran Metro", de quarts
equips.
A la mItja part: provee atletiques.
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44
40 1/2 " 41

Grao

FUTBOL CLUB BARCE-

La Mutual Agrícola i
de Propietaris S. A.

¡OVE,

a

LIGUES SANT HILAR!
SAMA

contra

Cm +, lates

EL,

Direcció telegrafia 1 telefónica: CATA¡

SABADELL

Aquesta tarda al camp de la U. E.
de Sans tindrà lloc aquest partit. el
qual és organitzat per la Federació
Catalana de Futbol Rugby.
El fet que Stadocestc Perpignanais
ha Mat dues segarle( fittaIista del
campionat del Rossellb i finalista tam•
be del Llenguadoc, per arribar ale

de
de
a

.
.
El "tour de toree" que seabem de realitzar els conegudisaima motoristes Batel Bianchi
i Franeesc Alherici, es dele que
fan una repulació com si ja no
tinguessin ben acredilat el sets
nona ele nostres citats amics.
En cinc dies 1 cinc nits consecutives, ele senyors Bianchi
i Alberici han donat la volta a
Espany a, recorrent 4.000
quilòmetres de carretera amb
un cobre de turismo "Studebaker", marca que ocupa inui un
dele primero 1-locs entre les minoro del alón.
Aquesta vieldria, comentadfssima entre els aficionats a
l'esport, solo poi, assOlir-se
quan els que In realitzen són
bornes que a la seva "micharanee" i tèetiica perfecta hi
poden unir la conliança absoluta en el cotxe que governen.
Aquesta nova victòria de
F"Sludebaker" lia estat cronometrada oficialment pel comissionat del "Real Autonith11 Club
d'Espanya", senyor Ferran Zerolo.
Acudiren a rebre ab; senyors
Bianchi i una gran
genlada i el bo i millsr deis
nostres automobilistes els quals
victorejaren i aplaudiren entusiàsticament els valents autors de tan nolabh) "performance",

Partit de desempat, darrer
de la temporada d'enguany.
CENTRE D'ESPORTS DE

RUGBY
STADOCESTE PERPIGNANAISSELECCIO CATALANA

E

.precedüiiii3

ropi T181811813 Iodá

lòmetres.
Els darrcrs que s'han inwrit 0611 els
que donem a continuació:
43, A. Gaterino, neefit; 44, Erancese Vaquero, terc categ.; 46, Salva-

dor Cros, neòfit; 47, Francesc Guitart. terc. categ.; 48. Delfi Rodr.guez,
neòfit; 49, Antoni Fabra, íd.; 50, Carles Penyalver, íd.; 51, Miguel C,arpi
ídem; 52, Antoni Balar, id.; 53, Pere
Villalba, id., tots de Barcelona; 54,
Ramon Acedera, d'Igualada, tercera
categoria; 55, Emil Enrich. d'Igualada, neòfit; 56, Salvador Codorniu. de
Vilafranea, ten. categ.; 57, Miquel
Rovira, de Vilafranca, needit; 58, Temis Llorente, de Molkt, neòfit; 59,
Josep Castelltort, de Badalona, tercera categoria; 6o, Joan Bous, de Badalona, neòfit; 6/. Artur Millan, nebfit ; 62, Vicens Soldevila, íd.; 63, Lluis
López, íd.; 64, Francesc Sa%yet, tercera categ.; 65, Gaspar Calvo, id., tots
de Barcelona.
L'arribada a Collblanc es tara de
dos quarts d'onze a les onze.

Una proesi_seuse

seu entrenament, en companyia de
htfarniez, el campió peninsular del pes
lleuger, el set: company d'equip.

COPA TRESERRAS
Un lot important de corredors prendran la sortida aquest Mati, a dos
quarts de nou, per disputarse el trolee cedit pel campió de Catalunya. en
Francesc Treserras, en el circuit SansSitges-Sans, amb un total de 76 qui-
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76 quilòmetres.

,
da itimdet mide de:
edidie. fa
'pena -Boa eiaosaat
, L'equip 'aleccionar per la Federael6
Catalana enea ecostibdt eegnrament
pela mienta jogaders: Arb6s, Vilar,
Roig, Biaba), Ros, Enrielo (de ha
Uni6 Esportiva Samboiana), Mangan,
Sadeni, Juarez, AMic, Rivoldi (del
Rugby Club de Sant Andrea), Blasco.
Isart, Rada (del C. A. D. C. D. I.) i
Pea
Ubió Esportin de Sans).
Suplente: Puigdeagolas (de la Unid
Enortiva Samboiana), Pede, Aris
Fina (del C. A. D. C. I.) i Villalonga
(de la Unió Esperara de Sans).
El partit. seri arbitrat, aegurament,
per ,un excellent ärbitre frances, cl
qual acompanyarà regula visitant. Cas
que aquest no s'hagi pogut desplazar
arbitran el competent jutge de la Federació senyor Coll.
BOXA
TOMAS COLA-MONTERO
Per a la vinent vetllada de la Federació Catalana de Boza al Parc,

LINIA A FILIPINES 5 PORTS DE LA XNA
1 DEL JAPO
El vapor LEGAZPI sortirà Corunya et dia
23 de jttni, de Vigo el 29, de Lisboa (facultativa) el 30, de Cádiz el 2 de juliol, de Cartagena
cl 3, de Valencia el 4 i (le Barcelona ei Ii, cal, a
Port-Said, Suez, Colombo, Singzzpoorc, Manila,
tieng.Nong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (facultativa) i

El

LINIA A FEKKA.WO • 1, 9
vapor CIUDAD DE CÁDIZ"

Barcelona cl dia 15 de "Julia cap a
cant i CAdia, d'on sort:rii el dia
Patanes, Santa Cree de Tencr.fe„
la Palma, demés escales latermédisilt
Pdo.
L'esnientat vapor enilacarii a. 6:."4
riure de la Companifttr admetrii
-alge dels parto rd of.x.xe
cap a tots els d'escala d'ruluelsta

1MI'OBTANTS.—Rcbsiaes a lanillies I co passutges dzrada i tornada.
z,onals per cambrots especials. — EIs vapors te nen instz.Eada la telograiia sense LOs i
a seryats submarins. estan ,l(tats dels me me
aVenCQS, tala ()el' e ia scgurctat cc:
confort gnst. — 'roto cls vapor s ter- , n tnetge 1 ceda
rom per al
Les comoditats i trarte que gaudeix d passatge de tercera es-lnaw. , a r alturit Madi
Gampanyia

Impressió general
Ament lee neressitals perentinies per poder anar treballant, els nostres fabricante slan retret
tiu hei qua l en aquesta placa el /111s lent de Wat resta onealmal. Com a conseqüencia d'aquest os1 qpe la setthana ,passarta; pera, encanvi, per aquestes maons, esinentades, s'opera meres.
eit tenia que repercutir en la farina de les fàbriques locals, les guate han augmentat en mitja
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de mil neteas cúbles
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les araccions
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Venus Smrt ratace Ball
Honda de :13:11. Antoni, 62 i 61,
Cigre, 27
Avui. diunenge, /m'U de socia_
tarda nit. 1101' la banda
Venus Spol, dirigida pel seOnenyor Ponsi. Estrenes:
Pericón
Step "Mapetibres",
"El
Harem".
"Cut-mallo", Fox

la TraDiagonal, rantona, na
vessera
dia 1 de juliol,
dos quarts ulm u 'Jet' de la
Gran audittO de sardanes per
la reininleal•la cobla La Mil..
001 Barcdonina. Entrada de
passeig, 0'10 pessetes.
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Llotja sense enPis. 30
traes
Cadires numerades
2
acuse entrada. . "
Entrada preferencia
3
Entrada general "
Timbres Melosos
Poden adquirir-to des de
avui a la taquilla del teatro Novetats.
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temps canvien (exelusiva), pcl gran artista Willm RusExa de la deNeiosa i orig.nal
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Per tal de donar nao a lea obres
d'arepriariú del 10.31, 1-1 dual unM'O una calnula mínima de 2,000
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Magnifics judins. t.,berls tarta i nit
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SENZU.C:ClAL ASCENSIO
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Els capitans Vicenci i Puig, en
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TURO-PARK

//muge, pn,gratna seleele.
El
que ta falta da valer, magnffic
pet • tanyrof. al Programa
Ajurin inhu• prelat per la gran
artista' Anua 1,. Nitson: D;p1crnäele femenina, grimilMs
epe .a0 .n de la divina )lay
gra !Anís i
ex! ra'ord Mari fil m . dra mal le,
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Inlatch internacional de Rugby

Diagional, conlonada a la Travessera
Aren. cliunienge, larda, a dos
utiarls de sis, gran hall per la
renornenada orquesta Ilarmbnica Bareelonina. Nit, a dos
quarts de tlett. EsplentlA ball
per la mateixa otquestra. Entrada de passeig, o • to pessetes.

C:n2ma Princesa
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cesarle inip.elaut magatzemista de pro0111: 4eX alimenticia a p unaeions
les
plovInelea n'Otea, Lleyda, °dona, de
Tarrarail 1 Barcelona. °len:netas a 1.44 TIrulesel n. 200,
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la larda
Camp de la Untd Esportl y a de
rana
Entrada general. 1'25 pessetes,
timbri contraes

Avui, diume: • ge, El rapto de
la favorita, Qu:na familia!, La
noia del caerse do la Fforida, El
erirn d'En KaurIci, L'ànima
&Gatear, Vida d'arttsta.
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Seleccier catalana
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Club (carretera de SaitinD .;
Avui, einque i darrer Ata
Beniffiliztlem i
Prova bar()
coaiiat (i O00 ¡misales en premis.i Una ropa)
Despalx d'entrades i
tala a les taquilles del teatre
de Nrtvetats, d'onze a una i des
de les dues endavant, a les del
Reial Pollo Jockey Club.
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DE OGRAZON A CONAZON
Tl it. un quart d'onze, La
comedia en tres IICIVS, lit!
Jaeitil Denavente.
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T.porada d'isttu
Co in pa mi ma cArniell-draMti- /
tica dirigida per
Gregeri martinez Sierra
l'. procedent del 1eatre Eslava, .t.
de Madrid: primera 5
sett iu:

ate pros del Retal Polo Jodkey

merar. Estrena de Oil
EAOULPACLEI, drama per
Pouliine irederick; LA WO.
DIU:IQ PLACA, • per Mae
Murray i DAN al Powell, dar.
retes projeenions; represa
de 'EL TAATALUT, comMia
per' Charles Itav: UN CALE
UN nt.TRE CALB,
per Bobby Vernon, i PLA3TIOEAMA, la merave+lla eiheinalografica de la temporada. qIII• tothom ha d'admirar. .
MT: NOVETATS UNI.
1 VERBAL número 107.
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M• ni diumenge, darreres en
d.a t'esta/ de la companyia
Di az-Art:gas. 'liuda, a dos
t /Mtrts de cine. El botita pas
de embala EN agua miiagrata. La formo,,a eo..e.lia
en tres Ocies, de FAlix (MilMira. adaptació cast enana
I- por
Carleo de

Ai

• •Ainii, • diumenge, a dos

-ulla .sola sessió sonso enu-

Companyia de comedias
DIAZ-AIITIGA3
dirigida pe4 primer actor
'Kilos»! Luaz de la Nasa

Avui, diautenge, eomiat de la
rompanyat. Taroa, a tes qatttre.
Itudatities a dtms pessete. I.

Tofäron 3335 /4

cesa ~cura hiplc inter- ,

'quarts de cine de la larda,
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Companyia de sarsuela el primer actor Pe' z G3nuca .
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" !es enemi g a per a sempre mas.
Premiat a tetes les Eleosictorts
g d'lltgtene I reconegm& como el mlrer a tataments 1 atelms, /da- •
liOr anli-xmla del ludri. De venda
a les Iduletpals dtoguertes t, a
ga Casa DAR.GEEts, carne
/n'Ova, al clespatx .. Iiiputacii, 502,
de Sant Pau, 35
entre Alaban t Muntaner.
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La flexibiii:at ¡gran desenrrotllament de força, la seva durada i 1,1
economia en censum i el seu silenciós funcionarnent; encara
que treballi en les,condic'ons mes adverses són qualitats que va
demostrar el motor Knight durant la passada guerra mundial.
Els motors KniÉt són adaptats pels autömnibus de Londres,
Nova-York, Detroit i d'altres grans ciutats, així com per als lamosos constructors d'automòbils europ€us com Minerva, de Belgica; Panhard, Voisin, Mors, i altres de França, Daimier

d'Anglaterra; /Vircedes d'Alemanya; Sigmw, de Suïssa.
ti
1
~me.
enu., BEINEIZNINE11351.

•
r-

L, NiCf
118•Ilingfen

-94er

L A

e
inieneranuni

N

•

▪
•
▪

resent

del dinune 4

1 11caçal sarga classe forta 717 per 3`ü
PROPIA : PREU FIX: ENOROS 1 DETALL

91

91 91

1

fir

S REBAIXES A TOTES LES • SECCIQNS

4 .
, ,z
I

.e• '

4
J'e DI TAULA, LLENÇOLS, COIXINS, TOVALLOLES, BANOVES EN SEDA, SEDALINA I COTO, COBRETAULES, MOCADORS, DRAPS DE CUE '4
ASSORTIT
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