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Escenaris
Aguaita nit s'estrena al Barce-

lona, per la Companyia de Carmen
Diez et sainet en tres actea "Las
dichosas faldea". Es un sainet Ar-
nichos.

* L'altre dia la memòria ens
es. fallar, ho confessem. L'actriu Fifi
Moreno etit casada amb l'actor Juli
9or6stegu1,

* El tenor Tino Folgar torna
a córrer per ad. Intenta formar una
companyia per a realitzar una tour-

née (frica per Catalunya.

* L'estrena a l'Espanyol de la
Comèdia "Prostitución", de Fernän-
dez Ardavfn, tendrá% noe (lezne, di-

=cera, 1 la nit La interpretacie
va a arree de la eompanyia d'Atusa

Adema.
* Fernineles . Ardavin estrenarä

també deine, al Pollorama, la seva
comedia Barreq bajos", en ocasió
del benefici de "tete Ptaz de Are

* - Ea Valle. å a Santo Do-

Mingo. Be de =cure que als efectes
deis parlamente que pronuncia, en-
tre plors, 1i dies de benefiel, halla

ja convertit ela sena filia en domini-

* En senyal de dol per l'apro-
vació de la Llei de Congregacions
religiosos, na Joventut Católica
Femenina ha proposat que la gent
deixi d'anar per en watts temps
teatre Veja(

* Preguntivere el pasaat
menge ei s'estrenaria la revista
"Gol" al Tívoli, 1 quia. La respos-
ta no rehe fet *aperar gens: "Gol"
s'estrena demä.

* Deme—també demäl —farä
la sena presentació l'espectacle que
acabdilla la trepidant Blanca Negri
i la bailarina Pilar Calvo. Tenim
por, par unes fotografíes que hem
vist, que Blanca Negri utilitzi en-
cara aquell decorat de ¡anilina que
tant Ii hera bescantat

* El poeta Perarnau età en-
grescas amb una revista que està
eserivint amb un autor italià refu-
giat a Barcelona. Sembla que es
tracia d'una exaltació dels ideals de
pau. Hi posaran música En Martí-
nez Valls 1 altres =entres.

*e- j.In primer actor de sarsuela,
el nom del qual deixarem que en-
devinin els lectora, té tan repetides
i sobtades pendo= de memòria, que
mis d'una vegada se n'he anat del
café sense pagar la consumació. Els
cambrers del Bracafe, del costat del
Tívoli, el ecesehren ja per "Yo soy
!un fugitivo".

* Anab Peepeetacle del jazz
Gregor, que debutare dissabte vi-
nent a rApolo, reapareixerà el ba-
llarf Harry Wille, precursos de rota
aquesta sirle de bons nois que s'en-
tortolliguen les carnes per les nos-
tres sales de ball.

* Una frase de Cecile Sorel, tre-
ta d'unes declaracions fetes a un
redactor d'un diari parisenc: "El
music-hall Ea la forma Ideal de l'es-
pectacle".

* A °La Nacida'', de Buenos
rescriptor Corpus Bargas

posa García Lorca, en parlar de
"Bodas de sangre", a la unía d'Al-
beniz, Strawinsky i Manuel de Fa-
lla. "Tots elle—observa

expreasen est un llenguatge mu-
eical 1 poitic, dote dele procedí-
mente Inés nous 1 més personals,
eit motín: secabas despersonalitzats.
Transmuten rart popular en are
culta"

* Ira» Lapas Heredia, l'ele-
gant aceite 1 el Sea marit Mariano
Aequerfno, el debut dels quals està
assenyalat al Poliorama per al día 20

del raes que som, han arribat ja a
Catalunya 1 ¿entretenen aquesta
dice donan representacions a les
:menee principal* cimas/. Abano
d'ahir aren a Terrena 1 ahir a Sa-
badell.

* Luis Ginelly... Sota aquest
nom, que ahir era el d'una primera
¿ansarina del Folies Bergere de Pa-
rís 1 CMl el d'una "vaenp" cine-
matogräflea, tehi amaga el d'una
gentil francesa muenda a Barcelona.
Filla d'un fabricant de cervesa molt
consigne es casi amb un cantant
francés d'ipera per tal de poder
dedicar-ses la dan" cosa que el seu
pare 320 valla.

* Mece Mireya no aniré al Ro-
mea. No li eonvenen—diu —les
condicione que li 1 cien. Resten en-
cara dos nema de possibles "ve-
dettes" per a la corapanyia que ha
d'anee ante a aquel' teatro: Maria
Cavan« 1 Blanquees Pozas.

* Una altra penya teatral, 1
van... Aquesta 'regada, la presidenta
Es la gentil Conchita García Leonar-
do, del ande. A la Bienquise Sue-
rez, mateix teatre, li han volgut
també, els admiradora i andes, for-
mar una penya, però ella no ha ac-
ceptat aquest honor. ¿Hauria refu-
sat, ei la Leonardo no tingués ja
penya prbpfa? Al, aquestes petites
rivalitate d'oxeo/id.

* Es parla que la Mellen vil-
gui a representar en espanyol una
comedia. de Maurice Rostend, que
ella va estrenar a Parla Es parla,
a més, que figuri a primer lloc
en una revista de temes i quadros
d'ambient espanyol que ea montaría
de cara a l'estranger.. Per a més
detalla, l'enapresari Lluís Calvo.

* L'Alady és al Tivoli. ¡Cenhi
per cent Perdonin: cent
per cent eafe-concert, en tot cae.• 1
po is (fuel volguem rebaixar mesita

'- A la Sala Mozart tingué
lloo el concert anual dels del-
xebles de la professora Cändida
Palau, ele qua!. en /a inter-
pretad() d'un selecto i variat
programa palesaren els bons
ensenyaments rebuts.

Prengueren part en la eessib
els ahumes Font, Regato, Tor,
res, Sancho, Moraleda 1 Enrio
í arme Olcina.

-2 Ha sortit cap a l'asean-
gen el concertista de viola-tenor
B. Gälvez i Bellido, per tal de
donar a conäixer el nou instru-
ment. El primer recital s'ha de
celebrar a la sala de coneerts
de l'Ecole Normale de Musique
'de París, el dla 15 del mes que
sorn.

e— 'A l'Instltut Feminal tin-
güd 110c Un concert per la vio-
linista senyoreta Teresa Choi-
met, acompanyada al piano pel
compostior Artur Menéndez, els
quals executaran obres de
Bach, Pugnani-Kreisler, Albé-
niz, Eccles 1 Menéndez.

Tots dos artistas foren molt
aplaudits.

•—n Avul, a les cinc de la
tarda, a la sala d'actes del Pa-
lau número 2 de la Fira de
Mostres, presentació d'un nou
model d'orgue eléctdo Walcker.

Andreua Fornells, cantatrin;
Joan Sunyer i Cintes, organis-
ta: Orestes Prandi, violinista.

- Dijous, a la tarda, a
l'Orfee) Gracienc, sess16 de
Danses rife:ligues 1 Plàstica,
dirigida per la professora
Mme. Ivonne Attenelle de Gi-
ménez.

Carnet del Cinema

— Leadueeelocumentals del
programa • acabat d'estrenar al
Publf - Cinema duen els tftols
: Les illes del Ilunyä Orient" i
'."El regne de les dinamos", i la
primera d'elles, atractfvola vi-
oló de les colònies holandeses,
pertany a la cada dia mes fa-
mosa serle "atufes Màgiques
Fox".

Els "Repertatges Fox lelevii-
tone Cinaes" i el "Noticiar'
Fox" d'aquesta setmana conte-
nen, com e e mpre, noticies dé
gran intere

Demä, ,emarta, be projece
taelt al Cinema Urquinaona la
producció Metro Goldwyn Ma-
yer "Besos al pasar", protago-
nitzada per Norma Shearer,
secundada per Robert Mont-
gomery, Conchita Montenegro,
Neil Hamilton i Majorie Ram-
beau, artistes tots suficiente
per a attaure ej pabilo amb llur
prestlgi.

Mal no havem Vist Norma
Shearer tan 'delicada, tan pos,
celda d'ella matee:ce com en
aquest paper de dona de la nos-
tra epoca que un dia s'enamora
1 amb perfecta consciencia dels
sena actos es lliura a una pase
Ele que li fa entreveure la
somniada felicitat 1 s'aferra a
ella com si pressentís la seva
fragilitat 1 llança a un costat
tots els prejudieie que pogues-
sin oposar-se a la seva realit-
zaci6.

Els fabricants, magatze.
mistes i manufacturers
han de redactar en catará
llurs factures, albarans,
dirigides als clients de Ca-

talunya

Explosió d'una
bomba a l'Hosei4dat

DiuMenge, a tres qUarts de
deu del asure, esolatä una
bomba a la fäbrica de serrar
marbres dels senyors Soeces-.
euro de Fraile: Germana, inse
tallada al número 87 del car-
rer de Jacint Verdaguer. L'es-
mentat artefacte es havia estat
collocat a la paret que clóna al
darrera de l'esmentada fàbrica
i a la Urbanització Espanya.
L'explosió féu caure un tros de
paret d'uns dos rnetres. No hi
hagué desgräcies personals. Els
danys sen de poca irnportäncla.
De seguida les autoritats, acom-
panyades d'una gran munió de
clutadans, es traslladaren
lloc de l'explosió, bo 1 comen-
tant indignats la repetició d'a-
quests fets terroristes que sein-
limen l'alarma per la poblac16.

Donada la proximitat del Roe
on esclatä la bomba amb el de
turbina de l'aigua que fa moure
la fäbrica sembla que els ter-
roristes es proposaven inutilit-
zar-la. D'haver ocorregut alee
els danys haurien estat consi-
derables, pules que aquesta fà-
brica esta situada a la part alta
de l'Hospitalet - Centre, 1. un
desbordament del reo hauria
pogut ocasionar la inundack
d'una part Urga considerable
del barri del Centre.

El despea de la fàbrica dels
senyors Franzi estä aituat al
cerrar d'Alf-Bei, de Barcelona,
on temible com es recordarà, va
esolatar una bomba fa pocs
dies. El dos fets, pel que sem-

estan relacionats estreta-
ment. Els obrera d'aquesta fà-
brica neme ssecundaren la vaga
eel ram de construcció les pri-
meres setmanes. — C.

Noticiari de la Fira

de Barcelona
El Comité de la Fira, responent als

precs de molta expositors i entitats'
que davant l'èxit de visitants i corn-
pradors han demanat l'ajornament de
la clausura de la Fira, notifica que no
hi pot accedir, puix que la duració
de l'actual estä fixada pel calendari
de fires internacionals, o sigui que la
Fira d'engnany no pot tenir mis du-
rada que del 3 al 18 del corrent mes
de juny.

La concurrència de visitants fou ve-
ritablement extraordinària durant el
diumenge passat al matí 1 a la tarda.
Era tanta la gernació que circulava
pels grandiosos palaus, que fins era
dificil de transitar d'un lloc a l'altre.

Concurs de Nuncio. — El Concurs
de Nuncis convocat pel diumenge a
la tarda ha constituït un éxit popular
com no poelia esperar-se. Quinze seo
els nuncis concursants que s'han ins-
crit, vinguts de diferente indrets de
Catalunya. Després de fa cada un
d'ells diverses crides a llora diferents
dels palaus de la Pira, han acudit a
la Plaza dels Brolladors de les Boles,
on hi havia cl Jurat constituit, davant
el qual ha fet cada nunci concursant
el preg6 d'iniciativa pròpia que era
escoltas 1 comentat per gran gentada.

El Jurel el componien senyors del
Comité i expositors.

El fall ha recaigut en els següents
nuncis:

Primer premi, Nicolau Pedr6, dl-
gratada

Segon premi, Francesc Masdeu, de
Vilanova i Geltrú.

Tercer premi, Manuel Remia i Del-
gado, de Badalona.

Quart premi, Pere d'Ibars, nunci
oficial de Barcelona.

Cinque prerni, Reman Palau, de
Roda de Ter, de Vic.

ADVERTIMENT

Advertim a les persones a les
quals interessi la publicació im-
mediata de les notes que ens en-

víen que els originals han de di-

rigir-se tosa a la Redacció, Corta

Catalanes, see, principal, abans

de les nou del vespre. Els que

ens arribin més tard d'aquesta
hora o vagin adreçats a la

=prevea del diari. Barbarä, su
ze, no seran publicets fins al
cap de quaranta-vuit hores

QUESTIONS LOCALS-

1. .11engua catalanar e

• a Balaguer
El dia "del corrent, tindrd lloc

la date:ira del primer cura de Gramà-
tica catalana, que camelasò ara fa qua-
tri mesos al Centre Excursionista ba-
laguert: Amb aquest motiu. els aires-
nute — una vint-i-cinquena — voten ho-
tnenatjar ei Seli profeseor oferint-li
banquet intim. Això, ultra demostrar
oc reconeixement afectto6s, representa
no res menys que una satisfaccid d'ha-
ver penetrat dintre els secrets
nosoe de la nostra satisfac-
cié que en ter-la extensiva al seu proles-
sor, i en esdeoenir pública per mitjd
de l'asee rendit, llanca una llevar de
sana catalanitat, el fruir de la qual
no tardard a apretar entre l'escampa-
dissa de joventut que queda adormido
encara, en rus son de defallença i ea
una sontito/sups que fa pudor de di-
funt.

Els nois i uoies que han concorre-
gut a aquest Primer curset de Gramà-
tica catalana han ben aprofitat
fempst De la srua ignordncia en es-
triare el caseta han passat a ts com-
prensid total de la riquesa de la tipa-
Ira llenaua. elmol peden escriure una
carta en catald, tense peoill que lava
es rigui de les seoes faltes. Perd
no poden dir-ho aixl. Es limiten a
escriure en aastellä, porque el catald
no el saben escritor,. Senten cons sena
mena de desmenjament per aquestes
tosa, é acostutnen a arroncar-se d'es-
»filos, sempre que alga els ho releen.

No; (ene..« primer pas donat en pro
del desvetllament de la nostra !len-
gua no acre Pas del tot assequible per
la «ostra joventut. El Centre E.reur•
sionista ha inicial una de les obres mis
profitoses que findet repercussions ben
esplèndides. Cal pro:seguir per aqueste
cansins, .ni es vol ajadas- a fertilitear
rautonomia de Cara/lava.

Un dia escamparem amb frtaci6
bona nava que al mates Ajuntament
Adula ~trae de pie a ple i amé els
braco: &tiesos, la ¿lengua catalana. Ro-
marcàrem i todos ben anotat a la me-
nubla el Primer dia que el neutra se-
cretari, gallee, 1 desconeizedor fins
aleshores de la nostra !lengua, escrivia
la primera ceta ms catad. Dones bi 1
ovni volem llancas* als Mugre 11211$11

aquesta altra tova: una vint-1-ceque-
na de nois i soles s'aplegaren agur«
mes de juny entores d'una mula, per
testimonejor a na professor de catald
la seva gratittoi. El Sr. Salvador &otee
es tnereix aquest oferiment que li van
for els seus deixebles. Perb els deixe-
bles — bella joventsal — u:sufren la
nostra mPs sincera felicitació i el ‚sas-
tre esttntuf t'as incondicional.

tlfOISES 4RAN

MANPESA
Protesta dele funcionaria de banca.

Putbol
MANRESA, 12 (Per telefon). —

Avui una comissió de funcionarle
de Banca ha estat a lAjuntament
per tal de protestar davant l'alcalde
contra la lentitud arel que es re-
solen unes bases de treball, que,
segons la hei de Jurats Mixtos, ja
fa mis de dos mesos que haurien
d'haver entrat en vigor. Sembla que
els visitants han fet present a la
primera autoritat local que estan dis-
posats que la seva protesta adqui-
reixi caràcter de violencia si el Mi-
nisten continua impassible desate-
nent el seu requeriment. L'alcalde,
senyor Marcet, ha promes
dar 1 prestar suport a la faya pro-
testa.

— Ahir es jugä al camp del Pu-
jolet un partit entre el Girona i el
Manresa. Aquest darrer va guanyar
per dos gols a un. En aquest en-
contre es decidia la possessió de la
copa cedida pel senyor Prunis, go-
vernador de Girona. La copa se
l'adjudicä el Girona per gol ave-
rage. — C.

TREMP
Noticiari

S'ha possessionat del seu càrrec
el nou jutge de primera instäncia
d'aquesta ciutat, En Salvador Viada
López, de Puigcerver.

— Dies enrera entraren en una
finca, que el metge d'aquesta En
Caries Coromines posseeix a Ta-
larn, uns lladres i s'emportaren di.
versos conills i capa d'aviram.

— En la reunió celebrada pel
F. C. Tremp resultaren elegits; Pre

-sident, En Guereu Bellera; secretad,
En Josep Altisent, i tresorer, En
Pere FI11175.

— El dia 4 al vespre tingué
una reunió del jovent a Casa la
Ciutat, per tal de començar els tre-
balls d'organització del programa
de festivals per a la festa mejor de
setembre.

— Han estat nornenats mestres
de Tremp En Juliä Parache, que
fins ara ho era de Talarn. i Na An-
tenia Sola, que ho era de Vilamit-
jana.

— Per l'Alcaldia s'han dictat
tules mesures mol/ severes per tal
de fer desaparaixer el gran nombre
de gossos que vagabundegen per la
ciutat.

GUALBA
Väria

Es nota un gran malestar entre
els agricultors d'aquest poble per
les confirmes pluges que nialmeten
les collites.

— .Es treballa amb gran activi-
tat en la construcció del local des-
tinat a ball i conferencies dels ele-
ments del P. C. R. Es comentat
molt desfavorablement que algun
element d'aquest noble hagi inten-
tat volee paralitzar les dites obres)
contribuint amb aquesta conducta a
la falta de treball i a la miseria dele
nostres obrers; hom deplora tambd
que sigui ajudat per qui hauria de
tenir l'obligació de vetllar pel ben-
estar de tots.

— Ha estas molt sentida en
aquest poble la mort de la senyora
Anna Canyadó, vidua de Vinyes,
mare del nostres amice Pere 1 Rae
mon Vinyes Canyadó, molt benvol-
guts en aquesta població.

TAPPA GONA
_—

Nena morea pel tren :: Estrangers
expulsats 1: La fabricaci6 d'explo-
,eles	 Danyo-elei temporal a Al-

cavar :: Verla
• TARRAGONA, 12 (PER TE,
1.-EFON). —EI propietari del cotice
núm. 2.20, Sr. Antoni Clemente, ha
estat denunciat per la guierdia civil al
cap d'Obres Públiques, per transportar
passatgers de La Galera a Tortosa
cense la deguda autorització.

— Avtd es troba a Tarragona el
diputat Sr. Estelrich, el qual ha de
donar una conferencia a l'Ateneu de
Tarragona.

A la Urea de Valencia a Tar-
ragona, a 2 km de l'estacaó de clas-
sificació, terne municipal de Vilaseca,
el tren ha atropellat una nena de dos
anys, filia del guarda-barrera d'aquell
indret. Resulté morsa a Pacte.

— Han sortit de la pres6, i han es-
tat acompanyats a la frontera, per
desitiables, els estrangers Isidre Uriel
Romero i Genís Mesa Izquierdo.

Dhrteenge, en una finca grupera
a l'ermita de la Salut, propietat de
Pau Salomó, foren trobades pel pro-
pietari diverses substäncies explosi-
ves i un nombre considerable d'eines
per a la fabricació de bombes. El pro-
pietari va denunciar el fet a la poli-
da i actualment intervé en murete
troballa el batee especial sobre tintes-
ea d'explosius.

— Comuniquen d'Alcover al gover-
nador civil que el temporal de pluja i
pedra caigut dissabte l vespre va
causar grans perjudicis als sembrats i
a tutee les collites en general. De mes
a mis, va inundar diverses cases del
poble, sense que, afortunadament,
oreerreguessin desgràcies personals.

— Moviment del port. — Vaixells
entrate: "Arnabal Mendi" de Sa-
gunt; "Christensen", de Barcelona;
"Spezia", de Palermo, i "Catalunya",
de Valencia. - Sortits : "Arnabal
Mendi", cap a Palma; "Cbristensen",
cap a Valencia; "Speria", cap a
Hamburg, i "Catalunya", cap a Sete.

C.

VENDRELL
Una gran feseta esperantesta

Tal com esteva anunciat, els dies
4 i $ del corrent se celebré a la
nostra vila el XVI Congrés Catale
d'Esperanto i els Jocs Florals Inter-
nacionals Esperantistes i altres festes.

L'organització i esplendor de les
festes fou l'admiració dels vilatans i
forestas, que vingueren en gran nom-
bre, i l'èxit assolit superi el previst
per la comissió local organitzadora.

En els Jefes Florals resulte premiat
el poeta senyor Robert Swiestoszews-
ki, de Polònia, essent el seu represen-
tant ei nostre distingit "samideano"
senyor Dení Dalmau, de Barcelona.

Fon elegida Reina de la Festa la
senyoreta Regina Riera i Vives.

També tingué lloc l'acte de donar
el nom de carrer del Dr. Zamenhof
a un dele carrers mes céntrica de la
vila.

Tots els artes públics form presi-
dits per la primera autoritat local, amb
assistència de tot el poble, que ni un
moment deixi d'ésser al costat dele
organitzadors.

L'exposició, curosament instaHada,
cridi l'atenció dels vigatans. Hi fon
remisa' exposada la Flor Natural, que
el poeta premiat havia ofert a la rei-
na de la festa, la qual flor, avätica,
era admirada per la seva rara ball-
quesa i originalitat. Aquesta flor _is la

• segona del seu génere que s'ha re-
produit a Catalunya.	 -

Les tasques del Congres foren molt
profitoses, presentant-se diversos im-
portares acords, entre elle' el du cele-
brar el vinent Congrés Català d'Espe-
ranto a Ripoll, i rally tos el Con-
grés Internacional Esperantista a
Barcelona. En tots dos Congressos
se celebraran tumbé els Jocs Fiarais
Internacional,. Un altre important
acord fou el d'adhesió a la Societat
Catalana contra la Guerra.

Foren moltes les representacions de
grups i societats esperantistes i es
reberen també per corren adhesions de
multes societats. El President de la
Generalitat, En Francesc 'Maciä, 1 el
conseller de Cultura enviaren també
Hur adhesió als actes.

Obtingueren molt d'èxit els exa-
mens per a professorat d'Esperanto.

El temple es vejé molt concorregut
de fidels. ene desitjaven escoltar el
bell sermó que en Esperanto pronun-
cie. mossèn Frederic Martí. També
foren molt concorreguts pels seus com-
ponents totes les altres reunions que
tingueren lloc.

El banquet oficial, amb gran nom-
bre d'assistents, fou un àpat de cone-
panyonia i bon humor. Foil molt ben
servit per la Fonda del Centre.

Dos grans autocars trasladaren els
excursionines a Poblet i Santas Creus,
els quals tornaren a la tila molt con-
tests i satisfets.

En fi, una festa de la qual tothóm
servarà lm gran record.

RODA DE TER
El dijous, dia primer del corrent,

a mig mate al riu Ter, i quelcorn
mis avall de "Casserres", del ter-
me de Masies de Roda, aparegué el
radäver miel jove de 20 anys Joan
Bac, de Meada E l diumenge an-
terior s'ofegä en el Gorg de les Bo-
Selles, del mateix du i tenue muni-
cipal de Santa Maria de Coreó, en
voler banyar-se al cap de poc
ver dinat, juntament amb dos joves
mete en una font propera al Iloc de
la desgräcia.

— A la Fina de Mostees de Bar-
celona hi tenen exposats dos tipus
nous de telers autometics els acre-
ditats tallers rodases Bracons, Rie-
ra i Riera

- "Reixes enfora", drama de
M. Folc i Torres, fon representat al
Centre Catòlic el primer dia d'as
celestes festes, a la nit, per elemento
de la pròpia entitat.

GIRONA---
ti«) Blusa a Oirona : Demencia per
tallar ubres sense permis	 entes-

guraeld d'un hotel :: Väria

GIRONA, 12. (Per trufo —
Diaaabte ya debutar al Teatre Frito!
cipal la companyia que integrava la
formació del malaguanyat actor
Franc ese Moreno 1 de la qual forma
part ractriu Esperarles. Ortiz.

— Acompanyat del diputat socia-
lista francés M. Montee ha visitat
alguna de les notares comarques
PiHustre politic francès Lied Blues.

— Per al dia primer de juliol la
Penya Alegre, de Figueres, orga-
nitza un gran ball de gala a la placa
del Gra a profit de les Colenies es-
colars.

— El veí de Garrigäs Joan S er
-ra ha estat denunciat al jutjat de

Peguero per haver tallat quaranta
pins cense el penda corresponent.

Dissabte a la nit tingué lloc la
inauguradó oficial del Peninsular
Gran Hotel anab un banquet de gran
gala. lei concorregueren totes lea
autoritats locals. Al final es pronun-
ciaren discursos enaltint l'obra del
senyor Nieolazzi, el propietari, que
amb el seu treball haya muntat un
hotel que Es honra 'de la ciutat. El
menú bu esplèndidament i excel-
lentment servil. Hi havia un cente-
nar de comensals entre comerciante.
industrial, 1 premsa. Reiterem la
nostra felicitacid al senyor Nico-
lazzi.

— 'vel de Toesa Pere Benet i
Maymf, de etnquanta anys, solter,
va penjar-se amb una corda a la
cuina de casa saya:. No són cone-
guts els motius que l'induiren a po-
sar fi a la seva vida.

— S'ha reunit el Patronat pro-
Colònies Escolar. i ha acordat que
siguin instaliades a L'Escala, com
l'any passat, per tal de corrapondre
a les atencions que les autoritats
d'aquella població han tingut sent-
ere per als petisa hostes.

OLOT
Emprestit municipal :: Conferencia

Alertes naves	 •
El doctor Remen Moret doné

una interessant conferencia ¿ 'His-
toria ele Catalunya al Casal Ca-
tete, que per la sera acurada docu-
mentació meresqué els aplaudiments
unänimes de la nodrida Concurra-
cia que hi amiste

— Ha aparegut un nao volum de
l'Album Meravella, que s'ocupa ex-
tensament d'Olot i la seva coman-
ca. La part descriptiva ha estat
encomanada al sen: er Miguel de
Garganta, que eta reexit brillant-
ment en el seu comes se-b la com-
petencia que li és rr wieguda.

— El Casal Cataba ha organit-
zat una altea excursiS colectiva,
l'itinerari de la qual serä la tra-
venia des de Vidre a Ciuret i Pla
Tntver.

— Les companyies que submi-
nistren l'electricitat a la nostra ciu-
tat estar portant a cap unes ins-
peccions rigorosíssimes per tal d'im-
pedir el frau de fluid que en aquest
darrer temps diuen que ha pres pro-
porciona extraordinàries. Aquestes
mesures han provocas una reacció
de bona part de públic, i sembla
que els elements comercials valen
estudiar la possibilitat de creació
d'una empresa premia distribuidora
d'energia.

BADALÓN'A
Palestra :: El Pare Nacionalista ::
"Numoristiques"	 Moviment de-
rnogräfic :: Conferencia :: Menee-

gada de gos Väria

BADALONA, 12 (PER TE-
LEFON). — El diumenge que ve, dia
18, la Secció Excursionista del De-
partament d'Educació Física d'aques-
ta delegacio, installara en el noc co-
negut per Campament dels francesos
(Collet de les Ermites), un Campa-
ment. - Hi han estat convidadas
les Delegacions veines i diverses en-
titats excursionistas. Mestre Fabra ha
acceptat el nomenament de Cap del
Campament. .

— La Delegació del Partit Nacio-
nalista Catete ha publicat un extens
manifest titulas "Fixant posicions".

— El acetre convei, Sr. Jcacluiin
Selva, ha publicas el volum 54 de 123
leves obres. Es una collecci6 de so-
nets arnb el tito!: "Hurnoristiclues".

— Durant el mes piusa s'han re-
gistrat en mitote cimas 97 nalxe-
menta, 23 matrimonia i er defuncions.

— Continua la räfega de les mos-
segada de gos 1 confitaren també els
gossos pel caree sense morrió. Quan
s'acabare? Avui un gos ha mossegat
Natàlia Fernändez, la qual ha hagut
d'ésser assistida al Dispensari Muni-
cipal.

— També ha hagut d'ésser assistit
en el Dispensad Municipal Antoni
Velera Nena, per basar-ce barallat
amb un conegut seu.

c.

SALLENT
Tftol :: De les bombees	 Natació

El día 20 dei maia passat. i des-
prés de brillants exämens efectuats
a la Universitat de Barcelona. va
obtenir el tito] d'insPector municipal
de Sanitat el farmacèutic local se-
nyor Josep Maria Labori. L'enho-
rabona al nostre dilecte amic.

— Horn amasa que les set bom-
ba trobades mara al soterrani de
la casa número 19 del caer« de
Torres Arnat hi romanien ja ama-
gades des deis successos de gener,
en que la planta ha ixa del pis es-
teva habitada.

— El diumenge el C. N. Bar-
celona es desplaçà a la piscina da-
guaita vila, per tal de celebrar-hi un
festival, primer de la temporada.

I.MP.O.S'TA
Milar d'utbanitsacia
S'este procedint a l'arranjament

del Passeig de Galin i G. Hernie.",
dez amb el sistema ee r eC Pleefel41.,
d'asfalt, eo que contribuirA , a
belliment del principal pas detaireee'
ta localitat.

— L'entitat Muela' t3titi6
harmeniea ha inaugurat , amb tete:,
esplendor una pista ele han, Metal. n
lada a l'aire Ilhue, on ele socia Pe-
dran gaudir a mis de tea anuo-
ditat.

— El campió de la matricula de.
Tarragona número edes, pe/nietas i
de Vicenç Bover, de Sant Carlee de
la Ràpita, en pasear per aquesta lo- .s
calitat al Hoz anomenat costa del
Grau, se Ii interposà al pas cl ce- .
clista Gerynan Oms, d'aquesta, i e1,
xofer del comió, veient en perill la.
vida del ciclista, t'al una releída ma-"
niobra i acerà el vehicle a Un mur
que protegis tot el revol de l'ano-
rumiada costa, ocasionant una forte
eearia al cernió i salvant així fa x:da
del ciclista, mentre la bicicleta d'a-
quest quedava amada sota les ro-
des del cernió.	 e

— S'estan realitzan les darreres
operacions de la trasplantació de .
l'arräs, essent així que tots els jor-
nalers vinguts de foro per fer aques	 -
ta feina tornen cap a llars proeeden-
cies.

El preu de las-rin en clofolla es
cornea a 27 i 2750 pessetes els roo
quilos.

3iOLLERUM
A les sis de la tarda del deluzs

passat, la delegació de la Cambia
de Comerç i de la Indústria, recent-
ment constituida al nostre poble. va
celebrar la seva inauguració
amb una festa ben simpàtica i forma
concorreguda.

L'acte va tenir lloc al sal estatge
social, instalar a la planta baixa
de l'Antiga Fonda de l'Estació.

Presidiren el senyor alcalde de
Mollerusa, N'Ignasi Queralt; el
president de la Cambra de Comerç'
de Lleida, En Josep Pujol; el vice-
president de la mateixa entitat, En
Miguel Roig; el delegas a Lleida de
la Cambra de Mollerusa i jutge mu-
nicipal, N'Isidre Cuberes; el presi-
dent de la delegació de Mollerusa,
En Marian Nogués: els membres de
la Cambra de Lleida, N'Ambrás
Santjoan, En Joaquim Moret, En
Ricard Sentis, el secretan En Josep
Sol i l'oficial de la secretaria de
Lleida, N'Antoni Bergis, i el co-
mandant del lloc de la guàrdia ci-
vil de Mollerusa.

Ultra un nombre molt crescut
d'associats, hi estaven representadas
totes les corporacions, entitats cul-
turals, politiques i recreatives i
l'Ajuntament.

Abans del lonx, va obrir l'acte,
amb breus paraules, el president de
la delegació de la Cambra de Mo-
llerusa, En Marian Nogués, i pro-
nunciaren entusiastes parlamenta els
senyors Isidre.Cuberes, Ignasi Que-
ralt j Miguel Roig. Va fa- el resum
el president de la Cambra de Lleida,
En Josep Pujo] i Cercós.

A l'hora del xampany va iniciar
els brindis l'alcalde, senyor Queralt,
seguint-lo el president de la delega-
ció, senyor Nogués. També va par-
lar breument el comerciant senyor
Capell, i a petició del públic va
parlar el jove Manuel Solé, el regi-
dor Jaume Coma 1 el corresponsal
de LA PUBLICITAT, WIsidor
Tessies, com a mis antic deis com-
panys de premsa.

Seguidament, En Marian Negués.
va donar l'acte per acabat, essest
acomiadats els hostes de Lleida amb
un llarg picament de man:I.
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MALLORCA
Curses de cavan&	 Assemblea de.

pagaos Noves diverses
PALMA, 12.-- Ele resulta* de

les provee corregudes a l'Hipòdrom
de Palma han estat els següento:
Sinforosa, Cura Famisol, Divette,
Dugles aneen i Ederra.

— Han estat molt eentides les
morts de l'industrial senyor Ricard
Bartrulich i Piquer, i del senyor Enes
ric Català i Moragues. Eis entera-
menta han constituet sentida ma-
nifestacions de dol.

— Per a diumenge està anunciada
eAssemblea balear de l'Aliança de
Llauradors. Entre altres hi pendran
nace ele senyors Calvet, president
de la Unió de Rabassaires, i Feliu
Gordon Ortlax, presidcht de l 'Ali a n -
ça de Llauradors d'Espanya.

— Dinlerte tindré loe la inaugu-
nació de l'Exposiciói de Treballs
efectuats pele deixebles de eftileola
Elemental del Treball.— C.
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Marro cioktusee bleem

Una vida sacrificada davant l'experiència d'una

vida truncada
Mira

TORTOSA
Cooperativa de Fluid Elèctric en
constitució :: El eervel ferroviari

de henos Novel &vosees
TORTOSA, 12 (Per telèfon). —

En el partit jugat entre el Gins
nästic, de Tarragona, u el Dertusi
e. C. guanyi el primer per s goi .
a dos. Hi assistí el corredor Cor
thout, guanyador de l'etapa.

- Dintecres, dia 54, a les deu
es reunire a l'Ateneu la. Comissió
gestora de la Cooperativa de Fluid
Electric. En aquesta avinentesa con-
voca el púlele per tal de - preparar i
estudiar els Estatuts pels quals
de regir-se.

— Ha estat practicada l'autòpsia
al cadàver de Francesc Talante que
fou mort per un Ilamp, segons do-
nevem compte en el número ante-
rior.

— Per al dia as, a les deis, el
Sindicat Agrícola de Jesús conwca
ele seus *asociase a la junta aeka
ral per canvi de Junta, al seu ese
tatge social.

— Es troba vacant per exceden-
cia del senyor Adolf Mori la plaga'
de Jutge de primera Instäncia, de
Morena.

— Per tal de facilitar l'anada ale
banys de l'Ampolla en bitllet reduit,
es podré marear de Tortosa en el
tren exprés que surt de la riostra
ciutat a les a'ee i es entere-a-
les onee.	 C." •	 '


