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ME MG DE MIME
cicle tempestuós no està acabat a Europa. No bi ha ara
llenes xäfecs de foc i de sang. Aré els núvols amenaçadors corre:, P I cel corn a navilis de lluita. Leon Daudet no para de
cridar: "La guerra ve, la guerra torna!" Assegura que és prérima la nova conflagració europea, provocad.: per Alemanya. En
un dale seus darrers articles de L'Act on Française" Daudet
tonta un diàleg que tingueren als passadissos de la Cambra de
epu1at3 de Frarça un chputat electe csquerrista i un ex-diputat menärquic, Joly, invàlid de l'exèrcit i candidat derrotat en
jes elecnons del d a 11 de mar,e: "Ja pots preparar enguany maeix).1 capot militar", digué l'invàlid al seu amic personal i eneeje preític. No creiem gaire en les prediccions per a un terme
art. Però ens adonem que les postes de sol, a les terres i a les
ears d'Europa, vermellegen s:nistrament.
L'home europeu sent les inquitude de l'oratge.. Dins les
¡mimes. la tempesta de la gran guerra no esta esvaïda. No ha
gribat a desfer-se la nuvo:ada. Hi ha clarianes. Veré això no és
l'estabilitat del bon temps, sitió l'angúnia del temps variable. I
e curiós de comprovar que aquesta impre3sió que ten an els homes cl'avui per instint els uns, per perspicacia intellectual els
linee. no els priva de posar la nota festiva de l'humor en els
apitels de la història que davant els nostres ulls es descabdeJlen.
Llegiu, per exemple, les ressenyes periodistiques dc la sesg ó d'obertura del nou Reichstag germànic. Aquesta seseiú fou en
grin i.ert un seguit d'escenes de sainet. Mentre el "Dalle' Mail"
pal;ra les seves sensacionals revelacions sobre els praparatius
eiEtars d'Alemanya i Lóon Daudet declara que ha rebut informes
tonfidencials que confirmen la voluntat béllica dels teutons, els
aiputat3 reunits a Berlín, oblidant per un moment la transandina d.:1 report Dawes, pronuncien frases de joiosa ironia,
riuen estrepitosament, miden, canten i fan grotesques burleries
de Carnaval.
Les notes humorístiques de la sessió inaugural del Reichstag demostren que els alemanys posseeixen tamW., de tant en
talt, el do de la ironia.C/al afegir, però, que aauesta cau sovint
e la degeneració apallassada. Quan es passava Ilista dels dipUlats. fou pronunciat un nom solemne: princep de Bu'ow. I un
fputat comunista s'exclama: "Només és el nebot!" Ja comprendran els nostres lectors que a continuad(' d'aquestes peralte va l'acota ció imprescindible: "Grans rialles".
Fine ad la ironia es discreta, moderada, espiritual, poi/1m
fr !latina. Després puja de to i s'enc .ja com aquests colora forts
ne tan p'auen als aLmanys. Cada vegada que hom anomenava
diputat de Baviera, els comunistes cridaven: " Ford!" Tothom
de reconèixer que aqtiest vocable no és parlamentari. Per?)
sabern que eis mote que no són parlamentaris, sonen molt
vint als Parlaments.
Tot • això no As res encara al costat de les ironies, els sareles i les injúries de qué fou ohject2 el general Ludendorff.
comunistes, una gran part deis qua l s acudiren a la sessió
aut una camisa negra fe:xiita abotonada fins al coll, havien
set damunt la taula del Raichstag un ram da finas tacat de
g. amb la targeta del famós m:litar. El diputat comunista
helem exhibia unes ulleres blaves, que oferí al general Luenderif, tot di:nt-li: "S:nyor Lindstroem (aquest era el fals
om que Ludendorff usa quan faai d'Alemanya després del SEU
acassat coi)). ací teniu les vostres tireacs, que 03 havrau deixat
Suecia". NO cal dir que cLisprls d'aquestes paraules ve l'acocid: ''Hilaritat general".
Ve't aci l'humor enmig de l'oratge. Ele presagis béllics apare:xen tossudament en el cel d'Europa. I ME ntrestant als hornee,
damunt la terra en cama momentània, dis paren les sagetes de
l'humor amb Ics mate:x:s mano que ahir disparaven els fusells
i que potser tornaran a disparar-loe demä.
•
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N COMENTARI INTERESSANT
Srgo,-> l'Intransifp-ant, la Premsa jaesa imprime:x cl mot "g,uerra".
*la uerne - diu que Azner;ca ja ho esHorn s'enganyava de creure
st Coolidgc inveaciblement
Johnson bill. El Govern
Ca:, Blanca, aquests darrers die3,
2.S mesures per a uria eXpe- mobilització industrial mino permetia naire de creurc
II :n agués ungut la intenció d'usar
teto.

A dreçava a les principals soctetats
rgrittes una circular presc:ivinttru , ar a punt per abandonar la
privada per començar la
ter/ material dr_ gurr.a. La
de les comandes eventuals
con y nisla aviat: es trae-a y a de
t• •-jec t.ils per a l'artilleria, de
de cartutxos de fusell,
7i per a aerop'ans. etc.
m'orla de les fab..iques res' ren al Govern q1.12 estaven
t‘Netic:ó de transformar Ilur produest,,ataMantent i moltes d'elles,
mndificaren, tense hacernbut l'ordre, l'utillatgc.
A ltea ord:e de mobilització inrial . de gran cstil, ha eetat ex
desig d'efectuar una ex--enfa
capac, de mostrar l'eficàcia
reg anització americana. Hi havia,
en s m-nys. entre els fets, ti/ sintune que no pedia escapar a ia
leacia japonesa.
sn Yor james Wittness, autor de
k, fa acostaments de data, molts
'"nt atics. I conclou:
bla que en aquest afer tan deliiititer:tat militar sita avançat a
t'rt de la diplomàcia. El reme-

de Tocarlo es preparava tot just
Ida / l'atenció del president Ccolid%re les conaeqüencies veas del
remigradd• que ja el Cayera
Estala Units experimentan el
heCiOnalltIli del lee agepitade
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desann. ment de
les petites nacions
vençudes en 1918

El

EL GOVERN BRITANIC CONVIDA LA SOCIETAT DU LES NACIONS A ASSUM:P. NE EL
CONTROL.
Segons comuniquen al "Matin", de
Ginebra estant, el Loasen de la Socetau de les Nacions, en la seva retnió
vincnt, que tnalrit lioc l'u de :uny,
s'ocupara probablemente de la qüestió da Ifossul. Huam assegurar i tot,
que el Govern britinie ha parlat ja a
la Societat de les Nacions de les seves diferénc:es amb Turquia.
part, el Gavera britanic ha
denumat al secretari general de la S,cietat de las Neceas. de posar a rurdre del dia de la inalst:xa scssió
Cansen l'examen de la situació del
Consell de la Societat dc les Nacions en relació als articles 159 del
Tractat de SaMt Germain, 543 del
Tractat de Trianon i 104 del Tractat
de Neully.
AtitieSts tres articles diuen que mentre el present Tractat restara en vigor, Austriaeillongr:a o Bulgaria es
comprometen a prestar-se á totes les
investigacions que el Cenasen de la
Societat de les Nacions. volant en majoria, judlcara necessàries.
En certs medis horn atribueix una
correlació entre la vis:ta del senyor
llenes a Londres i la demanda del Govern britinic. La Peti:a Entesa, havent manifestat alguna inWetud
propòsit dels armaments d'Austria,
d'Hongria i de Bulgaria, voldria fer
precisar els drets d'investigació del
Consell de la Societat de les Nacions.
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Wha passat una cosa que no passa
cada (Ea. En menys d'hora i Mitja, a
bord d'un eixerit Citroen, per motius
que no cal esbombar, he hagut de
presentar-me a casa de quatre fotògrafs, de quatre fotògrafs de reputació consolidada.
Els tres primers que he visitas—
un a la dreta de rEixampla, un altre
a resquerra i el tercer al mig—hatt
escoltat les meves explicacions amb
perfecta amabilitat; cinc Muuts han
bastat per arribar a un aeard.
Anava vers el quart fotógraf, Kornlila avall, ple d'un be,I opiimisme.
"Aquest g:emi dels fotógrafs—cm (lela
interierment—és un grem honorable i
simpàtic. Sembla que l'obligació dexkir a Ilurs clients t'indispensable
somnure, la paciencia amb que han
d'escoltar les observactous mes inesperades, la bona voluntat amb qué han
de Exar l'atenció dels Mimas bellogadissos, sembla que tot plegat—em
deia—arriba a crear-los una excepcional bonhomia."
Però, veien!, generalitzar Es sempre
imprudent. Arribo a casa del quart
fotògraf, pujo l'escala de marbre i
em trabo davant d'un petit escriptori
on una noia pren nota del meu desig
de parlar amb ramo de restabliment.
—A la sala!--dM la noia, amb un
graciós deix sudamerica. Una abra
noia se m'enduu cap a la sala. Sec.
Passa estona. A prop mcu, dues darnos discuteixen amb deu o dotze proves a la vista. Més crilla, una matrona examina m'A) parsimònia un grup
de familia i fa observacions, moltes
obscrvacions...
Surt rama. Ningú me l'ha preseatat, però té un encarcarament que tot
just pot tolerar-se a um amo. I diu:
—Galeria
Miro ple de curiositat per veure
que diantre pasta després traquesta invocació abstracta. No pasta res d'extraordinari. Al nom de galeria" respón un minyó de tipus i de posat corretas.
L'amo cm mira de cua d'ull i se'n
va. Passa mes estena. Ve un dependent i cm torna a dernanar l'objecte
dr la mera vista. El torno a explicar
tan be eran pase.
—Segui, segui.
Torno a sean. . Lamo reapareix i
parla amb volubilitat amb unes clients
revingudes. Se it separa uuu moment...
Es a dues passes de mi... M'aleo i
insinuo un moviment per començar la
meva explicació... Ell se n'adona, cm
fa senyal d'esperar i desapareix.
Dos minuts després torna a passar
com una exhalació. pronunciant nervirsamont una sentencia: "No en vull
saber res !... De concursos i d'exposicions, sin er vull saber res!'
De seguida entra el dependent i. vestint aquesta sentencia amb le3 robes
imprescindibles de redueaciä, Maconapanya amablement fats a la porta.

Aquest fotógraf no ha cstat gentil;
no, flocididament. Puix que jo cm mo.
lesto a pujar l'ecala de casa sera, ell
lk pocha molestar-se a conetdir-mn
cinc minuts d'audiència. Al capdavall
no anava a proposar-li cap cosa immo: • al ni desenraonada.
Jo em guardaré mol, de fer una
ganyota desagradable davant robjecfu del scnyor Tal perquè sé que el
clixé la recollirà asnh ffielitat, amb
implacable fidelitat.
Per que el senyor Tal ha comes la
imprudina de fer una ganyota
a,-;radable davant un periodista que,
ist fet, es tan sensible coas una placa fotografica i no menys exacte?
Caries Soldcmila

caç respecte als obrers cense reina , a despit de les prometences,
polser excessives. que havia fe/
el Parta del l'reinell durant
campanya electoral. Una PSMP-

mal intencionada es presenta a la Cambra deis Comuns,

ca

d e rnanant que ros rehaixada de
rent lliures esterlines la paga
olcol ministre dcl 'rrehall. co ya :I
cicslig per la soya innefivitat
aquest afee. El Censen (le ministres considere OUP la tal
proposierd tenia el eare e ler (l'un
vol de desconfianea al Govern.
Si era aprovada, el Ministeri
!savia de dimitir.
hie eonservadors estaven deridits a votar l'osmena. La sort
ded Gahinet derienn, dels
Iliberals. A prinrinis sie selmana, una gran part. d'aostest q PS

mostraven resells a votar l'esmena. es a dir. contra el GOvern. Però en tractar-se
(tuesta qiiestid. Mr. Asquith. tot
rensurant Itt enedunta dni 1_
nistre del Ten haff, 4Taar4 11UP
a mi norha lliheÑil f i
non mena d p orisrrosm. Probalamp en! Me. Lloyd Genera ne
•lo )1.r. Asi stivò exidien la SPV:1 ah-

PIS del metete mis

sóncia de la Cambra en aquells

mornents.
E l Govern 3laelln e abi ha sorti: d'anuest mal na e . Per,/ rontinte+ d i., s el 'ros de mal 'ami
jri ldat fa pae. Sor!, per a
que els Ilihernuis timen n'Os roe
neo els eonservadors a la C ele
orñximit d'etercirirs. Tot-brad('
indica que en r l(es d'una nova
dissolneló de la flambra. en InS
sessilents elecrions órnerals
Pula s'entaularia entre elsi treballistes i els conservaaors,
nuodant en (Jarree terme, i molt
por doasnla. Pls u ll i hirafs arKtif ats xric deis nitres dos per-

lita.
Si en
ruin o s

les PIPPPinils pie vigeneralit71 el succeit

Animan-lo rd a Glasgow traurien
mninrin els.• cons e rt r edors, ohlindrien ella frehallistes una
forttssima minoría i quedarien
redifits els Ilitteral g a un grun
molt poli!. Sur cf a Glasgow.
en p recie, quo la mustiar nart
dels electors (me anteriorment
havien vota) riel (emitida} Milineal . vetaren pe' ermservador,
ve i ent une entre aquest i el tre-

hallista . /savia el decidir-se la
Huila.
A. Rovira l Virgill

pausada:

"Nota del dia:
—Pero si es del dominio público-,
¡Por qué no dejarán que los periáciicos den la noticia?
—Hombre, por eso mismo. Porque
si todos lo sabemos no hay necesidad
de que nos lo digan."
ELS' f.-MISTES ITALIANS
Copien; d'un diari d'ahir:
"Nos han asegurado que un importante grupo de iascistas de la Colir
nia italiana se ha propuesto pedir que
les concedan el honor de custodiar el
Palacio Real durante la estancia de
los soberanos de su país en nuestra
ciudad."
LES CONFERENCIES DE
LA UNJO SOCIALISTA DE
CATALUNYA .4 OLOT SUSPESES.
El contandont nudillos d'Olot ha traMt'S át Centre Obver d'aquella cinta:,
ainb data del 27 d'aquest mes, un cscrit
del poro-nadar civil de Girona dicnt
que autoritsava la primera de les Oilfer.'ncies que cl Centre. Obrer
ergattitzat, encarregades a la "Unid
Socialista dc Cataluitya; aquesta confer?rieia. que anava a (arree del doctor
Janme Aitntack, slovia de donar el
dia 24.
En quan a les alicato confeHncies,
din l'escrit del Governador de Girona
las suspendo mientras no sea en español el anuncio o cartel y se den en
correcto idioma espafiol por los conferenciantes, y éstas remítanse a mi
aprobación previa las sintesis de cada
una de las conferencias a dar.
El Centre Obrer d'Olot i la "Unid
Socialista de Catalunya - , d'acord, han
stispi. s el ciclo de conferMcies.

Una reuni0

eintehectua s

Per aforo de solidaritat int(• Hectual sItitit reunit sola la
presideneia tut M. Segonis, professor a la Sorbona, assistit de
31. Abel Rey. el "Rapprochement
Lniversitaire". Assistiren els
professors MM. C. Riebet, Georges Renard, Camerlynk, Kergomard, Bougle, Chamard, Deaulavon, lierold. Delaeroix, Gleg„ entre molla d'al-

tres.
Es hacia de pronuneiar-se
—diu "Le Quotislien" —eontra
l'atemptat a la intelligencia que
suposa la supressió d'un fugar
ellee 1 ual.
Ida estat redactat

un missatge

El eanonge de la catedral de
Valencia i membre corresponent de Elnatitut d'Estudis Catalans, Josep Sanchis i Siyera,
continuant els seus estudis sobre els Borja, ha puhlicat un

treball titulat "El cardenal Rodrigo de Borja en Valencia"
("Boletín de la Real Academia
de la Historia", tom
quad. I). Continua el docte canonge valencin, dins aqueix estudi, la tasca de rmisici en la
biografia del Papa Alexandre
VI, tan encertadament, comen,:ada antb la tova monografia
"Algunos documentos y cartas

privadas que pertenecieron al
duque de Gandia don Juan de
Borja".
No te l'estudi que ens ocupa
aquella riquesa documental que
illustra el primer; no tenen els
documents aquella vida que
assaboriem, anys envera, en els
documents que pertanyeren al
segon duc de Gandia; no hi
viuen encara els altres grana
personatges de la familia del
Borja: Cesar, Luereria, Jorré.
Amb tot, cían aportació a la
biogratia crAkexandre

VI, ex -,

clusi yament, la nova publicacid del senyer Sanchís Siyera
es d'un indiscutible interés. 1)1 1
s'ha proposat de destruir el
que ell anomena les monstruositats del Borja legendari, i
substituir-les pels fets, bons
o dolents, del Borja histbrie.
Cal reconeixer que lis seva lasca va pel bon eami. Per molt
de temps, escriptors de toles
les tendezteics aeceplaven, sense crítica, gairebe tot elle que,
sobre et papa Mexandre, deien
les memòries, histäries secretes, eartes famillare, escruto

anònims, declaracions Venemigs acarnissats, testimonis
maldients de cortii-de saló, eptgrarnes procaeos, informes secrets dels agents diplomáties.

Els propis escriptors catelies
attaternalitzavett la tova mentórisas. N'hi ha prou amb dir que

Malst sur el qualificava de muestre, i que J. Marx, del qual el
"Cempendi d'Història ectlesiastira" serveix de text a molla
Eseminaris d'Espanya, el proelarnst "el suris iinnioral do la
seva epoca".

El senyor Sanchis Sivera fa
observar, s'ora un dels seus
punts de partida per a Eargumentació vindicativa. que fins
i la Id que Itoderie •de Borja no
y a pujar al tron pontifieal i
os y a mostrar inflexible euntra
els prevariendors, contra les
handositals di, Ruma, oonfta
vis innumerables rcielons ambiciosas. intrigants i eruels,
que foren reiluits per al nores; contra la política sagaç
de Carlos VIII de Franea i Ferran II de Nàpols, i contra alguns eardenals ensuperbits,
ssuc'tutIit'o de poderoses fami'Bes, sempre havta estat ponderada la seya activitat, enginy,
afabiiitstl i bon traele per a

tots els afees les va haver d'intervenir. Pur r compren(' l'O la
importe/tela i la transcendencia d'i aquests afers na'h' ha
pros' amb considerar que creerei Harg temps, entre altres
molts. el carree de vieeeaneeIler (le l'Església, i que pot esser eonsiderat cara el veritable
mentor dels (palme pontifexs
que el preeedirea en la Santa

Seta

HONGRIA

a ruina i la yergo.
nya d un esplèndid
gentil -home hongarès
I

HA PASSAT PER LA
CENSURA MILITAR

menaren %IR tutor, assignant-11 teme-

però els parees, del comte, irritats, no-

u.

CAMI
--

de simpatia.

Viena, 30. — Ha mort miserab:e
ment en un sanatori de Budapest 0510
de les figures Inés populars de raris•
merad.' magiar. el comtc Emmerich
Degenfeld, arruinat pel jure 1 per la
sera prodigalitat. De 6,3 auys d'edat,
el clmte Degenfeld lis estat el cobareris més famós d llenaría. De mica
en mica ha perdut jugant a les carretes i sobre cl cobertor veril una fortuna
immensa. Apassionat del teatro, quan
•una artista li plaia Ii enviiva invite
; diatament una carrossa plena de flota:
mies encarregà un tren especial per ter
amb amics i amigues una surtida a
Viena.
Fa un paren d'anys que Degenfeld
es cash amb EdIth Sugar, actriu joveniss:ena. El matrimoni era feliç,

AQUEST NUMERO

Política NOVES APORTACIONS A
LA HISTORIA DELS BORJA

CONTRA BIS TRAMITS
BUROCRATICS.
L'editorial del Diario de Barcelona
lis dedirat, amb el Mol de "Lo que
falta en Barcelona'',• a comentar MI
Coses o mig urhanitzar que hi ha a lo
En les darreres selmanes,
riostra cintat.
enunció parlamentaria deil GoAssensala els reineis per corregirvern Irehallista anglès cha fet
mes dificil. Els conservadors, ho en els següents termes:
eneoraljate pel resultat de les
"Todo esto ,podria realizarse, con
ubre-ions parrials, han perdut relativa facilidad, mediante la fuerza
la por st la celebració próxima
del ideal y la supresión de tramites
d'eletteions generals. I . aixe els burocráticos tan engorrosos como insi
útiles. • Corno en el espacio de pocas
ef"":teclflaYs
aig• tl e ,
.t ri. Ele bedas se urbanizó maravillosamente an
risls. (presos per l'actitud de trozo de la Gran Vía Diagonal ante
i ddls 5011S, rorreli- • la proximidad del viaje de los reyes;
gionaris. que (irriten despectiva. corno se ultimó, a tenor de la premura
es most EPSSPIltil S i ami) de- del tiempo, la habitación del Palacio
sitios de re yenja. Ara inaleix Ideal —sin faltar a leyes, ni reglasisa estat a itos dile de la Crisi. mentos—, asi podrían llevarse a cabo
A l'arreen hora. Mr. Asquilh ha las mejoras tan urgentemente rectafel recular els SPUM correligio- sisadas."
nario, que est oven, a punt sie doLA PREMSA, D'OLOT
nar Eassalt al novelas, i aquest
La prensa d'Olot ha pecha recluida
Isis sorlil imlemne del confliele.
Els tolegrames han explicat a elides tublicacitnts.
Fa poca IIICSOS rut sortien cine.
ja ol descislatisllament d'aquest
EL DOMINI PUBLIC
episodi interessant. L'oposició
aeusa el Oovern treballista de
Retallein de la sorda "Con el deno haver pres cap mesura efi- bido respeto" de El Noticiero, d'anit

n
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nalment la suma modesta de tres mitiran de corones. Per poder viure, el
comte comenci de vendre els objectes
de valor que posseia; després es feu
prestar diners pels amics, i quan aqucst
mitjà Ii falli el desgracie necessità
robar: cada segada que formava par:
de Iladregots hom trobava a mancar
sempre alguns portacigarretes.
Alguns vespres carera, el colme Dcgenfeld es trobasta amb la seva moler
i Ull Lanquer riquíssim en un tabarin.
De sobte, desaparegué un portacigar
retes tror del banquer ; tots els prescnts (oren escorcollats, menys u!
comte. L'endemà Tadvocat del banquer es dirigi a casa de Degenielcl,
demanant-li de restituir l'objecte precias. Abatudissim, el conste confessi
d'haver robas el portacigarretes.
cident ha estat conegut per tot Budapest, veient - se obligada la familia Degenfeld a fer internar el comte en
un sanatori.
Segons el nostre collega A Reggel,
el comte Degenteld, que en la sima
malauranea ha estat abandonat de tots
els amics, mentre la seas muller con-

tinua essent-li afectissima.
A propòsit de la passió del Inc a
la capital hongaresa, un diari fa notar

que a Budapest hom juga rada vespre
grog de mig m 1116 de franca Itti86011.

La

siluació

a Europa

Cl futur president del Cansen
frenaba ha fet deolaracions. Ha
dit quo ele nacionalistas alemanys no havien d'esperar concentena nl febles... Tambó declar quo constituirla el Govern
amb <denme del Bloc d'Esguarros. Es cross quo la majorla
del Govern seri de 70 vota.
Demä I demà pasaul es reuniran els soolalletes en Congreta nacional per (notar de
l'eventual oollaboraoló. El die 4
Hamlet pujari al Clovern.
Mentrestant continuen a SerUn loe negociacions per formar
Govern. Ele nacionals, cada oop
mds exigente, dimanan &Pa la
plaga del canceller I lee carteros
d'Afers Estrangers, Interior
Agricultura.

Essent l'objecte de l'estudi
que comenten' les estados de
Boderie de Borja a Valencia i
les secos relaeions amb atinen

reialme i aquella cititat, comença el senyor Sanchis Sivens per
traetar del naixement del futur
Sant Pare, taneant definitiva-

ment la diseussie (d'altea banda ja molt 1'm-hijita) sobre si
el cognom pateen de floderic
era Llaneol, i no Borja. Un ao_
cum'ent transcrit per l'autor
ens demostra que si Alexandre VI era Borja per la seva
mare Isabel, també he era pel
seu pare Jorré.
Ultra la discussió respecte
al son veritable enflora, n'hi
havia hagut també respecte al
lloc dic Ila seva naixença. Al-.
guns historiadors havien reclamat per si Valencia aquesta
distinele, si be la mejor part
eoncedien a :(ittiva. La darriera opinid ha prettagut, g el
•enyor Sanehis Sivera s'hi adEL NOU MINISTRE DE GRE- betel', transerivint integre el
paràgraf de l'historiador DiaCIA 'A MOSCOU
:ga on da reproduïda la inforMoscón, so.--El ministre de Gris' macid que fou feta a Xhtiva en
cia a Washington ha estat nomenat 'egos', de l'any 1493 it fi que
ministre plenipotenciari a Moneo.— :constds en l'avenir. que AlexanHayas.
dra., Vi III bavia nagiut 1 s'Al

•••n•••n•1~1.

'savia criat. En aquesta eurioasa informarle s'especifiquen,
detalladament, la plaça, la casa, tla cambra, l'hora i la data
en què va néixer- Roderic de
Borja. 111 consta fine el nom
de la dida i el nombre de cavalls que tenia el sets pare. Es
descriu el nadó, dient d'en que
era "'tarabilla", ai:eiS és, "mol .
renico" i "morrudet".
Itimidasnent el segueix el sea
nyor Sanehis Sivera en els anys
en que, protegit 1)01 seu oncle
Atrons (lo Borja (Calixt IIC,
estudia st Bolonya i gaudeix de
prebende.s i clirreea en atoan -u
dor, alinea a llama i a Valen.
da. Sixte IV el va tramelre f*.
Espanya cont a legal, amb fas; ...
cuitats .extraordinàries. Comp-s
(avis (manida un anys. La seva missid era dificilissiran,
perquè la peninsula es trobava
eä tu edat d'exacerbada agi.
Eren els temps d'Enrie
IV de Castella, del matrimont
de Ferran i Isabel, de la guera
ra de Catalunya contra Joan
II. Ultra la missió que duia
corn a legat (la croada contra
els tares), devia dur una mis.
sid diplomätica, pesqu è el
voleas intervenir en ols proble-t

mes polític. El rei Joan II d'A-)
ragú va afalagar-lo tant com
va poder, segurament per guanyar la seta aquiescencia al
matrimoni del seu fill Ferran.
ainb Isabel de Casteila. Però
la negativa del Papa a cuneedir la 'licencia que dispenses
Cito contraents del tercer grau
de consaguinitat, fa creure al
senyor Sanchis Sive'ra que Ro-a.
decir de Borja hauria de veure
amb mals ulls un semblant
trimoni: el seu influx damunt
del Sant Pare era massa ,fort

perque aquest desoís la seva
opinid, si la seva °Minó ha-s
gtsés estat favorable. Din el
docto canonge valencia que
Itoderie de Borja, oposant-se a
aquella transeendeutal unid, llagué de, Cedir st les sesee própies
conviceions, procurant st:xi, tal
segarla. que, en l'avenir, la in-

fluencia aragonesa fos mes,

Corta que la castellana, o re -,
cordant, Pol els', les injusticies
corneses amb el princep de Viana, i les que es cometiea amb

la princesa Joana de Ces:ella.
I és que, certamen!, vial de
lluay estant, el matrimuni dels
fular; Beis Católies . pot aparèixer davant d'alguns esperas
moderas anula manera molt
diversa de rom degué apares-,
Xer daVant d'alguns esperits
d'aquell temps. N'és prott esonegutla l,u Iiistbria a a pritiee-.
Sa Isabel destinada al priueep

de Viena, la persersiefe i fi d'a- qtlest malaurat prineep. les
intrigues politiquee que volt a -

rea l'entlae sle Fetran i Isabel;
les maquitiacions do quó fou
víctima la princesa Joana do
Castel!a, anomenada la Bel,

traneja; la nullitat del matrimeni, eontret recorren', fins
Ist publicacid d'una falsa butlla

de dispensació , de parcial u, i molts altres delalls annegridors de la política,que
ná ami) la titila dels 1*Í11.
C.1 n S

i ami) Hu y eleaariú

als

lroas d'Aragd i de Castella, respeetkantent. Tot ajad degué ésser eatisa que recto esperits
enlairats volgueSsin oposar- se

a la realitzadó d'una unid
semblant.
Eis els capitols. suecessius
presenta el senyor Sanchís Sivera l'arribada i estada de Boa
derie de Borja a Valencia, eis
obsequis de. que Iou objecte i
sinocte mie fii presidí. Traduetx
Hati a l'espanyol el grandiehsqiiont diseurs que hl va
pronunciar. El segueix en el
seu viatge a Catalunya, .11avors
que va volee parlamentar, rom
a mesh de pau, amb ele barres
lonins assetjats per *loan II,
i aquesls no el volgueren

ni

raro ni escoltar.
En tots els capitols mostra
eI senyor Sanchis Sivera una
ben Olida erudició i en tota
aporta mires dades que enri-)
queixen la biografía d'Alexana
tire VI. Sols dos perills entre -u
‘ciem per a l'acompliment perfet de l'obra empresa pel senyor Sandale: que, per reacció
contra les calúmnies, no vota
gui dur masera Iluny la vindicació del papa Borja; que, pee
congraciar-se amb les corpo.4
raciona que , li editen aqueslil •
estudie, no li atribueixt HM.
(intenta massa definits respee.e•
le a una enUtat estatal que ne
exiatla encare.
Llega

ti.
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6875
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1.
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.
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12905
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31'66
7'33
2'36

beunubs. .
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1.1111INNI . •
polar*
Pese erran!
Reta • .
P. de Montev1.
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7040
0920
.5960

'1041
6s:30
5675
16'55
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Nova Yaek
ranea
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Espanya
Portugal
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Noruega

43043
8090
.9600
0837
14446
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J1517
05655
3112
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10300
307500
14750
4112
4737
2980
1112
3980
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Praga
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buenos Aires
l'alparals)

1711921599 . • •
7050
A mn rt1•44204 4% •
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A mortttreht*
t'70
batanar •
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Rime d'Espiten. . 57000
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P0n " Fe!, Rin M ete 47'00
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14200
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ti tle..
o'15
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W ALORS

G an Cale COLOMB

CONAT DINCENDI A L'IRIS
PARK
A la nit d'abans d'ahir al cinema
Iris Park es va incendiar un tros
pellicula. El públic s'espanta i es precipita vers les portes late:ails, caient
alguns espectadors dins ditna rasa
Gketa..

De .resultes de les caigudes resultaren diversos contusos: L'obrer Ricard Puig Fecharle. de 44 anys, soltar,
solter, hahitant al carece del Progrés,
número 8, phr.er, primera, resuità amb
la fractura de la ala dreta. Després
de curat al dispensari, ingressà a
piad Clínic.

"

"

Avuila venda
P"

KITTY

ACCIDENTS
Al pas a nivell dels carrers d'Aragó
1 Urgell, va caure la noia Consol Mas tret Tresserres, causant-se una Lanilla a la regió occipital.
- Pasquala Gonzalez Ayra, del
carrer de Santa Clara de la Barcelonesa, catana planxant la ro ya i va
tirar la planxa al paseador Salvador
Peris Vidal, que li reboti al front,
causant-li una ferida contusa.
- Al carrer de Neopatria, en un
tnagatzem de palla i aufals, es cala
foc. Hi acudiren els bombers, apagant-lo de seguida. Les pèrdues pugen
• unes 5,090 pessetes.
- A la platja de l'Arsenal. Vicent Martin va caure a la mar i s'ofegin. La salvaren el sereno de l'Argel!, Josep Justino Arnús, i Candid
'lila/Wat Peralta. portant-la al dis .

CONCERT PER LA BANDA
.MUNICIPAL
I,a Banda Municipal, dirigida val
mestre Lainote sie Grignon, (1.mara
amicus atan, a tal quart d'onza de
la nit, a la plaça del Rei, executant
el següent programa:
Primrra part: "Lecnera". ntiniero 3,
obertura, Beethoven; "RapsOclia hongaresa", núm. 13. Liszt ; "L'aprenent
de bruixot", saltara°, Dukas.
Segona part: "Dansa deis vels",
de "Salomé". Strauss: Scharzo sobre
un tema popular. Lamote da Grignon:
"La Walkyria", selecció, i "Tannhaaser", obertura, lVagner.
No s'executara cap obra foca de
programa.
ist
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Portugal
StrAela '
g uissa .
Argentina
Brasil
récia
Noruego
Dinamarea
Itertin
Viena

Itunianta .

Moneda or Auons .
" Isabel.
unses .
" peluca.
8425
" trancas.
1330
mares.
"
notara

614

34050

1017%
Tramo/1 prererents . . . ( 26'00
O. aletrop. ()%. . . . • 08'25
s. T. Barcelona 0% . . . 10075
C. E. C0101111Zaeló 8% . . 9375
.

lüllol

Seo

Setembre

sin

Desembre
Mari:
Mala

Hotel Bitz 7%. . . . .

Untó Salinera d'Espanya. .

Y

UNA FAMILIA AGRESSORA
'Martí Masaire va denunciar a la
nonata que al carrer sIc Castellnou
va esses agredit per Pau Robert,
l'esposa d'aquest, dos cunyats, el sogre i, per si no aren preus, per un
amic de la familia anomenat Rairct.
DETENCIONS
Els agents de policía ele la brig
aspecial han detingut a Francesa Ve
lis Cortes, que cotana reclamas per
rautoritat militar; a Erancasc :la la
Fe Fontands (a) "El Bicho", reciamat pel jutjat com a suposat autor de
l'assassinat frustrat de Baptista Belträn el dia 29 d'abril de rally passat,
al carrer de Vallaspir, i a Heribert
Valls A s tor (a) "Gravas", acusas d'esser Fauna- sIc l'assassinat de Joan Ibas
Mollet i (Ma yar causat lesians gratis
a Salvador Sana el dia 16 de maig
1923, 2.1 carrer ric la Iguntanya.

Durant uns registres, la policía
ha detitigut a Vicens Silvestre Salas
i Joaquim Maten Pérez, als quals sels
trataren reravers carregits sense tenir Ilicencia d'armes.
- A instancias de Francesa RUIZ,
estat detingut Enric Hernändez i
("astille. cl qual ha Col dl reconegnt
primer cona un d'As autors (le l'estatal/
de 300 pessetes, que li feren a: carrer
- 11.1 estat dctingut Josep Gonzalez Iniasta. el qual portava un tub de
come que lamia pres de l'estació del
Nord.
- Per sospites fon detingut Ermersino Castro García, que eslava reclamas per diversos jutjats.

Colla ALBERT: no fan calor
BARALLES
Al carrer del Teulat (P. N.) es barallaren el matrimoni Rosa Cantos i
Didae Carda. Ella resultä («ida ansia

arrencament de peil da la regid dorsal.
- Als carrers de Portbou i Casta11à es harallaron Nlargarida Simó i 'st
seu marit Ventura Sarna Aquest
agafà pels cubas i arrancis pell i tot
a la seva dona. i aquesta mossegà l'avantbraç al sett marit.
- Al carrer Baje de Sant Pere es
1).1ra:farol dos promesos. i ella, Renuci Ilifet, resulta anda ferides al braç
emparre que li causa ell, Vicens Gairló.
- Al fons de Sant Marti (Sant
Andreu) en una barraca In llague batalles entre Jeaquana Azul Rada miez
i Joaquima Sagdisuàss, resultant andaduas une) erosions i esgarrapacles
la cara, clatell i avambrae (lret.
Conoce

ITT
-NOTA MILITAR

y

Bit, un dieri d'ahin

GAFES
llosa York
Disponible
99'35 Se t embre
95'50
83'00 octubre
G7'00 Noveriane
Pasembre.

Tases

Tanca anterior. . . .
...„
loso Obertura
5500 :s eguir telegrama . . .
12;4

t 1- rs
t trf,
1511

"Ami, ni ttiU dz pasJar n lilluns que
ve a situació de reserva el tincan general scuyor Joaquim Milans del Bosch,
s'assegura que seré noni.eut presidant
del Consell Supaern de Guarra i Marina, tornant a la Jefatura de l'Estat
Major Central, el calina general senyor duc de Rubi.
El general Barrera. el qual aseendirá al cama superior immadiat reglamentariammt, ser à segurament
inenat amb carácter efectiu capita general d'aquesta regió, el n ‚sisal carrac
d,empenya des del 15 de seta/ubre
últim.
S'afegeix que :mira a la Casa Militar del rei i a la comandancia ganaral d'alabarders el tinent general
marques de Cavalcanti.
!al general Cabanellas. recentment
aseendit a divisional- 5, se li con fiará
un comandament a l'Africa."
CARNET DEL CENTRE EXCURSIONISTA RODnION PER Al,
MES DE JUNY
Dia primer, sortida a les platges del
BeSús; elles 8 i 9. s'e:xtuaran Mies
excarsions: Al Pireneta-Ribes, Gorges del Fresser, Ccma de Vaca. ascansió al Torrenati'.es, par la l'out ticera. tornant a Ribes rer Roa da :a
da la Font alba i
Fita, ' si '55
Bergada.--La Baalls,
Carallis.
lada, Porten de l'Ove:lar. sah de \llada. serra Santuar, de !a
Quar, La Sislissa, iont de les Teixonerag, Collat Foja. Miaus i Saat Quir_
ze de lIcsOra dia 12, Junta general
extraordinaria da la So'á fotografic:I; dia 55, Excursió a Pretina de
Mar. Vilassar de Dalt, Dolinso de
Can Boquee Serra de les Coves i
Monten/lid; 'Ea 22, surtida a les plat'
ges ile G;Irraf i Vallcirca; dia fu, projecció d'un escollit apee de positius
de les Serres de Quoralt i Rasos da
l'afilara, a carrec del consoci . Josep
Eorit ; da 29, Excursió a SJICa Cr1stina, Blanes. Castell de San: joati i
platja de Sama Cristina.
Coila ALBERT: no s entornen
La Societat dEstudis Económics
recorda als socis qua lama, diummgs,
a dos quarts de dotan, clainara Junta
general reg'amantaria per a la renovació de la Junta directiva.
L'AGRUPACIO FOTOCRAFICA
CATALUNYA
L'Agrupació Ereografica de Catalunya celebrará Junta Fulera/ extraordinaria al Teatra de l'Esquerra sle
xampla (carrer cl'Aribau. 21) el 'Bu 5
prt
de junr, a les den de la V ,tra
mera convocatória. i a dos manis
segont, per elegir Junta cinctina.

RESTAURANT ROYAL
Saló do Te
tada dia te dan‘ant. de 5 a don
quarts de S. i dinar a l'ame r i(ama, de 9 a II.
L'Eshart de Dansaires" Sant .foadi"
del Casino de Sins celeba.o.a den*
diumenge, a les onze del niat', la seca
festa inaugural. dansant a la pina de
l'església de Sans. Ultra una audició
de sardanes, a chame de la Cobla
&altura, setze paran bailaran el el,

INSTITUT DE CULTURA I BIBLIOTECA POPLI.AR DE LA
DON A
Secció Perimment d'Educa:id i Instrucció. - Anda mol:11'de celebrar-sa
un conccrt a la mateixa hora. se suprimiran diumenge la rifa de figurins
i la Conversa instructiva. Dissabte,
dia 7, finiran its classes generals.
Scrciö Yerman:ni n 1,-. Biblioteca Cfr..
eulant i Pnblica. Diumenge. a les

(alza del mati, a la Sala .Alontserrat
l'ataos i Rahrll En Manuel Folch i
Torres Ilegira alguna de les seres millora poesies.
Sceci<i Permanent i1 Rchiyió i
-Diumange, a les sane missa rasada
de Comunió. Sera aplicada en sufragi de l'anima d'En Josep Eatrau
Torras, proiessor qua fou de
- Començarà de practicar-se el
mes dcl Sagrat Cte. Divendres,
dia 6. a (1,.; quarts de vuit. missa de
Cinnunió amb plática. Exercicis propis del primer alivendrcs.
Sirria Per111:111. in 1•Organzlz1cit,
l'ropayanda. -- Per ran deis examans,
queda suprimida la visita al Casal tins
a neu avis.
Secció Pernmhent de Cerininnial
Pestes. - Diumanga, a dos (n'avis de
cinc . de la tarda, concart per les professore:, i a:umnes del Conservatori de
la * Infanta Isabel. dirigit per la sanyora Labol de La Calle. Execució
dal "lintret Rococó" .(epoca 178. )1
ami) l collaboració de la senyoreta
••
Callao.
•

• •

l_licó de rujan popnlar
Mies feill erS , de aun a nou del matit

Mista de la setmana:
Dilluns. ous "Princesa M'ala": dimarts. Hita a la "Sant Honoras"; dimecres, galintina a la "casolana-;
dijous, carabassons a la "bohemiana-;
divendres. mermelada dalbercocs i
tnadnixes; dissabte. platans al/lb merenga.
Nota. - Poelen assistir a aguaste.;
lliçons sotas les que ho desitgin, tant
si són com no sbeies de l'Institut. sutisferd 5) .25 ptes. per un tiquet que
seis llitsra rá abans d'entrar a c'asse.
Cda ALBERT: (ndestructlbles

LA UNIO INDUSTRIAL
METAL.LURGICA
I.a Unió Industrial Metallt'n-gica fa
avinent als socio qtle v111gui , 1 concArrer a la inniguració de la V Fira
Oficial de Mostres. qua tindra ;loe en
la tarda d'avni, en , poden pase ir per
les oficinas de l'emitas (pi tea de Pa'
lau, 16) a recullir liuvitació deguda.
GRUP F.XCURSIONISTA
DE L'ORFE() DE SANS
Aquest grup efectuara una excursió
travessia a Sant Llacene de 31.4
el. el seg üent itinerari: Terrassa.
Cavan ' Bernal, Can Pohla, Coces del
Ron Pastor, Fralc. Font del Saiic. La
Mot a, Cava del Drac, Els bbits, Font
Flabla. Tocó de lentcau, Cova Cimanga, Font del Llor, Sant Feliu del
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JOIES, VERITABLE °CASI°
I objectes usats do totes alasses. Preu fix. Tallers. núm. 41.
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malg
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Stars;

pie "Ball de les gitanas", do! Valles.
Aquest .E.shart, gratine-atiene eles"
Sil de bailar sardanes dimarts i divendres, a dos quarts de nou de la MI..

LIVERPOOL
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ACCIDENTS DE TP.AMVIA
Santa davui: Festa de Nostra DoEn balear d'un trame en rnarxa,
na, mitjancera da-tattes les gracias i
Reina de:teptsaelsSants. ,al carrer de Sans, va caure Malcior
Torrabadella Costa i es fracturà
mar esquerre,
contusions i crosions
NOTA NECROLOG1CA
a diverses parts del Ces.
-A la plaça de Catalunya un tramENTERRAMENTS PER AVUI via topa ainh un auto, trencant-li el
'"•
MATI
para fasse.
Dolors Escrich Gimeno, de 34
anys, Ronda de Sant Pau, 51, al cememiri Neu. A les deu.
Dolors'Idondorte Estrada, de 15
r
dies. Näpcds, 277, al cementiri Non.
Restaurant, Billars. Tresillo
A les vuit.
Rosa Codina Costa, de 3 anys i
mig, Hospital Clinic, al cementiri
CONCENTi 8111 NET
Nou. A les deu.
Saló per a banquets
Pérez
Vicario,
de
43
anys,
Rogeli
Propieta1. HOTEL Lt 11.15114,
Hospital Clinic, al cementiri Nou.
i n'a
&wiei a ..1
A las den.
Direeeió: Rapas
Manuela Morella Ribas, de 18
anys, Caldeo, 2, al camentiri Nou. A
les deu.
La Federació d'L:itraniarins. QueManuel Blasco Balaguer, de 4
viures i Sirnilars i el Cercle del niaanys i mig. Elisis, 9 , al camentiri
teix nom recornancn it tots els seus
Nou. A las deu.
Angel! Steinko Ferrer, de 5 me- associats que assisteixin al miting orsas, Muntaner, 139, al cemantiri ganitzat per la Delegació de la Confederació Gremial Espanyola refeNota A las vais.
rent a la perlIongació del Reial deTARDA
Manuela Vileila Vidal, de 74 anys, cret sobre llogtters i per al reconeiMarian Aguiló, 14, al cernentiri de xement de la propietat industrial, el
qual se celebrara densa, diumenge,
Sant Andreu. A les tres.
día primer de juny, a les deu del etaMagdalena Coma Cabanyach,
63 anys, Verdi, roS, al cementiri de ti, al teatre Goya, parlant, entre altres oradors, el secretari general i
Sant Gervasi. „A les tmatre.
Mercè Argiles Rosal, de 2 anys, advocat assessor d'aquelles entitats,
En Josep Castany Gelats.
18, al cementiri Nou.

Llvgist

Espanya .
Holanda .
11511a
Nona Ion(

CANVI DE von
83
85150
203

2310
5640
2634u
72250
11435
19335

NO INSCRITS EN LA COTITZACIO
OFICIAL DE BARCELONA

GASETA BARCELONINA

Un non-nat femeni, Sors, 44, al
cernentiri Nov.
Jaume Tubert Cirici, de 6 mesos,
Sant Vicens, 26, al cernentiri Vell.
A les cinc.
Enric Sala Comes, de 28 anys,
Santa Crea, 1, al ccinentiri Nou. A
les tres.
Joan HelIM Ruiz, de 15 mesos,
Migdia. 14. al cementiri Nou.
Enric Grau Ferran, de 27 anys,
Sant Joan de Malta. 47. A. las tres.
FU NERA L S
Na Dole,rs Guasch i Oliveras de
Batne. Morí el dia 21, a l'edal
28 ames. Avr,i, a les dese (m'erais
l'esgleaia de la Casa de Caritas.
Na Josefina Gurguí Carnpmany.
Mori el dia 7, a l'edat de 13 anys,.
Avui se celebren els funerals a Tesglesia- add Nostra Dona de Poni la (Diagonal, 450), a dos quarts
d'onza.
Na Carme Marial Padris, vídua de
Joan Gemís. Mue.uiL4ia 27. Avui,
deu a detze, inisses a l'altar del Santissim, a la parrequia cle Sala Jaume.
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7055
7045
esas 68.55
131

CORSA DE PAR!,

BORSE DE RIADRIO

Divises ettrangeres
Tafle

DEL DIA 29 DE MAIG DE 1 924

0111.10ACIONII
I f ERROCADRILe
blp. 3%, 61'85
62'50
•
2.. "
65•00
•
"
S.. •
61'50
•
"
1.• "
65'25
"
5.. •
"
0135
Pamplona.
Priorltal
7700
556•30
loan .
100'25
!lord 6%. .
84'25*
A Isasuare.
.
6485
Almaneee Ad134.
05'35
Valen. 1 1/2 %
Asturles 1. •64'50
"
.
a,'.
•
6325
M. Z. A. A 5%
5150
•
B 4 1/2% 7665
•
7000
C1 %
"
4%
6875
•
EA 1/2% 7685*
4' 5%
•
se.•50
66%
•
10150
"
ti,
.
94'75
•
1

Nora

•

"

"

2.'.

oreases nx 3%
• ,Ae*rea 5%

7375

74am•

62'50*
89-7.0•
di 4%
29'85
V.
30•33
tr.dali.:5 1%.
'10 0
-, eculatar, 4 5.
6700
7 Gral. 1 ram. S% 79'50
"
"
5%Vi'75'
anuales BE6 5% 8075.
..73'00
St. Aun. 4% 74.iin
"

r inirta•larlia. 6%. tosTo.)

Fer. Catalunya 5% 9525
Fer. 5 ataltinva 6% 105'75
" Catalans 1919 10075
•
"
1232 10585
" Cremallera. . lo '00
AIGUA GAS I ELECTFUCITAT
C. 0. d'E. 1953 5% ,"".
" " " 192 5 e 95'85
Unid EleetrIca 6% 9375
Monea Barna 5% 87'50'
6 0 % • . 101'00
Caut a - ( L; 4 4/2% 7:-.I1)
ea Gas ItiU,/2% 7i;•::.•
i Eles. \ 1,„, 6% 07,90
4)?1,0
tnergla 5%. . . 83.50
94 .s
•
Boris 6% 9250
S. P. F. Mot. 6% 63'50
,. ., -‚ Bone 7% 600
'0
U.
,'"A. EWei. 5%. , 101'00•
,.0%. . 100'80
e. Fit,. I. Elet. 6% 70'.,') '
C. 56111. Elet, 6% 45'00
l • reise. Po oil 6% 05'54
tic3LIGAGIONS DIVENSES
rransatlannea 4 1., . n ,410
5% 1505'00
•
6% :10135
i'r g ells van. . .5 6150*
i
Ce.
,
,
,, 1505•ee•
56
521a
..7% . . d 192.5511'
P d'Obres
. 4 1/2% 85.00*
:
-.5% . . 83'25.
6% . . 94'555
"
carro. Ber g, 4 1 /I 13325•
Con s t. 1 pavs. 6 % 0205'
.
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Colonia 510,41 o *ti 65'50
51. de P. de S. 7% na os

Recó. Castellar dal i Sabade:i.
Lloc de re und: l'estatge de l'Orieú.
a la una del mati.
Vetllant per la germanor dels excursionistas, aquesta excursió es l'ara
juntament amb ei Centre Excursionista
Per pros,s rvar leo robos contra les arnes, useu els saes
guarilarroba de papel'. Vegeu
l'anunei amb iMustració del
sae.
Ab: r a :a tarda deuen haver embarca s amh el corren dc lalálaga
els seldats catalans dals batallons
Vergara, qu trt de sapadors i
Asia, cine estaren acollits als heneficis del capiN. XX de la Ilei de Reclutamcnt, pagant erloo ú 2.(mo pessetes. i eran a l'Airica das del setemEre de 1922. i en filas des del n.)vambre da ti.. ;,21. St- rnbla que arribaran dilluns • vinant amb el corren de
Valencia.

RELLOTGE

ELECTION
t:
r
14 nr2

XifI CTA 's.

DL L'ENCURSIO A LA
COSTA BRAVA
A vui. dissalue, tinaja el termini
dinscripciú per a l'excursió que. el
Centre Excursionista de Catalunya organitza vers la nostra famosa COSta
Brava i que promat veure's animadissima per les inscripcns rebudas
fins a la data. En els nobles on es
desembarcara, i en especial a Sara
Feliu de Guixols i Port Vendres, saben; que es preparen fastas en otesemil chi expedicionaris. D'aquí a pocs
(Has donarem el programa deiinitin amb
les hores de permanencia a cada poNació. Des de L'Escala es (ara la
visita a les excavacions d'EntpUri..s,
tornant-se sagnilament al vaixell per
seguir cap a Cadiquès i Port-Vendres.
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Trionti un automObil atropella el noi
Josep ArbeSes Rfu5 iIi catesa arosions a la cara i equimosi a les par-

pelles.
- IAl carrer de Ferran, cantonada
a Avinyó, un autor/nihil agafà el noi
Josep de Cabo Vives, cauaant-li lesions a una cama.
carrer de Paris (Gracia) un
carro agaiä a Maria Lacambra Andaluz, causant-li erosions al cap.
!

A

FINACHECA

EXPOSICIO ERIZA
Entrada :hure

TC'RO PAR.K.
Després de no poques gestiono,
ha aconseguit la direcciO daquests
esplendiels jardins, prorrogar el contracta de - Els campions de l'aire",
la sensacional a tracen> que procedent
del Circ Busch i tic{ Park d'Atraccions de Berlín actua des de fa cinc
dics al nostre popular iiarc. A cada
una de les sa y as exhibicions rentoció produida ha estat mes intensa,
el nostre onblic, com tots als que
l'han aplaudit, ha quedas admira: davailt la ,:mg (recia, el valor sense
sidi i la brillantor dels treballs (eta
1 .ar " Els campions de l'aire" zimb
una senzillesa i netedat extraordinarias.
Abir, a l'escenari en plena natura traquests deliciosos ¡ardí/1s. cada
dia mes concorregm. debuta "Mr.
Odeo, Le cochon combine". Es tina
ingenua atracció, plena (le gracia.
erotasaament cómica. que Km les delicias de la gent menuda i tambe
de la gent grast, que rigneren de tot
cor en presenciar les n,ii i una co/incitas. de -1.e coelnal comiqua-.
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RAMBLA DEL CENTRE, NUM. 1
Dedal del Gran Teatro de n 1.,c1J
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Negocieni tots
cupons vencirnent
1 (le juny \-ineuti
....nn.'
_elII NIMIO
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Babó
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ALEWE. MATIRJ

Fanmeanz:

Sanatori de EA-ma I
Bronqu I i s. Gima gr..
Nota
!ele f
Xalets
giies completa. Inform,“:
ft)
did„el airl o ;!S:51;iti.ta;itAa.na,
d•dddd.

Ge' e' S e g
tos, Wers,
N,dis modcls. La
barata

Ira.
sts, E tc.
esse. .:'.t9

ISIDRE FONT

JOIERIA,
APGENTEFIA
1 REILLOTGERIA
AW.OIliNirdaS
Placa Saeta Anna, núm. 7

Coildeforns
J.Tricot
i Sweters seda
SALMERON, 09
A 1,A1n1 A
Al carrer de Pece Camps es baralln
inatrinioni aun, una colla de rellogats, arniant-se un aldarnll aun:,
trencadissa sIe vidre. cops, crits i
amenaces que va produir una alarma
a la barriada que De
Sort que els bous guardias urbans
s'hi presentaren astil, la bona inteneb% da posar pau i aconseguir que la
sang no arribes al riu.
ATROPELLS
Al carrar de la Creo Coberta, davant el de Sant Roe, iin
atropella a Vicens Hacer Sanchez i
li causa fractura i contusions a la
rna i cuixa esquerres i commoció cerebral.
- Al pasnatge Comercial i passeig
de la Indústria un autonióbil atropellä. a Francesa Noguera Aurej6,
causant-li fractura de la cuitas esquerra.

f-

Ala carrers de Pere IV i del

reke
6 czlindros
NINGUNO 05 NAVOR 4/5•Iscacelort

S R.0

19upria. 293

54, nonds. de Sant Pera, 54
n dav a nt del carece Gtranai
.5.55990.
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VALORS-CUPONS -

GIRS CANV1

Negociem tots eis cupos
venciment .1

de juny

e-
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de maig de 19 2 1 1 ,_

LA PUBLMITAT

——

anunciant que desisteix del seu 'sierpe a conseqiiincia de la situació

LES REPARACIONS

18 ilota de la C, tiffildin-

iell de

tic

sohrg

el coileol

1 Els Comuns rebut-

TIGA BANDERA
Berlín, 30—Els populistes han presentar una meció sollicitatit el restabliment de la bandera imperial.—
' Havas.

gen la ocié de
censura dels con-

aflY-

eantesta que cl govean
Pich dirigí ami) data 31
:jr , ' a la nota de la Confembarvadors del n ha 5
• -, traetava de !a Me_ .eral reclamada pels
, s cine categories de
parlava la nota col29 de setembre de
• toca a la inspeceid
▪ gover,1 le Roieh.
ir° r le aliats ja 110 estan
ni cata-a-dais per
-la, tol a vegada que
:Hons de desarmade considerar-se ter.
i que es a la Societat
Na-Ins a qui correspon
iital investigació, je
a 'Partido 213 'DI
▪ Versalles,
a les cinc categoi sueel g c, %ern del Roth
la idea que les opera. de control s'electuin
'ent acord amb Merann'estigui onearregat
mo diferent de raeasir't de control 1 collanloritat de la So-

Nacions.
aporta's per
contesten els
ils dient que el goIPich s'equivoca recabas!. jurMic de les
Ir la part einTracia! de Versalles,
ire frr que la Socsi nane intervingui en
del desarrnament.
formitat als termes
Tractat, els abate maltla Comissiti interaliada
ntrol fins al dia que queintegralment les
1;lAs referents al desarma211ments

icil es sostenir que agitesflcions estan avui dia
arte eo que afirma el
s igui que els aliats
., gut que Alemanya
-'et les obligacions
.71 P" Ii pertocavon
reepeV) de les cinc

quedava pendent
•;,; :mportant.
araeinfls fetes a la
t: a dols Comuns no indide cap manera que Alea hagi con/piad les seves
.as de desarmament.
• :. a part el 29 de maig
,pian els aliats
estaven disposats
rt• ame a la missió encar, la Comissió de con_

determinades condiestava ni niolt menys
pensament la creen. desarmament
gliés aleshores con,
e andicid general de la
• tva la nota dele alials
mart:. do 1024, no Id

.r que li atribueix el
.1 Reich.
.da per Alemanya la- proposició 11 ,• la no-. de setembre de 1923

la Comissió de coninipossihilitat (Yacaliats quedaven an-da
retirar aquesta ofer-

Dair-Se

ho varen fer: pel contrari,

aeuesta oferta, però en reimalt natural que suboreu mantenimcnt a una conc; varen soler donar-se
e de l'estar militar d'Alemanya,
havia estar investigat des
anys.
' r va noms de comprovar
il lá d'aquesta investigació si Atea, e3 trobava des del punt de vista
' t en condicions que justifiquesrnanteniment de la dita aranpreposició.
`0ierte que perseguien els aliats
` cabg r el més aviat possible amb
i aquestes investigacions
e cnsi s tit en una série de vigil e no haurien durar més de

quatre mesas. amb la condició de no
topar amb cap o'ostruceia.
En ro que es refereix a les cinc •
categeries, el Cerera del Reiche suggereix la idea de confiar l'execueió de
les rnateixes a un organisme di ferent
de la comissió de control.
Els aliats varen haver d'indicar anterierrnent que estareu disposats a tenir en comiste acuesta desigs del Reich
i afirmaren el propòsit de reduir cls
efectius de la Comissid ele control, en
arribar al terme de la inspecció general gerd no prescindiran d'un organische prerist pei Tractat de Versaller
i la composició del gual respen al carácter tecnic de la missi6 que li cstä
encona:nada.
El Reich no está autoritzat per sostenir la necessitat d'una intelligénera
arrib Alemanya per al control de les
cine categories; si el Reich está obligat a avenir-se a les investigacions
de la Comissa3 interaliada. ell sol en
té la culpa i la respensabilitat, per
fer opcsició sistematica al control. 41
La qüestió de 'l'acaban/cm ('aquest
está subordinar a una o altra de les
duce solucions següents:
O bé s'avindrà cl Reich a la inspecció demanada pere aliats després,
despres de la qual si resultessin satisfaciáries les investigacions quedarice limitades les cinc categories. o bé
persistirá el Reich en rebutjar l'oferta
dels aliats.
En el primer cas, aquests procediran amb rapidesa a terminar la inspecció general i a reduir progressivament i sensiblement la Comissió de
Control.
En el segon cas. els aliats exigiran
l'extricta aplicació de les clàusules del,
Tractat (le Veroalles. mantenint la Comissió de control ibis el momear que
es doni compte als aliats que totes les
estipulacions del Tractat han quedat
satisfeter pez: complet.
La situació actual no pot prolongar.
se , i, en conseqüencia, els aliats compten amb qué el Govern del Reich
jara cárree de l'interès general gut
hi ha en resoldre aquesta
La Conferencia d'embaixadors acá,
ha dient:
"No cal ruhratllar la importància de
semblant resultar, el gual contribuir:la
apressar l'arribada d'aquesta hora del
compliment deiinitiu que el Reich declara dcsitjar i que els aliats desitgen tant. si més no, com
AMB MOTU!' DE LA FESTA DE
CASCF.NSIO ES VAN SUSPENDRE OFICIALMENT LES
NEGOCIACIONS PER A LA
NOH GO FORMACIO
VER
Berlín, 3o.—Amb niatiu de la ¡esta de l'Ascensii'a les ncgociacions
relatives a la formació del nou Gabisel gueiiaren oficialtuent suspeses per reprendre's avui.
Amb tot, les converses oficioses
continuaren entre diverses personalitats politiquee—Hayas.
MARX REPREN I.ES CONVERSES AMIl ELS CAI'S DE
PARTIT

Els nacionals augmenten
Ilurs exigències
Berlín, 3o.—E1 senyor Marx ha
repres aquest mati les seres converses amb els caps de parta.
D'aquesta conferència inter-fraecional entre els partits populista,
domeicrata i centrista, no hic resultar cap acord.
S'espera amb impaciencia les importants decisions que el Comite
directiu del partir nacionalista ha de
prendre aquesta tat.
Es du que els "nacionals" han :mg/ menta t llurs exigencics i que ultra
t els rninisteris d'Afers estrangers, Interior i Agricultura demanen la placa de canceller.
Les perspectives d'una entesa
han minvat considerablement i la
constitució d'un ministeri de coalicia "nacional", populista, demócrata
i centrista, eis l'hora actual no setobla gaire possible.—Havas.
EBERT DESISTEIX DEL SEU

PROJECTAT VIATGE
A DRESDE
Berlín, 30.—El president Ebert,
quevia
denla a Dresde, a
inaugurar l'Exposiciia ha telegrafiar

La sentencia arbitral
declarada obligatoria
Berlin. Gavotti ha do /tal, raracter d'oblige.10ria a 1;1

.sent7mcia ar'niiral dictada e! 27
de l'actual, rc• forent al coi:filete
miner <le la
I:FERVESCENCIA A LA COCOMA XlNESA DE BEIILIN
Berlín, « 30. — Regna errta
efervescencia entre la ellania
ainesa de Berlín, a clirseqiienCia de lee "I'll7.7,i0e" blall ale
°podes entre els venednrs
bulants xinesos, que les autoritats sospiten dedicats al con •
traban.--Havas.

EE. UU. 1 JAPÓ

Una declaració
del Govern de Toguio
París, 30. — L'Ambaixada
del iIapd comunica un telegrama de Toquio que din:
"Al final de la reunió del
Consell de Govern celebrada el
dia 28 del corretht, el ministro
d'Afors estrangers ha ileelarat
que la decisid dels Estats
Units en en que es refereix al
Bit l solare la immigració,
lamentable per a la patt permanent del món entor. - -Havas.
LA FI DE I.A INSURRECCIO A
MEXIC
Nova York, 30.--El Gol-un
inexieä anuncia quin )3 presa de
Tabasco per lies D'ere federals
posa fi a la earnpanya entre els
insurrectos i les trapes Ileals,
al Sudest ile,
Washington, 30.—Els importadors
americans de plätans shan queixat
al departament d'Estar dels obstacles
que oposen a llur comerç les canoneres federals mexicanes, al port de
Frontera quan aquest es trobava en
poder del, rebels.
Per altra part, el Govern mexica
ia saber que l'esmentat port es troba
actualice:ir octmat pels federals i que,
per tant, l'accés al mateix ha deixat
d'ésser prohibit.—Havas.

LA VOLTA CICLISTA A ITALIA
410 KM. EN 17 HORES I
'311TJA
Fiume, 30,--La volta ciclista a Italia. que comprenia un
reeorregut de 410 quilmetres
(Bolania-Fiume') ha estat guanyada pel corredor Lazaretti,
on 17 llores 30 minuts, aventatjant els mes celebres asos del
ciclisme

allunyat de la resta de la població,
aquesta solament ha oit la detonoticies

ELS POPULISTES DEMANEN
EL RESTABLIMENT DE L'AN-

DILEM A QUE ES PRESENTA A ALEMANYA.
NEGOCIACIONS PER FORMAR EL NOU GOALEMANY ELS NACIONALS, MES EXIGENTS QUE MAI
30. — Ileu's rieí el
nota que la Confe..nbaixadors ha dirialerciany referent
:Itrolmillitar interaliat

GRAN BRETANYA

ltau aLnientsrriittiFm:ieatm
s <ttI vriii:zctlii7cgtae7:rs-ctserePt:-fe, però, afortunadament, no ha esS'ignoren en absolut, per ara, les
canses que hagin pogut motivar el
sinistre.---Havas.

Londres, 3c.—Lit Cambra dels Colmas rebutja en la seva sessió
per 300 rete contra 252, la mocho
presentada pels conscrvadors de censura al Govern.
Els debats han cotat ajornats "sine

TERRIBLE CICLO
NOU. 311 ,als
CASES DESTRUITS
Oklaheina, 30. — Urs ojete ha
causal greus danys, particularment a EEstat dt l'Estat. Han
restillat nou morts a les inanediariuns tle Wetunka, cia han

quedat destruides trettla cases.
--Hayas.
TA NGER
Tánger, 30. -- El tiou

sol general d'Italia, comendador Itorgheiti, ha arrihat a
Tánger, premia nossessid del
seu carree.11avas.
L'AVIACIÓ

EL GONFLICTE DE LES ML.
NES, RESOLT
Londres, 30.—La Conferèn-

cia de minaires ha decidit acreptar les condicions dels patrons. L'arrarijament será valid per un any.—Ilavas.

A

L'iNDIA

Operacions a la frontera
Peshatver,
anglesa). Degut a tes amenaces
que les autoritats attgleses van
fer contra algunos tribus de la

frontera del Noroest, els mashutis han alliherat vuit. indus
que retenien com a presoners.
Els aviadors militare angle_
sos !tan deixat cauro nombroses bonibes sobre els territoris
indígenes recalcitrants i han
estar presos disposicions per

enviar tropes a aquella hernio-

cts.

Per altra par!, les hostili-.
tate 'ban repelo al Nord de
Ellost.—Hava
L'INCENDI D'ABANS D'AHIR
A BUCAREST
París, p.—Comuniquen de Pmcare s t al periòdic "Le Temps" que
l'incendi que es va produir als edificio militars de pirotecna Ita cansat thombrosos perjudicis materials,
TI:oh importants.
Afegeix el telegrama que es poden localltzar el foc i que, con/ que
resmentada :pirotecnia es trobava
situada en un districte suburba, compost d'establiments militar i força

lleclardeolls lig M. 'terno' säre la-

tat aixi.

LES ' INUNDACIONS A
CAVIA
Belgrad, 30.—Les recents inundaBelgrad,
cions en aquest país hati destruit
eolfita en una extensar de 135,000
hectáries.-1 lavas.

ELS BOLXFVISTES A BUCKINGUAM PALACE
Paris, 31).--Com5tiquen de Londres
al "Journal" que el senyor Rakovski,
e! cm/setter rus, el primer seeretari
i l'agregar naval de Rússia, han retan
invitacions per assistir dilluns a la
recepcia que dentaran els reis a Barkingham Palace.
Ets representants dcl Govern bolxevista vestiran frac 'legre guarnir
amb seda vermella.—Havas.

e

1

servadors triomfant
el Govern per 300
vots contra 252

dic —Navas.

DE fit,ANÇA

Un concurs: Sadi Lecointe
vencedor de velocitat
Un mort
Lausana, 30.—En el miting internacional d'aviad& Sadi Lecointe
guanyá el concurs de velocitat.
El tinent francés Assoin soldi una
caiguda que li produí la mort.—HaVas.

La situació a Albània

s'agreuja
Moviments de tropes
cap a Tirana
Roma, 3e. — El diari "La Tribuna", de Roma, publica un telegrama
de Brindisi que diu:
"La situació a Albania s'agreuja rapidament.
S'assenyalen movimcnts importants
d'insurgents i ädlute de trepes que
convergeixca a Tirana.
• L'origen ('aquests moviments co es
coliche.
Un thavili de guerra hala s'ha dirigir a Albania."
"La Tribuna" diu que no ha pogut
dama- usi confurnacio ni negació oficial d'apesta noticia.—Havas.

Ille segairal II 11011 g018111
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LA
G B1NET SERA NOMES DEL BLOC D'ESQUERRES :: LA POLITICA EXTERIOR :: EL PROGRAMA DELS ESDEVENIMENTS :: L'ACTITUD
DELS SOCIALISTES
Paris, 30.--El diari "ParísSoir" ha interrogat a M, Hervial respecte de la seva polirica davunt d'Alemanya. El fu-

els socialistes pagun obligar-lo a dimitir emprant com a sistema robstriccar no disputen d'altres mitjans

tur president ha contestat que

Es crea que quien M. Herriot es
presenti davant la Cambra corn a cap
del Govern, tindrà una majoria de 70
vcts.
La Carnbra estará reunida fine al
d'A 14 de juliol. Durant les vacances,
M. Herriot continuarà les converses
interaacionals i estudiara els assumptes financiers i fiscals . que, amb la
politica exterior del neu Gabinet, ha
de discutir la Cambra en reprendre
les seves sessions a la tardor.—Ha.
vas.
1
ELS ACORDS DE LA FEDERA..
CID SOCIALISTA DEL SENA
Paris, ya. 4— La Federació Socialista del Sena ha celebrar un Congres
preparatori del Congrés nacional que
ha de reunir-se diunsenge. Els socialistes de París han pres resolucios mu.
derades amb l'objecte de facilitar la
tasca a M. Herriet. Han decidir demanar l'amnistia„ la desogació dels dei
crets-ileis, la supressió de la taza sobre els beneficis comercials i indas-+'
trials i la reducció del servei militar.
Els socialistes no ban Cregut del cal
exigir l'evacuació de la Ruhr i es limitaren a dernanar l'aplicació de l'in.
forme dels perits que portaria com a
conseqüència l'evacuació. Trarmoc así-.
giran l'intrnedit reconeixement. del
Govern rus, crcient que seria salir:wat
que es preparis el cami per poder a>
laudar ;Mal negociacions normals arab

la seva política seria democralira i que Aleinanya ja hu sabia. Els nacionalistes alernanys,
ha afegit, no lian d'esperar de
nosaltres concessions fóra
Hor, tu febleses.
Afegi que procurará arribar
a un acord mes complet amb
Anglaterra-, proposant-se a
aquest objecte entaular una
conversa arnh Mr. Macdonald
ininindiatament.
Preguntat respecte de si ac,
ceptaria et poder de mans de
31. Millerand, M. Herriot es limita a contestar amb un gest
i ta disgust per aquestes campanyes de viollencia.
31. He'rriot acaba dient que
constituiria el seu Gabinet amb
elements del Bloc d'esquerres.
—Hayas.

proxims
esdeveniments poiitics

Ei programa deis

París, 30.—Heu's ací per or,
dre eronoldgic 'el programa dele

esdeveniments politics que van
desenrotllar-se.
Dies 1 i 2 de juny. El partit s:ocialist a celebrara el seo.
Congres nacional per decidir nla
qüeslid de la soy a collaboració
ell el poder. El partit radical
celebrara tamb,": un Congrés per
establir la política del partit.
Dimarts, 3 de juny. Elecció
del president de la Cambra. Amb
aquesta ocasió podrá establirse clarament la forma en que
quedará dividida la nora Cambra i les forces site cada grup
polític. Les esquerres presentaran la candidattira de l'expresident del Consell de ministres senyor Painlevd.
El . dia 4 de juay, M. Millerand
°faifa el Poder al cap del partir radical, M. Herriot. En aquest moment
es plantejarà la qüestió de la crisi
de la presidencia de la Repillica. Es
crea que els socialistes han decidir no
votar a favor d'un Gabinet que amenti el Poder de mans de M. Millerand.
Amb tot, prebablement i,f. Herriot acceptará el Poder. El Senat sosté en
aquesta qüestió a M. Millerand, desitjata impedir una crisi presidencial per
creure que creada un precedent anticonstitucional. Si M. lillerand s'obstina en no abandonar la Presidencia
de la República, milla dificil que

REPRESSA DE LES CONVERSES RUSSO-XINESES
Pequín, 30.—Les converses entre
Xina i Réssia han cstat represes.
Es creu que será fácil d'arribar a
un acord.—Havas.

Ant a les sis de la tarda, hidra lloc la
INAUGURACIO de la GRAN
CERVESERIA-011XATERIA

lisigi u al gran mitIng que se celebran
litt; eiumenge, a les deu del mati, al Teatro 6oya
Paran Pe de la paraula, en nom de les entitats organNiade l'acta, N'Arden' Arolnlega, En Jaum• ?rabel, En

EL CONIITE EXECUTIU DEL
PARTIT R. I RADICAL SOCIA-i
LISTA
Paris, 30. — L'oficina del
Comité executiu del partit
din( i radical socialista, sota

la presidéncia del senyor
ha diseutit la .situació
creada per la erial actual aixf
cola les conseqüències que resulten i lambe els termes d'una
carta que el senyor Herriot va

dirigir al partit socialista unificat, per demanar-li prendre
la saya part de responsabilitats
en el Poder.—Havas.
CONSTITLTIO D'UN NOU
GlIUP PARLAMENTARE
Parle, 30. — La nou gruja
parlamentari acaba de constiA
luir-se, sota el nom Esquerra
republicano-democrática.
Aquest Grup, que jugaräun
important paper durant la pre- s
sent legisIatura, reunirä una
gran rnajoria de radicals nacionals i de republicana d'esquarse
na que estaven escampats ere
ells antics grups parlamentaria,
anomenats Esquerra republicana democràtica, republican9
d'esquerra i accid republicana;
i social.
El dipute Flandin, que d$
l'encarregat do centralitzar lee
adhesions, n'ha rebut inda de!
quaranta. Entre les mes ita-4
portants figuren les dels ast-.
Cuata ministres senyors Magi-e
not, Le Trocquers, Capus, Fa-s
vry, un vice-president de la-.
Cambra Landry i els ex -ministres seuyors LleO Berard i Reld

s'introdueixi cap reforma.

Les decisions relatives ä les reformes que s'haurien d'introduir

DEL RI
Billars
t bla e Ca la l a o la)

tenir el "statu quo' rice a radrnissii, dels alemanys a la Confedera-

Café « Restaurant
COR11 S

CA TALANES

aquests serveis no secan publicades
a causa de la próxima dimissió del
Govern.
El Censen acordà també prorrogar per un mes el lisien de prohibid() per a la sortida de mantegues.

—Has-as.
EL CONGRES D'ESTUDIANTS
ELS ESTUDIANTS ALEMANYS
París, 30. — Com que els estudiants alemanys es rieguen a conformar llurs Estatuto arel) els de la
Confederació internacional, els es.
Iud:ants francesos luan deeidit

(xamiri imm

Comerciants! ilildustrials! ¡Velas!
coneixement de la Propietat Industrial

ele Soviets.—Havas.

París, 30.—E1 Consell de mita"
tres s'In reunir aquest pm!, eco>
dant publicar els decrets relatius a
les economies que s'introdueixen als
departaments d'Afers estrangers,
Finances, Obres paliques, Aeronätitica, Marina mercant i Comerç_
Aquestes ;econondes: ›ignifiquea,
uns aso milions de francs, sense quel;
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FINEIX EL 30 DE JUNY EL R. D. DE LLOGUER8
Per traotar d'aquest Important assumpte I emanar als rodees p ública el pie

legals constitucionals.

Tols lis dies, de les sis de la Ida, a les illes
do la mallualill cocert ni miel (11111112-

Yergo" En Josep Castany °Wats, En doenp Plnlé I

Llopis Eortrand.
mora,. *111111111110==

ció.— liaras.
LES FRONTERES DEL MOR-4
ROC FRANCES
Rabat, 30.—Amb l'objecte
assenyalar definitiament a la
regid del Nord de Fez les frone
!eres fixades pele acorde inter+
nacionals do 1901, les trepes
franceses, chrigides pel general
Chambrun, han arriba' fina el
riu Ouergha, all ti ord de El Ana
de Tissa.
L'operació, perfectament preparada, es reatare, sense oap
dispar.
Les tropes progressaren eap
amunt del riu Auergba, neo e
llint nombrases aubmisneta.--s
Urnas.

1
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"Da OaraltIU"

•

Han quedit fiXades definitivaMent les dates per als tres
rans concerts almfenics que
eonarä a l'Associnció Md-

alca "da Camera" la famosa
orquestrae de la "Socidle des
Conceda", de Parfs.

•

Aquests • coheerta ee eei .iraran els dies 1 0, 11.1 12 de juny.
sigui immedlatainent despees
dels sis coludes extraordinaria
que l'esmentada orqueatra do-

narä al "ThAalre ,des Chames

Elysees", de Pariaeepnsagrals
Beethr.ven, arnh le' Col-laborare',
de grana soliate?. erun Alfred
Cortnt e Jose p Hofmann„Taselia
Heit'etz, Cor Mixt de París, etMera, festivals que constituir:In-un dels moments mes importante de les festrs musirals
(h' l'a' capital francesa. anal') mo-

tín dela Joes °limpies, per
qualeoeranO es d'eafranyar que
hagi estat preeisnment l'orqueetre de le "Société dos Concerté" la tridada tt. interpretar
part simfbnira d'acinesia imprirtantísaima festivals.
EL OONCERT
-DE LA SALA GRANADOS

•El prograMa del eiancert que
Se relebrarä elemä. diumenge.

la Sala Granados. consta de tres
partos.
En la primera. lä Ominent tiaderiela Meree Plantada. morfi.

panyaila al piano per la salivo-.
reta Josefina Serrä. cantara una
ici t eceid de caneons estrangerce
de les que mes exila h Iran proporcional.

La . segena.part aerit un recital a cärrec de la pianista Joeefina Serra. la Qtral 0Weffiara

Obree de les . rn nig eignifitrades
'del repertori pianistie.
La tercera par( del.programn
estarä formada exclusivanient
de "heder" del meStre Lamine
de Grignon. seleccionats entre
el més exquigit. da la sir va pro_
durció: Fautor acornpanyara
cantant. per la qua! cosa s'ohtindrit una inlerprotació fidedigna i d'un a lt valor a rltst ie.
Tenim notfriee que en pis
t oncerts celebrate comern-amanis 'a'aquesta setmara Tolosa i Perninyit. han obli»grit
senyora
sorolloso etant
Plantada com el mesf re Lamido.
coro
quo rd
que Facompanyava. i
programa de demä. a la Sala
Granados, un compendi deis
prOgrames interpretats a Franca. es d'esperar que

Eanurciat concert serä un reflex
d'aquells.

LA NOVA
MANCOMUNITAT
OfflomalMHUBBNIWWWWWENSIBI
MES TELEGRAMES ENCARA
El senyor Alfons Sala ha rebut el següent telegrama:
"Asamblea de las provincias
de las dos Castillas, León y Ga_
licia, reunida en Medina del
Campo, con asistencia del Presidente del Directorio Militar,
acordó po'r 'aclamación enviar
un efusivo saludo a las provincias catalanas conto prueba de
confraternidad con el espíritu

5

eatres

01 4 4:e. .:40 . 1"iiiiii

z.—SITUÁCIO ATMOEFZRICA GENERAL -A

ROMENATGE POSTUM
A L'ACTRIU CARME PARREG
L'agrupad() eseeniea que dirigeix En Franceac Figuerola,
que celebrä el dia ta del corrent
Foment de la BareelcMela
festival artlatid dedica! a perpetuar la membria de la que fou
insigne actriu del Teatro Catalle Carme Paiireilo, complau a assabenlar que, tal com

LES -7 DEL

MATL (Observadora d'Europa.

d'Afriu 1 l'Atlännt, rebudes per telegralla sense.fit»,
Persisteix acuse gran variacia a la Península Ibó.
rica el regim de temps tnivolús, amb algunes pluges
a Galicia. — Les baixes pressiorN es troben situedes.
a l'Atlantic, a l'oest de les Illes Britaniques, hayan
plogut a les costes d'Irlanda.

~RE' 3e/00431S
M'ese
ik,
ic

anuneiat. dernä, diumenge, 1 de juay, tindrä lloe, al
cernentiri de Sant (larvas,. Facie
( p asa on rede for of rana en
miarin les say as despulles d'uns
s'havia

florera die la

/e.:

agrupad&

el Set, propbsit,
dedica a la que en els Sells
anvs do vida fou constant
ir ompanya en les eeves pelegri-

ennseqüent

o

quelot.
Oportunamont donarem iota
Maese do delalls roferents a les
altres rdmes que posarit on escena.

dirovoiii artística. tal crin)

anirh a chirree del
havom
sonyor Arlur Serrano.
ESPANYOL
"CROCHARD"
REPOSICIO
El graciosíssim vodevil que lant exit
aconsegui en l'anterior temporada emplenant el teatre cada dra que anava
al programa, serä posat en escena en
Se500 de denla. a la tarda. Com
que Santpere fa d'aquesta comedia una de les seres creacions més
admirables, no hi ha dubte que demä
rEspany o l estarä a vessar.
A la nit es representara "La Borda",
l'emocionant melodrama de l'Amichalis.

OR DEL RIN
RESTAURANT-BRASSERIEORXATERIA

ARCELONA
RaGONA.
epereeteeigs ,1,9/91a jeif a 8
bren•./ocg
-•-

yitidrs Str-eCRIORS A BARCELONA. (Sonaatges un ..árd,ose,.
250,

Aldsiel, meteco:

1.1iseccid:
yelOCita! en mctree per eegoa:

y del

500,

1000, 2000, 3000, 4000.
ENE. ENE. ENE. SW. SW. S\V.
4,
1,
13, 14. 10.
5,

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UMIVERSITAT DE BARCELONA
Horas d'observació: 7, 13, 18 hoces
Barón/erre a cero i al nivel! de /a mar: 76o'5, 7 61'S, 761'1. — TerMárnette sec: 20 ' 0, 21 ' 3. 2e0. —
Terinómetre humit: 18'2, 18'9, I9'o. — Hurnitat lc entessimes de saturació), 53, 76. 85. — Direceio del
vent: E., E., E. — Velocitat (lel vent en metres p er segon: 7, 3, 7. — Estat del cel; sere, serè. — Classe de liúvols: C1./1111115, strats; cirrus, amas, strats.
Temperaturas ele:emes a l'o.abra
Máxima: 22'5. — Mínima: 16'5. — Oseillació termometrica: 6'5. — Temperatura m'Aja: [9'5. —
Precipitació aiguosa, Iles de les 7 horas del dia ante rior a les 7 llores del dia de la data; o'r, milimetres.
— Recorregut del vent en igual temps: 135 quilenne tres.
de la mar, amb uns magnitics peixos
de palangra. demostren en el pintos.
una extraOrdinimia practica. El ,eg00,
representa la ressaga de la costa. A
primer mente una maternitat ,iretiatca
(una sirena ;11/1b un eirenet.als braeos);
mes Iluny les onades rompen. Una
especialmant. pentimula endarrcra, cridava l'atenciú. Al fons, tuna caravella
inig.:. la -Pinta", aegurament. El

piafó de la terra es menys fantästic
i Inés natural, d'Ilistä'ria natural, diriern: poble ¡oro ; a primer ter-me un tigre cru i rampatn, que puja
a un arbre; 1111 simi, rinalinent, ho
contempla, reflexiu.
El mes notable. perä, es el plató do
l'aire. Una äliga C1101- 102, verda com
acostumen a èsscr les Migues que s'estimen i que seguaixen moda, amb

unes plomes vermdles a rextreni de
les ales: llames li manea la paraula.
amb unes grapes de boxadar, aguanta una cinta u la qtril van
mis
entramaliats angclets.
2gafats
L'au, conscient de la seva gran responsabiiitat, mira al cel demanant bon
temps. Sera d'anima utilitat indubtalae
cnnuecs dels nens que In
contra
Ilurs papäs.
ragin
Després d'admirar, després d'estudiar lotes aquestes bones obres, Item
baixat al billar. No Manen/ al billar.
Tut seguit hem compres. però, que la
proximitat de la Universitat podria
perjudicar aquesta secció de l'establi-

Mellt: són tan percsosos els estudiants

Dlnar d inauluraffl ofert
a la premsa

que

els que vinguin nie Sans són

pagos d'aturar-se al primer establi•
ment negligint d'arribar fins el segon.
laaixern més: les cuines, les nieveres plenas de pulmonics cn conserva;
la fabrica de gel, que les fabrica. llena
trobat a manear cl taller de pastilles
per a la tos.
Amb ha, cona que el públic no ha
de baixar tan avall, no creiem nuecessari aquest anex per entretenirdo;
1111 haura prou ami el que 112M i
amb que tingui gana, sed o bé temps,
perque les llores montes se li revifin.

Ahir, a les dues de la tarda, fea

CRONICA JUDICIARIA
ASSENYALAMENTS PER A
AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL

Sala primera.—Drassanee.—
Pehresa: Josep Sunyor contra
Credit Foment i advoeat ode
l'E.stat.
Audiencia.— Major quantia:
Eranciese García 'contra "Astillores y Buques".
Sala segona.—Vilanovii.—Po.
brasa: Marta Abolid contra Jo-

CUIll1RA

sep Guerrillas.
Llolja. — Interdiete: efarcell
eelarraxan centra Joan Llopart.
Concopcid.—Societat Producton do Forres Mirtrins contra
Societat Erehener i
nyia.
AUDIENCIA PROVINCIAL

primera.—Yieh: Tres
orals per robateri contra Josep
Secrió .

García,
Sierr en) segona. — Vilanova
Geltrn: Un oral per furt contra
Jasa') Rovira.
Un allre per lesions confra

Joan Poch.
En altre per abusos, contra
Emili Piquer.
Un altre per furt, contra Ramón findríguez.
Secele tereera.—Dlolja: Tres
reata per incendi, temptativa
d'estafa i dispare, contra Celeed Garata. M. Badenes i Josep

' Bou, respectivamente
Sectió quarta. — Nord: Un
oral per estafa contra Domènec
BerentroL

-.

•
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DEL BISBAT.
El "Butlietí Ofieial
tic" darierátnent, apareeutjte
blica el següent sinnarii•
Benedieció apo stólica; le
Circular du Sa Excia. Reseeere
díssima sobre la Santa Qe¡te-7
ma; III. Id. referent al Prime;
Comeré-s.. d'Educació eatäliCa
expusicie escolar; IV. Instile.,
chefs pee cooperar a reernee.
tat Ccingres; 'remes 14.
giaments del matelx; VI.Aserei
presos en la darrera cordeles:
da de prelals d'aqu s sta pm,

›iee

El non horari
deis trens
Des de Muy vinent al dia 6 d'octubre, dia que es moddicari llora
segiient horari
regira
ferrocarrils:
Barcelona - Tarragona - Valencia:
Correu.—Sortida de Barbelona
les 3'5o; arribada a Tarragona, a les
8 * 15; arribada a Valencia, a les 19'2.
Exores (primera i tercera).--Sormida ele Barcelona, a les 8'37; arribada a Tarragona, a les nti28; ar•
['bada a Valencia, a les 17'31.
Correa. — Sortida Valéneia, a
les 20'32; sortida de Tarragona, a les
5'15; arribada a Barcelona, a les 8'25
Exprés (primera i tercera 1.—Sortitla de Valencia, a les 9'40; sortida de Tarragona, a les 16 . 2o; arribada a Barcelona, a les 18'13.
Mixt.—Sortida tle Valencia, a les
8'4; sortida de Tarragona, a les 19'45;
Barcelona - Picamoixons - Lleyda:
arribada a Barcelona, a les 23'50.
Sortida de Barcelona, a les 5'12,
1 7 .28 : arribada a Picamoix(tns, a les
8'47, 21'28; arribada a Lleyda, a les
11'22, 0.22.

1.1eyda - Picarnoixons - Barcelona:
Sortida de Limada, a les 5'3o. 55;
sortida de Picamoixons. a les 9't5,

17 . 28; arribada a Barcelona, a les
13 ' 2, 20'44.

Barcelona - Saragossa - Madrid:
Exprés (primera i . tercera).—Sortida de Barcelona, a les 8 ' 27; arribada a Saragossa, a les 15'35; arribada a Madrid, a les 22'45.
Correta—Sortida de Barcelona, a
les o'2o: arribada a Saragossa. a les
21; arribada a Madrid, a les 8'35.
Ilixt.—Sortitla (le Barcelona, a
Saragossa, a
les 15'23; arribada
les 7'55; arribada a afadrid, a les 20.
Exprés de luxe.—Sortida de Barcelona, a les 19 . 47; arribada a Saragossa, a les 2'35; arribada a Madrid,
a les 9'35.

Madrid-Saragossa-Barcelona:
Exprés (primera i tereera).—Sortida de .MacIrid, a les 9'30; arribada
a Saragossa, a les 16',5; arribada a
Barcelona, a les 23'23.
Corma—Surtida de Madrid, a les
m'In; sortida (le Saragossa, a les
7'55; arribada a Barcelona, a les
Exprés de luxe.—Sortida de Maelrid, a les 19.45; sortida de Saragossa, a les 2:45; arribada a Barcelona, a les 9'35.
Mixt.—Sortida de Madrid, a les
7'10; . sortida de Saragossa. a les
20'22; arribada a Barcelona, a les
13'25.
Barcelona-Mataró-Empalme:
Sortida de 13arceloiet, a les 4'25,
5; 8. 14 -erren), t6 i 18.
Arribada a l'Empalme a les 7'47,
9'57, 10 . 35, 16'45 (corred), /8 . 37, 20'7.
Barcelona - Granollers - Empalme - Cerbere:
Sortida Bareelona a les 7*s.
1/'15, /4'50 (exprés ilt• luxe), Ll'.55
(corrcu), 18'57 (exprés primera i teretra).

Arribada a Cediere: a les 12*[3,
17 . 8, 18'15 (exprés de luxe), 20'56
(corcru), 22'25 (exprés primera i
tercera)...
.
Empalme - Mataró - Barcelona:

13'53, 17'15, re's zi3'38
Sortid ade . l'Empalme, a les 6'47,
Arribada . a Barcelona: a les 9,

W22 (corren),

tea (COlTel1). 15'56, 19' 51, 21*3f).

Portbou - Empalme - Gramillas-

Barcelona:

Sortida Portbou. a. Ice 4 . 2.5 Vxprimera i tercera), 4'38 (tror1,210, 9'40 (exprés de luxe), tu'lla
(5'55, t8.
Arribada a Barcelona: a les 7'30
(exores mantén( i tercera), 10'28
(correa), 12 ' 54 (expres de luxe),
15'50, 20 . 37, 23'5.
pres

MMellwe

Les sardanes
Hern rebut el següent cm-nutricia:
Abril .senyor nostre: 31011, li
agrairein
inseeció de les seguents ratIles
diari de fa sera
(brucen):
'l'olas les entitats que han
sigma la formació d'una ponencia per combatre robra
a itt i-sarelani st a que porten a
cap en Joaquint
i
CarleS eg lrotta, preguen a Hure
soeis i andes s'abstinguin d'as:en:1W denla. ditinienge, (tia I, a
la Inaila do la Sardana que orgarutzett els esmindats
ihas a Les Planes.
El Fornent de la Sardana (1,,
Barcelona celebrara aviar, dissable. a les deu del vespre, iota
sèlee I a hallada de sardanes. que
t indr I loe a l'Al miau Etn por flanes. t'arree da: Pi, 1 , ebvoe de l'aplaudida eotala Barcino.
DISSABTE

Nit: Aeriemen) Samlanista
Barcelona. rarrer del Parlament. irobla L'Antiga Prinripal

sbal.
Follona. 1.10 tia Sardana de
Barcelona, Aterren Empordanirs,
Parrar del Pi, 111'1111. 11, cobla

de La

Barcino.
leonado de la Sardana de Badalona, i`latql de la Piutat, (robla Principal Parcelo:lit/a.
Sans,
Fom p nl Sardanista
t'arree GaIlleu, robla Calalbnra.

DIUMENGE

l'EselOsia, do
Matl: Plitea
Satis. cobla Catalimia.
SallS. cobla
Orret)
tal de La Ilisbal.
Tarda: Agenpació Sarcianisfa
do Barcelona, caree! . del Palla -

mont. robla Principal del Canip
del l'a 114.
Turró Park. celda Barcino.
Sard Just Desvern , cobla

Barcelona.
Centre Cal nrlie de Moline
Calalónia.
Inri
11r f.o', de Satis. rohla Prinrir,„,
Ilisbnl.
Agrupacift Sardattisla
Barcelona. earrer del Parlan ' y o, ¡robla 1.a Prinripal del
Camp. del Vales.
Fonrent de la Sardana di
Sans, arror de Sans. ilavant
earrer .1 lerdea, [r obla Prinnpal Ha reel o ti i im.
_
Passeig de Sant .Toan, mí
re en. robla Catallania.
Sans. robla PrinciMol'.
I.a
pal

DIMARTS

Sant Joan,
Paeseig
mimen) 70, robla Calalenia.
DIJOUS1
Na; Fesnent de la Sardana,
Sans. carrer do Sans. davant
earrer Aleolea, robla Bar-

cino.

Passeig de Sant Joan, número 0, cobea Catalenia.
Denla, diumenge, tarda, a
Sant Just Desvelen, malició de
sardanas a cärree de la cobla
Barcelona.

víncia eelesiasticat
eau;,
de moral i qüeseloris degritä,
ligues i litúrgica per al s naees
d'abril. rumie' juay prosee;

sos.

te

Ainh los funcione de dernä.
diumonge. acabara l'artuari6
Barcelona. de la companyin de
comfdiee ano dirigeix el popular i aplaurlit primer actor
Franeese Adarcón.
A la larda, a dos quarte
quatre. primera eessió. eS re~11 r a rh La °asna de la feria,
i a los sis. seeció especial i a
tie miar! d'onto. Gran Moda, la
eortiMia en 4 eapítols. adapla-

.

•

EL SEGELL MUNICIPAL PER

A LES CLASSES PASSIVES
Cataluoya el temps és en general bo, arnb cel
Reiteradament es dirigiCeir a
mig nnvol a tota la regló costera. — La temperatu- l'Alcaldia habililats de elasses
ra maxima ha estad de 27 graus a Figueres, °liana passives interessant que es rei Flix. — El caudal del Segre a Camarasa es de 35 balices o suprimís el ojrgell'Iliametres cúbics per segon.
nieipa.ii per als volante, d'empudronament dels pensionistes
de l'Estat. La petició era justissima 1 ha trobat acollida ell
la emulase:, permanent i en el
pie de l'Ajuntament, el qual,
en confeccionar el nou pressupost tarifes fixat en 0'10
el segell per a la fe de vida
de pefislonistes arnb soirs inferior; a 50 pesseies mensuals,
en 0'50 pessetes en ultras ea-

uy,

s.

Municipi tiOnS RELIel

Del

A

te

POLIONAMA

rió d'En Linares Rivas. La Casa
de la Troya.
1.a rompanvia oficial del Tantee Infanlal Isabel. de Madrid.
so y a rlettlaCto
que conur nearli
p ut h(111P,5 1 eolisen el dia ilo
inny. entre lee estrenes que ró
on (-arfen. i quo ofrenarr)
rol ie Ira rei d o r-11. f iguren El
mendigo de Guernica, comedia
en !res sietes de Carlee Ja-

1924
ESTAT DEL TEMPS A CATALUNTA A
LES 8 DEL MATI. (Observacions de lit Xarza meteorológica catalana, comunicadas per telefon):
'de

Atoen 6

nations art íst iquos.
A tots els entusinstes del
Tentre Catalít. que simpatitzin
amb nquest arte. se'ls invita a
mar acirdin resma/ni)! dia i a
do g girarle de (lotee del rnall . a
la Placa de la Bonanova. on es
rennira la comitiva de l'homenat ge.

celebrat arnb un hanquet, el que pudriera dir-ne amb propietat, el verpatriótico de Cataluña. — El nissage daquest restaurant, ca fe o
presidente de la Diputación de brasserie, o restaurant, cale i brasse•
Valladolid, Mauro Garria,"
rk millor dit.
qual telegrama el senyor
La l'esta fou a honor de la premia,
Sala ha contesta! amb el se- i assistiren els representaras tots
güent, lrarnes al senyor Mauro els diaris, seunanaris, etc., que cs pupresident bliquen, i els altres de la nostra ciuGarcia. digne i
Valladeed: tat.
'de la Diputació
"Agradezca en nombre ManSi cs traetés d'un nitre cuMer que
comunidad de Cataluña su afee_ no fos el senyor Pompido, d'un altre
etteme Lelegetima; celn todo eari_ reboster que no fos el scnyor Marques
fio saludo a los dignísimos re- i d'un abra barman que no los el sepresentantes de las dos Castinyor dirieni que la premsa baria
llas e León y Galicia reunidas en cstat especialment obsequiada amb
Asamblea, en Medina del Cam- queleem d'excepcional (Entre del rana
po, expresando con este salu- d'alimentació. Tractant-se, perä, dels
do que envio a vuecencia nuessenyors ( smentats, (brean que la cosa
tros vehementes sentitnienlos
acabara per ésser corrent a la casa.
'de amor. a todas , las regiones
unes
de • España fundido en nuestro Al final del dinar es dedicaren"coasals ternics que l'havirn
corasen eón el enrulo amor a ovacions
trun", i !neutra durava Paren admiranuestra querida Patria."
rles convcnientment les facultats que
aralemememeg=== en direm vocals i instrumentals d'un
IIP que en nuita nade vencé
Violi
per punta un piano i un violoncello
que li disputaven la victória.
RECEN:ID ACADEMICA
L'establiment. situat al carrer de les
La Retal Academia de nones Corts Catalanes, entre el Coliseum i
Lletres de Barcelona celebrara la Rambla (le Catalunya, comenea amb
eolemne sesee') propvinent
charcuteria, de toas
diumenge, dia 1 de juny, a les una botiga
per
onze del mate a la sala del Con- foscos i fustatge reure,ésegueix
d'aquesta Uneversilat Li. la brasseria-restaurant-caf , l'estil
teraria, per a la rereprió de PA- alemany, amb sennareservats dividits
per bailes d'ah respatIler encoixinat,
cademic eleele Ramon d'Alós.
, El dit sonyor llegirit el seu taules de fusta « i parets ara') arrambadors de la manyixa substancia, i acaba
Vliecurs reglamentare contessenyor Fer- amb uns mgrilies billar!.
tant-li
Tota aquesta obra, portada a cap
ran de Sa garra.
INSTITUT DE CULTURA DE sota la direcrie artística del senyor
Leopold Barrcda, és de toas foscos,
LA'DONA
El ! ahí del café, de gran ca•
' Llibres recentment adquirits: serers. amh
lampares de fusta dau'Stork( di Chelo" (G. Papi- pacitat,
daurar, presenta
D11 "Treballs de la Insliturie rada i columnes sense
pedra
',Catalana d'Histeria Natural", 5 uns plafons d'una imitaCió
>Mime; "Les relacione de joan picada en eh (mala ostenten Ilurs qualitats quatre tapissos que, com ja inMuta Vives sinb- .els anglesos i
.4m/tate:vi" XFoster Walson); dica cl tito) de la casa, representen
l'Davtd Coppertield", 2 vole. el loas de la .mar, la uva superficie
CS.:. Dielinns). , : " Islarnisme" la terca i l'aire, som -si diguéssim els
quatre elemcnts, amb perdí. sigui dit
"Alma rtdro
liOeth ).
r , " Fa - del loc. que no- hi era.
Deis guttrc tapissos, obra d'un asan4141,30311/iiiPa) , "Hiato ría
ettiratura.espa.. uttjat tinent de navili, que cridaren
thasbez). -Van. ledenci6 d'una manera notablernent
W4 021,-,
Aliskrole.,el primer, o .sisui el fono

CBONICA

c4ATALUN y.k

suArta

CONCURS PER PORTAR ELS
GEGANTS
L'Ajuntatnent obre un coneurs per portar els gegants
durant l'Octava del Corpus i
lee processons que se celcbrin

VIII. Collecta per a 'I'-zTa San,
ta; IX. Bibliografia.

a le; parróquies de les barreas
des. A l'oficina de Cerinioniae
la qual estä situada als baixos de les Cases C.onsistorials,
es troben expusades les e911-

coneurs, i a la mateixa oficina s'admetran pros
posicions fins al dia 5 del vitima mes de juny, a les set de

SEM INA

C°.DNECEBE- .E‘AhRCELOY3
L'Ap. ostolat de remase:, del
alumn es d'aquest Seeninas
Conciliar, dedicara a: S'agr

Cor de'Jesús els segtients.
tes extraurdinaris de eclebru
eid annal el dia 1 do jany,

dicions del

la Acalpees ll sa etP.Iillieli enailat I.

la tarda.

Poin
Dialre,(sle. la Sem A les deu,
Miesa eolertine que eelebrari
et NI. t. doctor Joan Beaas, ea,
nungai d'aquest S. I. C.

PROPIETARIS MULTATS
Per haVer efectuat les 1111llorej hig.óniques que se'ls arenaren, l'Alcaldia ha inipestit
Multes de SO pessetes als proDietario de les CaSe3 nnuterus
loonirdibina, i
17 del carrer
32 dal

ACTOMNIBES LA
DE
MOSTRES
A l'Alcaldia rebut una
.(innunicació de la Gerencia de
1;1 Companyia General d'Atttic/Entibas, nianifestant que lia
mlec.1,111
efectuar l'esmentarla
Companyia el servei extraordenari d'aulinniiibus a la Fira

oficial de Mostres, preu (le

0'35 pessetes per passalgee, ett
el trajecte d'anatla 1 tornada.
SEMINISTRE DE QUITHA
Negoeirt) d'Obres públiques de In Seeeiú d'Eixampla,
durant les hores d'oficina,
s'aclmetran les oportunes notes de preus, dintre d'un plee
rancla, dels industrial;
amb
establiment
en aquirsta
eititat, per al subministre
36.000 quilos de quitra.
LA MATANO L'ESCOMA-

DOR
Sacrifici d'altar a l'Escorxador: 141 bous, 14 vedelles, 108
molt cris, 4 boes, '70 cabras,
1.312 anyells, 577 tedies, 17
cabros t 3 67 pnres.

Ei Cens Electoral
El repartiment i la recrIliäa
de butlielins: d'inscripció
Coses que cal na andar

Els futnrs et.cters
Els funcionaris encarregats de la
confeecie del nou Cens electoral ens
(hilen que s'esta leal amb teta aetivitat el repartiment i recoliida a
domicili dels butlletins d'inacripció.
Els agents designats per FAlcaldia per ter aquest scrvei són els **serenos", cada un dels quals té al seu
cauce el repartiment i recollida de
butlletins a la seva demarcació. A
ells cal que s'adrecin. de monaent. els
veMs que no hagin rebut els butlletino d'inscripció, reclarnant-los.
Di ha, perG, algunas dernarcacions
—pagues, segons mas asseguren—
a les quals, a causa de no haeer-se'n
fet arree el "sereno" respectin, no
hi ha agent repartidor. L'Alcaldia
els designara a no trigar.
recollida de butlletins ha d'estar enllestida abans del dia 25 d*agost, pena cls ciutadans farzn bé

elissa
c(.3?iniuluied,ogeetonrerapla,sqq1',11

A les sis de la larda, Te.

sagi . cantat atiab exposicid de
S. D. , M. Oraciii Sa g rada pei
reverend P. Francesa Segú,
C. B.-Fe Práicessó solemne reserva . i s bendliceiö. amb expo.siM.

eiír de

IeSehola Cantarina del ee,

minare interpretara la S'esa

"Iligina Coeli", de Jab

c,..0SGRES EVCARI:-.11n,

D'AMSTER.
DAM
rebre's ea.
Han comeneat
criiiiiiOria ' e Vente. centre autotoritzat per .admetre-les
Ihirieiga (le Oro", plaea deS
Aiina, 26. i alerten! rentu
stasme que entre e la devok,
l'Eucar;P.a Ila despeetat
nutiei de la formaciú deTgrup,
és d'esperar que les cinguaaa
places 1111e el Curnite d'Ase
terilarn ha coneedit a apee
Junta orgänittadora, quitra
molt aviat Cobertes.
Els noms . dele insertes te,
varan a lit Guia-Record
cursii), (pie la Junfa reine
cadaseun d'ells, i en la
museryaran l'urdre de lee

creme).

Bar specte a les excursios
lr icaiditts Tora d'itinerari.
d'advertir aquestár Jutda,
es 1r:tetara ai Set' degul 'cal&
orgairitzarit-se d'aeord. zi:nb
mtnaressistes, per tal 1111 , '
d'ailuests quedi desates.
Es re.cturtla 'pie S. S. Pita'
tia eonfirtuat les griteieS

.privileg'ss conté
pela seus predecessors
fofa els . que assisteixin a al
tes solemeitats euearistiqu

dils

BENE.DIIICIO D'UNA
El rime illustre
ri general del Ittsbat
dent de la Junta :del lieve
Exptalurt de la uslagrad r Fala
helleirä denla diumenge.1
del mati. una iatignifir

1:1Ausesc'sl.:':111'eól
da. esiä canóniearnen
a l'es nein lat l'eutp ,, e. Lo
projeete t. - En 111
nyera,

resnie

cirsc d'A. Ballie i la ,r drii2d
.senyorata Nlotilserrat
i ArniengoL

d'assegurar llur inscripció molt

abans d'aquesta data.
Els butlletins d'inscripció són
i ndividuals; a cada un cal consignar solament les dades referents a
una sola persona.
Cal contestar les preguntes del
butlleti d'inscripció amb Iletra
cmprant sempre que sigui pos.
sible la maquina d'escriure, TENINT BEN PRESENT QUE ES
TRACTA D'UN DOCUMENT

OFICIAL. DE L'ESTAT.
No n'hi ha prou amb procurar la

própia inscripció.
Cal contribuir a fer inscriure tots
els amies que reuneixin les ccndicions exigides per ésser elector i
facilitar als agents repartidora
las dadas corresponents a aquelles
persones que, per absincia o per
qualsevol altra causa, no omplin
personalment els butlletins respectius. En aquests casos, els buriletins han dinar sotascrits pel cap de
casa.
Han de figurar al Cens electoral,
segons les darreres disposicions,
que no semblen definitives, havent d'omplir, per tant, el corres-

ponent butlleti individual d'inscrip-

ció:

ELS BARONS QUE DURANT
L'ANY x924 FACIN 23 ANYS O
MES;
LES DONES SOLTERES O
VIDUES QUE DURANT L'ANY
1924 FACIN 23 ANYS O MES:

1 LES DONES CASADES QUE
PER LLUR SITUACIO LEGAL
ESTIGUIN SUBJECTES A
.. s..AUTORITAT DEL NARIZ

Anuncis Oficials
SOCIETAT D'ASSyGURated
MUTUES C iejfilTRA INCEN04
DE BaRCELOten.
En ;lleno!) . als
reb
n • 011001)1f . 111/ liagui

l'esquela d'avis de l'actual
par( Uncid. la Junta (la li0VPI.
ha eoncedd la prórroga

30 te
ince. que finira el din
do nitiv, per tal o'
Pd r l o r ter oreen l 'u SellSe VeHirr4
el paunment de ies quotes

N1110111 IlleS

do mar!
A. de la J.
vocal secretari, Miguel Su'"

Flareelona, 31

C. FACES DE CLIMENT

Poema

LES

111111111 l E

Pelele de Ventuia Ga'gd
Illustracions de Saliadote
De venda: "

Editorial Poligloil
i a les mide
Petrititol,
brerias

Diesabte, 31 de mal«

LA PIIBUCITAT

Notes d'Esports
SISEE HUI CECA CATAIONH
A

(660 QUILOMETRES)

L'asMuslo:1 segueix a la davantera :: Tres baixes
censió al coll de Santigosa constituí un match emocioMonteys, de Barcelona, arriba el primer a
nant
¡sprint :: Avui l'etapa decisiva
Malgrat ésser una de les més dures de la oroy a, la segarla etapa de
Ja VI Volta a Catalunya (178 quilòmetres1 ha resultat un Kit, ia
que, contra el que horn esperava,
:tomes ?han retirat tres corredors,
clegut a causes purament fortuitas.
conservant cl primer !loe
en la classificació general. pot dir1 ne que l'estalonen notables corre! ilors, que poden en un moment do1 nat apoderar-se del lloc tan honroaament conquistat. En aquest sentit
jels que més poden inquietar-lo sOn el
¡santan deri Otero iel català Jaime.
ique malgrat baver-lo molestat {ms
ir= l'estómac, hom espera que en les
trapes successives minorara' la seca
puntuació, per ara no gaire altanyada de la del capdavanter, hacen• n'hi també d'altres que es reserven
per al final.
Cal tumbé remarcar l'èxit dels orjganitzadors l'entusiasme que. !allá
clesvetllant la proi. a . tra l tata cié pobles del eircuit. que acuden en masa presenciar el pas dels corre ors.

"

degut al mal estat del cami. Sortiza de Vid, hom munta tot segun a
Collsuspina, :Moya, Calders, Sant
Emites dc Bacas i Manresa. Després cls ldrttclts 10 quil.nictres
pujada fantastica. amb percentatges
esgarrifosos o impossibles, fins a
can alaasana. Per donar un nie de
descans abs corredors segneixen les
revoltes de Castelloti a Igualada.
lcró despras la pujada (le Sarreal
tornará a posar Ilum tremp a prova.
Despees será La Guardia deis Prats,
Montblanch, asccrisiii al col; d'Illa,
Valla, Alcover i Reus, final de l'etapa.
Toas aquells que aconsegueixin
recórrer aquesta etapa tenen ja assegurada llur arribada a Barcelona.
Una trentana prendran probablement
la sortida. Quants n'arribaran?

El torneig olímpic
de futbol
*ID

•• • •

Vida 3 0 , a les 7 hores. (Per teleI 'fonema).
El tamos continua essent esplén1
1 idid. la qual cosa afavcreix en tots
l sentits aquesta formosa prova di . 'alista, en la qual corredora, jutges,
controls i denles seguidors poden
i fruir de les belleses del paisatge.
A les cinc del mati ha estat do!
bada la sortida a Figueres a 33 cor1 tedors, o sigui els mateixos que van
classificar-se ahir.
Els corredors formaren un escaI 1mot que no s'ha desiet fins a Olm.
A la sortida de Banyoles la carretera no é5 massa bona i el bilbaí
Barruetabefia ha caigut, trencant la
roda del davant de la seca máquina;
el sep compatriota Leroño abs entrebancat amb dl i ha caigut també.
Barretabeña ha canviat la roda, continuant després la cursa, paró al cap
d C poc cll i cl se company slan
decidit a abandonar, vista que la saya condiciö física a conseqüencia de
la caiguda no era del tot satisfactória.
A més a més, durant aquesta pro'Va s'ha retirat l'alacantí Piqueras,
i bona aren que Bove, malgrat hacer
arribat al final de l'etapa, no emprendrà dama la tercera.
Com hem dit, els corredors han
anat plegats fins al col] de Santigosa. L'ascensi6 a aquesta muntanya
ha donat lloc a un match entre els
capdavanters, que shan diatanciat
alguna quilòmetres de la resta, havent arribat a dalt de la costa, recorreguts els 14 quilämetres de carretera que hi porta, Musió, seguit
, de prop per Otero; despees ha arri.bat el mallorquí Joan Juan, la gran
•ecelaciú d'aquesta VI Volta a Ca,talunya.
Morada durant l'ascensió, s'ha
distanciat uns dos quilometres dels
capdavanters, parir a la bancada,
igual que els altres , ha aconseguit
escursar la distancia, classificantse el primer en arribar a Vich, per
mitja d'una magarifica sprintada.
Els tamos controlats san, pero, els
=atajaos per ells i per a Musió, Otero i Juan.
La classificació general de la ciara és igual que ahir, o sigui:
1.—Musid.

I

2.—Mrnitcys.

3.—Otern.
4.—Juan.
lioin creu que en la próxima etapa hi batirá. variacions. Almenys la
poca diferencia que e; porten els
davanters alai ha fa arparan
Es gairebé segur que Boyar no
prendrá denla la sortida.
A Vich els corredora han estat
rebuts amb gran entusiasme. Una
gernacia d'esportius els ha fet objecte de gratis atencions.
CLASSIEICACIO DE LA SEGONA ETAPA
I.—Tcodor ßfonteys, de Barcelona, en 7 llores, 34 minuta
2.—Miquel Musiú, dc Perpinyà, en
7 horas, 34 minuta.
J.—Victoria Otero, de Santander,
en 7 hores, 34 rninuts.
4.—Joan Juan, de Mallorca, ídem
Ildern.
;
5 --Jalone Janer, de Barcelona, en
a l Ir llores, 41 minuts.
l 6, Torrell; 7, Sans; 8, Alegre; 9,
Sant; lo, Cruz; ti, Bover; 12, Ei bes; 13, Ribes; 14, M. García; tea
'V Ortega; id, T. Gracia; 17, Anton;
i",. 1 • al, Carratalá; io, Mari; 20, Jume;'- uta; 21, Buhigas; zz, Aguilera; 23,
Fr
Segales; 24, Canti; 25, Busque; 26,
Regicos; 27, Gómez; 28, Gallego;
'op, Liessman; 30, Torres, i 31, Gil.
LA TERCERA ETAPA
(x88 quilòmetres)
Encara que scmblant a les altres,
tercera etapa es la més Ilarga de
que constitueixen la Volta a CaEs també l'etapa mes dif iea la tamal cal sovint baixar de
i carregar. -se-la a con,

SUISSA VENCEDORA DE TXECOSLOVAQUIA PER 1 A O
París, ;;O. -- Al rmiiiimen
nilimpie de futhal. l'aquip de
Suissa Ita elimlnat al de Tsecoslovaquia per 1 a
• ••
Aquesta noticia (s verilablement sensacional; la premsa,
arnb ocasió del printof partit,
s'inclinava per creure en una
victòria final de l'equIp ixee,
malgrat les leIbes qualitats que
gallejaren els helvelies.
La realifal, ¡ten:), cha Metínat pel triomf dels amateurs

pura.
Després d'Espanya, llongria
i ara Txeroslovaquia; es Tesfondrament de tots els equips
professionals •qtie s'han prosenlat a l'Olimpiada.
En celebrar Pesplendida vi o feria dels suïssos. els esportius
de bona fe. .saluden el 11",ealf
dels amateurs verital.
COMENTARIS AI.S TRTOMFS
DELS SUECS I 1)ELS CR17GUA1S
París, 30. — Els diaria esportius fan ressaltar el gran(ibis intert; s del inalelt (le fuiSuecia-Itelgica, fent elogia
da la consumada rien a in i de
l'horintgetterial qua ea nota a
Yoqui') ,suec, 1 . 1 911111, Segoo:
'L'Echo des Sport a". passa a
convertir-se en un dels gra In
fa voril s.
"L'Auto" diu que rexh:hiciii
de l'olze blau t tir va esser notable, perir erst que l'aquip
atrae és Inés cm-nidal, mAa
lid, in lt pod a rds j arnb majara.:
condiciona de realitzarió que
el mateix equip ano•rica.
Acaba dient qua cal far salvelats per les possibles sorpreses (pie poi resanar-nos el
match Sueeia-Urngutti, qua se-,
gons aquest diari, ronslitnita
1;t veritahla final (lel camponat mundial de futbol.

NATACIO

Despres dcI festival
amb es nmsellesos

mete l'error imperdonable, en la
eurSa de 100 medres, d'aguantas-se duran( la primera llarNaValTe,
gada a l'alliira
xanl.se ilialanriar per Cosloll,
resullattl deaprés Iota.
eds esforeets fels por raen/tarar
el terrany perdut
El neoyorqui 'Mantel!, que fa
littjust timara hit 1111e 1111 comentad el sea enteanament,
mostea éssar un nadador (la
real valor, i sana (Initio, miau
e s Irobi mi forma. Serh 1111 elemota da %aloa per abs pi ujier,:
fes is-als in terna cionals.
la rattuM romeneit sich
poli! n le water-polo vall'e
ijulip reselva del C. N. ' tare a -

rinnt i al primer del C, N. Salta(tala fallanl-los a ;t(ptesIs alguns dais satis litulars. casant
I:t diferimeia de abaste entre ols
equips que liudaren massa
considerable perqui) el parlit
t'esa:fi l a ett cap m i queta irderessanl.
En requip de walar_polo qua
Huila (mutua els tuar,:ellestis
inda una mas gran eohosia
i un alabo' mil ron:Imana p._
(lant-se dir en 101'1110,n ganarais
que el jou' fel ha millorat en
qualilat al de la temporada past-rttlit. Ainu. st es. Sellele
ei resultat mes sal isfactori dala
molts progresos lteti.1.s pels
nedadors d'ença que efeeluen
els seus entienaments sota la
direcció d'En Felicia Courbet.

BOXA

LA GRAN VETLEADA D'AcitTSTA NIT A LES .(IIn ENES
Aquesta nit Matra lloc a les Arenes una collada internacional (le gran
importancia, en la qual (los campions
Postra; seran posats l'Hirma a /dial
eatrangers (le primera serie.
Ifilari Martínez, que a ()porto acaba de vencer al camMA (le Portugal
del pes welter, 'fovares Crespo, será
1" tat davant del belga Leuketnans, el
qua], en el sea pala comideren com
el millar O :dosifica/ per reptar a Genmain, actual challanger (le Veril no:Manea CO/lInt qui rl loire camplú
obtiegtté una exceRent cictória per
putas.
Ricard Alía campia (lel pes welter,
liudará contra el belga Van Marcy,
ex-challenger, el Inés fort púgil que
després de Piel If obin trabara el muestre camal!).
Aquests dos grans combats seran
disputats en rleu round: de tres miaiuts, ecaroartant el programa un en sis
rounds ile revenja entre Rey i Mauip6, tutu ihre en eis roends entre Zaragoza i Gintenez, el vencedor del
qual sera posat dijous al Para (latean
de I,. Mestres. Per últim. Josep Maren Iluitará contra Angel Sala, a vuit
rounds.

outriggers a quatre: "Sedó",
tripulal per J. Giran. L.
E. l a ralas. A. Canal. i timoner
11;119

Charlgo.res a vuit: "Limita",
tr:pilla1 por L. ()ruedes. 1.. Coll.
.1. Giran, .1. Buba. J Campa, E.
Pérez, Solar. II. Masana, i
limoner .1. Ma rt rana.
Tots els Citftt formats ostentaran

uniforme Mane.

PILuTA BASCA
Dei-lit( al mal f, al FrunIA
Comlal, entre sneis do la So_
viola'. Espiad Base, es jugaran
als sagiienls parida:
A les onze:
Nermells: Patau-Soler.
Blans: Sunyer-Monlagul.
A dos quarts de tbdze:
Escudero (E.)Y01111 , 11,1:
Vinyals.
.1 les 'hozo:
Varmalls datuna-110 (J.)
ga u -Ga reiht,
Blaus

14,000 Obligacions al 6 per 100
'hure cliim postos presents i futura
de ta

UNIR NIYAL HE LEVANTEI
amb

al tipus de 96 per 100
cupó de Primer de Juliol vinent
mima

I.a Unió Naval de Llevant constituit amb un capital de 30,000.000 dc pesseles
repartit en accions preferents per pessetes 17,27)0.000 i en accions ordinarios 1.-,50.0e,
pessetes, aquestes darreres desemborsades en Ilur totalitat i da les preferents de.embor
sades per pesseles 13,750.000, quedant en cartera les restants accions preferents per pese"les 3,500.000, les guaba es reserven per a la Maquinista Terrestre i
virtut dds
contractes dii fabricad() -dele motors Diesel.
t 1.a Societat s'ha conslittnt amb ei, dementa t Je praducciö de ias Drassaues ele Valencia,
uds Tallers Gómez, de 'Valencia; ala lallars "Nuevo Nuleano", de Barcelona; Dlassanes de
Tarragona, i comptant ami) la garantia teenira It la rasa "Frica. Krupp fiermaniawerkt".
‚que zunb independimeia del dit contracte de garantia ds participara (fa la Soetelat
NAVAL DE LLEVANT, en una proporció del 22 per 100 sobre el te,)1;)1 deaemborsa:.
'i,ni garantia d'aquestes obligacions la eonstilueix el seu
representat per iles
t,
/inmobles, Concessions. Terrenys, Maquinaria i Die flotmil. Unicament
t rivass•allea , Taller s.
les Drassanes de Valencia estan empla7ades en una super7tcie
05.000 n)etres quadrats
i tener) un ardor intrins p e real desemborsat euu efectin de dotze rnilions de pessetes, sense
cumpla!' el valor dels ei-renys. La garantia queda solidada per quant els benefieis de les
seedons socials cii els seus rendiments normais, eorrents , aetnais , 1 segons aade s del
rer septeni, pugen a possetes 1.750.000 anual:s . mentre (pie l'anualitat necessaria per pagament trinteressos i amoditzarit; és de més de 800.000 pessetes. 'Tot això, praarindint de
la casta dais eleMellIS industrials de l'empresa i de la falaguera perspectiva que repre).enten per a la indústria marítima lea importants mimes de construcció que concedeix
..Estat i que el cabolatge sigui exclusivament realitzat per vaixells de consruedo natMelat,
Demés, la UNID NAVAL DE LLEVANT te actualment en con.strucció, o les Drassanes
Je 'Tarragona cinc pelas creners guardacostes i ha rebut ja per a IPS Drassanes de Vaeneärrees ¡ contractas per a emistruceions deslinades a la marina civil, que li ass.eguren una remuneradora conlinuitat de treboll.
L'ernIssió es de 208,000 Obligarions que han eslal preses en ferm per un grup
Banes, per) se n'ofereixen en subsrripei() pública 1 . i.0011, per haver estat ja subscribes les
6.000 restants per elemenls afectes )i la Socielat i del son consell
EL siNDIcAT DE DANQi-Ens DE aincEr.oN.t. s. A. i f. ! i; NC DE cATALE:Ny.‘.
epa 2 ae juny vinent.
1TO, fijo!
obriran StIllSer,poirí pii/dica a I i!,

al tipus de 96 per 100, o sien 480 pessetes per títol

1FUTBOO

les quals seran salisfeles a lacto (le la s ubsaripriA eontra Ilinrament de les Carpetes

Com que els títols portaran

DUNDEE

cupó 1 de juliol vinent, queda rnillorat el tipus d'emissió.

LLOCS DE SUBSCRIPCIO

de la Primera Divisió de

BARCELONA

la Lliga Escocesa de Professionals
Banc de Catalunya
Banca filarsa n s, S. A.
Garriga Nogués Nebots

contra

FI el Barcelona

Gane Urquijo Català
Jover i Companyia
Soler i Torra Germans

Banc de Préstecs i Descomptes
Banc Alcmany Transatlàntic
Nonell Germans
Banc a ithir, S. A.

Bias 1 1 5 de juny
A les 530

CAMP DE LES CORTS
I

nIMM.11Mn 11•n•101M

MOIIIMENT MARITIM
Vaixells entrats
Llagut espany o l "Maria " , (VAIbuityol, auiuhu tomatees.
Llagut (apanyol "t'o:taba Gal'art",
(FAIbunyol. amb tomatecs.
Llagut espanyol "Rapid.", de Va leuda, tul carrega general.
Llagut espanyol "Gioreia", d'Aguitas, amb carrega ganeral.
Pailebot espanyrd "Dos Bermarara", de T'alma, amb carrega general.
Vapor espanyol "Cabo del Agua".
te Giii01. 11/1111 carbó, Amarra inoll
de Sant Bertran, Consignatari, Ibarra.
Vapor espanyol "Mali.11", (l'Elvista, amb earrega general i ih passatgers. Antarrat moll de Muralla.
Vapor espanyol "Balear", .ale
carrega general i to pasPrassatacrs. Aniarrat nadl da

+311MY

Companyia
Coin‘ignatari,
TransmediterrZtnia.
Vapor eeanyol "Tullera", de
Gandia, amb carrega general i 43
passatgers. Amarrat moll d'F.,,panya
NE. Consignatari, C o rn panyia
Transmediterrania.
Llagut espanyol “Servol II'', de
Vinaroa, amb carnaza general.
, Cali col Amor.s",
Vapor
ile Genova, amb carrega general.
Almena litt iii d'Espanya S. Consigaatari, Companyia Transmediterréaia.
Vapor cspanyol "Antonio de Sataistegui", d',1vilas, amb carta',

Amn;ireat un n ti,. l',,ncnt N. Gmsig.
natari, Argimon.
Veler Palia "Saaro -, (le Bona,
amb earbt') vegetal.
Pailebot "Joven AntonM", de Torrevella, amb
Pailebot espanyol "Puerto de Alm'olia”, de Mazarron, amb
1:111,01" ang/i. s
"Carperhy-,
Grangelounth, aml n carie', Amarrat moll de Sant Bertran , Comas-

natari, 1Vitto.
Valxells sertits
Vapor espanyol "M:lhan",
carrega general, cap a Eivissa.
Vapor espanyal "Rev Jaime I".

anys

havent rebut els Auxilis Espirituals
(A. C. S.)
Els que la ploren: pares Josep i Enriqueta, germanes Joana i Enriqueta,
avis, oncles, cosins i parents tots. en assabentar de tan irreparable pèrdua Ilurs
am'es i coneguts, els preven que li tribut i n un record en llurs oracions i que se
serse ¿sin assistir ah< funerals que en suiragi de ihl e .aeva inventa se celebraren avue.
dissabte, dia 31 del corrent, a dos qnarts d'orze, a l'esglesia de Nostra Senyora de
Pompeia (Diagonal, 450), pel qual favor els quedaran eternament reconeguts.

EL DOL ES DONA PER DESPEDIT
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
Lee

mleeee

que se *Dieta rios anal, disi a bte, dia 91 dal eor r en t , de O a O • resalésla parroac!al de
I les de e • 10 a la de sant Esteva, d'Olot, taran aplicadas en l'Orate de la

Jama, de "Melena,

«va tutuma

Fills de Nlagi Valls
Nebots de Paraseis i Companyia
Rosés i Companyia

MADRID
VALENCIA
Banc Espanyol del Riu de la Plata
Banc espanyol del Riu de la Plata
Banc Alemany Transatlàntic
Banc Comercial Espanyol
i als alinea Bailes i banquera

morí el 7 de l'actual a l'edat de trotze

111151

Socistat Anónima Arnús-Gari
anca Tusqucts, S. A.
Fills de F. filas Sarda

CASSA DE LA SELVA: Bosch i Cedolä, Ju bert i Presas,
TERRASSA: Dane do Terrassa.
GRANOLLERS: Sane do Granollers.
TORTOSA: Banc de Tortosa.
/ALLS: Sane de Valls,
REUS: Gane de Reus de Descomptes I Préstecs.
RIPOLL: P. Sufier i Ferrer.
VILANOVA 1GELTRU: Banc de Vi
SABADELL: Banc de Sabadell.
lanosa
TARRAGONA: Banc Comercial de Tarragona.

Ni JFINÅ GIME HUY

ATLETISME
LES PESTES DE MAIG
Dijous cfcctua la Confederació Dcpartiva de Catalunya una visita collectiva a l'Estadi de Muntjuich, a la

SUBSCRIPCIO PUBLICA

REM
c.IMPioNATs TENENSULtits
I.a composieid de les lt
litalons que presenta el Club
Marilim de Barerlona un les
grana regales a rein (Mis riaiiipionals peninsular: 11 • Skiff. Oulalggers a i lis. qualre i sutil reiners en punta i t inioner i proVPS1
d'outriggers a
ilinalrn i vIti u renters, que p raelitilzades par Pasmara aula mallat se calabraran
aquast
port t•int. de la larda del
cinent diumenga. estarit 'constituida en la forma aegüent:
"el:Infra",
Ilagata de Skiff:
tripu lad per F. Berdugo.
( ha el ggars a dos: "1 I Selembre - . Iriptilat par P. Arruga, II.
Estala timoneo II. Riba.
l ifonlay", tripula/ pal srnyor
Palman. A. Lamarca, i timonel'

S. Boyé,.

FUTBOL •
ELS URUGUAIS
A BARCELONA
Amb molla d'insistencia es rumoreja que l'equip uruguaia, que esta
° Manita tan excellent èxit a París,
abans de marxar cap al san país
ha promes celebrar dos partis a la
riostra affma, contra ITspanyol.
En cas de confirmar-se, aquests
dos partits es jugarien a l'Estadi de
Montjuich, durant el vinent mes de
juma 1.T.spanyol el reforçarien jugadors peninsulars.
EL DUNDEE A BARCELONA
Gracias als bons oficis del F. C.
Barcelona podrem apreciar 'tovameta el joc cientific i ciegan! (lela
professionals escocesos. El Dundee,
de faba recordanaa, les cxhibicions
completissimes ud qual l'oren motiu
de comentarla apassionats l'auy passat, tornará a exhibir el seu clàssic
joc al calmo de Les Corts, Iluitant
contra unoiuzd completissim salcecionat pel F. C. Barcelona.
El Dundee ha fet aquest anv una
actuació extraordinaria en el cantpionat dTsc.cia, classificant-se en
sisè lirac, amli tnt "scorc" formidable.
Denla donaren] a conixer la composici,', definitiva del Dumlee i requip que li °posará el Barcelona, en
cl qual figuren importataa reforços.
LA SEGONA ENIIIIIICIO
DEL BIR \IINGILaM
Per al segon partit entre el Bit-minaban/ i l'Europa, que se celebrara (lema a la tarda, existeix un gran
interés. El nombrós públic que prebenciä la partirla de dijous sorti molt
cornplagut del canto (le l'Europa, tota cegada que san poques les cegarles que els Postres aficionats podan
veme un inc d'extraordinaria qualitat i d'una carictat de recttrsos ben
meravellosa.
Dem titigut l'avinentesa de poder
parlar :mili un del , directius del Birmingham, el qual ha inanifestat que
en la primera part del partit jugat
dijous passat solament es limitaran
fer una exhibició del set: joc, sense volar treureal gran avantatge,
paró que, vist el resultat definitiu (le
la 'Mita, en el partit de denui estar/
disposats a demostrar que saben
aja-altar totes les ocasions que seis
presenten per marcar gol. El resultat
del partit—dita—amb tot i reconeiser que va Casar obtingut dintre la
legalitat, no pot satisfer-nos de cap
manera. La distancia que avui separa
el costra hubo' del postre és molt
notable i traduida C11 1.11111S ¿ti; d'algnus /11C3 dels que foren marcats en
el partit de dijous.
•

norader( lo, lalldia (pm entpliinava dijous a lt tut 11 piselira Alel N. Itareelona, tlesd_
jOs de fruir Pespeclade d'un
csclatant viclinia en iota la ti_
Iría dels ilustres nedadors, sofrf una dee p peil) en veure com
una despres de Pallan, ()Is marsellesos s*emporlaven toles les
curses; s'acabar e n aquesie . . ¡
Yingueren els saltadors. i
orliz, que en poci.t die;
ha amista ellOrtlIPS prog,reso.,
fon el milita' dala qual re salladors que s'exhibiren;
len finalment els waler_p n disle,', a Inftlgir una grosaa dota
rota a Pe(joip del C. N. 31iii
aella, eshorrant en bona mili
la mala arlinteiú dels nadadora.
Dura figuras ea dealaraeati
l'equip que
petriaipahn a til
Cosloli i
ros ha vitatat :
al pi ¡l'HM', d'origen
Pellegry;
lialiä, s'adjudica facilment
curta de lujo marres, mentra
segirn aconsetruin Matra de „pp._
tasa a l'amativa 'Mantel( ati la
cursa de 400 metros. 1 l'oren
ptecisament En Pellegry i En
Costoli els que decidiren la sort
al seu favor en la cursa de reIlrus de 4 per 200.
La senyoreta Pellegry feit
una bella exhibició de "crawl",
cobrint 100 metros amb l'e x .
cellent ternos de 1 ni. 31 a L5.
Deis nostres, E11 Pini110 co-

qual foren invitats els elements pertanycnts a la Federacid Catalana d'oAtletisme, amb objecte d'examinar cls
treballs que s'estan efectuant i adoptar
les tnesures oportunes par assegurar
l'èxit del .; festivals que es preparen
per als clics 3m del corrent 1 m de
juny, en que es trabaran reunits a
Barcelona tots els atletas seleccionats
per a representar Espanya en ets Jocs
()limpies de París.
Formen part dits festivals, del programa dcportiu organitzat amb motiu
de les fastas de n'a:a-juay que celebra
la :matra ciutat per iniciativa de EAjuntan:cm.

de 1921*--

andi carrega general, cap a l',n 1::13.
Vapor espanyol "Maria Nletacdes". aiitb carrega general, cap a
Velar italia "Uta d'Suse",
blast, cap a Galeria.
Vapor espanyol "Cabo Cunera",
amb cärrega general, cap a Bilbao
i escales.
Pailehot espanyol "Joven Paquito", amb càrrega general, cap a l'aVapor nortiec "Bravo I", de trän'
sil. cap a Marsella.
Pailabot espanyol "Angeles Parazul, carrega general, cap a
Valencia.
Llagut espany:ol "Teresa", ami,
ciirrega general, cap a Sant Caries.
Llagut espartyal"Vicentica", en
Ilast, cap a Sant Caries,
llama espanyol "Enrique",
blast, cap a Roses.

l'eTS ITNE.n

MI PAPEL

Per la seas quallt-t t preu, essctit
prniter 1

UNIC ESTOIG

(pa, per dedicar len Artes correteo 1 roe
lultetial mi eterir al pelle, ›en.e dei•
inerAiler la SCV8 elasse,

100 FULLES
1 1.11 n 11 artutmtuel tolottpla al niis, ase

lo CENT1MS
La Mercantel Barcelona«. C.

pròximament

de Cent, 250

aparelxera

A CTU ALIT A TS
Revista Grelo* Catalana
d'Informaoln Mundial
PREU 20 GENT1MS

odi e .

31 de mal, r de 1024

LA

PUBL7C1TAT

esammaimmurammumemelmäisimlbisilleft-

ELS ESPECTACLES
TEATRES.-

oome•HRIX.0.00."

1

-

ELDORADO
Coliseu de varletats

SANTPERE - BERGES

Teatre Català Romea
Telefon 3300 A

BAIXANT DE LA FORT DEL GAT
O
LA MARIETA DE L'ULL
Alt, a les ¡len, represa de 171 pallI1:1113 I narlada 1,a11, ta

GERIYIAINE DEIIROZ
Da . Le marquis de Priola

LA BORDA

1 :111ä, diumenge. Luna. a les 4:
NE LA VENC:

sals

LA BORDA

Nit. reposidd de

CROCHARD
corma°, INXOCENT 1 NIARTIR
Di.,,,ab ne, 7 de -1-,177-(vistna
Pasqua;. OsTRENA

de

LA CAMPANA DE GRACIA

I

EL

TADDebalis i Jiäli11110

La bella i popularissima
lista
LA GON1TA
Repertori nou
exclusiu,
ltiquissima presentació
L'ovacionada i celebre di-

Grandiosa compa;ivia
sar..iela. Primor act- or i director:

TEATRE

COMIC
COnipanyla hi s pann-crtolla ae

FERRAN VALLEJO

ISITTA-J0

Cada dia. Les hombras

Avni. dssaPie, tarda, a les sls, ser-

vernuit a prons eenntanIcs. Pm- z
taca amb entrada, 1 • 5i1 pto.:
/Yä1. : 1. 1.a premisa sarsuoia
, au arte Rapacifm, ereació
yarel,in;
sarsdela
en un acte El día de Rayes. por L
Narelsin 1 principals ¡mila de la
rawill .aii313. Ni!. a guiarle Se s
den. 1 . 111,1 • ::1 eoleplida: I. L'entre- N
lirio Te la debo Santa Rita; 11, Ea- 5,
treim en aquesi. teatre ‚1. la sarsuela en n los arles La misa del s.
°tilo, en la Dual Pren Part
Exit ri• al i positin lt la •
¡ reclusa reva en diles jdrilades
i den miadros

ralleu, Fampo7f, Thady,
Ernij, La Go¡ita, Nitta-Jo.
en

1 11

.lissabte. larda. preus
are. Bulara, a dues
posset es:
DOÑA FRANCISQU1TA
Nit, a les deu:
EL NUMERO 15 i
DIEGO MONTES

•

1),Imenge, tarda, a dos
guara s de quat re
EL NUMERO 15 i
EL DICTADOR

EL

iN.L La cara del ministro

a les cinc, i nit,
deu. La gran pellicula
im shs palas

• larda,

EL NOI

TEATRE TALIA
Cornpanyia de COMUdle.8 de

dissalite, lattla, a los
-itic; Don Juan buena perso.
na; 1111, il 1111 tillar, ii • tiliZtl. Mai.
diumenge, 1;11a den: girarle de cine. CoLardins i Los hijas mandan;
E1 roble de la Jarosa.

formosa
-egons la novella
'AL. liNS VIDAL I PLANAs

,u1 née Manm-i S ugra
dissa/o .. . 31 .1.. maig
t1Y -741, A 130.3 QUAHT.3 DE
C.tiG; NIT, A LES DEU
mient artist.c. Programa nionstre
ator i el més econbrnie
p h pu!ar rev:sta

i
ALBA-BONAFE
Inatiguració de la temporada i debut. de

Pf

1:,. 0„•,..,,,,,tv.. a ...doto aduria. e
e

Gran Moda, a 18 funcions..7.
1.,.#6440444444.».5.44"....ez

TEATRE POL/ORA.MA
I :.11 r,r_

:..:•1 nn‘;'.•'"a'‘ n=:'"'Zii,i'''
''EI tercie
'

OVenen.

Associació

úsic Gamera

Les noves

ombres en relleu
un • l'ap!andida
Iroupe

ORQUESTRA de la
SOCIETE CE S CONCERTS
,I n ‘ Par is
que vindrit expressament
de ¡la capital francesa per
aguaste lres gratis ¿'. ' n-

3IIRIA
- -

ESPORTS - -

,•otre na,,,_

hla i Balines
Avui, tarda i nit, espiendid
PR( nillAMA
C.XARLES ['MY
on Entra l'esresa i la para
El que pot una filia, por
Enid 13..rinet
i !imites nitres

1110,71Y P1CXFORD
Arribada a Earcelona
Orquest tina Orto°
1 Preferi-nria, 1: 4^enoral, ir:n.1
AVIS'.—E1 dia 1 de juny:
Prefeténeia, 1'51);
gonoral, 1'00

CAMP

DE L'EUROPA

El famós equip do professio_
lials anglesos do la Primera

(primor oquip romplet)j
jugaiit anib el

C. D. EUROPA
(ex-eampi6 de Catalunya)
Deniä. dia 1- de juny le 1.924,
a dos ilnarl s de sis de la larda
Servei d'autemnlbus des de la
Placa dc Catalunya
Carreras de Cava- 113 — Hipedrom
Pounä. diunionge, dia t do juny,

UBIN LEONEL
skoteli
ropar' 4 , n dos quadros,

Moscou a Montserrat
znifie quadro. original
.1. Junit Cadenas

""

rit del Decamcrtn

ha ¡Milla Mies n'ag_
d..e.racions l'aplaudit
• ddrriof Ros i Güell
Originnl tobbo- • prononls traes. Apoteu• parid, i els feninnens
ii -1 5 5 de la

pantalla

MACISTE
v,rdable atleta; el que sostics Munes amb un sol braç;
daloga veritables
ferro a la vista del
i be: el que desafia tots els
oruncien ati p les cinemael rei de la torva,
gr äfles;
lluitarà amb

POLITO

a

s: l'invencible; el més pe-

atleta del món, en l'exitás

' rnalt,g rätie, projoelat nt.,s
500 t'as consecutives al Coes, titillat
tu'

oockl in-Publi cliouse

o
'error de les planes
G ssal repartiment; magnific

decorat

aoves timbres en relleu
més agradable es-

Mctacle de 'Barcelona
1 butaca, 2 ptes.

C01.ASTH:.11.131

setmana
.¡:-,,,,i,!.., rail, 111;111i:di . si • hiel il :

, LA CASETA DE LA FERIA
ERIA''
;I, a le . 0.11:

LA CASA DE LA TROYA
1:i1 • 11:1, In ,),..:
iiiiarls de 11111tIlm, La caseta
de !a feria, A l e s sis, OS110• : n 1 ' n • 1 'I 11/1 qua0 d'inl_

li.rinettge.

t

1. ... ',.:1: 111: n .1;1:

LA CASA r;F: LA Tnaret
Comiat du h. companyia
•Irke.rire<eti.r0.14.0...-4444•1>SX/../...-.1",

--ceefie4~~tece.C4404Tentre Barcelona
Companyia n lo comedios
DIAZ-ARTIGAS
dirigida phl primer arfor
Manuel Ciar de la Haza

TelKon 3335 A.
_
Avol,
41, EL
NOVELA.157A I LA ccvn
MULLEN,
(I11.1MA .1.11111.1, pel
ido ie T114dinN i _han i
Lo o : n • stroir:i
crazuaril v rrTS TE"..!1-2073:CS.

(. 1 :o1\

MEN.11.
CI..W.A I Alt2LIE:7,2,,

,ALIcit. ¡sir

novr.raTs
nniner..

t'ay Timd,r:

i

DE

renn y P'..C'z.7(."7"D 1 DOU-

GLAS FAWSZflr,f.l.

biiih,hugh. EL MIRALL
OZSCUR, VI' 1:1 fortnosa

ir,

rally 1/1111.11.

AVIS:Es despatxen bufa_
ques 111111mratles pOr a la 5
sessió 1•:PECIAL dei ditimeng,e, 1;11.41a.

.\\
dissable, larda, a un
limirt (Ir sis, la boonien co-

media en tres actas
EL

TIMERE DE ALARMA

a un fil1;1/1 41 ' .11Ze. la
l' n ,rniosa comédia en quid.,
;Iees, de Pierre Wolf
adaptació castellana de Carles Baffle
'
LOS MUNECOS
diumem.le, farola. Los
muñecos. NO, Malvaloca.-Iiimar4, estrena de la roiniolia en tres actas, de Benavente,
LECCIONES DE BUEN
AMOR
lefa expressament per a Pepela Díaz d'Artigas i per
ella detrettada a Madrid
amb clainurós èxit

Diana - Argentina
Excelsior
Avni. 6, La casa del misten,

L'elegant sonyora Blundell; El
poder d ' una mentirla, Charlot
al carnee de la Pau, Un bolg
per la sort.

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
Avui, On és la parada, Cacador de dots, Pol seu propi chistlg, La casa del mistar', fi; La
domadora do Contra.

Ir

•

de Barcelona

NOTA: .1 la taquilla del teatre Norrefals i a la Secretaria .let lt. C. 51. de 13 , s'expenen
i erdrades per a assistir
a la festa.

PESTA URANTS

a les cine de la tarda:
Yuitena retinie

Cafè amb Ilet

PARC

condensada

Pista de Gel
Arul, tarda a les

"Eh PACES"

513

Inau gura ció

1'70 Ptes. pot

de les sessions TE. Pali-

natge general I exhibleiODS
pels professors
Use, Per Esen I misto,' Angola
JAll-RANT) VERDURA
Cart-restatirarn. Servir 4:aneo
Nit , PISTA DE GEL. Funcionament do tote.a lea atraccions i
Coticen per la Banda do Vergara

Plaça de Braus
Arenes de Barcelona
Avui, dissahle. 31 de maig,
a dos quarts d'onze de la nit:
Gran revetlla internacional de
Rosa
ESPANYA oonti a BELGICA
5 grans otanhals. 5

,.................•
AUTOCICLES

"
'31111130111 - AGENTS:
IR

nle

HILARI MARTINEZ
ron!

Can CURERETES
Talaron

230

A.

ca

LEUKEMANS
notga)

(primera

BRUC, 166

3

RICARD ALIS

ileseammeizzazzej

(entupió d'Espanya pes welter)
contra

Wit,IELL OHMS

(primera 'inc
!i belga)
ärbItres: :M11111211, Hizo, Casanovas.—Entrada general 2 pessetes Senyores i nens
1'25

CANVi 1 VALORS : CUPONS
gamma dai Centre, 16

l'empresa,
Café Orient i Plaça. Arenes.
pessetes. Taquilla de

r
CASAMENTS

BATE1113

Fabrica de Productes Careen

BINABA DE CASA

meefeo.e4xrferce
Lit

•

UMBIL E SPINNIJ
S

campió d'Espanya pos lleuger

1MAN IVIAROEY

1

—

namennumnigmanno

TURO-PARK
Magnífica Jardins
Onerts tarda i nit
L'exit assolit pols ernocionants
arl hitos

Bajeles de Valencia artic les de censtrucció

Venus Sport - Palace Ball
Ronda de sant Amoni,
Tigre, 27

62 i 64,

Avni, dis.sable, 31 dle maig,

Casimir

a dos quillas d'o»ze. Ball conf ifnI. Maig florlt, al qual no assistira 1`) ( • ;• 11, 11/1-• p illo 1 emnpally111, per 1111 5 i•i 1'
prondro
part a l'espectacle Bric a brac,
Vietäha.

Vicus

Despatx: Tallers, 72

Telefon A. 55 90
Fibrlea: Carear Benavent
prop de la Travessera de
Sana)

BARCELONA

EINI11111111 1111111111 1111111111111111111q11111(ell1111111111 1 111 1 1111AW R IMICiiir,I.TIIM11111111111.11illiiillitliII I0

Els eampions de l'aire

,leuidit la Direeeni d'aquests
jardins a prorrogar la seva conliarla poi' iins dios nn,s.
ELS CARIPiONS DE L'AIRE
fat > d II tonis i sonsa oi.nnals troballs sobra una corda en tenaló, a 25 metros d'altura i 30
de Ilargada, avui. a les dotzo
4le la nit
Denla, diumenga, a las set de
la tarda 1 a les dotze de la nit,
b;ins rada exbibiriö do Els
campions de l'aire, a l'es p oliari en plena miluralesa sketch
liii

M. Odco, le cachen comlque
atraccni de gran rormertnt,
'Sarria i nit, funcionaran totes

poluciones nadarno,s. espermatorrea w e rdidas setninales), cansancio ntenfai, perdida de
memoria, dolor de cabeza, i'M •tilgos, janga
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de las IlilljPITS y todas las manifestaciones de
la Neurastenia o agotamiento nervioso, por
erenieas y rnbeldes qiLe sean., se curan pronto y
radicalmente con las

Grageas potenciales del Dr. Soivré
IreinAdas especialmente a JoS an o tados e n la
juventud por toda clase de excesos (viejas sin

anos), y liara conservar hasta la extrema vejez,

sin violentar ol organismo, el rigor sexual, propio de la edad.
venta, 5 ptas. fra g ua: Se6a18 Rambla de 161
Flores. IR l'armada Gelart, Princesa. 7 y principales
farawiaii

-uM2132313311~1

MERCAT DE LLOTJA
90 a 95
Plancs arrugais alfaenates 58/60 de
de
BO " 90
43 a 44
111AlleR arrugats allanales 50/55 de
,N, e1
,, Er‘ x'i!tri'en
l,iinl.es.A.
g‘.o n4811;318
de
144 a" 5444 I /2 11:a1-Fas
80 " 90
43 " 44
svonExtrem o 411(1311151a
de
100
40 " SI
Llenties
de • 130
de
40 ,,41
de
.
41 " 42
39 " 40
GillWS , , . . . .
Veces Navarra
de
3S, ",, 310
39 " 40
(Preus en pessetes 100 14. anib sac
de
Veces Ñlgari
32 33
SIS " 30
daminit carro 0,101,1
Veces Andalus-la
de
,
de • • 92 " 33
Veces estrangcrea
Veces gente.
de
GARROFES
70 " 77
Escaio/a An•lalusla
de
... Xlpre
•••••
Escaiola Marroc
de
40 a 50
de
EsraiOla
Pilla
'
•
•
.
•
Negra
VIn3T0C
de
48 " 49
de
•
•
•
48"
74 a 12S
49
Neyra Castelle•
51111 estranger
de
.1:, " as
de
el Pa
"
62
41
"
42Matafera
de
,,o . so „.. Erps. . . .
de
LO " 47
49 " 43
Boja I negra
si •• o 02; Erps (master
de
de
ti " ex
Negra bits tssa
111110 . . .
de
de
40 " 4l.*.
59 1/2 " 60
Mallorca
.
.
..
ue
(Pretts
en
pessetes
too
tos.
azul?
sec,
44 " 4S
Alireas on rals 42 kg. sense nur
nalino.
n carro aqui.)
; dainunt carro aqu1.)
LLEGUMS
FARRATGES
ARCOS
Alfals primer
120 a 525
de
DESPULLES
Bomba Callasparra
8 a 8 1/4
de
50 5 97
Alfals .,K,n1
ilo a 114
do
5 " 5 1/5
Bomba
de
de
25
1/2
"
54
Dietnero 3
Palla
Ilardieta
de76
"
77
de
Especial
4 " 4 1/11
de 20 1/9 " 91
Número 4
Palla
dut
t
75
"
76
de
3
11/4
"4
Selecte
cte
de
de 12 1/2 " 50
tegones
79• 74l'idla d'ouyera
de
de
die
se . te I/O /al."'"
lerecres
70 11' 71
Trepadella . .
de
Bell-lloch U.
•••
de
de
QuarleS. .
49 • se
il'reus en t','s,,'Ies 40 kg., dartilint
'Trenca(
. de
(Pides en pessetes se de 60 kg.
, carru anua)
amagtt carro aqui.)
Usa LI.ES D'Alinda • 54
52
os
_
Parlan . .. . . . • • .
1/4
"
SS e 39
remolatya. estrangera. . de
.
t ct (Tarmasses)
I/2 Eis
.. dd ......... .. ..: 28
: .. .. adeee.
:6 • y • Polpa
kenut fpr1W18)
le " 99
de
( tIcindura
10 ,a,119
18
8 1/2
Pulpa reinolatxa, palo. . . , as
80 " 81
40
:,egcliet
Tiirtd
de
e000
de
•MONGETES
Se
" id
t.-üge• . • • • • • • • .. de 14 1/2 " 15
. . de
Fuina
limosa.
.
.
,
ll'ieus cn ralo peartera de 70 dtres ,
Castella
Irr II', per,
r 100 kar., erija sac, da
seise sac, dainunl carro aqul.)
51allurca
de
130
"
132
unt
VInAGONSa0n1L
Prat . . . • . .
,
de . •
b.5itt aligeres blanqua
de
i1.1S ".19.0 ..
CEREALS
Estrangerea vermellees
de
ARRIBATS
Urgen . • .ctümiNs
37 1/2
maMoresc cal
groc
de 37 1/2 a "8
1101 t',: 11814 Vell
311 " 40
de
Mofase Plata nou
sinc‘i, irrn's.,s.,, 'alfa.rnate 44/46 'idee . • 155 a 130 '
d'orill.
Ui 111 Exttemadura 1 311111.111
de 28 1/2 " 21.0
33da;
de 5tiE
re877AC'114:›
e fili
a;m8;:
44.1 " eiva.
58 " 25 1/5 BlalICS arrugals silarnale 48/50 do
M'AM
DEL
NORD
125 " 127
(.atla Exirculad11111
de
sienes arrugals altarnales 52/54 de
do
Ite " tI7
11 de Mar: 7 de fuina: I de eluda.
Cavada roja.
Ue
43
"
44
haVe3 1.10LaCW111
-BLATS
de
Arares 1 Navarra
de
Castella 1 Mansa
de
Ex trrniadurn . . ...
de
Andalti.ta dur (ama riaC)
de
Segol•
•
1411eils en pcssetes /00 kg. seise sac
damunt vagó origen.)
F A• IINES
de
Forma
de
Exira local
de
Col n'a t DA al. ...
de
lilailen extra Castella .
de
Blanca current Casleia
as
balsa . • • • • •
. . . . . . . . . . .
.(pieti, en pessetes gat do 100 kg.
Maldita carro adtd.)

tinpressió Ler-Daral:.
MERCAT. — Hi havia animació

..
-

emprant

Grans regates de Rem
Outriggers a dos, quatre 1 vuit
remera en punta i timoner
Dama, diumenge, a les cinc de
la tarda, 1 de Juny do 1924. Port

uintena. 5

-0

ESTALVIAREU
TEMPS I DINERS

111111111111 1 1111 11111111111 111111111111111111111b11111111(11111111111 11

Reial Club Maritim de
Barcelona

Dividid;

BIRMINGHAM

Joan Vila

Barrera

84 ;

Aviat, La reina de Saba, per Betty Blithe.

les gratos atraceirms. Can-restaurant Carbó

Entrada, Ilitire c'ir'culació, 10
pesseles; general. 1'25 pessetes. Entrada de cal-alarga. 6'25
pessetes. Venda de localitats,
taquilla del teatre de Novetats,
Centres de Localitats i taquillas tle Servei espee ial d'autOmnibus 1 de taxis
des de la Viana Catalunya.
Servei extraordinari de Trarnvies (Bar, Hotel Ritz).

certs sinifOnics, reservals
exclusiVnm
.o nt als soris de.
_
p .‘Assoeiaey, de, Música

Franceso

!.\,

II1

•

Mari, de sis a vuit, i demà, diumenge, durant la sessió
matinal d'II a 1 es despatxaran bulaques numeradas per a •
la sessid especial de los sis de denla.

Premi "Camil Fabra"

Memorable esdeveniment
musical. Por primera yo-.
gada a uareelona la fa-

Primera actriu,
Pfir.ria Lluïsa [Donará

.

2
e:

Die:: 10, I 1 i l2 de juny.
Clausura .101 clics 1923-21

/1;am:in.
-

Avui, (Jissabfe, quatre entumes: El gos ~botad (natural); Murmuració, per Gladle Walten; Pilcha I Paca, cómi15 ea; Les 'filles dels homes rica (exclusiva), interprefaci6 de
Midan Cooper i Stuart Holmes; El tramvia, de bronta.

"da Camera-,

Elegant cinema do la intimitat

!Las Vns del rei Lear!

Companyia de
Pr:rnor actor:

Avn!. dis,abter La portara de la
fabrica, l• I ilarrera joindiai Gant
de bé; Cara la corra; Salomé; Re.

Cinema

en

•••!

1•

CONC F: RT S :

: :

0441-844-10444.4•040-0444444.0.

Entrada i butaca, 2 ptes.
21 quadros

l'axil de la temporada.

.....44.044-e4 Ge4 4+44•0411•444.4484-..

Gregori Martínez Sierra
Catarina Báreena

Gall:rina ()befa l'abonament

Sempre el militar conjunt de
programes. Avui, dissabte, pro_
grama do grans éxito: La casa
del misten), projectant-se el
einque Ihilun e ¿le tan magistral
sup4 . 1 . -serio; Fatty candidat,
grandiosa i disuporable errni¡,_
n Ita interpreliula por l'as do la
broma. Fally, .tiuria: El sospltoas, antliAs oinodratna de
gran argutnenl, inlet pretnt poi
tan et.nogill neto' . rima Litell:
El desccnogut, magnific film
amorieä. 1'0.1141 . 4 . 1M per la gran
arlisla .11;orgarid5 do la 3lotte;
Trcballs d'elefants, or iginal
cinta insfructii a. Dernä, nif.
grandloses estrenes: La casa
del mistcri, 6 'libre, i la sonsacional i • inta La batalla, pols
grans arlislos Sessue Ilayakawa. Tsuru Aoki i 0111 11 Palerme,

Monumental - Pedri 1
%Va lkyria

Mana; Entrama:laderas de tusan. •,,,
ne. Ininins, n1 cinema AX'alkyr.ai
miss Venus, deliciosa opi •reta ci- •
nematugratica

Temporada d'istiu
Esd,,emment artislie
Les dols primeras cornpari l o s 41T,patiy.t;

CATAR1NA BAR
CEN.
A
Dinieri p s. I 4Ie juny. ami)
/ l'estrena de la comédin en
_
4 Ir,: ;¡ n •Iiiii. oun g .nal do Pore
•,- a,c-a,

TEATRE APOLO

Areeeen-reecexeve..444.4444+

,

k TEATRE NOVETATS

'

El drama d'una dona

!

m • iii, di -sabre, tarda I nit. In 0 n11111,11(51 proirramai V I ibuirera
jornada de /a Torniesa Bel/linda his!Adra La portera ea la fabrica; la
comedia d'inieressaiii
argunient
L'ale-ant cenxera Seurdel, gran s
¿'5,1 •le la VI 1 darrera jornada La O
casa aal reisteri; g ran esdvveni- I
immt, estrena iii• la piipillar opereta
cuienialo-rralica La probibició del
bcu, preciasa ' ,a r m i lla I I •li 1 1'1 T ia i
da per un ni:ti/de sextet

clamo,

:

Isfüu'i. du Cfl'S

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohemia

X

rei de 1i.

CHARLOT

,-eeseeeeceeeeceoesee.,,e-s

MELIA - CIBRIAN

broma
l'emocionant pellicula
cine parts

S --

N>
.1.

..-4.74-Zreee,.."+.1.4)444e4te-Meed-I,..

DIEGO r1or,i72..s
«+e~e~+÷e.

I TEATRE NOVETATS1

PRINC1PE CASIANIGN

per Narelsin I tata /a companYla:
I magnifica presentseid. decorad rial,,
es aritos interminables a Narrisin
iman recita, en cala/a, la tau,:,, ,
-oda a Barcelona". de tnossen Jacm: Verasg,uer, bellissima sardana, danses tipiques catalanes, cte.

•

his

Cinema Princesa
Via Layetana. número 14
Telèfon 1371 A.

vello

NERCISIN

Mestres direet ors
Joscp Esp3lta, Gerard Tomàs Ramon Gorge

bs Tilles

POMPOFF, THEDY, EMIJ

TEATRE TIVOLI

aristocràtics salons

CATIL1111

Sexta Torrens

mazwatimassinalanwsmanimasizzeinuniumzummunfr
.

clowns

F1LL D[ ° LA MARIETA

als

Orr eestrin a S uš

de la grandiosa peLlieula d'un argument interessant

Notables ad-acules
Debut do la f.o mosa dansarina
CUSTODIA ROMERO
Suecas do los bolles dansarine5
LES 4 SORELLES BIANCHI
Presontaeb3 tio l'espeetaele
fartlästic
LES G71CRT...S EN RELLEU
Grandiós ésa dols famosos

•

Grandiosa estrena

Iridecritiu 111118-1AL 1 SALO

Kursaal i Catalunya

Avni, dissäble, tarda, a les
cine; nit , a les deu.

Avui. dissable, tarda, a do s (pian, ‘.‘
.1e cinc:
Entrada 1 butaca 1 NA pesseta

Elles . I. 5 i 6 di' juny, els e,ebres artistas franceses
'a LE DARGY ot

pia a. La dual. fta t3. L'enlato L'aSile de nuit.--Disarte. 7 de juny. Debut de la
aìip via Ricard Simó Raso.
f,:ared del mes gran exit do
l'anv:
C1.1:2RITO DE LA CRUZ
de•- • 1:xa a comptailuria.

AVUI

mfflei.~.44~444,444.

1 Gran Teatre Espanyol

V

en el d'ahir degut a coneórrer-hi força compradors forans.
MORESC. — 1:arribada del vaixell corren "Infanta Isabel de Borbtnt" amb unos 1.500 tones d'annest gra, ha millorat la situació del mercal, lis ciar que el rnorese d'aquest vaiueil podia fer-so 'ult dies envera a una i ldues pessetes
menys del cost d'avui, paró els tenellors d'alpes t article s'llan trobat amb
niereat desprmeit en absolut do la chisme
'l'ambe per a d'aquí a 'mes (Wat cliii ba anunciada l'arribada d'un carregament com.-,
nova i defensen llur preu.
pie t per a aquest mercat, eis preus del qual es eotitzen ja als voltants de 36 1 mitja i 37 'pessetes drununt carro.
•
S'han reanimat els preus de l'oferta de civades, essent gairebe impossible d'aeonseg uir-la a menys de 21 pessetta
aobrj vaga d'origen.
71'ambé les monigotes • roste a termes per lur eseassedat.

STID

CASA

ALIT

18, PASSEIG DE GRACIA, 18

ÐE SASTRERIA

39pti

meterla conspost exclusivansent emb amianti ciment

SISINIA<NORDAMElei

PER A

Els rostres vestits confeccionats i a la mida,
s6n chis dels mes distingits modele; de Paris
Londres, 1 ele oferim a preus inversemb'ants
de tan reduïts, i no obstant rivalltzen anib els
dels sastres mis cara I de més fama

t Plagues de 40 x 40 cm., colora gris ciar i reig.
( Xaees enulade g Canaleta de 120 x 75, 185 x 114 1 250 x 114 cm.

COBERTE3

PER A RI:VESTIMENTS ( Xape., "B" de 120 x 120, 120

190:w012sieux •205( 10 siczedelitimeietr
tifieit3; ceoll

x

iediietents &Madres

1116(11t1 ter a Illilidett

--MANCIPO.»

Vestit confeccionat, fil. Des de 15'-- a 30 Ptes.

Bareta
" a mida, en fil
Muleta
Pantalons, ti gran stock

Uralita, S. A.

" 25*— a 50
" 25'— a 50
" 50'—a 100
" 595 a 15

BARCELONA, MADRID, VALENCIA, SEMI.
LLA, LLEYDA, SALAMANCA, BILBAO

ficines centrals : Plan A Upe 15, Te18100; 1644 A 1 846 A

Generes en gran partida,

AdiejiältnIMAILX41111IttatitAt'sälliAllillENNENNEBEEIBILEMINNAIIIIIIIIIINMENEI.
1111.11».~1•11101110It—
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COMPANYIA TRASATLANTICA

a 050 pessetes ¡es deu prjs
meres paraules à a 0'10 pe
cana una d'excés

SERVIIS DIRECTES

bus stoi (e 831th

Bilbao el clla i6 (le juny, de Santander el 1 h de
Gijón el 20, de Corunya el 21, cap a I'llavana,
\ eractuz i Tampico.

iij Pa1:3 ) da d 25 t s

LINIA A CUBA. VENEZUELA-COLOMBIA,
PACIFIC I PUERTO RICO
El vapor BUENOS AIRES sortird de Barcelona el dia lo de juny, dc Valencia, rl /. (le Mäla-

GORRES, des de
1'45 pessetes
CORBATES des de
0'95 pessetes
PIJAMES, des de
10'00 pessetes
MITJONS, des de
0'50 pessetes
LLIGACAMES. des de
0'50 pessetes
CINTURONS, des de
1'95 pessetes
IMPERM/sABLES, des de
2,700 passetes
ELASTICS, des de
0'95 pessetes
CAMISES, des de
4'95 pessetes

seda, zefirs anglesos, percales del
país i estrangeres, des de 10 pessetes

El sistema amar, ce q ue hom adoptal peras« do
mxtfeccionar Ins ~tito ~se Prosa I rttlb ab:asi ,t encert,
prmAint-ves cpte si rcbreu ben be al 'ostro gust.

D & noztre afany de competencia n'obtenim
cada dia un més gran número dé vendes i a

l'ensems podem abaratir més els preus, cooperant així a l'onada de baixa que ha de millorar la situació econòmica del país.
N p TA.—EI, matee. pesos reduleissima no 111111 peinen
d'almo:71p 2 r tdi compre/ore, sanano la Im porte/tole do la

compra, amb «sienta obsequias, com són: maquine* d'alaiter, perfuma, balleters, cartero', cts., que pot tejar et
a Post ano

diem
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geORTANT.—MitJança rl t la tramo» de 11'50 pessetes,

remeten' mostra, centímetro, figurins I un sistema
espacial per prendre's la mida un mate); amb tal
precisit5, que les els onearrses que sena facin resulten absolutament emactes.
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millor secret de formosor javentut.
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Cidret Pera IV, 553

L'insecticida PÁRADELL

PIANO,
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Ira amerieana notegeu-lo
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Afaiti's bé

Gra n esdevenider, ben
situats, pira tramvia, amb
façana als carrero d'A y zies-Mare, Mi-bey i abres
II
Preus: o'so, s'u), z i /•20
petsetes el pare qoadrát

~eta apreeral
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j ovv aaitereix per a

Afaiti's de pressa
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Afaiti's hisinicament

....

Per haver-se venut ja
multe solars en queden
pccs de Oponibles
Poden visitar se cls dies
de testa, de lo a a g de
6a7

s'ofere1x per tus alas e r„.2/0F rEp
Lag% ta. Escrlure a LA 11131.1u.

del

•• SOLARS
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DEMANDES DE TREBAul

COMPRA-VENDA. irz",2

444444+644444,444444444,6*

21...ismazzongozmpar

teonts de Seda dale

FABR1C
rertOr. Eacrlure: apar.
tal 484. Barcelona.

celona el dia 25 (le juny, de Valencia el 26, de
Málaga el 28 i de Cädiz el 30, cap a l'Havana i
Verai•ruz.
NOTA: Per eaó de la Lle: Volstead (Llei seca) ha cstat suspesa l'escala de Nora York en
els viatgcs efectuant-se el recorregat
directe des de Cadiz a l'Havana.
LINIA A FERNANDO POO
El vapor ALICANTE sorträ de Barcelona el
dia 15 de juny, cap a Valencia, Macant i Celia,
d'on sortirà el dia 20 cap a Les Palmes, Santa
Creu de Tenerife, Santa Creu de la Pahna, denles
escales intermedies i Fernando Pdo.
L'esmentat vapor enllaçara a a.adtz amb un
altre de la Conmanyia que adrneträ carrega i pas'
Latge dels porta del Nord i Nordest dEspanya
cap a tots cls d'escala d'aquesta finta,
IMPORTANTS.—Rebai:ces a famílie s i co passatges d'arada . i tornada. — Preus conventionals per cambrota cspecials. — Els vapors te nen installada la telcgrafia sense fila i aparells per
a senyals subrnarins, cstan datats dcii me. nao (*.e.ras avcnços, tant pet a la seguretat deis passatgers
com per al : u confort i gust. — Tots els vapors tenen metge i canela.
Les comoditats i tracte que gaudeix el pasea tge dc tercera es uiant.3 a l 'altura tradicional de la
Companyia
Itebaixes en rtólits d'exportacit. —La Companyia fa rebainee de 3t• per toc, en els ndlits de
aataarn•nats anides, (Yace-ti amb les vigents dis posicions del Servei de Comunicacioes inaritimes.
EEEVEIS COMBIrATS.—Aquesta Compa eyia té cstabl -ta una xarx,s, da serveis corn:ainats
per Principals porto, servite per links recitara, que Ii permeten d'admetre càrrega i passatgers
cap oLiverpool i ports de la Mar Pältica i Mar del Nord. — Zanzlbar, Moçambique i Capetown. —
Ports de l'Asia Menor, Golf Pèrsic, India, Suma tra, Java 1 Coitinxiaa, Austrilia i Nova Zelandia. -llo IK Cebú, Port-Artbur i aVladivostock. • - Na va Orleans, Sava:riab, Cliarleston, Georgetown, Baltimar, Fgadams, Boston, Quitare i Montreal. — Po:ts (l'América Central i Nord
América al PIZifiC,
4c Paiw.mi, San. Francisco de Calgennia. — L'unta Arenas, Coronel i Vallparadis per YEstret de
Magallanes.
SERVEIS COMERCIALS.—La Secció que pez aquests serveis té establerta la Companyia s'ett•
ca ,-rega del transport i exhibició a ultramar del.; Mostruaris que li siguin trainesos al (lit
objecte i
de la collocació del» ankleig la venda deis /mil COIll assaig, desitgin Ser els expertadors.

SECC/0 DE CAMISERIA A LA MIDA

11 ola i•

OtERTES DE TREBALL

LINIA A CUBA, MEXIC 1 NOVA YORK
El vapor ANTONIO LOPEZ sortira de Bar-

ga el 13 i de Cádiz el 15, cap a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Crea de la Palma,
Havana, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao,
Sabanilla, Colomb, i pel Canal de Parantä cap
a Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, lquique,
Antofagasta i Valparaiso.
NOTA: Per raó de la Llei Voistead, (Llei
atea) ha estat suspesa l'escala de Puerto Rico
(.1 els viatges d'anada.
LIMA A PILIPINEs 1 PORTS DE LA XiNA
I DEL JAPO
El vapor LEGAZPI sortirä de Corunya el dia
28 de juay, de Vigo el 29, de Lisboa ((acultativa), el 30 , de Cädiz el a de jeliol, de Cartagena
el 3, de Valencia el 4 i de Barcelona el 8, cap
a Port Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila,
Hongkong, Yokohama, Ko'ce, Nagasaki (facultativa) i

Popelin

• Ill•••1 C

LINIA A L'ARGENTINA
El vapor INFANTA ISABEL DE BORBON
sortirà de Barcelona el dia .1 de juny, el 5 de
Málaga, i de Cacha el 7, cap a Santa Creu de
Tenerife, Montevideu i Buenos Aires.
Coincidint amb la sortida del dit vapor, arriba
a Cádiz el SANT CARLES, que surt (le Bilbao i
Santander cl dia Ultra] de cada mes, de Corunya
el dia 1, de Villagarcia el a. i de Vigo el 3, amb
passatge i &anega cap a l'Argentina.

LINIA A CUBA-IdEXIC
El vapor CRISTOBAL COLON sortirà
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