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INFORMACIÓ DE LES C O M A R Q U E S 
GIRONA 

La veïna de Villalonga de Ter 
Caierlno Ju.ia» Moret, oc 63 anys. 
i iue Icm una dies havia dewpare-
m i i del seu domictlt. tou Utwad» 
Ofegada ai r iu Ter. al Uo- conegat 
per i» c k m d'en Xic. 

* La protessora <!«-• l^scola 
Horm-ü senyora Antònia PTelxa I 
Torroja ba estat nomenada pro
fessora de l'Escola Normal de Bar
celona. 

* Vis i t i cl Comissari d'Ordre 
pfiblic una comissió de [wre* i.e 
Xamilia d'AgiüKna, sol·licitant per-

•mis çer a establir en aquella po
blació un col·legi de segon ense-

i nyamtnt Els fou contestat que sol-
Hcitessln primer l 'autorltr ició de 
ïee autoritats acadèmiques, com a 
t ràmit previ a la seva petició. 

' * A l 'hab inc ió aue ocupava al 
gmas cPalRueras» dd terme muní -
tcipal de Camplloocb, fou trobat 
mort «-.i masover del susdit mas, 
Pere Borrell Llamofck. de 62 anys. 

CARTELL 
D'EXPOSICIONS 

CASA ESTEVA 
CASP « 

Exposició col·lectiva 
Arasa, Caspcdo. Flores. Flor l l . O n a 
Sal:», Cousses», Mpex Sala. Picasso. 

Prnna i DiKiiy 
Del 30 dc Juny al 3 de ju l io l 

Sala Busquets 
Paaseig de Gracia 38 
Monies i oblectef d'art 
vm Saló del Gravat 

Ins l l t i i t Català de les Arts de! Llibre 
Associació d Amics del Gravat 

a Catalunya 
Del 13 al 27 de Juny 

Renart 
DU.utudO 271 Telèfon 16317 

Unatariia M a r t í 
Exposichi col·lectiva de dluuuos 

S y r a 
O:rutacio 2S3 reu iR i i t 

Ar t i o r o a m m l a r i ò 
Objerles per a presents Marcs 

Interessant col·lecció de 'llbulxos 
datau a primers de segle de 

Gases, Nonrl l . Canals. Mir. R Opi» 
so. Sunyer, D. Innyent. etcètera 

Pins el dia 27 de juny 

^ala Barrino 
Passeig de J r aaa 16 

v Uarcis Simón 
Pitura moderna 

I Del IS al 28 de Juny 

Sala Fortuny 
Passeig de Gracia S> 
Exposició CoHectlvs 

Dibuixos i Pintures 
Expositors' 

r t íano 
J Perrin 
F Serra 
f . Sor riba» 
J. Oliver 
F. Marsà 
M. Renom 

^ala Gaspar 
C o n i l l ric Cent 323 TelMon 13064 

F. Rius. olis i aquarel·les 
Exposició col·lectiva 

La Pinacoteca 
PASSEIG U f OKACUt 84 

Exposició 
Anfclada Camarasa 

Galeries Laietanes 
Corts Caraianes 613 

Exposicions 
Odena, pintura 

Daniel Sabater, pintura 
Cardona, pintura 

Ramon P'rís. pintura 
Del 13 al 26 de Juny 

Sala Parés 
PETKITXOl , » 

exnosMC oernumenl de ouitur. 
«ntma mnoern» 

IC»p.v:i<i6 de pintura i escultura 
'. Clausura temporada 1935-36 

L'int-erfecte tenia perlortjades . « 
facultats mentals. 

• Amo extraordinària animació 
i assistència d'assodiades d'aqi-ests 
ciutat 1 comarques, ronjen<>arpn 
les Jornades d'Acció OiUWic» i I 
Assemblea de la Unió Diocesana 
do Doti es. 

* El comissari de la Generali
tat, senyor l/ajret. es troba a Bar
celona per a gestionar diversos as
sumptes que inerissen les comar
ques gironines. 

Amb aquest motiu no ha rebut 
els informadors. Ho ha fet el co-
BritMin d'Ordre Públic, qiH els ra 
fet les següents manifestacions: 

(La vaga general del ram de <a 
Construcció, es desenrotlla, a Gi
ron í , amb la mateixa interuúuit 
que el dia anterior. Per aquesta 
comissaria s'han donat les ordres 
convenients 1 shan adoptat les 
precaucions necessàries perquè .a 
llibertat de treball resti garuitlda 

Pins ara no s'ha registrat cap 
inc 'd íu : que tingui caràcter vio
lent. El conflicte p'.antej-.iit pels 
mosalstes ba estat resolt dc comú 
acord entre patrons 1 obrers. I sl 
W aquests continuen la vaga, és 
per solidaritat amb els seus com
panys del ram de la calç i ciment. 

Entre els trebauadors de les .ni
nes d'Oxord han sorgit alguns des
acords L'alc-ilde del d i t poble s'ba 
traslladat a les mines amb l'objec-
te d'informar-se deírudament -lel 
cinfllcte. i interviíxlre per cercar 
una solució satisfactòria. 

També s'ha declarat la vaga I 
la fàbrica de PIVits i Teixits Bell-
vé. de Sant Jo H I Les Ponts, ente
nent en el conflicte la Deleçncio 
do Treball. 

A Castelló d'Empúries es ve ob
servant, des de fa Mgura dies. aue 
•\ les ni ts algú s 'entreté a fixar 
inscripcions de ser.lt subversiu 1 
fasclsta. així als edlflds de l'Hite-
rlor de la població com als dels 
afores. 

L'Alcalde ha manat la detenció 
de set joves de la localitat com a 
pressunvptes autors de ta Is fets, 
per tal d'acl·irir-loe i arribar al 
descobriment total dels culpables. 

Ei comissari de la Generalitat 
ha proposat al d'Ordre Públic » 
tramesa de dos mmits de vHdlàn-
olà a l'esmentat poble, encarreeata 
d'Instruir l'oporluivi informació 

Finalment el senyor Ol t i n na 
dit que la Companyia de Tfeirocar-
rll« del Nort havia fet entrera de 
31 "25 pessetes. Import de la rea.·t-
tació del primer trimestre de 1936 
destinada s beneficència- la qual 
suma ha disoosat el comissari r i 
gui Inerre-ssada als fons del Patro
nat d'Assistència Social. 

BERGA 

A primers ttel mes vinent un Jove 
hergadà inaugurarà un important 
establiment de dolceria a La Pobla 
de Li l l e t 

* Ha cantat sc'.etnneaieïU la 
primera missa al veí poble de La 
Valkiau el nou sacerdot M n . Pere 
Boixader. L 'apadrinà el mateix pa
drí de fonts reverend Pere VUà. 
reptor de Gironella, 1 predicà el 
reverend Mn. Josep Santandreu. 

Acabat l'ofici els iBTitats foren 
ol'sequiats amb un esplèndid dinar. 

* Celebrà també la prunera 
missa al Santuari de Queralt el 
Jove sacerdot del mateix poble de 
La Valddau, reverend Josep VIML 
HI predicà també M n Josep San
tandreu. 

* Feren també professió solem
ne a l'església de Sant Francesc els 
nous religiosos írancescnns Fr. Fer
ran Sentanyes, Fr. Pacific Sallent. 
Fr. Bonaventura Descàrrega 1 F r 
Bemardl Dam. Digué l'ofici el 
Guardià del Convent. P. Pasqual 
Menero. 

* Per a diumenge està anuncia
da la festa del Gremi de Sant 
Floi Hi haurà , com cada any. les 
passades, benedicció i curse« d'a
nimals, ofici solemne a l'església de 
Sant Francesc el típic «ballet de 
Déu», la fontada amb sardanes, i a 
la nit un lluït ball al Casino Ber-
gadà 

* A la matinada de Sant Joan 
es veieren molt concorregudes les 
fonts properes de la ciutat, I més 
que totes la de «Tagastet», pels 
nmlcs de l'esmorzar tradicional en 
aquesta diada. 

* La Congregació Mariana té 
anunciada per al dia de Sant Pere 
una excuraió al Santuari de la 
Mare de Déu de l'Hort, que pro
met ésser molt concorreguda. 

Un incident a Girona 

Organitzada per l'Ateneu de Gi
rona havba dc pronunciar a la B i 
blioteca MunJcipai una conferència 
sobre cl tema «f^pafia en Ame
rica y slatemas de cototónactón de 
k s p a l a » europees», ei notable pe-
riutUSiA argentí , hoste des de la 
uns dics de Oxona, senyor Carles 
Angulo i Cavaria, 

A 1 hora anunciada i davant de 
nombrosa 1 moit selecte concurrèn
cia ea donà comença a i'acte. pre-
a d u u el de l'Ateneu de Girona se
nyin- Carles Raboia, el qual ^egi 
unes quaneUcs dc prcwntac tó de» 
cotucrencianl. 

Pocs mamenDs decorés que ei se
nyar Angulo havia començat ia 
seva daser tució. irmmperen al lo
cal un agent de 4x*vcia primer i ei 
eomlssan J. Serrano, els quals no-
tifleanen a la preSdèiioj» de í'acie 
que quedava suspaaa la cotiíerència 
per ordre de! Comissari d'Ordre pú
blic senyor Oliva, per coiaiderar-«e 
I'acte c landest í 

Heus a d la següent carta que 
obra en poder del senyor Angulo 
Cavaria 1 que demostra fins a quin 
punt era o.aiulesti Tacte orgardt-
zat per 1 Ateneu de (Xrona: 

«HE Comissari Delegat dea Go
vern de la Generalitat de Catalu
nya. — Sr Don Carios Angulo — 
Ciudad. — M i distinguido seflor V 
amigo: En la impostb.lidad de asts-
tar. por impedlrio perentorias ocu
pacions a ia conferencia patroci
nada por ei Ateneu, que Uarà Vet 
en esta o.utted el próxlmo lunos. 
he delegado al funcionaria de la 
Comisaria de la Genendidad. don 
Carios Rahola. para que se sírva 
retafHeiirtume en dlcbo acto. Le 
reitera su agradtci ïnento por la m-
vitaclón Su atenlo y s. s. q. L e. 
L m. . signat; «Bduardo Layret». 20 
J u a « 1936» 

LLEIDA 

El dissabte tindran, lloc a la Ca-
fr irai i funerals per a l 'ànima del 
germà del senyor Clsbe mort re-
ctntment. senyor Narcís Huix. 

* El conflicte que saeteneu els 
dependents de comerç aiectes al 
Sindcat Local Mercantil, segueix 
en el mateix estat S'han efectuat 
tres detenoPns. 

* En cl taller Oomet, s l'obrer 
Joan Gregori, de 26 anys. se H in
flamà una làmpara d'atoohol. i Ü 
produí cremades greus ai coll I braç 
dret. 

* Lei oficines de la inspecció 
de vigJància han quedat instal·la
des als baixos de la Comissaria de 
la Oeneialltal. 

* El conussan senyor Vúlal ha 
manifesta! ais peiiodiste» que al 
conseliuc de Finances 11 ha promès 
que a primers de jul iol comença
ran les obres de construcció de Is 
façana del palau de la Comssana 
de la Generalitat, que dóna a l 'A-
v-inguda de la República. 

* Diumenge vinent a l'Escola 
Normaj ceietearau una reunió eis 
mestres curaeustes per a escoltar 
les impressions recollides a l'As
semblea que tingueren a Madrid. 

* Està anunciada la provisió 
d'una p^aça de cap de negociat de 
segotta clawe de l 'Aj ímtament en
tre llicenclals de l'Administració 
l o c a l 

* L'obrer Bonaventura Para-
món , de 53 anys. que treballava 
en el camí de Bellver de Cerdanya, 
a Bscadar. caigué d'una alçària de 
dos metres i es t rencà una cama. 

Ha estat traslladat a l'Hospital 
de Seu d'Urgell 

SABADELL 

El dia de Sant Joan. a la tar
da. lOrfeó de Sabadell va cele
brar, ni saló d'actes de la Caixa 
d'Estalvis, un escaient homenatge 
a la flllla il·lustre de la ciutat. Ta 
que fou popular compositora de 
cançor.j catalanes especialment de
dicades als infants, Narclsa Frei
xes. 

Assistí a I'acte ei fill de l'home
natjada, doctor J. Petit i Freixes, 
la seva distingida esposa I altres 
famü'.ars. els consellers de l'Ajun-
lameni senyors Sa r rà . Puig 1 Sor
ribes, en representació de 1 Alcalde 
i del Conseller de Cultura de la 

mm 

Generalitat, i nombres públic que 
omplia tot el saló. 

L'Orfeó, sota la direcció del mes
tre Josep Planes, va interpretar de 
forniu vxceUent algunes obres de 
Narclsa Freixes. Totes les al tren 
obres del programa eren, també, de 
l'homenatjada ! van merèixer l'en-
tusiàstlca aprovació del públic, «s-
pecialment les cançons d'infants, 
els recitats t les cançons rítmiques 
i càrrec de la secció dmfanw 
Van actuar de solistes el senyor 
Borrl i les senyoretes A. Vergés 
i Isabel Ferrer, tots ells amb la 
perlocció que els és habitual. 

El secretari de l'Orfeó, senyor 
Tomàs Sales, va llegir unes noie* 
Biogràfiques de Narcisa Freixes 1 
el senyor Antoni Llobet va parlar 
amb una gran jtwusa de «La sen
zillesa i el sentiment de Narcisa 
Freixes». 

Els cantaires 1 tots els qui van 
actuar en aquesta festa van ésser 
llargment aplaudits pei públic. 

PeHclterr. l'Orfeó de Sabadell per 
aquest digne homenatge a la pre
cluta dama sabadellenca Nttrclsa 
Freixes. 

* Ahir, a dos quarts de sis del 
mat í , un Incendi va destruir les 
mntèries que h l havia en un co
bert del carrer de Raval de dins, 
número 24. propietat de 1 adroguer 
d'aquesta ciutat Sr. Francesc Fer
rer. 

H i acudiren els bombers 1 al cap 
de dues hores apagaren el foc. 

Les existències estaven assegura
des i les pèrdues s'eleven a unes 
Tl mH pessetes. 

* Continua en el mateix estat 
ta vaga de dependents. 

Ahir , aJ mati, els obrers de les 
Arts Gràfiques van reprendre ol tre
ball, donant així per acabada la 
vaga que tenien plantejada. 

Avui t o m a r à a sortir el «Diari de 
Sabadell». 

TARRAGONA 

REUS 

Demà passat, diumenge, a ta 
onze del mati', se celebraran els 
Jocs Florals al Teatre Fortuny, 
que amb grandiós èxit ha orga
nitzat l'Associació de la Premsa de 
Reus. 

Les autoritats. Jurat, directius 
de l'Associació de la Premsa i in-
ViUits es reuniran a la Societat «El 
Clrcol». propietari de l'elegant tea
tre Fortuny. 

El poeta guanyador dc la Flor 
natural és el senyor Salvador Pe-
rarnau, el qual ha designat Reina 
de la Festa la gentil senyoreta Isa
bel Vilella Mayner. 

Les local! tata estan totes esgo
tades. Això demostra l'iuteres que 
ha desvetllat aquesta bella festa 

L'Empresa «R^cs 1 Força de l'E
bre» cedeix gratuï tament el con
sum d'energia elèctrica al teatre. 

S'ha encarregat de fer el parla
ment de clausura dels Jocs Flo
rals el catedràt ic de Filosofia I 
Lletres d'aquest Institut de Segon 
Ensenyament i culte periodista, se
nyor J. Planella i Guillé. Ei con
seller de Cultura de la Generali
tat, senyor Ventura Gassol, farà 
el dlscure de raantenedor del sus
di t Jurat. 

El president de l'Associació de 
la Premsa, senyor R. Pallejà, farà 
l'oferiment deí gran banquet que 
després t indrà lloc a l'Hotel de Lon
dres, 

* Amb motiu de celebrar-se a 
l'Escola de Treball el Torneig In-
lemaciona' d'Escacs, a tot el car
rer de Sant Joan hi ha di venes 
banderes. 

* El veí de Reus i gran ad
mirador del Museu Municipal, se
nyor Josep PI Blscarro. ha donat 
un artístic Sant Antoni, pintat 
sobre majòlíques. de! segle X V I I I , 
integrat per dotre peces i la cor
responent sanefa, qual objecte és 
digne d'admirar. 

* Demà. dissabte, serà Inaugu
rada, a l'Associació Cultural, una 
exposició d'aquareUes i dibuixos a 
la ploma de l'artista reusenc Joan 
Vaquer 1 Sugranyes 

•Hom diu que dintre pocs dies 
vindrà a Reus un delegat de la 
Conselleria de Treball de la Ge
neralitat, nomenat expressament 
per a tractar de «La Sedera Ben-
sense, 5. Aj». 

* Es treballa activament per 
ta! de procedir a la instaUació d'un 
nou enllumenat a l'Avinguda del 
Segle X X . 

S'ha constituït la oomlssió per
manent sani tàr ia intercomarcat 
presidida pel comissari interí se
nyor Port. el doctor Fortuny, ins
pector sani t a n de la Generalitat, 
l'arquitecte Monrabà, l'enginyer 
Ferrer i els doctor» Batiestim i 
Artal . 

En la primera reunió s'és acor
dat autoritzar un establiment da 
peix a Alcover 1 diversos projectes 
d'urbanització t sanejament de Tar
ragona, La Nou i Vilallonga. 

* Amb animació ha acabat a 
Tarragona les festes que s'han ce
lebrat amb motiu de les «falles» ds 
Sant Joan. 

A la Rambla del 14 d'abril es ce
lebrà un «Coso Blanco», al qual 
concorregueren 16 magnifiques car
rosses. La batalla de «confetti» 
d u r à fins a les deu de la nit. 

El jurat adjudicà el primer pre
m i a la carrossa de la comissió de 
la plaça de Pr im; el segon a la car
rossa del Club Gimnàstic, 1 el ter
cer al Cremi de Cambrers, de Tar-
rngnnfl 

A la nit . a les dotze, després de 
disparar-se un castell de focs d'arti
fici marítims, es procedí a la crema 
de les «falles», enmig de gran gat
zara 

MOJA 

Tingué lloc la inauguració de la 
capella del Santíssim, restaura
da. La festa fou solemi.ísslma t 
concorregudissüna de debò. 

H i assistí el senyjr bisbe de la 
Diòcesi, doctor M Irunta, qui pro
nuncià un eloauentisslm sermó en 
la festa Eucarística de la tarda, i 
en la solemne processó porta Nos-
tramo per a traslla.jar-lo al nou 
sagrari, obra magnlflcenl de l'ar
tista Solanlc. Feia bo dc veure la 
llarga corrua d'homes, presidida 
per la Junta d'Obra de la Parrò
quia, que assistia a I'acte. 

La Schola Cantòrum de Vila
franca, -oia l'encertadiFsima di
recció del doctor Crqul. cantava 
mentrestant motets dels eminents 
mestres Victoria, Palostrma i al
tres, amb una unció i ditl ínció in
superables. 

Les obres, tant a l'exterior com a 
nnienor de la capella, íón d'una 
justesa admirable I posen de re
lleu la vàlua artística de la ca
pella, obra. segons el cnf t r i de Je
roni Martorell, del segle I X . Han 
(Ungit les obres mossèn Mantie! 
Trens I el jove Jcwp Bnigal Els 
Amics de l 'Ar t Vell han comribuit 
a la consolidació de la teulada. H i 
assistí, en representació seva, H 
conseqüent patriota Josep Mestre 
Mitjana, al qual es deu '.a notable 
pintura que decora l'absis de l'es-
glésla nova. 

Verament, fou una fes"* que con
forta l'esperit, i que els concur-
mts trigaran a oblidar, no sola
ment per la grandiositat de la fts-
ta, sinó singularment per haver 
pogut admirar una joia arqueolò
gica tan ajustada. I fina ara desco
neguda, àdhuc pels especialistes 
d'aquestos obres. 

Entre els concurrents era moit 
repetida la frase «Cal una visita 
detinguda». Es una visita que of*-
rim als admiradors de les nostres 
coses. 

MOLLERUSSA 

Et grup «Sempre Avant» de la 
Federació de Joves Cristians d'a
questa localitat va oelebrar una 
bella diada fejocista, amb motiu 
de la benedicció d'una imatge de 
la Patrona de Catalunya que els 
ha ofrenat la Ulga Espiritual de 
la Mare de Déu de Montserrat d'a
questa vila. 

Al mat í h i hagué a la parròquia 
missa amb comunió general I prè
dica, a càrrec del conslllart del 
Grup. el Rvnd. Manuel Solé. 

Després de l'ofici va tenir 11«: 
la benedicció del seu nou estatge 
social i de l'esmentada imatge pel 
reverend rector-arxtprest, Mn. Jo
sep Cirera. En aquest acte pronun
ciaren eloqüents parlaments els es
mentats sacerdots I els dirigents del 
Grup, senyors Jaume Culleré 1 Jo
sep Cuberes, . „ 

A la tarda va celebrar-se la fi
nal del campionat de Ping-Pong en
tre els associats, en la qual va 

EL MILLOR M A T E R I A L P E R A C O M / T R U C C I O M ^ • R O C A L I A X . A , ESTUM.H i CArtUDA.2 •TEL.20766 

ROCALLA, S. A. té establertes Sucursals i Dipòsits per tot Espanya 


