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LA NETEJA DELS CARRERS
E/ nacionalismo integral ha sostingut a Barcelona la primera batalla, i l'ha guanyada. L'ha guanyada esplendidament,
per la xifra alta del vots, per l'entusiasme deis seas electora, per
la puresa deis procediments que ha utilitzat. I l'ha guanyada
encara mé8 brillantment, parque davant a lleialtat i l'hone stedat d'Acció Catalana, els seus dos adversaris han caigut en la
vergonya dels procedimenta de furt i de falsificació.
, El candidat d'Acció Catalana ha reunit 16,000 vots legitimo,
autèntics, nets. No solament ha aconseguit l'acta, sinó que la
seva victória té una vàlua moral que la fa gloriosa. Sense les
indignes i enormes topinades del districte VII, fetes en col.laboració íntima i en comu benefici pels hornea de la Lliga i pels ler:rouxistes, En Rovira i Virgili sortiria triomfant per un lloc de
majoria, el segon o el tercer, que és el que realment Ii correspon
en els escrutinis veritables. Ha calgut l'aliança deis tèrbols elements radicals amb aquella altres elements que van enterbolintse cada dia més en moralitat i en amor a Catalunya, per posar
en un 'loe de minoría el triomf del nostre amic.
; Bella victória la nostra I Teníem davant dues organitzacions
politiquea i electorals amb tota la técnica d'una llarga practica
i amb tota la fora d'un domini municipal mantingut des de fa
vint anys. avíen de lluitar contra la compra de vots, contra les
rodes d'electors falsos, contra els truca d'un cens ple d'enganys
i de misteris. Haviem de lluitar, a més, contra l'avinença d'aquests dos advarsaris, avinença sorda en unes bandee, descarada
en unes altres.
I de tot aix6 han sabut vencer aquests admirables soldats
'del novell exercit patriótic, entrats en batalla per primera vegada. Mai no havfem vist tan alar i tan sezur com ahir l'assoliment de la llibertat de Catalunya. Davant la multitud congregada davant la nostra Redacción i en l'estatge d'Acció Catalana el jovent predaminava fortíssimament. La joventut, com
una onada formidable, entra als rengles d'Acció Catalana. Si a
Espanya l'edat electoral fos més balas, abril ho és quasi per tot
arreu del món, la candidatura verament nacionalista hauria
triomfat en el primer lloc.
Tenint els hornee d'Acció Catalana en la direcci6 del non
agrupament de patriotas l'encert indiscutible que han tingut en
els primers tempa de Ilur actuació, d'aquí a pocs anys la gran
massa catalanista de Barcelona estar& a llar costat a fi de continuar les batalles i les victóries per la liibertat de Catalunya.
I mentre els addictes d'Acció Catalana reben amb la mas pura alegría la proalamació d'aquesta primera victbria, al davant
els adversaria, fina aquella que materialment apareixeu cona els
mas victariosos, acoten el cap avergonyits, espantats de la pro-pis obra. Ahir alguns hornea de la Lliga Itegionalista van pisar
damunt la bandera d'aquesta entitat la més grossa i repugnant
taca de la seva história política. Ahir el poble de Barcelona va
vaure amb tant da fastig com d'indignació, l'entesa cordial de
lerrouxiste i regionalistas en les escandaloses topinades
rural que tenien per objecte desposseir En Rovira i Virgili
hata ce diputat noblement guanyada.
Volem creure que la vil col.laboraeió radical-regionalista va
isser obra noma d'uns quants hemes da la Lliga, i que els direztors d'aquasta i els satis addictes en protesten sincerament.
Esperem que els fets demostraran que ala prohoms re,gionalistes
no tingueren cap participació en el robatori intentat per alguns
subprohoma i electorers professionals. Nosaltres donarem al poble català les proves materials da lea malifetes comeses. Aviat
ubrera si la Lliga, s ortint en defensa de la seva dignitat, aplica la severa sanció corresponent a aquella deis setas hornea que
han utilitzat a Barcelona recursos tan miserables com els del
marqués d'Olèrdola a Figueres i els d'En Fournier a Torroella
de Montgrí.
La caiguda dels adversaria fa encara més espléndida la ajetória d'Acció Catalana. Ara es veu ben ciar que es aquesta la
força verament nacionalista i verament honrada de la no3tra
terra. Ahir cadascú aparegué tal con: és davant el poble de Catalunya. Saludara arnb sóbria actitud el triomf assolit. No li doliera
valor d'una acta guanyada, que aixó fóra una patita cosa. Li
donem la valor més transcendental i mes fecunda del primer
gran èxit que obté Catalunya en el nou cami emprès.

Dalle Mn de les aignes lerrilorials
eincremant que prenia l'esta-

pida mania da anear hores i horas,
les autoritats americanas han ungut la
.anitasa idea de prohibir aquestes prosas dc resistincia. Tat aegait de promulgada la prohibició, Sia dansaires
es vea embarcar per mesurar les ata.: forces fora da les aigue, jurisdiccionals.
Pcaa a la paca estona, estant la
m'ir una mica agitada, ton es vals
taraear d'una manera lamentable.
laua aarrera faltre, c gitaren d
bora i aau demanar qua el3 tornesZ. terma Ola mis aviat millar.
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Da lox-trotejat dnrut
112 has

Tats ras "rezerds" dc dama. han

esta batuts fa dos dies per !ir. A. C.
Wat sari, dc San Antonio (Texas), qua

ha ballet duraut lta horas sama alarmad&
Au. almena, ho asseaura el "New
Iota: Fltrald".
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F a pee. una comunicaeió ha eetat

fea a l'Acadèmia de Medicina de

Bor deas, donant cempte del naixement

dc des bessons ron del quals tenia,
ea i mament de naixer, • dues danta a
meadibula inicrior.

i Virgili, surt elegit diputat

NA QUINTA.
•
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Pcc trapa despees, um matee de
Dieppe ha les saber que eil mataba ha
estat un fe:lamen d'aplasta mata i
ha recordat que Cazas, L'Iris XIV i
Napalea tamba van n'airear amb deats.
Pel qua fa al doelar dc Dieppz,
declara ell mateix que va tetar al
atan ama dues iiicisives inraricrs que,
aedat de /matra anys, fiaren reernplaaades per dants dafinitives que "encara san capaces de vencer la resi,.
necia dun bistec, baldamera fos te'
Hat en un dels costats del cavall

Trcia".

Afegira que aquest doctor va naixer
en temps dei segca Impera COM padre
velare, Yedat no li ha Ha y as Ir fazç -4 dal dentar ni de
'

El crea Jets inanitscrits
—
ca ;tac temps morí a Paria el cemte Rae:rt de Montesquieu. Deixava, a
rn-...3 a mas d'una bella anomcnada da
literas i d'excantrie, una bibliateca

curiosa. Laanomenada, ara cam ara,
e, cansar va 1 co sabein si el tares
l'es/rentara tot d'una o la consalidara pcc a pbc. La biblioteca acaba d'asaer disper3ada a ellotel cíe %tede.5,
per so total de aaa,ona franca.
Una de les tc,519 qUI hi ha arcaseguit millors preu, han e3tat els rra.
nuscrits i les obres dedicadas. Un
amarara( d'Amabais Franca ha accnsigue la suma de 4,003 franz.
No te airea cap cesa exorbitant. Para/ vist cica del riostra pais adquireta
unes proporciona cansalerables.
Les tarifes vigents per als literats
catalans sial tan ba j aes, que ni cor
flan de publicar-les. La majoria faren fallos de veure que els editen els
pagaven els manuscrits inadits al mateix preu que els col.leccionistes Iran.
Cosos paguen eh manuscrita .irns:
tre valor que el de la curimitat.

Anys envera, quan La neteja
patata pass de ,res formes rudimentarias i vaitee.ntistes a la
forma moderna, es fau una
aparatosa inauguració del material modern que la taampanyia
arrendataria de la reta:linda
crezco/librarles i neteja pühlica
preeenlava cona el e nec plus
ultra" de la modernitat i ae
periacció. nn un indret de la
atranvia Diagonal s'arrengleraron una detiene de carros do
l'ataja i de regadiu automdbita,
un altra dotzana de carrote arrossegats per traccid
idéntica rata antics, un alia
dotzena do curas de llauna i
cartró pei tranapart de las eseacumbraviee, amb tapa i tot, a
per fi, una quanta carros per
a la aneja de los claveguerea,
teste ella bellament pintara. Alai)
aembia. enorme, luxas i mera-venda a una eiulat. d'un milita
dltabitanta. Crea que tis paaail
revista a aquesta inistria
material anal, tota solemnitat.
Ei batlie, eta regtdora i una malla de sea5orassos feren ayunata amoaionant raspeada, amb
eltscureos i tot Alta aembiava
el retorn d'un exilaran, vietuvias,
lexeraib deis esuombrariaire2,
md dc cent! unitormata i tol,
a p ea imanta.
Mai he pogut explicar-me
que els lacnics, eta fanioaos
tecnias na aandigneasin d'aguas
la carnavalaaa; que c,ap d'ella
• solais al pas da la C a mpan ia per fer-li sabia' que els
corroa aren de Ilauua, 1 ae les
sunz)re
tapea baurien
alçades como ei no exiataisain;
que era :arras autarnabils eran
exageradarnant meassoe; que
n O tensen rata d'abate els carros
arroassgats per animal e; que
ela carroa-eacombra, cuna
antica, d'escombra vegetal, eren
canos per escombrar paeimanta lusos i no pas impedrata
bercelonins, que ale empearata
bareallonins eta calen asuetosbre,s ce pues d eacer; quo eta
operaria mea 11163 eseaaaos ancara que al, earraa; que no hi
havia pla tiC recolada de les
cacombraates.
Despide de la fritera:nata, tan
repicada, do la ausdita Campanyia en l'operacid de neteja
da la riostra naht, aquesta neteja fou piljor, La ciutat sha
anat empastatant t ara ja no in
ha ningu capaa -de netejar-la
mitjanament; l'endarreriment
da brutiaia és massa gran; no
ea pot douar l'abaat. lico ai ha
tan sola maanireacto per lee
produir el raaximurn de neteja al
precari material aatual. Ea dalia el üdS qae el duro
regador mulla l'enipedral; una
liara o mes, anaua de passarni el de l'escombra, quita el re3at ja fa trea quarta que s'ea
evaporat. Al aturar de Claris
es N a donar el eas aucant durant talas doa anea que hi pas cara el carro regador amb
aquella enorme antelació al de
eceeombra i amb eagravant
sola regal una inailat longitu•
tnistari que mai rimen
a • ha explicat. A la platea de Catalurlya es podia a p ure stivint
Veapectaele aroteea del carro
de l'esconinra aletejant en rala
d'una riquiaanna polsaguera i
seguit dcl carro de la bota, el
qual regatea inimadiatament pu
que s'acabava d'escombrar. A
la Granvia els eacorabriaires
aois recollien, daie pilotets
hrutieia, pea eaemp.e, els senarsos, deixant eta vareas, a
pretcx, ben in:prieta que lealho sial ni havia lelas par a
maa personal.
Ala curar:, menys céntrica
aquestes anomaliea no passen
peaqua Lampeo bi passen es
eSaornbrariaireta Hi earrerons
estretissims da la vella Barcalona que els voins tenme el temer claman/ de l'ernpedrat. Les
dones pelen pasma, pentinaa la
mainada fan tole ala quefera
ines embruladiaaos al portal,
entre una mar d•eaconibraries
d'animales ea ileacomposicia,
lifei . int respectado mds horrible. De tant ea taut es fan eacórner les escombraries cap a
tes clavegueres...
Al carrera céntrica i ala exdentrics les dono e no tenen cap
eacnapol en aistir a tot hora al
balad a espnaar ala Ileneols
a picar lea estörea, a regar lea
flora. Des del barca al narren
callen a cada mornent les noaes
que la decencia ne adrnat din[re la casa; el carrer as ben bd
el fester de cada caaa.
Soviet el carrer da rambi la
• latrina dala vianants. No , hi ha
ja pudo: per a descordar-ae i
Iajupir-se
bola hora dol die.

alliberant d buePliada. Multa
edificis, particularateut edifteis municipals, ea traben així
autzurats, de regadas apilotadauco/a conirarreslant l'arquilectura, parque no caigui.
goneral lii decorad() 1.181S sacara de toles las cases, deemarada jaspiada per les escupinade d'un miud d'escupinaires cense vergonya.
A /ad el perimetre de Barcelona no es faoba un simple gua
na qua säpiga multar cas contraventora de. les uedeurattaas
niunicipa.la; -no hi ha cap autoritat que es pugui impaaar a.s
botiguers, puciaia o propietaria d'inunaelea conara la porquanta de les faaaues liara.
Abasia, quaranta auys amera,
guau una doaa eapuova Jis
llenyolaal balad o hi picava lea
catifes, tenia inunediatament
el municipal que li lela un proras verbal: aa.ò ja a p.mbila
prehisteria.
Ailre caire de la incondicia
as el que eferaixen els botiguers amb les la,eanea de
tiurs botiguers deepirtradea, rovellatlea, tronadas misorabiement. Ningn no as n'adona. La
ruina do toa lenta qua d'atan a
denla ninga remarca la degradada del ¡tratan/ i de la pintaea. Sola ho remarca el foraster que arriba de D'esa a Barcia:lona i quo no ha tingut /searifa de presenciar aquell procas
lent d'atrotinamont.
A. les mda infames datar; tot
això eeta previst i evita/. .a tat.
arreu es traben quioscos de neLessitat suficients, i a rota ola
triareis de la poblada; fins les
ciutats de tercer urdee tonen

En arribar ¿fr estudiante d'Esquerra Catalana gua feien la n'apalea

contra el marmair

i

ea les coced= de que /hm ave
times, alta praduit una gran agitació
entre els escolars que es trobaucli a
1:4:versitat, ociordani-re enviar, en
;ni(' (1 . 11713 excilacid crciscni, cl se-

,eient idearme,:
a Gabernedor civil de Girona.—Associacid Catalana dEsludirauils i Eseucrca Cate/atar d'Estnd:ants, en cort i
e..prescafacid cludiants Universilat
Barcelona. protesten indignuts salvatgcs ectu,:cions u atrCr CilS (1)111Pa.Y3

Esquerra a Fipurres. Crciaist,, paró,
ene aixf cuan/ea:ara nazionalisule radical. Geariez.—Sullor.—FLIZI Saaa•

aria"
APLEC D'AFIRMAC(0
CIO.VALISTA
Organitzat id Crup Calcla "La
Ealyie.idu - , 1. N. Patria <Note i et
Crup NacionaliUM Radical de Parets
dcl Valles, tindrà lloc e l rs da nusig
al pulle de Parets dal VaWs att arice
d'afirsnaciä nacionalista. Hi haura un
parta la futttal, ui. dpat dc germinar i
un niiting, en el qua! parlaran e.'s seryars Larcra Montan:A Liangort,
Riera i PinO, Dures i Alb:sa, Roig
PFW:0 i et diputat per les Borges Blanquea, Trauccsc:

Full de dietari

ata nocs indispensantea boas i

bese educara agents d'autorilat
El babau i el trapella
enuarregats de ler respectar lea
mono-elector.—Pera,
es poseible
El
Ordenances municipals; a tot
que hagiu pogut votar datze
arreu existeix una Oficina ra'
visadora de la bruticia i despoli-electur.— Hi poden pujar de
gast, no 4ots de la molida 1
peua Aqui teuira la lata deis
äesgat tia tatinpadiat sine; del
dotze amayora mOnte, absctua o
desgect 1 "Ilirdtle'.a de les tiraitnaginäris que vaig fer votar, i
nte. Cap ciutada té dret a dela indicació dcl col.legi on tenien
nigrar el vana r amb la alisael vot. Si arribo a aaber que us
rla avara d'una fa,;ana bruta
interessava tant de convence- us
o ruinosa, ni a eapolsar cha
d'aqueata lela, lumia denianat
Ilenaols i les catites en ple dio,
sea que
datificat de cada Not.
ni a embrutar-se innublement,
venia Je ebort, ida.
atara un Salvaige, a la vista da
mono-ele:toa—No sri d'en vinc.
tothom. La !libertar de toles
Pera, francament, era de:xeu paaqueslea incivililats esta reaerrat. Havia santit a !sanar molt
vade a Barcelana; aqui no es
d'aquests heme> que voten tinconeix el respecte mutu. el restes aegades, paró mai n'havia roautorital,
al
pudor
pecta a l e
pat cap. I per qua voteu tant?
citan:tal, urbana. Cadascú es
l'entuaiasme el que os azouiella
amb
ia
siena
sei
ii,
lanera a casa
ialsejar el sufragi d'aqursta
i el graniofoa i un baa puro a
manera?
la boca i s'hi astira i lis da fepoli-tic/a:sr.—No. Es la pesseta.
bobrelot petiaaat en els
Cada vea un duro. Dotas vote,
del defora que llisquen aobre
emes duros. Es un bon jornal,
les peles de tomätec i es tan
nol
rapicar.
inemo•elector.—No as en avengoJ. liaos
tiyiu?
E.

poli-electur.--ao? Avergbutzir-lxle
guanyar dotan duros en un paren d'horas i de quedar be amb
el :, :anyor X, qun al dia de densa
em pot donar un -empleu" a l'Ajumar:tar.t?
mono•elector.—Aleahores per vós
La volt/mal popular no IllereiX Cap
mena de respecte. Si ea Ilcc
fer-vos votar dotze vegadea 113
proposesain de rotar-te vint -t'
quatra...
poli-electar.—Vinta•quatre vegades votarla. 1 al vallen qun jo tut
sol voté; per tata els aenyers que
la ha al Mas de Il arrclozaa, votada per rota. En aquest caa 5n3
tara/ una rebaissa. Cobrar a cinc
pessatca el va:, potser tiar a exce usa,.
mono-elector.—Eva feu rodar el
cap. Paró la vcstra consciéncia
revolta davant aa idca de lar
votar tus mort o un abada?
Davant la ide.a d'inventar una
persona que no ha exista mai?
polaelecroa—Que n'esteu de carregat dc ron/aliaos! Par ala morra,
ai n'arriben a tenir esment,
¿'éster una alegria veure que encara voten, que c c/maleasen els
deure del c:utada millor, potser,
que no els liavicti compita t en
vida. Eh absents, fet i fet, /l'han
d'estar agraits si saben que Mair
preocapat de fer-los quedar be, al
compretten que grades a tni han
gaudit d'una mena d'ubicuitat que
eis ha permés d'esaer sin:una/liar:teta al districte acta de Barcelona i a qualsevol cala de la Corunya o de Calliz, entabanant un betiguer que potser dillun3 Ii deixara fer una boda neta de mitges
de
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trits ea el Terç d'estregan d'Espin!a
Berna, 30. -- Ei dapartament
polilla federal ha rebur es peticione danter y ancia, per tete-

air del pena eapaayol el Ihcenciament de súbdita Stli6SOS
engansats en el Tea: d*eerran_
gera.
Filas ara el govern federal.
d'entre dota peticiona fetos a
Espanea, lea obtinaut el Wad.ciament do sis individus.—liavaa.

Magnder desaparegut i !Mea
Paris. 30. -- L'artista de cinema Max Lintaer, que havia
dtaaparegul fa alguna dies, ea
unid d'una xicota, ha estat trobat a Niaa en un gran hotel.-.Palio.

De Cander a rilesIr g d'esttli
Barlin, 30. — El princap Mas
do Balen, ea- cnnucllor
manya, desampenya actual:wat
lea modestas funciona do director d'una escora, pensionar, a
os pobre de Baelen.—Radio.•

Inatiguració del noble d'hornea remeted per un omite holandis
Parle, 30. — El ministre do
les reglons alliberades inaugura ahir el poble d'Eparge.e, reconstruit moreda a la iliberalitat d'un Gomita holanda.
•

i samaireies. Pel que la ala per•
sonatges imaginaria. co no Naden
queixar•se? Jo els le donat un
instara de vida.; no essent sitia
un nom els he fet participar a
l'augusta funda del sufragi...
El mono•clector.—Proul Sina un
grandassim trapellal

El polieltatcr.-1 vas an grandissim
babaui
Car:es Soldevila.
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L'HUMOR

ESTRANGER

CONSTINCIO IDEAL DE CASES
El problema dc les habitacions, malgrat els arrintejats debata etacls
Ajuntaments i Cambres„ sambla eternitear•se. Amb tot i les bostas inter•cians deis que se n'ocupen, és pales
que, si desatan; Manir, asad en dia,
uul casa realtneut ideal, heu de bastir-vos-1a vos matear.
¿Vacó, ei sou dccentrnent acahalat, ie
una tasca comparati:ament
US cal simia:neta ter venir ua arquitecta, d qua), després de duna:cos un top d'un , ta algunas notes en el
puny de la camisa i us diu quina mena
da bastimeat us escaura mas guau us
racclaeu a ralla occidcntal, amb cl cigar a la boza. Llavors, E dentaueu un
pra/aurizat, cl dobleu. la aicalu eany
de la vostra ttaixancça i la doneu l ' OCdrz ile comenaar. tauan la Caía esta
llesta la curtilltm amb teas els darrers
avenao3 modzrus i vicie diseortós per
a sampaa mas; rius que paica per
veatura arca/alca:a un ;latan quc vulgui cuidar- ,v de venden-ui-la a ama
preu de cost.
Aixa pel que es reiateix al mitotic plutóerat seaailll. No eXisteiX, pera.
cap mica de ara percata 'llame nie cabal; mas modastos no haga d';/pirar
a a...devenir propietari sai pugui s'anejar acm el constructor praiessional de ca_se3. Dasptes de tot mots deis
animal3 interiors gz.udeixat de la independencia de crzar o consauirallurs
própies habitada:u; i el que la la tortuga, el cargo( i altres lepidaptera
poden serraran-tea fer- laa tamba els urna:o:a humana que hau sabreviscui di3
horrors da la Gran Pau. No fa gaire
vaig llegir que un capita de navili • retirat (ala no pas cl va:malla de guatas
arquiteetimics simplas, visqué d'arma
disset anys mas capteaiment impecable,
lea d'una caldera rovellada, ;eme asser desearbat par palotes, :fuetea!, inspectors sanitaris (en cls palias an cyziteixen) i altres pesaras d'una ciailittact6
111¿. 3 compiexa. D'altres, com saben

El constructar de cases realment indeaendent prefcriría poesze de farase
ea, mateix els marras. No obsmat, no
asas:eta cap objecció actinia pez a co

patroaitzar els articles fets. Despri.s
de set, no desiajareu pas portar la sosSra independència fins al punt de Lar
parar lotes les ialbstries dcl país. Segons ras gencralitrat i actual, els
maces Mía Link sentbZ12.5k$ als deis

nosties pares. Es obvi, uaturalnazat,
que ai els mamas losain el doble graos,
la coas:ruca:a de les cases /ara atemalerte en la incitas de temps dcl que
es mala/sita ara; paró, en tant que
aquest calpidar an penalri ea lentaLlecie nac:cOat. caletre. &contentar-vea
arnh aquests abatata oalauas que ens
han iet el qiot Sena.
Si la rasara idas as una bona me.
neta salosana, acaltuntadat a le: raili-oli amb cansa:anda, pcdeu confiadarnent encarnarnar.li la tasca de la are.
paracia dl moler.
Ela ernaments paz pintorescos, paró
liciaaaris, tala Cona cano:ladea, tuba da
drcratge, etc., cte., cal 2p san -:os asea.
tre l'ea/ir:al esta en la sa y a infint•
da; car una casa beu tonstruida no ac
pas una casa senailla de drsfer a paces
ua top el Inerte!' ea are. Cal talaba dala
xar. alauas (orara arran de terra, per
tal de ¿cisar lliure entrada per tata
la caca a cscarabate, araes, etc. Quan
la cosa camenaa da preralre una carta
forma, la fa intensament haeressaaa
i peaaeu abandratar-vos a la voluptuosa.
tat de lee reconades fan:as:oses, bastir
alca obr:n finestres. pesar ba/cons,
vtar ve:un-mes etc. , fina que el "smalre
de maons se us rezaba Talavera earlak
sea ci terna, pengeu Sil truCader a :a
porta, claves un avis ferrato, przhibint
l'entrada a eevenerear. 30/..beitanrs,
culars i alares tisites nómades, i... veta.
ho aquí.
Duciley 0'.ark
( 'Una= Opinan")

han iet de tant en tant in de vagons
de carril decrapits o be de tenlas de
cautaa.nya arreconades. Pecó arrió seis
exemtdes dasdapaabilitat, mes acial (me
d' a t:au a evclucieur.clor. EI que ttasaltras
nectsaaam as il talara de, l'esperut ca•
ratjas deis tenla prehiatóriza, que
lela que cada hora el seu propi

arca:acerc i picapedrer.
Si teniu el lleure i la paciència de
sa tj a r utt paleta que:1 casualment está
en activitat, us calcara, ei co un maó,
almenas cl fet, que la coastrueció de
cases consisteix principaltneut ca la
aenzilla colaccaciú d'ua atad damunt
de l'altre i en l'erganrarneat d'aquests
anua ella Segurameat, el promig el llames norrnals por fer-Ira, arase ante
ajta que cl de :a seca imaginació,
pasar el de qualque moler catee! d'algua Mat:aal d'Arquitectura Casalane,
coen a guia. Es clar que, si aneu
eltd. : d'en arqui!rete obtindeett una
ben dije:rala impressia, perquè els arquitecte) san malt asunte; per a ella
tea nula no e; un in1,5, shua un cas
carbia contcnint tantos malecules per pol.
sada quadrada. Demas, be han de fer
trelultar testa la rastellera d'instruuamts complicats que Hurs ancles i
tia; eis aan donar en prescut (mar/ a,
meneaven la ami-era. Quan comeuceu
a bastir-vos la vostra casa tdeal , donas,
net aneu a cap despa t x d'arquitecte:
r1 resultat nn fan .sinó d ' al talar-vos
ilemora!jar-cos. L'"alpha a 5 l e a-muga". ner a nn comentar el a milana in
vaya". de la cnnstruccia de cases.
cm el de fe , tr : a mena ck 0;3. o
,. 5510055', n Oltres in/lastra. % sernblants.
malt sen a ill. a saber: comencar per
seta de 1 .4 ; aliar pujant.
Lamplaaament as, arobablement, la
part mis necessaria d'un bastiment tret
dela castas en l'aire. En una. bona
calla:ad/S de capital, d'arreplegar un
terreny aUe siate predisposat a asser
Cobejat per alguna Companyia f.rro
varia. A una data mis tarrlana podre.)
asteria: bons profits Del perrnis t'a del.
sur passar un ramal pal vostr: hort o
ba convertir el vostre calamar en una
caseta de guardia-agullea Eh trena a
mis a mas, diverteixen la manada i
earonquzn els dasignis d'algun pareas
enutais que desitgis passar mes d'una
nit a casa vaina.
Existeixen algaus patita puras legals
que cal estudiar i terne en compte
abans d'invitar el fuster local a tallar
el primar arbre o da procedar a la

benedicció de la primera pedra. lleven
d'asagurar•vos, per exemple, que Veda.
Ea!, un pic Ilast, no obstruira indaga.
dament la carretera o bi no s'endisi•
tan ca algun hort vei. Altres legslitats metlys importants la se us aniran
pu esentant a rnesura que avanceu en les
vosees obeso.
L'excavació dels fonaments és la
part mea» interessant en la construcció duna casa; pera si se us actas de

fea circular remers de deseobriments
de reliquica egipcianel (després dha.
ver tingut la precauci6 d'escampar algunas monedas rovellades o altres <rosa
sos de ferro d'aspecte arcaica es possitat que els vejas siguin induits a
cooperar cn la tasas rientifica, I, beta
aviat, pague.0 assenyalar la base del bes
ItMent que ten:u cn prejecte, bo i per
Sal“ la primera filtra da 1111011i.

Da niii

mecal du gil; HA

Paria, aa. — Davant d'una
nombrosa concuaräncia es presentä aliir en públie per primera vegada, a la ania Pleyer, un
ram de cinc anas 1 quatre mesos que el uovernbre passat
coneixia una nota.
El joy o pianista, el cognom
del qual l'OSED'a la seta /anal ha, exeauta do mamaria una sonativa de Ciernente i ia cavatina del -Barbar do Seailla".
El peilt prodlgi ha tingut un
éxit enorme, essent premiat
amb interminables ovaciono.—
Radio,

Yaga Je COrrelte, ?alegres i Tellons
g Beigica
Bruaaelle, id. aa ha Jactara', la rasa d'ampleala do Carre ua, TelegvalS i Telafons en
diversa., ciutats i arovincie2.—
Hayas.
.laderae

goi.iisin entre cuestes
i gendarmes a ilageniet

A Mella

Klagenfurt, arab raotiu
de la l'ellnit5 celebrada ahir
del discurs peonuncist pel cancenar monsenyor Seipel, es asglatt-ab un violent encontre en.
reo els conionistes i el gendarmea, a canseqüencia del qua l
resultaren diLaents lente. —
Bayas.

La situació a Europa
Alemanya es prepara a twr
leo famosca proposlcions ale
allats. Astil es reunlran ola prl.

mera minlstres dala esteta ato.
manys per decidir, I tot segun
erran trameses les prOpobl.
loas. Eis dlu que les clàusules
eón Ja elaborados I que Alemanya oferira 20.000 millona ea
enarca or 1 una suma variable
quo oaldrä determinar, En
aguaste suma entran coman.
lea lea doepesea d'ocupaol&
A Angora ha 'Wat signada la
eoneessió cheeter.
Turqula concentra tropas a
Birla 1 el Genero trances ha del:kilt da trametre-hi contingente
colonial&
Ela rumio!, en concentren a,
la frontera del (auca s 1 ala
tucos fan preparetlua de pre.
camele.

llwAY
Dimarts,

LA PDBLICITA'14

1

de maig de 1923

FINANCES I COMERÇ
COTITZACIONS
MATÍ

BORS1

BORS1 NIT'

Oba.

Alt Salt Tono
7310 73 •
7310
72'95
72'95
1179'
179'
GB 15 6825 68'15 ces
1640
16'43

Nona
Ahitaras
F. C Metrop.
°rentes .
FIIMInea
Gran Metros,.

(Iba.

Alt

UPASES ESIGANGERES

Ball Tape

Frailes

Smssom
Bolsitas
LIres
1.11oree .
Mellara

DIA 30

DEL

DOFS1 DE PAWS

BONA DE MADRID

. • 4)60

11995
,2270
5" 03
30 36
6 53
003
9015

Cn

Londres . .
tl
11711104
.
.
Expanya .
.
. •

p0765
per

.•
:

Interim
71'
6950
Amortizable 4 79
95 .e
halla .
5 7o
.
69 je
.
Exterior
5790
N W York „
585
220'
Dares .
.
1 41,7 Espanya
Portugal . .
COrenes •
153'
Seiree14
" Exp. de Credit
C- (Me:, Storac's.
Plata 238'
Sane Eep.
Sto,7
247'
Aresentina
..
93 33
Sucres pref.
970.11
. . .
41 24
Sucres ovil.
Di el' 14
89'20
CedUleW
AdrIlogN •
365'
207/
111031110776
.
363'
A13(.3013
BORSA TARDA
BORSA DE LONDRES
.
4445
VIP[13
.
E l • 3935
7 0111 L1111re3
Oha. Al, Ralt Tan."
rbilo
4 O 1%4
eifitIrs argen 1.
'ra 64 •
E
?Zona . . • • • 73 . 15 7333 7910 73'20 Estertor
147don
:2 t.Bectut
.
. • 73'28 73(0 73'
065.
2 192 ¡
Cope/Mina
7305 Fralu32
A reeouser . .
• 57 70
137
1 uliOn.M4
Nusa York
Oreases . .
• .610 1695 1838 srro
III
7.ian
1171g'11.4
t'Apanas
1635
• 8835 6895 68'
AOrlh. ga
23.0
2
68
AutdmnIbus .
• 121 SO 12951 121 . 53 12250 Holanda
41.1,37
F. C MetrOp.
• 17956 etilSO 12 0 .18050
0117
liana
Gran '34etrop .
1711
15115 153 151 75 153'
Suecua
Alabe'
)26'
Pm'ingal
126'
P. Madr Ilenyt
42,7
92.
91 gentIna
Sucres 0. .
4757
4115
4113 Mon
te*ideo
15315
6785
57 00
291

:

'
'

£03'3: 6005

86 20
n5 25 25523
D/6
¡2'50 7250
18775 l4

s
• WIS C riiä
i

de primera instància del Centre d'aguaha Cort ha decretat l'algament de retemei6 deis tItols del Deute perpetua!
al 4 per 100 interior einisiö PnlIS
oCtueros 485.924 - 1114.111 1 1 al 28
rie G número. 82.808 i ST.901.
A aquesta Junta Siodieal del Collegi
d'Agents de Caen
ri i Borsa i !a Barsa Oficial de Comen; avisa a la de Ma.
drid que per la serclo segoaa de l'Audiencia d'aquella Con queda alzada la
retemeie deis rItols del Ileon. Aaiort.i.
sable al 1 per 100 emisie 1191,111 ,erie

a

New 1 0111 Tanen 90 abril
Mata . • . . .625
.
.11111 ff
.
633
-,tent13 . re . . . :E.I3
t t ri. • rob re
. . .698
New rk Obert 30 madi

25750
22
9115
» I 00 315
21 00 Junzu
el'

ca

a

ftnrsa
NItidrid. ¡ad In

Trtesureria Central. do 1 . 'ionnee, etel4

tole del °erice Ame, t.' sable 5
100
erniseib 1 • 111 C 11fion,,
r •13.111 i
15 queda impedida pruri s ionalimne la
Seta ...exueineu9, en emnplunent 1 ale
efeerse de rartiele 559 ‚lt Cudi
Co-

inerç.

U,- no rebre's euutirmacin
quedará auttiada amies1a di, te 13 n ba- t
tre
terine de treinta diää.

Arnús
eanc Urquijo Català
Garriga Nogués, nebots
Banca

u

8.

! CHHES i PCIGBERT, .

en C.

BANCA, CANVI, VALORS
Rambla del Centre, núm. 6
Telefons t230l23l A.

G.

"

ANS

El

u

6
9

•

12

El
FI
1M

t
te

DílTfllCIli soeia: Rambla Eeludi5, lO, 13 ,)7,.,)10,)3.
fons 7,01 i 5 62
Aparta ,11 . .1,1'1,11, 5 6 8. 1); n • nn , 1,•;:,

pz,
VI
lt

e. •

cursals: GicNna i Lloyda.

in

7.116121211151212e2223E'z,-RE(.5226"T(.71EiT23irtlIN2112'21..7217.27N

Sariatori'
_

Dr. Montana

OH,

1-,rron di:. 15 km. Pareel,-

11.1.

Oeforrnacion. Preu, dei

de

6

1:. ' .11,1!ored. 239 Tel
(mis

nerl.

m nspitv.;5

pe:, I n o.

Pau, 23, pr.naißal
2.

111701:117¢=MTVIN~14141444

Agent: Crist6fo! R. Layrón, Passrig de Gra..ia, 4:, entresol; refejon )313 .1.
(dJvant del naixtulor).
Préstecs amortitzablcs de cine a ritIOU 31113 atp.'s sobre fitt , rtes rüstiques i urbailes

i

sobre

,olars per e dif i car.—Detalls opuscles i examen de litulació
dcspatx
(1C11 d una i dt guata . a Fil.

Ira:in—llores de

-ewerommama...r.,..esAmaaursmerAncLea-roorerxmAnuestmerm

Camiseria - Corbaluia -

1hileras de Pul-

Camies "Grau Mona" e.mo coll i punys,
6t
"
Panamá Alees "
"

Wat

!merme esp.
159
Exterior
4 0/0
..eit. Lspan2o1
Ae.

Ar. AndalusOS
055. "
1."
libo.
"
2..
Ob .., Careres var.
345'
A.:c n ons :9071
712'
1..

Pamplona

Barrelorla
AgIllries
Tabas

Cnnt

1612
519

739'
706'
734.
631'

1..
2.. 870*
24513 2463
22'65 27 60

Filip,

Inonnto

Renta Dime,

2-0

hort 2.. serle
"3.•"

603'

695'
725'
Llevada
A`.1,1•11.9
Peral
Pamplona • n).
Valeacia Lita'
Alaeant 9..
7112 710
"
3.•
Carrees acetó
Cordobes
Anclalustu 1.•
9•"
1G17.11,,
0543,101
244'50 24253
ceo. Argent.

Lbtgut etpan ve!
91 S'eh...jan",
Palatni,, amb eärrega general..
Vapor espanyol "Margar1", dc (Siión. amb-earb.5. Amarrat moll dcSant
Peltran. Clal,IgoUlari, l'almegue i
Vapor erdnanyol "Balines". de BucAires i e•cates. atub earrege. 52,

nos

i 124 passatgers. Amarrat moll
Ro-

mul Bosch i Alzina.
Vapor francés "Guaruja", de Marsella, en transUt.
Llagut enpanyol " Virgen del Cm-turn Pastora". de Vinaren, arub gar-

r15e5.

Vapor espanyol "El Condado", de
Gijón, anda carbd. Amarrat moll t le
Poncnt Nord.
Vapor bolandes "Arteni,", de Secilla. amb gasoblia. Amarrar moll dd
Pn Or1/1 EA , Consignatari. So•:•21.1(

tded

eart:a.

espanyol "31111 3fa•47311".
Liverp,m1 i exa!73. amb
general. Amarrat moll de Sant
‚fan. Consignatari, Cernpanyia Tras,
de

ro, d'As-o-ad:a.

Pailebut empanyol "Mario del Naufragio". du Tarragona, amb arrega
general.
Jubeq esdarty01 "Autonieta", de SOller. amb carrega general.
Vapor espanyul "lose Mvía",
la mar, amb
Amarra/ moll de
1.1,-vant. Consignatari, S. A. dc Na1 Perca.
P.n dcbot e,panyol "Estela", de Palma, 2mb carrega general.
Vaixells despatxate
Vekr ita!iä "Lím.le", en Ilast per

a Bug:a.

%Me:a Argel.

italiä "Una", en

11 251, p.e r

\ 'rler itala "Ada", en 11211, per a

Genova.

Vaixolls sortIta
Vapor espanycl " 'Fintaré", amb Caí.
rega general, cap a Itlehlia i escales.

Vapor espanyol "Cullera", amb cirrerta genera!, Cap a Vakna.
espanyol "Culltra", ,imb
rega gcneral. cap s Gand:a i e,cales.
Vapor itaL2 - Pr:ne,pc dt Utine'',
dad) crirrega general i tran»it, cap a

Buen, A n rei 1 escales.

Vapor eSpailyo! "Reina V.ctorta",

F...panyola ldtf C0111erl: Roter "o.
anal, carretzu genera!, cap a Palma.
Vapi7 e . . pany n ,1 "Antlalmia".
(11. • 0311or ,panyed "Pac .)", amb rl fea
Cadiz i escales. amb duren o enuip. cap a la mar.
g eneral i 236 pa,algers.
.‘m2rra1
Vapor te. pan. el
:n'aja ", en hast,
mol' d'Et•panya
NE. Consignatav, ; cap a 11uclva.
Company:a Tran,intrliterrinna.
espanyol "Roy Jaime
amb
Väpor csp n nyd "EJ,colano".
eireega general, cap a Palma.
3farsella, atnj, carrega general i dos
passargers.

Amarrat mell elTspanya

Nordest. Consignatari,

Tränsmediterrnia.
Bergoni goleta
erranova. amb carbó.
T

Contpany

"Arno",

de

Vapar itala "Bellenden", dc

te. CataMa. amb carr,ga zener:A. Amarrat mol l d'Espan3.a at.
Consignatari, Balsas.
Palio-bol espanyol "Júpiter", de
amb carrega general.
Vapor "Principi 1:dine".
de Genova. anib càrrega general t 24
pa,,atgers. Arnarrat moll (1:.• Barcelona E o. Cons:gnatari, Ignasi

vrechia.

Vapor

jocs

espanyol "Rey Jaime 1", de

a 9'51 pessetes,
13'30

"

I3ANC CE CATALUNYA
BARCELONA
Estudia, 4
AGEXC1ES, Damero 1 , Creo Coserla,
A• drifitero 2 ,eaut Andreu. S46.
atancro 3 . Sanneren. 111.
CENTRAL: Hembra deis

VALORO,

CUP0N3, 01210, CANY1 I
DANZA

APartet da Caci-,us, 851

Direcció Telegräfica
CAT,11-0.84 /A ES A N

ii

Tres 27 pessetes
61

39

CONFECCIO I MIDA ESPECIALITAT

Mitgeria

24-26-PORTAFERRISSA- 24-25- TELEFON 1574 A.

Mallo. ando räriega general i 24 p:bs.itgeni. Amarra! moll de. If./ralla.
Com. ignarart. Antrogual.
Llegnt e.spany,d "Alma Martínez",
de 1,,'.r, lohn, anlb garroies.

de la Barceloneta. Consignatari,

BANCA - BORSA - CUPONS GIRS - C AMBI
DE MONEDES - COMPTES CORRENTS CAIXA D'ESTALVIS - CAMBRA CUIRACADA - COMPARTIMENTS DE LLOGUEI: iiELEGACIO DEL BANC HIPOTECAR! D'ESPAN YA

N

i

García:.
e
1/1

gratica:
Agiltlota non/. 1.
la. CPPLI Cdb,tdd, 8. Agimie i 1111 2 1.
..ar 70 0 .1% Sati
dreu, 110.
ittion. 1, ea: ven
no-,
11 1.

Con5ignatari. Ranorez

TorrabadeILL
Vapor enpinyol "Rey Jaime II", de

CAPITAL, 25.000,000 Pessetes

CAMA

I'

De g SA DE PAgiG
4779 .

1. Palma, arab
P92Ama„atino","a1"
).
.ei .3°
%O
n -s. ( „a.s1gnatari, C51101/132

Vapor a le man y "Pn u-toboo“. d'112m
bmg. amh carrega gcneral. 1AT-turra 1
moll de Barcelona Sud , Cmiignattnn,

mg
mi

anc de Cgaluio

e

1

XLAS

Vapar 311gIZ,6 "renchurein", tic Marell II 4 11,1t.. Atitacrat moll

111111111~
ZE111121122112K122/1/1•31231112111112111:2232111511111112BIBIESISERNIS

95

1292
12 48

1204
1203

21274

2918

Moviment maritim

A1`.3QUER5

a

1270

¡ SECC IO IVIAR ITIMA

1 de rnaig

a

c!s iv elo ¡ladr e. M uniadors
‚',II','gran‚',II','
billot)ons grans, enine
eiegants. Del' 11
1111)ellS • :( 1111Eflo 0,1111(1 1 1(111 ,
1/11
Ca p ella i11101
r101:11 tra. Camp per a C1171 1, n anree deportoADmINfs -rnACID: flANIBL% DE 1.ES' 1. 1 .0R:z . 18, ENT1111:01,

28'

liFdE

ACCHNS

VALORS CUPONS - GIRS- CANVI

L1

TEMPORADA: de primer do Maig a 39 d'octubre
Malalties del aparell digcstiu.- Artoltisme en seo
manifestacions. - Diabetis . Glucoctirla
Establiment de primer 01'111e. 1,1 1 :) 111, do 1 rondne.0 pare,. Ha-

1331
13 31
13 13

TALICS

11•1:211/11C111MaalaiaZIMICISIE134115IVIOREUE991450
11aiRiMEEDIIIEMICi

[d. 1111
..1V11.1..n
C.%1.111.›

.

p

Ci

GRAN BALNEAfil

18'52
1451
1430

1450

MarG

beecon telegrama .

,\IF31 A DELS ES fuDIS, 13, i BONSULC P s, I

13

•

14'72
1473

fierg3 4

03

en C.

.

,lener

2385
23 58
23 60

ORLEANS

Obertura .

Negociem tots els cupons venciment

EI

.

29.05

24'33
2403
23 55

ra

EES

a

.

Tunca boten« . .

Fi

Na Feliciana Cereautts
titobt del Deute perpetua! al 4 le r 100

De no rebre'2 eonfirleaeio judicial
tomes., deunmaa
quedara. anu1 lada
diutre el tertue
nou dita.

REMPUT

NEW

.

Unce.

0(0.

26'83
2660
26'43

, A11. Cent
Mear - erre •
rnt
A Mor.
A'd , COOri.
n n 92 7, 02 25 B ane d'Expaya
C
Trabare F 1.• 220'
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9915 6925 Bar rl • 1 , 1 n
fumen! prephdat
,
so.
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5 0 O 1815
cOrael o„ 1 0. '00,1. .51 511,y 1: G7230
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,.1.),111
p 103'
S.
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S. A nema,
F " 1: 50
I 1139
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A! /pa.
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vAMY, IES
HUGAGIONS UNES
180'
..E4P.m4A Malle frlal
106.
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11 n .11'0, 11C1 Ebro
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, I gf /
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1 95a 1 9 1 5 ' euerere dri segre
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La Música Els Teatres:
PALAU DE LA MUSICA CATA-

GOYA: Ultima {unció de

LANA :-: ARTUR RUBISTEIN

Vera Sergine. "Le Voleur",

• Els dos dureza concerts ofens pol
celebrat pianista Artur Rubistein van
esser• dedicas a autors 1-maulle; i
moderas, consagraste-se l'últins exclUsi n ament a obres d'Albiniz i Falla.
En Rubistein ens fea sentir conjuminades en una mateixa part peces in
Debussy. Villalobos, Ravel, SzimanduLPouknc i Prokoíici s.
Aquesta música modernissima, en la
quäl la eineetitat naufraga en mig dt
sonor,tats aturmentadores co Vede en
la qual es terca una ecaLaciú del ehzna sobre la melodia, ataneadt-nes a la
sensibilitat de l'hontz primitiv, de
la qua: música En P,Allzaz es un
digne representant. rzinbla surgida
peu fer mis brillan: a l thoritzó
lastre de Debussy i cierminlar el CorcJI, encara reduit, deis seas adeptas.
Les refinades sorioritats de "La Catedral engolida" i de "Pexos d

ariquireixen una sobtracia ierça atraetitula per l'auditor/ si després d'ellas
e'executa aquesta Suite, "prom.:nades
d'En Poulenc, ion s passeigs dels esmental; del concertista sobre les teclee
del piano, "a peu, en auto, a cavad, en
vaixell, en avió, en autobús en cotCe. en ' ferrocarril, en bicicleta, en diligencia - . Lestetica deis rumors del carrer. de la vida vegadee i sovint dur.
moderna, dificilment arriba a convencer a Magia Almenys tal ceen s'expres.
Sa En Poulenc. Potser a l'any 1940 el
judici canvii.

Mis interés musical ofereix la "Serenata de Don Joan - , de Szimaniwsk:. on sacuaa una curio:a originalitat
i una inventiva molt mes valoritzablc.

La "Suggestió diabólica", d'En Prokofieff, era un digne final del freresi pianistic modern. que Rubistent
(al qual figuraren dedicades algunes
peces) ces Iéu sentir Col aquesta part,
si • be la bella - Marca" de l'esmentat autor eslau, oferta fora de programa, suavitzà quelcom la darrera impressió.
la segona i última pare del conA..7: :oren execatades pel distingit piaanda el sea estil brillant. els "Estudis simfónics", de Schumann, dues
peces de Chopin i el "Vals .Mefisto",
de Lis zt, essent rartista sumnment

ri

aplaudía.
Al darrer contera rledicat a l'Isaac
Albeniz i al composicr addalus Maenp i de Falla. Artur Rubisidn sa veare la sala molt mes animada que ics
nits anteriors.

El pianista executà una bcna part
de la • suitc-Iberia -, de l'Albéniz, ategin: encara "Triana" i -El Puerto".
Po: molo l'efedisme co l'art d'En Rubi7dein. En aquestes peces bigarrados
e.: color, evocadores de
L . 7E pa rt de la gracia expressiea es
perdia sota l'alardejamene piunistic,
- • .De Falla sentirem cts aquest cont2rt
" r" ,,s/lAS.ti emita", "Andalusa", "Dansa ' de la molinera" i "Dnesa de 21
alltnt brujo«.
lTh el prestgiós dampositor granodi venç Feilitiest a la paidió.
Talla a ha deixat dordner per la fina
car:cia de les boires dc París, subjectara la seta imaginar:6 i :ce el seu art
a les lleis d'una espiritualitat que li
e s diferent, peró a la qua l arriba pel
seu talent comprenssiu. Tete, les peces foren mole .apiaudideP , especia:mere
la brillant "Danta de la molinera" i
la dansa de "El altar brujo, que Ida
tisada.
e
El públic ovaciona repetidament a
Artur Rubistein, fent al notable comertina un afectuós comiat.
E. .11. E.

RECITAL DE PL‘NO
Organitzat pel R. Cerele eertistic,
el proper dimecres, 2 de maig,
i dee lloc al Palau de la Musica Catalana un recital dc pino per l'eminent concertista català N'AlexancIrc Ribía en obsequi als tenyors, sodls. de l'esmentat Cerda,

L'OREE() MONSERRAT
AL MONTSERRAT
Una de les notes uses agradoses
del segun Romiatge al Montserrat,
organiteat per l'Orfcs; Montserrat,
dei Centre Morzl Instructiu de Gracia, per els dies 5, Ii i 7 de rnaig, sera,
sens dubte, lacte de germano .; que
.ea portará a cap d'acord amb l'Orle& Mcntserrat d'Olesa.
Al cim de la santa muntanya segellaran aquests dos orfeolei el llaç
.d'amiatat que tan venturosament els
.tuseix, ttaint ambdós gran interés de
fer ressaltar aquesta prova d'amor
entre catalans, precisament en temps
que roe); entre germans nostres té
ten commoguda la //ostra estimada

Viuda.

..an rebent
itucripciens,
paesant ja de quetre cents els ins-

Notes de Societat
La conesuda casa Edniond
Fr emehtmaii, Läurin. U,, tis
gual d'assebentar a les &mes
• : del nostre mön e leganl- que,
des de demä dimeeres, tindi • a a
neva dispoeietó reptil:tildes
coliec.iions de ranards, Termine,
estoles de marta i de vi g or., 'h.
pes, etc., exquisits, modele a
preus reduits, propis per a primavera.•
A Pti vinents reunions
les Careares de Cavalls, les nos..
3tee atistocritiques clames "ni.- 'rata 'segurament les origInals
erearionb de l'acreditada casa
FrOuebtmann.

tres actes,

de

Bernstein.

- g e Voleur" du Un drama bartant
ccnegut entre nosaltres; les Companyies de teatre espanyol l'han explotes pel lluirnent de les seves fiseures. Dintre el seu genere és una obra
ben deixada de cap a peus, feta arnb
una grapa i una ciencia que no s'acsetumen a entre gaire.
Bernstein és l'autor ripie del "bouIc e aed". En "Le Volear - explota
Sos el trae de la comedia policiaca.
I,a cemedia policiaca própiament dita, per estar ben icta i convencer el
miblic, ha dc tenir una cendició es¡cecial; aquesta condició és la segiment: el culpable ha des ser scinpre
la persona que a primer cop
oiereixi me.; garanties d'honorabilitat. Aixe es una regla que Inc seguit
per endeeinar la solució dc le', pe•
d'aquesta /nena de teatre, i pur
assegurar que no tulla :alias mal. En
"Le Volear" es compleix aquesta
condició. A mes a mes, Bernstein co
' , esposa presentar al públic una obra
psicolOgica de primera força. Naturalment la psicologia de Bernstein ea
una psicologia de "boulevard". Ara,
que dintre aquesdri qualitat de Ilauti,
Fautor arriba a ser veritablen predi-

gis.
El més important d'aquests prodígis és mantenir tot un acre amb una
senyora i el scu marit que citan disposats a anar-se'n a dormir. Aquest
borne i aquesta dona no sien dos personasges extraordinaris que hagin de
comunicar coses importantissimes al
públic. Són dos simples burgesos
d'una perfecta vulgaritat. Malgrat
aixó, lacte, que no té res de curt,
va agafant un interés que apassiona
a tothom. I Bernstein ho aprofita tot
i co deixa res per verd a ti i efecte
de produir la sensació que ell
concia a fens l'anima humana.
Vera Sergine, en "Le Voleur", va
estar a una altura afortunadissima.
Tetes les grade; i condicions que té
larrea i prengueren un gran relleu.
Els altres, En Renoir, En Peyriere i En Barré, la secundaren arnb
multa discreció.
Esperem que Vera Sergine tornará
a Barcelona amb un repertori una
mica mes arregladce.
•••n•n•n•111•11•--

Exposici g ile ffillIna fiC 1923
DijOuS sera inaugurada l'Exposició de Primacena Pa el Palmo de la
Indüstria sin Pare,
Dificultase d'emplaear
l'Exposimie
d'Art ni Palau de Selles Arts ni als
d'Ais Modern de Montjuielt bar
c ltl izat a :a Junta municipal d'Eximofidone d'Art a instalearda un altea vePaSall ele la Indústria del Pare,
00 .1. 5
e fi de no troncar por aquest !ny la
feb . :denle acual de les Expoeicieue
d'Art si tie corn a m'ajá de cultura popal, tan in . ereeeants sún per a se tos Ira ci_stat i ele al-siete, de Catalunya.
feExposieie irengunay caneará. Feos
eubte, una veritable sorpresa, per la
euantita: 'den remareable d'ase escoltehe que ba estas presentar, perque les
obres de grao temauy i en uaateria definitiva cota en gran quantisat.
Era hora que el, eseultors de le naos'
Sra sena fessin un es[ore per doma fe
de sida a les nostres Exposieions. Yetitalaement /in esforg el portar Obres
ame mat:Ida definitira (bronze o asar.
brel a das leepoeielee jai que esiouelnicometa talen mea mes que les de pin•

ruca.

Tatnba la tanta d • F,xpoeieinae ha
pro urat donar eempliment a un proa
deis artistes catalans reeidents a Parle
(til o tenien delta,: de figurar jont v a
l'Espoescie de Barer/ena, anob sal atotos i a cenes: de la Junta, han [el una
nombrosa expedieiú d'olues d'Au, qlle
figuraran en mma sala eepecial.
.1:xi mateix Osa dona( una eala es
pecial a usa emitas andenenaJa "Sale
dele Eeelueionisies". sitie exitosa ',loe,
de wolt intesee erlfstle; i tinnim, ni,
lisO presura! fide les entitat, areeti(pies in een c t!tuidee que formen stet
de lo Junta reeollissin seus actis.
res associats les obres nos n impersanie
hatees °Misma el mes relegase
puix f i guren en Mies lee sales avispe
•
pi es tia losas arrib obres meni:Iseimes rom Galney. Mir, 31allnl, %miele
Maeriera, Paddlu, t'av ivad, Mensa, Fa.
lix Mesure. Tamherini, Merendar,
Is e rn, Borrell, Venhut, Maras, Otero,
L'amena, cal 1 ,pa Moiees, 'Montrr,lt. C,
Vzquez, YidnI i Quadra , , Casas Abarre, Ohren, Vaneelle. Imitarte i melte
me, ami-, 'ihres reeritlesinnei disdils de
recele& r.
A 1,11.',1 c ridaran l'A s emeje les Sal'
artistes Rifare' Ceceen i
204q1/im Ssinrcr, ltie ssOnitiqUell la
consagraeia 'le ten nota:Are piuters.
Tambe la Jansn. .nm cada any.
organiteas la Sala Restnepe, isa, Inc
nosiest any deslienda al eran i asa.
llenaos: es :miela E,s Sime Gentes.
Dies sales ntsipen les obres detquest
St-lista i eegurament crideran reten.
ces', dele inteelieents per In Ironiclaa
dietinrie que tenen lotee tUrs, i aem a
us e/in:e:mi doeinnentat d'un hell /4.re
se pintara de la segona ¡citas del le•
ele XIX,
La bineratin d'a•uest pintor ha estet
eonfiada al s ¡ah . En Felin Ellas iAmstee
el cual donare aviar una conferencia
bobee En Sime. Gómez.
I fisinlmint, la Punta, i ter tal de do.
bar I Expdsicie ma a rei : jä cuadrai
' r isaln r, invilasä a visitarla gratuitam ear eom rada 1)113', a lee Es/t oles t en.
5:5119 de Cultura, a la 'estada que sa.
ganitzare sigans emp erts, per d;•.ear
mantel eeeleneor a Fleepesiebe.

• ••
agi te niritaig pel t l neat d'alcalde Gr.
Nadal, preeident dc la 1 'omissi6 de Cal.
tuca, es meuniren a Motel t'out:n.1nel
el sure .preeident de In Junte
tinas, .enyor fraesseaosla :
Ist:sisr, de
la dita Junta ...ensota Maree, Benapiata, J. Vida., Jcsrp 31
isst, Caries Pi.
eoetinis Enrie Casana n as, Feliu Elan,

Dimarts. 1 de maig de 1923

'

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA
Dia 30 d'abril do 1923
1. SITUACIO AT310SFERICA GENERAL A LES
7 DEL MATI.-(Obeceeecioes• d - Europe, Nord ri * .tfrica i
tlánlic, rebudes per tclegealia seuee filo):
Altes pressions a la Naturista lberica i beixes al noroest
de les Illee Briteuieues. Pep o a Auglaterra, aAlemartYa
a rmeident de Freno.
A Espanya el boue teme, e s e e r e s i e 1 1i '
maree a lee Baleare.

2. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNTA A LieS S
mATI.--(0baertarioem de te daten recreos 01Ogrea
catalana, comunicadoe per teeclon):
Cel seré a tot Cata:maya, amb rosades a la Cerdanya,
Plens de Vich i Ptiorat.
Le temperatura mäxima . ba estar de 23' a Recortes, i
la mlnima de '2^ a Sane Julia de Vdatorta i Puigoaria.renda! del Segre a Casnara s a: 33 metete eiibiee ver se.
gen.

DE CATANA
IGUALADA
Fa poco dics íou trobat rnort en una
adoberia d'aquesta ciutat un home que
hi treballava.
Ei ict de trobar-lo abocat dintre d'un
safaretx de petites dimensions, ple d'asgua, fa suposar que es tracta d'un
suicidi.
Els Pomells de Jóventut diquesta ciutat celebraren diumenge la resta
de Nostra Dona de Montserrat ardo
una missa al convent de frares Caputxins.
El mateix acte serei per a inauguras
el nou Pomeil "Violetes Igualadines".
El l'ostra bon ata j e En Pere
Riba Torrents passa pe: dolor d'haver
vist mot ir la seca esposa, després de
llarga malaltia (o. C. s..)
- A l'escorxador tingueren una
forza batussa tres canastero per geustions de l'ofici.
Dos d'ells, germana, escometeren
l'altre, i amb an per de bascula li produd n
e temides ¿:imponencia - a la

cara.
- A la fabrica de guix deis senyors Coderniu i Garriga. en obrer
fou agarat per una vagoneta, que li
produi la fracetra de diter::es coAcIles.
Fou conduit en greu estat a l'Hos-

ENTS surEaloas A BARCELONA.-(Sonclatace ile retenes/eta :hu r e, a le a 7 del mati:
3.
Altitud, merece:
a 2 7:11. o 31)0. a 1000, a 2000. a 31-KtO. a Pm°
' Direcció:
N, SN4V.
NE,
N4V, NNE.
N
y,
N'elocitat metres per eegoa:
1,
2,
2,
7,
1$

piral.
- La Delegad& de l'Associatiä

OBSERVATORI METEOROLOGIC PiE PA UNIVERSITÄT DE BARCELONA
llores .,'uhsercseiii: 7, 13. 15
- Termómetro ser o 143. 13,6, itiS, -irtraelasetre
Direimetre a reno i al nfrell de In Inat : 7d5 l3. 709'3.
humit: 11 . 5, 152, 110. -- Ilamitat leentesimes sie ecturasió): 73. Gme, 77. - Direcci6 del veat : E., SR.. 11 S4V, -seid, es o:se:seré, b,rd.
Vele/citar del sent ea metros ver acapa o 3, 7, 7. - Estas del
Clisse amo ,...9P.,G • ((tuttiTomp praliur
ee metrentes a l'ombrn
nima : 11
7.-.Mtn q aa erran ds terna: Bit, - Ose: nicle. termometrica: 7 9. - PrecipitaMuxima: 19 6. - dli
eles asmosia, dee de lee e brees del din anterior a les 7 hore s del dia de la data r 00 midmetree. - Reeorregut del
vent en igual temps: 100 quilemetres.

31 , assessor fecal.: de la Co•
missie de Cultura i altres distingides
persoaalitate i crItics (l'art.
iban, d'alçat-se de titula el senyor
Nadal digue breu, paraules. au les
quals manifestà l'interès que la Junta
té per aquestes manifessaeions d'ar t
que tent enntrilmeixen a la cultura i
a l'exteriorització de la pereena releer.
rica.
Seeuidament es traslladaren ni Palea de la Indestria, on es te inssal.Sada
exposició, reeorrent eis diversos d'Apee.
lamente en que s i lla dividir la gran
san
Pel que poguérem apreciar en la
carea Yisita, eembla que l'Exposiei6,
soase esser de les !uf, nodrides dr les
eelehradee. serä ben interessant eer la
qualitat de les obres expesedes.

Crònica Judiciária
AUDIENCIA PROVINCIAL.
Evusacla d'una p etate de 2730 p...ssetes s'ha as-segut al (maques en la Seee:4 se:7one Na Ca r arina Teyäe Tu -reto,
per a ia qua! el fieral Ita demanat la
pena d'un any, vuit meses i rint•i
cies de preses correccional, mes la indemnitzneies a la perjudirad*.•
El praansat Manuel Santos Ilument,
(«apare:Tul a la Secció tercera 1 eeneemnat ja per- furt, en ocasies de des(arruar pedra refraeiäria a la bode'
tat "Indessries Siderergiques" ru apncierar-se de quatre Ilengots de ferro, inlorats en 21 pessetes.
El fiscal va iuteresear ee'l castigues
quatre raCNOS i un dia d'arrest mojel..
A la Sceció /merla s'be presentas Vi'
vean Caballe Pinol, condenwat u s p ;eriorracnt per tia (adiete de leainus i
aeusat d'un al:re, per al muil isa le'
manas el fiscal la pena do •'inane ose
rus i un din d'arrees majan mes la in•
clemnitza.de de 7 3 peeeetee.

ASSENYALAMENTS PER A
AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala pricecre.---Seire - Major quan'
ta. Joan C;onzafrz contra Enrie Miguel
Ceetells,

litem seaona.-Nord. Ordinari. Pan
I Lluis 1•'unoll contra Raimoud Puigtarreda.
Idern segona.--talvetsital. roltreea.
Miquel Palemar centea rau Estetan/11.

AUDIENCIA PROVINCIAL
i,sec s- ió primera. -- No té assen', ala'
mese
Mesa ...rema. --Mantees,
Sabadell,
tres orals, per
i fust.
Idem eso vra.- - Sud i Ileemosal. Tres
orale i un inciden, , p e r fuer, alemanas.
tetara i
leem quarin.-leascrInneta. Quarre
e rals, per coa, leve, injeriee 5 estafa.
•••• ••n •n••• n••

Noves religioses
DIADA MONTSERRATF.,:A
Ileu's aal el programa de la solemne ezellada que celibrarà l'Academia
dc la Joven.ut Católica avui, dimarts,
dia primer de mala, al neu estztge
carrer Basa de Sant Rece, 1, 3 i 5,
en h.mor de la seva Patrona, la Marc
de Déu de Mnill3errat.
Exordi: Visita espiritual de la Mare
de Den de Ifentserrat cantant-re :fi
Aveme.rice pcI, enties csenlans
Montsercai.
f;eran llegides diferen tes poesics d'En
Foleft i Torra, Camer, Maezgall i
mo,sin Cr.`.o Vcrdagner pelo rap,odes
ce l'Academia senycr Marti, Roca i
Coma El jo-.e bariton sznyor Ballvé
cereari ditereares composicions, i al
rre.• :rend doct ar don Joaquim Matiexecar dirá l'elogi del Mon•scrrat.
El El/edil tecomana amb
Meres 1 ami5thcia als soeis, i taml.é
os
persones adherides a les enlitats
1
tse han format pasa de la Comissió
o rganitzadorz de la Diada montserratin a..

Exposició Internacional del Moble i Decoració d'Interiors
LA SECCIO FRANCESA
Ha arriba: de París una delegac:ó
esp.:e:al del Comité francés a l'objecte
de prozedir a la ingal.lac:6 de la Secció d'industrial; i artistes d'aquell
país que figurara en la nostra próxima Exposició Internacional del líoble i Decoració d'Interiors.
Aquesta instaldadó &upara una de
les sales del non Palau Industrial del
Parc de Montjuich, la qual compren
una superficie total de tres mil enetres euadrats.
El distingit arquitere del dit Ccmild, M. dr Montornal. ha fonnulat
el prcjecte d'installacicns d'aquesta
Seedó, : C o quals presentaran innerennato ts punts de vista a respectador•
per la diversitet dc Ilurs perspectives,
contrastos de Pum, per la cl,tersitat
de simació, cte. , de manera que els
mole remarcables peo-Jactes artisties
i induetsdals que s'exhibiran en aquesta Secció podran esser admirats pel
públic en :ea condicions mis adequades ro ei positiu valor que teten.
Entre les instal.lacions a que ens
redes-Un, ccupard un llot preicrent la
dml mobiliari históric i objectes d'art
pertanyems a l'Estat francés. Es de
sobre; cnneguda la gran tradició artística de França en aquel ordre i
amb
es pot compendre el nombre
i la qualitat de joiells arel:dice que
pudran ésser admirase en aquesta insLleacies.
Uaa abra dc Ics instal.lacions (ran.
cesesque eiegurament resultaren interueante, será /a de!s artiSties projeetistes decoradors. El Comité francés c: miné des del primer moment
que cala a:seciar robra de l'artista
creadnr amb la de! industrial CXCC11IC7 en aquesta manifestació d'una de
les braeque; mes importants de la
producció nacional. 1 arnb l'aportació deis artines franzcsos no sola/ten l e: nedran emeicer els difercnts
asrnetc.n de la relad6 que existrix entrz
in:clador i I'Mdustria/
s:n6 tumbé les tendències d'art
que eso aquesta especialitat han dos/lela: 1 .215 el peesent. i le g inquietud,
i piras.: edesib'r que apare:cm entre els
zrtinteo moderns, pngnant per Fea:os:o dita art nou.

LA INAUGUR.‘CIO
L'IndAtació dels Palaus on s'ha de
udebrzr anuest certamen, s'ha portal
a cap aro!) tola intensitat perquè pu- i
ami estar Ilest por a la inauguració
(a t e tiddra II« el dia /9 dcl que som.
En ateadó que el Comité ha decidit que sense respectar cap motiu d'ast la inauguració tindra lloc
e l din csmentat. el Comité ha recemana: ala expositor, que cal que contriborixin a aquella decisió intensificalle i g uala/cm el treball de les seves
instaldac;ons. El dia 18, a les set en
punt de la tarda, hauran d'estar acahades tole-, les instal.lacions de l'Expisició.
1:n virtat Fordre que abans hem
die i que ola circulat a tots els expositor!, 'l'en redoblar els treballs per.
qué ei elia ennentat estiguin del tot
liestes les. respectives installacions.
saasersiesess

Crónica Social
El, CO M n TE teACCIO CI3 II,
¡esa sauen Oneu ; te d'Amaste:j e Cil
P r.se`esZtsint IC s ampanya etIntza el s s . sro os i tmc. in ' "mita Saonh Ire le de diumed.
1re re esat al traste Nou, aa orean leer
FCgtiellt3 artes per a armaste echenDa :
Dimecres, ditt re, a doy manta ds

.1..! seepre: Mfting a/ cinema Boheme

(Arenes).
Dijous. En 3, a das querie de den
del vespre : 3Iltiu3 al It.alre de! PoNeh
IG 1 lacia),

Disecares, dio 4, n dos eciar's de de-st
del tispret 11re ig al esee a 3 1eetanya (Seta Macetl.
Diumenge. din 5, ni tnigla : Graa
mfsing monstre a la pilles. de Catalunea,
on es preeentaran a! Cli):e sic nio
na lunes conclusions que seran .Inande.s
a l'Ajuntament culi a reareentant popular de la ciutat.
EN LLIBEETAT
El jutjat de l'Oest, seeretasen de: Sr.
Grases. ha decretal la llibertat de Jaume Oliveras Sansalvador, detingut amb
MOSitt de leseeaesinat frustrat cenare
En Joan Rentista Ecetran. Loes al
correr de Vallespir el dia 19 del mes
passat.

UN ALTRE PROCESSAMENT
rel jut)at ele seeretaria
del sentar Pastor. ele dletat alise de
proeessament i neceó cense Cianea centra Florenei de la Vega, aeueat com auSet
ratempmat comen al carees' de
Tallers contra Jcsep 3d. l'oís.
El , perits armen han declarat que
la pietola trobada a la víctima esteva
senee desearregar i que la de l'agressor
era descarregada.
UNA DECLARACIO DE L'ANGEL PESTAÑA
El director de Solidaridad Obrera,
Algrl Peataän 55 prestat de clar a ció
al j'ajar de les Drn:sanes, secretaria
del soasar ROit!, respecte d'un amuele
puldicat en resalen ta aperiddie, denuncias per injftries a l'autoritat.
Va sbeelarar que t'esa:mentas anide Os
de N'Antoni Amador,
PR0CESSA31ENT I PRESO
El jutjat de l'Hm:so:tal, eeeletaria del
ernyer Ritts, ha eietat alise de prolessament i presó sense Manea contra l i advocal Pene 3I , lIos,ts, acusar cera un
dele nasses de ratemptat a En Felip
Manero.
L'ASSALT DE LA CAIXA
D'ESTAI.V19 DF, BADALONA
Al jujtat de guardia rebut un
anenim dient que en la redaccid eFun
e-tmanari que es publka a Barcelona
s'hi leunien antors de Fassalt a la
(*Mea de Pensious de Badalona i que
a resm e nta t setinanari temen notkies
referente als autors.

Les sardanes
El Cidro
"Nou
Diillarts, din 1 do maig. a les deu oc la
nis, a le Inoga Reial. Cobla "Barcino",

Protectora de l'Ensenyznea Catalana
es proposa celebrar una fesla d'homenatge e mossen Baidiri Rexach.
El setmanari "L'Eco d'Igualada" ha
cornençat la publicació d'una serie
si anides per donar a coneixer la fi- •
gura del pedagog del segle XVII.
Diumenge foren closos amb una I
comunió general eis exercicis que dona
a l'església de 11. Escolapies, a les .
scnyores i aojes obreres del Patrona:
de Joventut Seráfica, el Rvd. P. Tomis, de Barcelona.
Després del religiós acte, les instructores SCrl'Iren a les clareres de
l'Estola un modest esrnorzar.
- Ha obtingut la Llicenciatura en
Sagrada Teologia, a la Universitt
Pontificia de Tarragona, el nostre
compattdd Rnd. Jorep Castelltort, preveme, alumne del Seminari de Barce-

lona.
Dissabte celebra la fezda del seu
miraculós Sant Crin cl reí noble de
Pie ma.
Com cada any ha estar en nombre
extraordinari els igualadins que hi has/
assistit.
La Cempanyla del 1. 1"777-:,H 1 d'.3•

REUS
Conferacia
-

Foment Republicá Nac:ona-

lista es va celebrar reunió extraordinaria de socis a l'objecte d'assabentar-los de la retirada del candidat conservador.
El Centre de Lectura anuncia per
a diem:lees una co.nferenciz
guió cict,fica, a canee

OLOT
Matrirnon:
-- He rs s aliCt mar': s'i•••
En Jnen Ñu:s errase ami, le er e s, Ya Angelina Coleen,
1:n Cosan?.

kRBDS
Obituarl :: El Vi
lia rzz, :t Eomazo-a Al•
ter, a l'edat de 75 anys d'edat, deixant
un bah en la in:ele:ele de lee puntee
al colee pule de tres era recon egada la
-esa pella en l'al que tant renco/ frsau a la dona arbneseuea.
Entre els innombrables trabad!' que
hau passat per les re y es inalls inercia
osmentar-se la formoa :gavera de l'Orta.d Arbesserse, confeccionada per les
aenyoretes <bonetes i la montura de la
qual eorregue a cierre d'ella.
Qunn l'Exposició de puntes
da rany 1920 Ne la distina nomenantla tnernbre de la Junta B 000ritica, En
pau descansi.
A acuesta comarca, emitir/tu
mera xtuleala, preocupa el baix preu
del vi.
En comro s moracia del eentrnari
de la mort de: re. tor doctor Joeep Pos.
tisis Monpeó, as.useluat prop d'Ostia!,
dimarts se celebrä un solemne funeral, essent presedit per les autyeitate.

913141111
Eis lides

de

dala:erige

FUTBOL
SEMIFINALS DEL CAMFIO.
NAT D'ESPANTA, G1'11:p A
El C. D. Europa ha acnnregad
una sorollosa victória iibbre
Sporting de Gijón,. al qual ha batas
per 2 gols a 1. El resultat din me
a favor dels ;postres equipiers.
A Bilbao l'Atlètic ha quedat tenbe finalista, derrotant a la R. Sede.
tat de Donóstia per a gols a o.
GRUP
Martinenc es revenjä d'una tal.
51") molt briliant del Racing de Sacia,
batent-lo per 5 a I.

L'Esperanza, de Donóstia, en gua.
nyar la Unión Sporting, de Madrid,
ha quedat finalista d'aquesta
goria.
ALTRES PARTITS

Ainistosament jugaren FEspanj-el
i el Júpiter, empatant a un gol.
Sans Badalona empataren a zero.
De segona categoria, Granoliers i
Puro no acaba en pau el partit,
havent de suspendre's quan taa.
taronins senien un gol
El San:elitienc i Andreuenc no jugaren.
z:ROSS-COUNTRY
E' =Mona: de Donóstia ha com.
tituit una derrota aelaperadora per a
l'equip catali, classificat en segon
Roe, ami) una sensIble eltierencia
amb Guipúscoa.
Individualment guanyi la prova
Es Palma. de Biscaia, seguit d'Ea
E
Penya, Reliegoe, Vidal i Eraunceea,
de Guipúscoa. En sise !loe arriba el
primer eatalä, En Palau.
Guipescoa guanyi amb 22 parts,

CICLISME
Es ten la cursa d'amateurs Barcelona--E.ipluguc:--Horta--Barcelein
130 quilórnetres), organitzada per
l'E. C. C., constituint un exit. Gua.
/tea rEstradera, en h. 7 m e segun
dc Murcia i García.

FUTBOL
EL DESEMPAT D'AVUI ENTRE
P.ACING DE SAMA I MARTINENC
Aquesta tarda. a les quatre, al
camp nou del Barcelona es jugara
el partit de desempat per a finalistes
del carnpionat d'Espanya, segara
categoria.
Hi ha un gran interés de veure
aquest partit, que seré decisiu.

L'ARRIBADA DELS CAMPIONS
El dijous, dia 3, a . Un quart de
dotze, arribaran pel Baixador del
carrer d'Aragó els notables jugadors
de l'Europa, que d'una faisó tan brillant han aconseguit claasificar.se
Imali7tea del eampionat erEspanya,
desprds de Ilurs famoses vittóries
scbre eis representants d'Andalusia
Astúries.
Per les aoves que tenim, sabem
que set, prepara, amó tal ocasió,
una rebuda entusiasta.
Des del Baixador, els campions es
dirigiran a l'estatge social del carrer
Sal/meren, on reman obsequiats amb
un lunch intim.
Els tiquets per aquest ame es des.
patgaran fins dijous a migdia, al carrer Salmeron 25 i 27.
Pel millor orbe de la festa gasrabenta (me no en permetra Faeces
al local a tots els que amb unterm
ritat no s'hagin proveit del corros
ponent

Ultirns dies
de la

Gran Liquidació
per canvi d'a:no
Liquidem infinitat d'acides

te CAMISERIA, CORBATERIA, MOCADORS I
GENERES DE PUNT per
SENYORA. SENYOR i
NEN
El primer elegirá millo: que
Fültim
PertaferrIssa.

oil !id FRINCISCÁ BISEDIPUIG
I I;
vídua de don Pere Torras i Puig
morí el dia 15 d'abril de 1923

Els seus afligíts fills Antónia, Narcisa, Carme i Francesc, nebots, nebots polítics, cosins i la raó social "FABRICANTES DE NAIPES DE ESPAÑA, S. A.", en recordar a llurs amistats pèrdua tan dolorosa els preguen un pietós re cord en Ilurs oracions i que assisteixin a l'ofici i misses
que, en sufragi de la seva ànima, se celebraran dimecres, dia, 2, a les deu,
a l'església parro quial de Sant Agustí, pel qual favor els quedaran fondament agraits.
Barcelona. maig ch 1,923
EL DOL ES DONA PER DESPEDIT

LA PUBLICITAT '

EL TRIOMF D'ACCIO CATALANA

ROVIRA I VIRGIL1 ES DIPUTAT
El poble de Barcelona guanya la victòria i es disposa a defensar-la. Al districte seté, elements de la Lliga regionalista i lerrouxistes pacten un augment d'uns dos mil vots falsos.
ACCIO 'CATALANA ha obtingut 15.159 vots.
Maigrat les indignitats comeses, En Rovira i Virgili porta 75 vots de majoria sobre
J'iglesias : Indignació i entusiasme
OSAN III ir

1e

iniM2A gielflrel
jui atititi

ul

, LA PRIMERA NOTICIA
,- La primera noticia que es reaea 110 era de Barceloqp. A dos
eaarts de O del mati ans teleraeaven de Figueres qua les coy,t.ans governativee arribaven
ineompreneiblea.
a extrerns
I :reos da la guardia civil, 3i...ees a punts estrategias, detots els autos que no
del enarques d'Olardola.
diputat Macia. no volgue
ejectar-se a aquestes injus• cuartee, i foO detingot.
LA CONSTITUCIO DE 'PAULES'
A BARCELONA
La majar ?ar d eeccions
,enetituiren les taules cense
d.i.oultat•
En aia: uns llocs hi bague mal:a seVetnat ami) ele intervenars d'ACCIO CATALANA. Malgra tot, les votacions corneoearea a bona hora sense grane

Dfre. I

Rdvira i Virgili
Narcís Batlle
Francesa Gambó
Martínez Dominio
Morera i Galicia
Pare Rt.hoid
Alexancire Lerroux
Emilià Tglésias

602
682
770
818
73-1
803
885
360

D : re, II

1,499
1,350
1,570
1,707
1,579
1,653
1,258
1,080

Dtre ITÍ

Vra. IV

1,436
1,308
1,510
1,698.
1,570
1,673
447
332

1,972
1,938
2,347
2,544
2,326
2,454
985
. 808

CAL NOMES COMPARAR
SECCIO VII -DISTF.ICTE 35
E:cc-ciar:4 dar a

BATLLE........ .

•

MAR I

Elcrcc:"u's 'e zrLe

• • 233
43

34
37

RUSINYOL

3%

LERROUX.., ea d.30

jeeloch::.

ALS CENTRES
D's,CCIO CATALANA
A primera hora acudiren a
:as oficinas centrals i a les de
eis principals arga-

Ce eis vote oblinguts pel can- dat, cooperant a les Hiele do
Maat salare: Antom limera
subscripeie. Aquests M'oros
Virsill el públia aplaudia amb donaren el resultat que calla
tat g:an entusiasme. Sempre,
esperar-ne. En Rovira i Virgi
eii lieair tots e n S escrutini‚
aconseguí 1.43a vots, 128
ada que temen els quatre
mea que : en Batlle i gairebe
eanaidat N'Antoni Rovira tasis llUee do majorie eia se- tants cont els candidats regio-virgen comenea.de boza matt oyere Martínez Dennuigo, vera naliates. Cal far constar que
.::rrer els centres i celda- tímida, Tranceec Calima i Mo- malta andes nostres anaven a
-eeederals, aconapeeezeat de: rera z Galicia; el duque. llea les oficinas a fer constar la so• Leandra- Cervera, del Con- .estava inueeis entra els sen,.a..e
pretesta per no constar a
Central, i d'altres persona- Lacia 1 Virgtii i Narda asae,:e. les Instes de votante, a pesar
A aes quarts de vuit htaer.- de bindiacutiblo dret que hi teles oficines d'ACCIO CA- bureo ere aenyurs Pare Ramita nien.
TALANA es constitairen a pri- Marte:tez Domingo i Morera e
Durant tot el die dos autoV.era hora del mati ele aenyars (eallem, els gimas dirigiren
metales, genorosanient posatsaa
parauta
al
peuno.
eluta
cree
emd'enwe.r,
Rahola,
Rolenehiao
dispos.ció d'Aucie Catalana,
eant i d'altree, dirigint ela trae- pataren que el ataque lloc de asseguraren ele serveis urealls d'erganitzacM i atenent majoria eiaLava itidecie entre gents i la courtui:caci6 cons els aeriyurs Itosura e Vergel! 1
raO:tiplea demandes d'electora..
A SARRIA
11.1.e. Latea cop que en ei; tres
A LA PUBLICITAT hi aeueliro ea bon mate el; aenyors• parniInclOs -Ce pronuncia el
El; palmotee de Sz arriä han
elessat, Vidal de Llobatera, Mar nene ael noalra eUlld:c1:11, es re- renovat en aquestes eleaciona
llur idealitat a la causa nacioEa'eve,. Zariana, i d'altres.
P ell a una franca ovada.
Mas tard, quan es sabd que nal. L crgareitzacia jlatoral dala
Aixi mateix ele centres de
e.e•r•ele camcnearen de despic- encara IiiunCe sill Cte resuitate nualree anales d'aquella barriaa e: des dele primers reaments d'una collegis del - distriele seta da fou exemplar. Tata la jai que eemulava que el senyur ventut nac•onaiista ha callabaeea exemplar activitat.
Ilov•ra 1 Virgill phdra parare, rat a rextt esclatant que la
I J-1:;•JECINIENT3
no somment al Marrar Mea de candidatura d'Ea Rovira i VirLERR0UXI2TES lee nii,jürlee sind lame() el de gili Isa ates a Sarria. Baetie l'aIce nt.nuries, es produi un gros marme del Consell delegat deLis lerrouxistes es distingiren
en els seus ex-forts. La prepon- moviment de protesta que durb manant la cooperada mala pa' der'ancia crabans s'ha vo!gut fina a prop de mitja nit, que el tri p les, parque interventora,
essegurar amb organitzacM a senyor Agulló va dir que cl ean- apodaraia, repartidora d3 candidaturas a domicili i a les portaFe de moneda.-Rodes i -com- canuidat. aenyur Rovira i
havia surta:, diputat, no sa- tee deis collegis sorgiasin gepra do vol.: aquesta fou la
ben be si par quaranta dos neroaament. Una direcció perticale t.:enteca- Els tres districtes
carne) principal de maniobres o per una vuliantena de vals fecta ha penales que a Sarria
la bandera del namenalisme inradicas foren el V, el VII i el X. 'per sobre del senyor
tegral l'aleles per darnunt de
En aquest darrer el regido:
totes les filtres.
Santarnaria i l'ex-regidor BuAL
DISTRICTE
Una bel -a aormalitat, molt
rull dirigien cls escamots d'eL'organitzacia electoral d'a- eacalent al tarannà pacifie deba
lectarers, veient-sels comprar
vote i coaccionar ernb extra- quest eataitarlfssim (Estricta ha sarrianencs, va e.sser la caraceetat a eärrec de l'Ateneu Auterística de la diada. Es dar
ere.naria vigoria.
LA LLIGA I ELS LERROUXIS- tenomista del correr de Cm-a- que algun petit accident (per
examina un intent lerrouxieta
dar,
on
des
do
primera
hora
del
; TES AL DISTRICTE VII
niati ha hagut animació extra- de "farair" la urna d'una naI- Per divereas conductea esta- ordinaria. L'entusiasme dele ció du vota lerremao-espanyoVera assabentals d'una estreta
banfonalistes ha fet possible .el menta aquesta nurincelitat. Res
inteleigenda entre regional:s- miracle d'una organització taa perb de trascendental.
ks 1 n'encala. Els plenipoten- perfecta que de tots els collaFeia goig de altura l'estol de
ciaris d'aquesta intaLligéncin s:a. hi . be hagut dos interven joves patamtes, cenymt el braban estat els regidora Olivella tors d'Acci6 Catalana, un apo- ‘31 de las quatre barres, situats
pela lerroukistes i Tonales i Boir doeat que contanuament esta- ae dos en dos a cada collegi.
va en contacte atril) cl Centre, cos de ciclistas ealigue tot el
per la Lliga.
• Aquest darrer senyor ha citar
els Corresponeats repartidora dia a la disposicie *de les oilmitja
tit de la seva passivität i
de candida•urea ge Unte:en al:- c.na.s electorals d'Acoi6 Catad'alee
re:melle e p aquests dea
lers) va pertorbar a.guns mo- lana. I, cana a innovada quo cal
eire-,. El senyor Tomas adhlic gullusamant el braçal català realetrar; les oficinas amboalls, lnstacades en auto, el
ha . ..a de:xat d'anar a l'Alunta- a mes a mas els ciclistas i teidet per nh avenirse amb els lefoniates que eurnplien la se- qual, silual a la plaça d Ea
,stee coninauys de minada o per va raissi6 anda gran cura.
Prat de la libe laciluava as
de lee dadas
ma .ivealr-se aguaste amb el se'elusiva- elouto..s a recerca
Ens plau de donar
•••
•
•
ii n- : • T3ruhe.
ment les gräc:ce a tole els qua requeridas.
iilt ressort he. lihat -la Llitan exceLlenment ens han aju- . -En números roduns, el rasul:ga per mobilitzar arel) tant
•fea:ea-mame el sen )'01' Wori348.?
A LA LLIGA
•
' - Despres de les alecciona, des
de l'hora alíe ja es poeia CoDISTRICTE VII. - SECCIO 3
a saber es resultats
ela asar-Rin:a di te% acedares
19 0)
Elcccione d'ara
Efcccioas
impares, cl local de la Llient
I e ginajista s'a" emplenant
tc:Ia manera met'i Iiiite 4 "1.•'
.7.
48
lATtLÊ..
La major•a dala impacients
49 •
' er eo javes, molts d'ella amb Ea49 P.:sir:VOL
eete d'Acció Catalana al -treu.
43
. A m.,..a que se sableo eis re49
11,,u,hat.4
dels escrutinis deis col- LERROUX.........
... 222
:
3)
ele- A'inavea cantant. gn dir3c3
107

fiNi ELOQUEN

'

Dtre. V

Dime, VI

928
879
1,030
1,139
1,090
1,042
2,074
- 1,982

2,780
1,213
2,978
3,223
3,083
3,249
2,226
1,880

Dtre. VII

2.513
3,928
4,327
3,384
3,339
3,313
5,826
5,292

ELS VOTS FALSOS
DISTRIGTE VII.
SECCIO
ROVIRA , „ •
15
BATLLE • ,
162
CANEO
179
MORERA .
17
, •
MARTINEZ • .
12
RAHOLA .
17
LEatoux
. , .
290
IILESIAS .
202
e
SEIRA MORET.
SALAS AN ION
O
SCIIWARTZ

CONTRAST ExgriPLAR
DISTRICTE VII.
ROVIRA
BATLLE
CABRO .
MORERA •
MARTINEZ
RAH OLA .
LERhoux
IGLE:1AS . . • .
SERRA MORET . .
S'ALAS ANTON .
SCHWARTZ ,
VILALTA

tat da le; alecciona a Sarrile ha
estat aquest:
.100 vota.
Aecie Catalana
Eilga resionatiata 280
ie0
Riarcals
Cal remarcar que En Nards
Batuta i liara obtingua 30t) vots,
alzó es, 2.20 vote tnéS que eis
seus - cumpanys de la candidatura de coaació jaumina-regionalista, degut a qui) va 6eser el
candidat anule de gairebe lotee
les candiaatures, cona a prova
de gratitud per la defensa que
tau en el Parlament de la no
agregació d'aqucli munic•pi.
Tampoc els vuts radicals
corresponen' per luir nombra
als partidaris quo a Sarrih te el
cabuill del republicanisme anlicatalà: a Sarria, personal
ment, ningú no coneix cap lerrouxista. El pertanyer Sarria al
districte seta explicara ala nostras lectors el parque, cbaqueeta
anomalia...
De cor felicitern als patriotas
de Sarria pel triomf ne dime:tenga. Va asar un triumf da joventut.
Els "minyons" do Sarria han
demostrat un gran entusiasme.
lit:su:tacs totals de BarcaIdita, umays 01 u.eft.e,e seta.
ele,eu
Les.ILLE
14.80a
.
16.034
eieeeZ ••.
flAiviTLA
41.1S1

dal.C.11:13

12.G412
iCCaulaiS totals del diatricte seta.
3.023
BAI LLE
ciAldi INEZ
..• .•.
,aa%1•11.ZLA
Le:111+1/X

I2LE3tA8

5.026
5.231
11n•n

Dtre. VIII

1,827
2,239
2,534
2,717
2,610
2,690
947
778

Dfre. IX

678
1,083
1,160
1,227
1,182
1,207
744
676

' Din.

S. Adrià

919
702
847
943
883
925
1,568
1,385

5
81
76
80
81
81
1

TOTAL

Di

15.159 LI liOlifil

15,403
19.478
18.537
19.090

19.179

A mesura que, per les dadas
rebudes, anava confirmant-se
el triomf d'Acció Catalana, el
públic amb els seus
mente i aclamacions reclamava la presencia d'En Rovira
el nostre amic
Virgil"
aparegueQuan
al baleó ds LA PCBLICUAT a donar compte del
resultat de les eleccions, el pal,
blic va fer encara mes efusives
les marnfestacions d'afecte, •
-Si no se'ns roben els vote
tenim l'acta segura,-digue Eu
Rovira. Els nostres vots són
DISTRICTE VIL-SECCIO
purs, autentics, no han vingut'
de .combinacions ni tupinadeS.
Etcccions d'era
Eleecioris'1920
Aquesta puresa fa raes cadaROVIRA
53
tant la nostra victòria. Jo us
BATLLE
123
139
prucneto que la me y a acta no
CAN=
132
/39
servera per satisfer cap artrbi-i
MORER A
64
U)
cid personal sine per la glee
MARTINEZ
67
RUSSINYOL 139
da i la llibertat da Catalunya.
63
RAHOLA
139
El públie, compost en sa maLERROUX
me
63
jaria per "minyons" nácionaa
IGLESIAS
138
67
listes, aclamh la pàtria, En.Ro-1
vira i Acata Catalana, i entonà
el nostre hirane nacional.
Escenas semblants s'esdevin-.
a l'entesa regionalista radical,
REPIANdi la victeria nominal de l'Iglesias gueren estones després a lea
oficinas d'Acció Catalana. La
era assegurada.
L'expactadó que hi havia ha- presencia d'En Rovira produí
iL 11131filCii 11.1
gut fins aleshores es convertí un entusiasme indescriptible.
El nostre jovent patriota subA dos quarts de set de la tar- en indignació sincera, sobre tot ratlla amb vehemencia la vid,
contra
els
elements
que
dientda haaeen arribat a les oficinas
teria , ile la candida fitsa d'Aceite.
nostres la majar part dels re- a& catalanistes pactaven ignosultats parcials per seccione i miniosament amb els lerrouxis- EL QUE DIU UN ELBCTOR DEL
tes.
per distrietea.
Aquests pactes es paguen
DISTRICTE SETE
Mancava, però, cora.5ixer el
resultat total del districte VII i ears t el poble estava a punt per
Un elector del districte sale
impedir
que
el
pacte
acabes
de
s'ignorava que s'havien pogut
ens comunica el següent:
fer sis actas de l'esmentat dis- consumar-se.
mata, entra dos quarts de
La Lliga es veje envaïda d'una deuAli les
tricte, el certificat do les quals
deu. Salvador Castellá,
no arribava par onlloo, ciega a sentada enorme ga j e esperava en companyia de dos anales,
saber resultats definitius. Els anaren al Casino de Sans, que
que en aquestes seccione havia
mancat la nostra 'Mere : ende, i regionalistas requeriren la prea la Lliga Regionalista.
als atropells que es cometeten eencia d'amics nostres per apai, pertany
pe; enterar-se on eslava situat
vagar la indignaciá pública.
contra els nostres apoderats.
el
col.legi
electoral on havien de
Els senyors Massot, Vidal de
Tractant-se del dstricte VII, Llobatera
votar. A dins hi trabaren al cap
i
alass6
i
Llorens
les ternura aren jusLificadisside les Oficinas Electorals del
mes. Donava nones coratge el acudiren a la Lliga.
Casino, conversant an.b el pres
veur e que en els restants teou EN en:mayo CONFIRMA LA TOde la Joventut Radical de
districtes la majoria d'En Revi- PINADA 1 DIU QUE LA LLIGA sident
Sans, senyor Benet Toles. Aruba
ra i Virgili sobro lEnailih Igledas estaven convinant una cana
SERA SEVERA
sias era da 2.d54 vote i no es
En Camba digne als amics didatura regionalista lerrou.,
dala que la tupinada en aquest
xista.
districlo pagues esser tan for- d'Acaba Catalana que estava- inEl senyor Castelló protestä
midable que bastes a neutralit- dignat i avergonyit deis elements regionalistes que barajen energicament d'aquest pacte tan
zar la majoria autentica del
ajudat a donar ais radicals uns indignant, afegint-se a la pro*
nostre candidat.
dus mi/ vota faleme en un sol testa el fill de l'ex-regldor so..
districte als ierrouxietes, au,g- nyor Nubtola. Pera, el regidor
RUSIORS ALARMANTS
Comeneit do circular la noti- mentant un n iroore sembiaut senyor Tomas i Boix es burla da
cia que En Rovira i Virgili gua- alguns cantlidais regionalistas. mala manera, i amb una evident
manca d'oducaci6, de les pro-.
Digne que ell denianaria l'exnyava de molt pues vote, grades
testes dols senyors Castelló i
pulsió del parta del regidor Toal pacte d'elements da la Lliga
liba i Boix, autor material 1 cap ›ubiola, i afegi que si talen
i lerrouxistes al districte VII.
era por orLes dudes quo ene cornuica- de Patuda amb els radicals, i aquestes tupinadosde
la Lliga
que ells ajudarien a prucesaae dres categòriques
ven do l'Ajuntament acusaven
Regionalista.
una majeria de cine vots da- els interventors do la Elisa par.munt. l'Iglesias. Mita fea temer ticipants en aquesta l'amoral:EL PUBLIC A ACOJO CATA.
una combinada que fes perdre tat.
Afegi que oll no s'asseurut al
aquests vuts i n'afegis d'altres
LANA
al candidat lerrouxista. Arriba Congrua si En Rovira no ora
proclarnat
diputat,
perqua
no
tina
part
de
la multitud que
el resulta'. de Sant Adriä, QUI3
afegia quatre vota mes de ma- vena q ue quedes burlada la vo- hi havia a la Lliga es dirigí a
luntat del poble de Barcelona.
Acoló Catalana, on En INioulau
jada a Acció Catalana.
Els certificats que bi ha a la d'Olwer dirigt la puraula ala reACTIVI7AT
Lliga confirmen els d'Accia Ca- unas, donant- los compte del
Els directors de l'organitza- talana i, segens aquosts eertifi- resultat, malgrat als casos
ció electoral es reparterail im- cats, de les actos de totes les exemplars d'etiea polltica sedemediatament pels .districtes seccione, malgrat les versunyo- vinguts en aquella jornada aleo&usuales per tal d'assegurar ces topinades, acusen la vietb- toral, jornada de glória per a la
l'autenticitat dala documents . ria d'En llovira r Virgili per 75 nova furea nacionalista.
surtas de les seccione i fer, vots sobre lEnìllià Iglesias.
El públie aplaud; i victorejà
El públio que omplenava la la llibertat de Catalunya.
prineipalment, que aquests nu
s'aiteressin a darrera hora.
, enea del Garrar do la Cueurulla,
Era la una de la matinada.
' exattat encara per haver-se
EL POELE E3 DiZIFOSA A DE- ignoituniueaulunt el Ilec do lila- UNA NOTA DE "LA TRIBUNA"
Fte,ISAA L'ACTA CUANVADA joria que correespunia al candiEl nostre col.lega "La TribuCap a quarts de vult ()oleteen:a hat d'AueaS Catalana, mueva en
na", en . paelar do les falsee -Isis
de circular la nuca que grades la seva proteala en Llir-laJ que del
districte VII en relaci6 amb
la Lliga diu:
'El señor Carnbó indignóse
saber la acusación quo se dirigía e la Lliga,. y encarändose
con el secretario, señor Agulló,
DISTRICTE VII. - SECCIO
lo dijo que do ninguna manera
debla consentir que la "Lliga"
Eleccions 1920
Efecciods d'ara
apareciera comolencubridora
ROVIRA
33
un chanchullo electoral y que
15
111
LLE
2P°" tanto, el jueves, en el esrae
CAM130
crutinio, debian cer protestadas
2
122
MORERA
las actas del distrito .seplimo.
01. e
MARTINEZ
-Quo si llega la hora de que la
,
121
RAHOLA
Lliga muera puliticamente-d i
3
150
LEIIROUX
-jonsepudacirqemo• . 153
1GLE2IAS
, rimas sin decoro", y dichas •sq

16.761
15.0
83

Una altra prova de la topinada

Falsedats contra Acció Catalana
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'tas palabras el "leader" de los atas que s'havia realitzat sortee • A Torroella 'de Moraga, sesea& deregionalistas salió de la Lliga desordres ni incidents do cap des del Centre Catalanista, ha guayas
con el eemblante hosco y preci- mena, no solament a la capital el senyor Puig de la Bellacas& per
un centenar de vota de majoria.
sinó a tata la provfncia.
pitadamente."
L'alcalde de Torroella ,senyor Mass.
Finalment, va dir que per noBEGRACIAMENT D'AMO C11- ticias particulars es creia proba- cort, va toser atropellat, i uns Mutada=
ble qua sortirien per majoria a de Tafia, que patrocinaren la candidaTALARA
•
tura del stnyor Puig, foren ferits.
FC t" ni tot feia esperar, 13s eles- Barcelona ele candfdats deis Lli
De Puigeerdä, les noticies són conions de diurnenge foren un pa i per minories En ltovira i tradictóries, atribuint els elements de
onodel de generositat i patria-. Virgili i En terrosa.
Avui al migdia el Governador Ja U. M. N. la victória al reformista
aisme »el que es rag ereix a l'aca
Datas.
auació deis ansia d'Acció Cata, ha rebut * persdnalment els pe- senyor
— Al districte de La Biaba!, malgrat
dit que de daels
ita
riodtstes
i
ana.
-•‘2.•
j
els diners, vessats a deja per En SeGrb.cles signin dadas a les des otiolals no en tenia cap i gura, malgrat les coaccions inoídes,
eenyoretes ele les centrals de que solament els polla propor- inalgrat
ala atropella indignes, En Sal
telèfons, als -interventora i apoa :Molar eta cespitado que bavia vador Albert
ha obtingut 5.268 vots, i
derata, ala repartidora de can- obtingut arub caräcter particu- el candidat ministerial 3.679, guanyant,
didaturas, ala paapietaris d'au- faa. Aguaste coincitieizen .a:nb per tant, l'Albert per 5.9 4 4 vota de
tomabas, motoriStes i ciclistas, les dados que teniem de l'Ajanale contribuents a 14 subscrip- tarnent a primera- hora de la ma, majoria.
Falta l'acta de Bagar, parque es va
tinada, i s6n les següents:
cib popular, al pereonal
CarnbCaregionalistts ) , ta;020 roanpre . una urna, i la de Pals, per
cines, etc., etc.
abandó
dels interventora d'En SeguAcció Catalana es complau a vols.
Martínez Domingo • (regio- ra; petó la suma dels censos d'aquests
fer públic el aeu regraciament
P obleS-5 04, Bagar, i 414, Pals—no pot
nalista): 19,353 Vote.
'
"aa tots. a
Rahela (regionalistla) ., 18,845 alterar el resultat de la gran victória
•arepublicana nacionalista.
vots.
RECTIFICACIO DEL CENS.
La Iluita va ésser molt aferrissada,
Morera i Galicia (regionalis! Es recorda a sets eta que no esti- ta). 17,641 vote.
sobre tot a La Bisbal, Torroella i Figuin inscrita a les Listes electorals
Eatile (regionalista, Tb.528 raras, posant-se en präctica, en faalguna rectificació, que
o desitgin
per a assolir-la és necessari el certificat d'empadronament, que expenen
gratuitament a la Tintada d'Alcaldia. Aquella que no els sigui possible gestionar el sea lliurament poden
entregar la cédula personal i es farà
la gestió per part de l'Entitat. 1 tat
aixó ha de fer-se ràpidament, puix

termini hacia el dia 3 del corrent.
e,
t, AL GOVERN CIVIL
Amb el Governador civil seayos' Rasantes es convingué el
'dissabte que els periodistas bi
anirien ahir a les vuit del vespre, com de costum, i que eis
aomanicaira .dades de les aleeatoas.
A l'hora convinguda eran ele
•periodistas al .Govern Civil, i el
senyor Raventós, en lloc de re/arcas, feu sortir un secretari, el
anal va comunicar les dadas qua
bin havia fins aleshores en
aquell centre oficial. Eran les
seeplents: a asae
A Manresa, alega Creixell, reasionalista.
• A Castelltersol: Ramón Albef,
regionalista.
A ancla: Albert Russinyol. regionalista.
- a Vilafranea1 Enric Ràfols,
•regionalista.
A Igualada: Manuel Girona,
ministerial.
A Mataró: Vais Moret, ministerial.
A Sabadell: fluís Companys,
republica
Quant als resultats de les
alecciona a Barcelona. digué el
secretari particular que no tenia cap dada oficial. Sabia tan

A. Rovira 1 Virgili "Acció Catalana-, 15 . 199 vote.
Lerroux (rasant), 16.587 vots
Iglesias (radical), - 15-194 vots
Schwartz imonarquic s„ 2270
vote.
Vilalta Comes, 3.203' votsa •- 1
- Serra i Moret, 41058 vote. a a
Salas, 3.160 vots.
Tau remarcar novament que
aquestes dadas no eren oficials
Einó particulars i que, per tint,
no respohla de la sera 'autenti:
citat.
Despres digua algunas dade 3 d'altres districteš. de la
"provincia".
1,nnn•

LES ELECCIONS FORA
DE BARCELONA
LES ELECCIONS A LA
PROVINCIA DE OIRODIA
A Gama ha triomfat el senyor Pla
i Deaiei, regionalista independent, per
Mea de 1.5o0 vota de majoria sobre el
reformista ex-radical senyor 'abrió
Valles.
A Figueres, segons ladea del Gavera civil, guanya el marqués d'Olérdola per uns 3 00 vota de majoria.
La votació d'En Quintana va ésset
brillantíssirna a la capital i en altres
poblacions importants.
Les coaccians contra el candidat repablicä nacionalista Loren Moldes, arribant-se a rextrern de cletenir 2) digatat senyor Maciä.
A Viladetnuis i Olot triomfaren, respectivament, com ja estava descomptat,
el senyor Ventós, regionalista, i el se.
nyor Pla i Carreras, nacionalista.

vor deis ministerials, procediments
incas, que els vells no recorden.

AL DISTRICTE DE FIGUERES
Crefem en el cinisme del go-.
yero lliberal. Sabiem qua baria
aeclarat materialment la guer-ra a Catalunya; pera en veritat,
no podiena mai arribar a pena
sar que els procedimenta posats en aceró assoliren un punt
tan inmoral i vesania, ni que
Los tan grau la manifestació
barbarisme manca de tota
mena, no ja de correcció, sind
tan solament de servar les apaa
riancies.
El marques d'Olerdola, amb
connivencia amb el governador
de Girona, invadí les nobles
terres ampurdanesas amb un
exéacie de pistolers, bandits i
crupiera apoiats per la dores
publica que rodejaren la ciutat
de Figueres prohibint la guardia
civil la sortida dele autos d'En
Quintana i assolant-la deis dea
mes poblas dcl districte, on una
sal-ea de mai a Catalunya vistos
procediments ealsajeren la yoluntat pura d'aquella comarca
coneguda per la seva ardent ca-.
talanitat i honradesa política.
Las coacciono arribaren al
punt de detenir diputat Manila.
El poble de Fi a uares es trobaya' esverat en front
'
deis crits
de vandalismo que no coneixie
ni mai havia irnaginat paguessin arribar al cor de l'Emporda.
I tot atar) va donar corn a resultat que en aquellos terres
on pocs dias abans se-majen
apedregat els autos d'En Rius

—Gima 1 eloqüent Paradozal"triomfes el cacic traidor de la
U. Id. N.
' Ela ,estudiants que de Barcelona varen partir per ter propaganda per En Quintana i
que tan b e n rebuts varen
68,ser per tote els patiotes
del districte, en e empurtern
una trista impressió, però
adäs el ferm convienalment
de qua això sois ha seran
per fax més fort ele sedimenta
nacionalistas d'aquella contrada -que cremaven sitie en agran,
dament patriòtic, que va ena
candre's . més que mai, alerces
a tots els atropells soferts.
L'Estat espanyol ha fet la
millar propaganda per a la noae
tea causa.
• sui.
VENDRELL - '
Vendrell, 29 d'abril.
Les aleccione en aquest dig•
tricte han estat molt aferrissades, valent-se de tots els mitjans
per a obtenir la viataria amadas
candidato, abundant, seaons
sémbla, la compra de voto.
El resultat, que ha estat fortenaza comentat, da el del polate de Barres), on En Plaudiura
ha obtingut 505 vots per cap en
Figueroa.

..

•

En aquesta vila la votació ha
estat lama nodrida, votant 812
electors dels quals, quan a
507, han eigut favorables a la
on en Plandiura ha lograt 505
candidatura radical i el restants 205 a la del "nouveau"
adiete,
Sumadas les dadas rebudes
resulten 4.349 voto per a en
Plandiura t 3.935 per a en Fa
gueroa•
L'Agrupació Nacionalista Democratica ha romas neutral enfront de /a Iluita.
Hl ha expectació per conèixer el resultat ¿aquesta circumscripció, on triunfara amb
teta seguretat el cornpany Rovira y Virgili..
Per haver-se retirat el e.andkat conservador, marqués d'Argüeso, la nauta
electoral quedava cense interés, danos
solament era qüestió de veure pel nombre de Vota que quedaren elegits.
Han obtingut:

. --

10.222 En Josep >acotase de
U. U. N.
aloa N'Eduart Re:aseas, nacionalista.
8.148 En Juliä. Nougués, republicà.
TORTOSA
Com es suposa, ha triomfat
el republica Marcelf Domingo,
que ebtingue .1.432 vots. Ele
seus contrincante, Gonzalez

•_•
Bärcenas 1 Martfnez Villar, tingueren, respectivament, 3.144 1
1.198.
Gairebe tota etls presidente
de mesa portaven ja Pacta falsificada, pera els elactors que
ho sospitaven pels innombrables atropells que s'anaven cometent aquests darrers dios, ho
impediren. La compra de vots
fou més escandrlosa que mai
Regna un gran entusiasme
per la victòria d'Zn Marceli
Domingo.
BALEARS
Palma, 3 0, a les nao.
.
El districte de Mallorca tagala
cinc diputats, triomfant els senyors
•

Joan Marc Ordinas, albista, per

a9,317 vote; Lluis Alemany Pujol, albista, per 27,01; Alexandre Rosselló Pastors, romanonista, per 27408;
Antonio Mauna, 21,154; Fosep Cotones Allendesalazar, conservadoa,
2)5,628; Josep Socas Gadoli, cap dels
conservadora mallorquina, 20,418; Va
leriä \Veyler Santacana, 6,428, resultant aquests dos darrers derrotats.
Manquen ladee dels pobles de Maria, Cortix i Alcildia, que no alteren
el resultat.

Els conservadora es mostren aba-,
Has per la derrota de llar cap.
Les =iras de les eleccions a Mallorca acusen tranquil.litat, excepte
lleugers incidents.
Al districte de Menorca ha triomfat el republicä Teodor Canet Menéndez, sostingut per totes les esguerras, per dotze vots de majoria

contra Garda Parrenyo, ciervista
sostingut pel Govern.
Al districte d'Eivissa ha estat renyidíssima la Iluita, triomfant Carles
Noman per una majoria de 1,345 vota
cobre el conservador Llufs Tun i

Abel Matutes, albista. Hi ha

bague
greus incidents. Es diu que hi

hagut un mort.

RESULTATS PROBABLES -DELS DISTRICTES DE CATALUNYA CONEGUTS FINS ARA
Els resultats obtinguts fins
ara als districtes de Catalunya
Són probablement ele següents;
Arenys de Nlar.—El bar6 de
regionalista, triomfa per
230 vots damuat d'En Milavj_
Camps, de /a U M N
Berga.—Pala, de la U 11 ,
3.191 vote; Vidal i Tarragó, re
gionalista indep'ndent, 2.489.
Falten algunas seccione.
Matar. —Mort, alba 4.959
vots; Marfá, nacionalista, 1.840
Gastelltersol. — Ramon Al-'
13,5. sense oposició.
Sabadell. — Llufs Companys,
republiea autonomista, 4.900;
Pascual Salichs, regionalista de
la Lliga, 2.700.
Granollers-Badalona.— Trias
de Bes, regionalista de la
•

GASETA- LOCAL
Diumeage passat Carie García López, de 30 saya, espanyol, es barallà
arnb sta individu desconegut per Miestions que tingueren sobre un fe de pea
interès.
El García sortí de la baralla amb
una bala al braç dret cense orifici
sertida, i la fractura de respatila del
mateix costat.
L'agressor, fugi.

u'

El Garda bou portal a l'Hospital de

tació d'industrials d'aquella barriada. Després, sota ells es traslladaren
aiä carrers de Sant Beltran i Santa
Elena, remarcant el senyor Vilaseca
al mayor Cavestany el mal estat del
paviment i cloaques deis esmentats
carrera i la urgent necessitat de procedir-se a la nova construcció d'aquestes obres, prenent-ne nota el senyor Cavestany parqué ben aviat sigui un fet la suya realització.

EUUIPS COMPLETS

Primera Comunió

Si Ullte3 ilil

lePUi

Al LEAN 1 12 WAT
assageu-la i l'adoptareu

bits-sig últim model. eace qua

d'alcalde del districte V, ßenyor Vi •
laseca, a les onza del matt del dissalte foren inaugurales les obres
comprases dins el pressupost de la
cecines, en la part corresponent a
aquest distr:cte, començant-se per
1 empedrar del carrer del Portal de
Santa Madrona. Van assistir-hi el
senyor Vilaseca, el regidor se..for
Roure, lea-regidor senyor Ribalta,
al cap dels Serveis Técnica, senyor
Cavestany i una nodrida represen-

Portarerrissa, 13

lametres, nou.

HUPMOBILE
torpede un anya düs, amb tota
garantia, es ven a preu baix,
amb patent.. Raó: Tuset, 22.

Rambla Flors 26, boti2a
Degut a les gestions del tinco

cEasaNi
i'ANTALO

Amb motiu de la mort dcl doctos
Jordi Gallart Folch (a. C. s.), queda
ajumada per al dijous, dia 3 dcl que
seas,
III, la conferència e carrec del doctor Bordas, que hacia de celebrar-se
o La Caixa de Pensiona avui, dia primer
de maig.
•

MOLT INTERUSSANT
Del 5 al 55 del corrent podreu
comprar, a preus de Mbrica, jocs
dolles, casseroles, pots, escorredores,
«catara, Llorens Germana, Rambla
de les Flors, 30.

Malalties del Estinnac es curen radicalment arab el
GASTROBIOL ROSSELL
Dipòsit: Farmacia Internacional. Rambla d e l Centre, 17

P ANYERIA
,
'Per a senyors, sonyores 1 nena

Al despatx de l'Alcaldia ha estat
signada l'acta de pagament de les
cases 99, rot i 103 del carrer de Menéndez Pelayo, necessäries per a l'obertura del carrer de Ros d'Oiano,
i reacriptura relativa a la consunocid d'empedrats en diversos carrera
de l'interior, per la quantitat
10.689,000 pessetes, anib cärrec

pressupost de la decana.
Ha estas autoritzada pel notari senyor Aguirre.

(nom registrat ).
Tmmens assortit en totes lesclasses. Verlern anicarnant
classes euperiors a preus ii mitadissims
:
-—
Par a aq jasta temporada
Corte de vasta estam raperior, fas doblats 1 en frees,
rente.bles, a Ptas. 45 ele- ties metres. Vendes exclussleament al detall. Plaça de a g uacal; (iran Sita Layeianz, 2.5.

RECLAM

Aletge agregat dels Hospitals do Pa
obet nie, Gola, Naif 1 ()ralles. Consulta de
Je
fe, Vengan* econòmica de 12 a 2. Itb!a, de les Flora, 4, prime

gabardina, valuadas en 2.000 pasetes.

amb càrrec al pressupost de la
décima.

Per a cometes I Idiomas, Taqul-rneca, etc., estudieu, senyor
o senyoreta, a ('ACADEMIA
COTS, oarrer dala Arca, 10. Teléf. 5041 A. La mes important

a les set de la tarda, l'Institut ¿'Estudis Catalana celebran la seva fasta
anyal i adjudicació de premia de Hltim Concurs, a la Sala del Consell

d Lspariya.

JOIES VIL ANOV A UN!0,6

FU MADORS

coloco:011(u les fotografies del; jugadora de Futbol, que es regalen un
tots .els Ilibrets de paper da fumar.

SPORT'
I ES EL MILLOR 1

Permanent de la alancoMunitat de
Catalunya. El discurs reglamentari
ha estas con fiat al senyor Francesa
alartorell, que tractarà d'''Alguns
aspectes de la vida intima d'Alfans
el Magnänim".

Devocionario, Recoldatoris, presenta.
Llibreria Subirana, Portaterrissa, 14

RESTAURANT BOYAL,. Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/1
de 8, i dinar a l'americana, de
9 a 1 1,
••

Dijous que ve s'inauguraran les
obres de l'empedrat del Portal de

Mr. Ch. flieht continuarä, a l'Institut d'Estudis Catalana, el seu curset sobre "Art bizanti" el proper

Primeres Comunions

PARAIGUES OARDUS
portaferrlea, 1111i

"RA'"°"CLAPES
Ferran,
14, casa
SASTRERIA STANDARD. Ele.
gancia i Economia. Colorob, 2.
A una xacolateria del curte de Sara
Jarana la minyona de la casa, Dolors
Maldonado, de 36 anys, ra beure ura
cervesa i al cap de pocs miauts ca co'
menear a sentir dolor& violeats, que

van obligar a anar al dispensara
El inetge va diagnosticar senyali
d'intoxicació de pronóstic reservat.
L'ampolla de la cervesa va ésser
cada a disposició del Jutjat

El Grana de Patrons Matalassers
posa a coneixement del públic que
des d'avui, primer de rnaig, la confecció deis matalassos sofrira. un petit augment.

CADBURY

'A darles d'aqüesta Nettnarti
Nena

eš pb-Sarä a la

Al carrer de les Candela va asar
trabada una dona ajeguda a terra
tense santas. Uns trausefints van avisar
un urbä i aquest va requerir uh canretó per a fer - la dur al dispensara on
el marga, desates d'examinar la pacient, va dir que el seu mal no era altre que hacer begut massa vi.

A les sis de la tarda d'ahir forca
detinguts ala súbdita italiana Nicci
gi, de 22 anys, i Giuseppe Secloíaito dei
Río, de 18 anys, els guata intentaren
entrar per a cometre un robatori al
pa Quart de la casa núm. 23 del narrar d'Urge'', or, hi viu Atanasi Mi.
qual.
Els Iladregots fosen sorpresos quan
forcejaven la porta del pis.

CAMISERIA
ic

El cap de l'Arxiu de la Corona d'Arogó ens participa que aquest arxiu
es regeix segons rhorari segilent:
Servei públic: De s-alt a dues.
Visitants: D'onze a una.

El proper dijous, dia 3 del correrla,

dijous, a les sis de la tarda, essent
l'última conferencia el divendres, a
les set del vespre, en la goal Famentat professor parlarà .de "Les
travaux récents sur l'art byzaryin".

Bombona, Xacolata, cacao

LA -TEXTIL CATALANA

d e Ll

IM PORTANT
L'Associació d'Emnresaris d'Espectacles avisa el públic que, vistes les exigéncies del nou Concessionari de l'Arbitri sobre cartalla de papar, queden aquests
suprimits de la via pública.

sa'ailaaral ~el.
ROd4s, kbettpeie
N, 3.539. Falten algunas s .eca dent, per Fardel. 29. asea) al
cions.
Seu d'Urgell . — Serrada%
Manresa. — Creizall, regio, bf, sense apostató. ' aisaaks 4
nalista de la ',liga, sende opoa
Roquete*. — Kindelan,
'
sici6.
ral.
.1%"1
Sant Feliu de Llobregat. — Tarragona-Bous-Falsol-mle
Antoni Miradita regionalista de colau, gaseetista; Rogué., n:
la Lliga, 4.393; Alvarez, retar, publica federal; fleme* re
mista., 3.530.
gionalista de la LItga, Sonia
Vieh.
Albert Rualnyol, re- oprasició.
Ad
1
kiona'lista de la Lliga, eanso
carlea • Vaete,
Bandeas,
oposició.
tany, regionalista de (a Lljga;
1/Retranca. — ItAfols, eegio, derrotaut a l'indspenderd,,
nalista de la Lliga, 3.078; Zu- yeneche.
-f
luata, reformista, 2.857; Joan Ton" mareelf DotadaCasanovas, nacionalista repta-. go, rapaban, . 431 vOts, der.
blick, 1.720. Falten dues sec- rotant al I/Iberal4 Gonahler
Bir.;
-dona.
cena j al conservador Marttnez
Vilanova. — Bertran i Maui- Villar* que obtingueren 3.144 j
tu, regionalista de 'Iä
1.198 veta, respectivament. .44
3.118; Ventosa i Roig republiVendrell.
Llufs 1Ilandluria
ca federal, 2.627. Falten algu, ministerial,
4.349 ' vots; Figuepes seociions.
roa, republicä autonomista,
Igualada. — Girona,
3.935.
ateas
ferial, sense contrineant.
Valls-Montblano. Se'n te4Terrasse. — Palet i Barba, nazi noticiea molt vagues; no
republick autonomista, 4181; obstant sembla que guanya el
Marcet, de la U. ab. 3.5 1 3. 'liberal Ducal. ,t!pW
Falten tres seccione.
Malloroa• — Mart Prolinas;
Girona. — Pla i Deniel, caalbista. 27.317 vota; Roselló
talanista indepencleat, guanya Pastor, romanonista, 27 408;
per més de 1 . 500 vots de majona sobre el reformista Ltadd i Alemany Pujol, albista, 27.981;
Antoni Nauta, 21.154; Cotones
Valles.
Albadesalazar, es conservador,'
La Blsbal,
Salvador Al- 20.62S..
bert, republicä nacionalista,
vr
5.288 vots; Segura, de la U. M.
IGUALADA .1
al., 3 . 679- Falten dues sercions.
Olgueros. Guanya el mar- Felicitacions a En Rovira 1 Vira
quas d'Olèrdola, de la U. M. Nea
Rovira i Virgili.—La PUBLIa
per uns 500 vote sobre Albert CITAT.—Passeig de Grecia, 3
de Quintana, republica naeio- --Joventut Nacionalista Iguanalista.
lada us felicita cordialmente per
Santa Coloma do Parnés. — rastra brillant
'Ventosa i Galvell, regionalista
de la Lliga, proclamat per lar.
RECIAS
tecle 29.
Virgili—LA
i
PUM.
Rovira
()loa
Ventós i Mir, regioCITAT.—Passeig de Gricia.—
nal:eta
sense
Bilademuls. — Pla i Carro- Entusiasmats amb la noticia del
ras, nacionalista independent, vostre triomf, us feliciten i coa
ivanya per mes de 3.000 vots feliciten. Vostres &mica de
4>+.".
al hará de Viver, de la U. M. N. Reus,—Loperena.
_
Torroelta de Montgr. — Les
darreres impressions donen la
victaria a n'En Puig de la Beliacasa, regionalista de la Lli- " Es diputats I regidors
ga, derrotant a n'En Sournier,
(Mutó _Catalana ,o
de la E. al. N.
Complint el que prometeren,'
Puigcerdà. — Guanya el re-formasta Dagas per uns 80 vots els diputats de Catalunya i rssobre En Bertran i Serra, re- gidors de #37.arcelona, addictes.
a ACCIO CATALA:CA, en sepagionalista de la Lliga.
rae-se les respectivas Corpm,
Lleyda, Guanya el reglonalista de la 'liga, Slorensa, raciona, sabem que han azorsortint derrote el reformista dat reintegrar-sli, com a cOn.
seqüència de la victòria usoDualde.
Borges Blanquee .
Surt pro lida a les eleccioris d'abans
clarnat per l'artiele 29 el na- d'ahir pel candidat d'aquella
assoCiació, N'Anto;j Rovira i
cionalista Francas Macas.
Tremp. — El ministerial Da- Virgill
Segurament els regidora bar'
niel Riu per l'article 29.
Sors-Vlalla. — El ministerial celonias ja concorreran a la
sessió de dama a la tarda.
Ernili Riu per l'article 29.

D'un establirnent del curar de Bel- l'Angel i Passeig de Santa Eulälia,
mes, 3, foren robadas dues peces de de la claveguera del carrer d'En Ma-

per a la

la Santa Creu.

STUDEBAKER

Acompanyats del doctor Agell i
Turó i de Mr. Bertrand, director de
l'Institut Francés, alar complimentaren el senyor alcalde el professor
de l'Institut Pastear, Mr. Gabriel
Bertrand, que ha vingut a Barcelona
per a donar unes conferencies sobre
química biológica a la Universitat
Industrial, 1 Mr. Henry Bouché, director de la Revista de Aeronàutica,
que es publica a París.

atea'

ge, 4.526; Torres, de la U. M. , Balaguer.

FI

Jaime 1, núm. ti
Gran estoc en corbateria
d'alta novetat
Gran baratura de preus

111,111111 DEIS [111111.1115
Nova publicació de veritable interes per a tothom, atlib artística coberta a tres tintes, del conegut dibuixant APA; resum de l'any pollee

Graos magaizems

articles amb profusió de gravats, poesies, notes,

del Pedró

comentaris, etc., dels mis prestigiosos escrip-

Carme, 105a 111

tors de Catalunya

Seleclissimes noyetals
SENYORI, pera la piasen'

Els senyors corresponsals poden adreçar les Neves comandes el mes prompte possible a

temporada
Aquets magatzerns,
entre les tnoltes novetats, presenta les
de CIZ1-C11ZIG-ZAG
a 18 pies., i la nova
fantasía EL DELIRE a
10'50 ptes corte vestit

tDICIONS PATRIA - Dipulació, 95- Bareeloni
O A

L'AQMINISTRACIO DE LA
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ig de 4923
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PAGINA AGRICOLA

EL PROBLEMA DEL VI
n-••n•-•••-••••n
f Cal parlar

del problema del vi;
reu 1
a! tan -g-.
. fereix lente altes
resses. QU A, ha de lanar sempre
a Ibrdre del dia. L'economia
. l a catalana no en pre.senagrete
la cap altre de tal trensccnelenC13. p er aixe eF, un deure de lots
el parlar la nostra paraula i dir
eobre Pil les nostres idees.
Ei uea Catalunya espan5aala
& problema del vi es greu; en
era Catalunya lliure esdeve der
ea gravetat tan decisiva que es
onverteix, potser, en el problerea fonamental. al voleara del
. ea ha de girar la politice aranzeieria.
En el fons, aixo mateix passa
avut eols que la unid am Espa
eva ofusca la viste de conjunt i
elivlacultbrs no senten ni el pes
re la importancia que el problema del si té per a la p ostra terra. Per aquesta raó, potser. la
ese)ei vinícola s'entona d'una manera un xic apartada de
la realitat.
r La produació catalana es enor
alement siiperier a les nostres
nceessitals• Les estadistiques

ens acusan anyalment aquesta
eeereproducció. Jo no vull dir
'que les estadistiques espanyoles
eieuin bones 1 que hagin cracaeptar-se sense ealvetats i co:recelen:a Conec, com coneix totlom Ilurs defIcencies a Però co.
iregide5, rebaixades i tot, lo ren sempre un fort marge que
eebrePassa el consum d'una ma era sensible.
) ha producció m'ajena caletaaa durant els 7 anys 1 ete-1922.
ha estat dune 7 milions d'heeteieres de vi. En aquesta xifra
la es compresa també la produca'..le Baleare, que es apenae
d'une 350 mil hectialitres: tot
eantriat podem prescindir de

re er-los a la produccie caletare eunsiderant per altra part
G. equeste. en certes anyades,
1, ;:assat dels 10 milions d • hret• i que té tend:2nria a pu:7.7 ines

que no pae a disminuir.
I c'alunya, dones. segons les esahe u tu/alee oficials. produeix un
ea rne mitjà de 7 milions d'hece 'ar p e de vi per any.1 vull admetre que aquesta
x 'ra eigut macees elevada i que
' y rstarlistiques confeccionades
,e-f-1211CieritIldiS espattyois pe.7i7 per exe.es• Es una cosa pos-

ea . com ho As lambe que pelar per d e tecte. Tole eetent
ceaormes en que les estadf.sta
ce-- espanyoles sem - delentes fieau a nee nonuls en el sistema
s e en: per la presa de dades i
a- el métode d'elaborar-les desp7S. però ignorem si les erraes consegüents ene donen una
afea superior o inferior a la
asaetea Sobre això es pot opinar. El professor Rossell ha deInestrat. per exemple. que les
es-adistiques ramaderes acusen
pel que ea refereix a Cataanea, un quantitatiu de bestiar
tres vegades mes baja del que
posseixen efeetirament. El matela pot pasear amb rc• stadieti'que amecola, car els proceda
reents emprats eón essencialment iguale,
1 Pere vull admetre que amb el
v: les estadistiques proporc:omn dades superiors a la realitat
.i que l'error sigui d'un mi1,6
.dlectelitres. No es una error
;elite com pot semblar, rar arriba quasi al 15 per cent.
t Arceptant aquesta error, la
producció catalana quedaria recedida nornele a 6 milions d'hec' Mitres, as affe
• ..
e Aixf 4 tot As una producció
elessiva.Segons Mulval, el consena de. vi per any i individu
-abans de la guerra era de 139
leres a Franca i de 113 a Itälia.
Ni de Catalunya ni d'Espanya teran ladee d'aquesta naturalesa,
pare hom pof establir una :cifra.
basada en les que proporciona
aqiust autor.
Es un fet que a Catalunya no
pajear gaira a fons aquests pa'a
Ira. ea hi ha al neón un pafs so' e l neetre on els raríssiens
ubrelee ei o es venen exrepeiora'men t . acoetumen a esser toa:sal-e,
Pr nava n'ha d'adrnetre que
el ^ e n3uin de vi AS mee baja que
a aranea i a Itelia. No cal roTelar gaire a tone anuests Pa ípee ronvencer's que aixt) tis
\ erila:, \ 1111 exposar. peale que
ea e Vlii al'ai. i que eta catalana

ernSnInAixin individualment mes
ai q ue els francesos i q ue ele
i ' eli ere. que cada delate, necia.

511I 150 litres de vi.
E; e nnsurn nacional. come' an I
era p eblació de doe m'ejem., i
leer (l'habitante. seria aleshores
de 3 750,000 bectbatree: i erro1 les xifres, quatre milions.
„5 e 01,.-11
Si la produrcie 4. de 6 tnilions.
qu eda anvalment un sobrant de
2 milie ns ' d'hectelifree. Coneider ' at q u e el comere mundial CFPX
p eraaie de vi dele paisoe prodleter e als paises eoneumiedee e, no pasea, en total. sagons
,I15 de Mostrat Gervais, dels mit
'ide e d lertelitree. es compren
`del C atalunya te reduadfssimes
e...,-..

lee possibilitats de donar sarta
da al seu sobrant i es compren
lambe perque, en un Catalunya !hure, el problema vinícola
esdevé fonamental. Si, pene, les
esstaclistiques espanyolles eón
exactos i la producció 'Melena
catalana és de 7 milions d'hectelares. i si os menté o s'accenlúa — fruit del millorament dels
mètodes de conreu — rincrement de la producció tal cona
aquelles estadístiques revelen en
els tiltims anys, el problema que
es preeentarà ate catalans no sera solament de trobar sortida a
dos milions d'hectülitres so brante. sine a tres o guatee ini•
leona.
Pene la qüestió vinícola ha
d'esser estudiada a Catalunya
també des de un altre punt
vista, co ée, esbrinant la impon
täncia de la producció del vi
dins de la nostra economia
agraria.
En cap mes del palsos vinyaters europeus—Franea, Italia i Espanya — la producció vinícola assoleix renome impere
täncia que té a Catalunya • El següent estat ho demostra Jaral-nena
La primera columna china la
producció del vi en heetülitres
per habitant i la segona la producció també en hecteditres per
quilòmetre quadrat de territori
nacional):
90
Catalunya • . . . 2.4
Espanya 1compresa
200
Catalunya . . . 1.3
160
. 1.2
Tiene . • • .
90
França . . . • • 1 . 25
Mentre Franca, el país vinicola per excel j encia. produeix
apenes 1 . 25 hectelitres per haba
tant. Catalunya en produeix quasi dos i mig; mentre Freno no
arriba a procluir 100 hectalitres
de vi per quilòmetre quadrat
de territori, Catalunya en produeix dos cents.
Catalunya és. dones, el país
mes fortament vinícola del món;
per això les crisis del Ni tenen
en ella mes repercussions i mes
conseqüències i són tambe mes
freqüents i mes greus.
Aquestes xifres. prou clares i
prou eloqüents, demostren, al
meta entendre. que la nostra terna conrea massa vinya.
Si es tractes d'un altre conren d'econornia mes segura i
ferma i que dongués un producde consum i preu més iguale,
la. etc., etc., la producció elevacom per exemple. el blat, la fruida i creixent no hauria de preocupar excessivament perquè els
mereats de consurn anirien absorbint regularment la nostra
producció. Pere tractant-se de
vinya el problema esdevé seriös•
Creix amb oscialacions inevitables, la producció. però no creix
el consum i es determina el desequilibri que origina les crisis.
L'economia a grària catalana
sofreix les denseqüencies
Yescas de vinya. Aquest es el
fet que no es pot negar.
August Matons

La nicotina com
a insecticida
La nicotina és un oli incolor que
juntament amb els àcids mälic i citric
forma ralcaloid metzinós del tabac.
L'alcohol pur, eo f5, la nicotina pura,
pot dir-se que solament &usa per les
aplicacions mediques, puix la sera obtenció és un xic complexa.
Per les neceseitats ageicoles en canse
s'empren sucs concentrats de tabac que
s'cbtenen tractant amb aigua calenta
les tulles de tahae i tcnint-ks en maceració un o dos dies ; el liquid obtingut
es cancentra a ban--maria fins que té
uns 12 graus Beaumé; a aquesta densitat se a tenir aproximadament el lo
per 100 de Mcotina pura.
L'efecte tóxic de la nicotina damunt
eis insectes i les seres lacres es mo.l
eficaç; la sera acció és poderosierima;
no hi ha cap ciasen de pago, eruga,
acärid o trips, que resieteixi • la sera
are 6.
Dama la planta, pecó, actua funestament, de manera que la valor insuperable que té com a insecticida se
diminuida per els perjudicis que a tes
plantes causa; Sorto3an1Cnt aqueix i nne tc importancia si la pro
pareció del suc nicotinat está ben ieta.
La forma d'usar la nicotina difcreix
segons la malaltia que rolen, combatre ; de tetes mancree, les fórmules
:nades eón sesteiblement iguals.
Pels puertas d eis fruiters teíicisa
malaltia frequentissima, la fórmula seglena és la mes generalment adoptada:
5'1)6 moll (de potaesa, soe gr.
Nicotina (de 97 a 98 per zoo de puMea), 33 gr.
Aigua, 100 litres.
Si en lloc de nicotina de 97 a 98
per teca de puresa usem suca cuecatrate de tabac, h.ent de tenir-ne present a sera riquesa, puix aqueet factor será el que deerminara la quanti"at
de nicotina a usar.
El sabó snoll es posa perque la so-

lucid mulli la planta; ei no s'hi alego,
debut a la cera especial que recobreix
les fullee, la solució de nicotina lbscaria per la superficie, seine gairebé
mullar-ies, i no hi ha que dir que cl
seu efecte seria casi nul; desates el
eabó per ell sol acttia lambe com a
insecticida, i en certs casos s'usa sol,
encara que en proporció mes ekrada,
sobretot tractant-re d'insectes que no
cetifuin protegits per cap capa cerosa
que pugui privar de racció directa del
.
sabá.
I.3 preparació de la fórmula indicada no és gens complicada; sols s'ha
de tenir present en tirar la nicotina un
cop ja es tingui el sabe diseolt en rai- i
gua i agitar energicamem perque la i
repartició de la nicotina sigui perfecta.
La sera aplicació ha de fer-se amb un
bar, puircritzad. er, i no estara de mes,
en cas que el dia sigui mol: calorós,
tenir la precaució de fer el tracta- 1
ment a pasta de sol.
Coneguda ja la nicotina i la forma I
de preparar el; sucs insecticidee, passera a enumerar algunes de les malalties més conegudes quc amb ella cl
poden combatre.
Posc-m en primer lioc, per sa importäncia, pugans deis fruiters i de les
flore.
Cctim de l'olivera; ha d'aplicarse la
nicotina al moment de notar raparic:e
dels primera iilaments.
Tinya de l'envera. L'aplicació de la
nicotina ha de fer-se en la primera
generació, que rol isse: entre iebrer i
mere, o en iniciar-se la segona generació, que rol tenir lloc durant la floreció.

Cuca de les 1-merca—Seas son aplicables les fórmeles nicotinades durant

la campanya de primavera.
Cuco de les conroicrs.—Eis tractaments han de ier-se al apareixer les
primeres orugues.
Cuca de les owduixes. Igual que
l'anterior, l'aplicació al apareixer les
primeres orugues.
hiela enurnerat una serie d enterme.taots que es poden combatre perfectament ara)) rús dels seres nicotinats;
l'ixit en la lluita d'aitals malures ve
afrimada per nombroses experiències, 1
pot dir-se que no és un insecticida
d'acui, sitió que ja ha servil per salrar-ne multes de eones.
No obstant aqueixes qualitats rellevants no han estar per ohom igualmen
compreses, essent inclús en molts casos dificil de trobar en el mercar i tal
fet és conseqüència de la serie de toril-mi:mes legals i de dificultan que
har. de vencer els comerciants per la
sera irnportació. Aixi5 ha portat que
sovint se perdesin collites que fácilment slaurien pogut salvar.
En canvi en abres nacions en lloc
d'haver-hi traces, és l'Estat el que
dieta facilitats; a Itàlia i a França,
per exemple, tot i estar monopolitzada la venda de tabac, s'aten especialnieta als agricultors posant a la sera
dispoeició extractes que contenen del
3 al tu per 1 00 dc nicotina pura,
aprofitant per la seca obtenció les nerviacions de les falles que considereu
desperdici en la elaboració de tabacs.
La Companyia Arrendataria cepanecia, en caeni no ha considerat que
hi hacia residuos en la sera indústria
i destina les nerviacions de les fulles
a la confecció de picadura de classes

inierIors.
Aquests fets obliguen arda freqüencha a tenir que recorre forçosament a
altres substancies insecticides de qualitats inferiors, com piridina, infusions
de tulles de noguera, cuassia amarga,
infusions de t'unes i trenes de tomaquera, etc.
La piridina és un producte que com
a insecticida es poc usat; les seres
prineipals aplicacions són per denlaturalitzar alcohole, un xic tumbé en
l'industria de colorants i en restat pur
te aplicacion; mediques.
En les solucions insecticides a base
de piridina el sabó i el aigua estan
en les mateixes proporcions que en
la fórmula darrerament anotada, pecó
perque la piridina fad efectes senablans a la nicotina, es precis que n'hi
Ingin de 3 a 4 kg.
Les coccions de tulles de noguera
per la destrucció de pugnan han donat
reeultats satisfactcrie; peró la sera ancló no s'exerceix amb igual YiolEnc,a
echre els altres insertes que com hem
dit re podien cornbatre amb la nicotina; per tant el seu ús no pot generulitzar-se
La preparaci6 és senzillissima, encare que poner sigui un x:c entrcunguela. se redueix a fer bullir une
2 ) kg de fulles trnillor collides a .12
tardor) arnh uns leo litres d'aigua; el
lema ob:ingut Cl re guardar perfectament ei és que esä ben acondicionat,
per; per usar-lo cal diluido amb igual
quantitat d'aigua.
El liquit obtingut mitiançant la meetració de Pon gr de fusta de cuassia
amarga. diluit amb inc ¡ires d'aigua,
pot emalear-se amb èxit en la lluita
c-nerfa els pugons, perla igual nue'm
dit per tes ludas de noguera el sea L.5
no pot fer-se extensiu,
tomaquera tenen unió maxlma si les
fu/les eón collides al me ment de la
Les CDCZIdalS de fulles 1 tronce ele
floreció: de tetes maneres sola podan
substituir a la nicotina en la hita
contra els pugons; la preparad .; j t'ss
ifaquestes Mfusiros és igual a la que
hern descrit fer les falles de noguera.
Hem vist dones alguns media per
d e fenear-nos d'una serie de melalties
de les plantes a falta de eures nicotinata, paró tornen, a remarcar que
1 aquest producte n0 te en realitat un

verdader succedani.

.
ç , Prieto

La bledarraba farratgera associada al moresc
Es oportú cridar l'atenció
deis agricultors sobre uta conreu aeeociat que mea desen de
gran pervindre en els Hoce on
se sol produir moresc de Cataiunya: es tracta de l'associaei)5
al moresc de. la bleclarava larralgera
El conceple tenle sobre el
qual es basa aquella assoeiacie
es el d'interea/ar la bladarava
al moresc, en forma de poder
tenir la naixenea i ei ciee.enrotilarnent inicial de les plantes de
bledarava en el primer periode
de vegetació del blatclemoro, a
quin periode • seguire ei de reducció fins a la quasi suspensió de la vida vegetativa d'aquella, mentre el marear creixeria fine arribar al mäsim d'ufana.
Durant el període de suspensiö no hi ha perill que la bledarava es perdi, i quin per la
sucoessiva madurada I ufana
del blatdamoro esdevci menys

opriment, la bledarava. per sota augmenta gradualment el
vigor per procedir Iliurement a
la seva creixença després de la
collita del moresc.
La bledarava per tant com
a conreu de mes Ilarga durada,
es desenrollla en dos periodes:
l'inicial, contemporàniament al
comerte de la vegetació de: naocese, i el según després de la
maduració d'aquest per seguir
ja normalment el curs de la seva creixenea..
De la resistencia que la bledarava revela sota el moresc,
- nee prova l'esa alcaneant en
experiències tetes en algunea
Escoles d'•gricultura italianes
inclús emprant la varietat de
moresc gegant caragua i en altres - caeos en paisos meridionaes desleal ser i terres primes
d'origen voleänie.
Inversa/nena la bledarava no
pot lampee perjudicer al merece ja que aquest amb l'ufana
del seu aparell vegetatiu riere
tapa la bledarava i predomina
sobre d'ella. Aquesta, aixt cena
en el primer períocaa no pot
sotstraure humitat i nutriment
en proporciona considerables,
tampoc pot molestar la vida del
merece, ja que ve constreta a
una obligada inercia. La planta supordinada pot comenear
la sera forma e:Pi-e:enea per la
sera part quan el moresc estä
en periocle de deseecació, periode que sol venir despres de
les fortes calors eativale, i es
pecisament a les darreries
l'istiu i principie de la tardar
que el terreny es seu d'una poletal activitat
ea. Aquesta activitat va a fer
una mena de liquidada dels
materials tetas a !a planta que
eren ja al seu Ilec al moment
del comene del seu desentrotIlament. Sabut es que entre els

productes l'aquella activitat del
arreny figuren nombrosos coropodes azotats que nutreixen la
jove planta i estimulen poderosament les seres funcione vegetatives. La rapi losa amb que
el terreny tendeix a cobrir-se
de vegetació en aquest temps es
segur indici del fet de la seca
välua. D'aquí es dedueix que si
• un aquest estat del terreny hi

ha dna planta cona la bledarava
en plena capacitat de desenrotilament pot tenir una vegetacia
ràpida capaç d'augurar una
considerable producció.
En aquests conceptes és funda la racionalitat que podriem
dir natural dc rassociacia aconsellada; pela) no es prou aiset
sind que és convenient esguardar-la des del punt d'obir de la
präctica agrícola.
Des del punt de vista deis
elements fertilitants ja havein
vist cona no es deu temer cap
incompatibilitat; sobretot porque la planta subordinada ce
continguda durant el desenrutIlament del almea-, el que predomina absolutam e nt i conté a
fine atura la creixenea
Si no sucede així existiria
indubtablement una depriment
competencia entre una i altra
planta per a:escolie la mejor
quantitat d'humitat i d'alimente
fertilitanats. A j ad no vol ten'
que resultes per aquest fel l'associaciú esmentada industrialment impussible, perb els resultats econemies serien nae h
menys evidente.
Quan després del moresc la
bleularava es des.enrotIle, pot
fruir no sois dele materials sobrers del rorireu de/ im presa sine) també deis que les primeree
p iul es tardarais han fet solubles, permetent craprofiter molt
malee l'adobada i completant,
diguem-ho all, recetó del moreec.
'renint un compte sus despres de la cullita de la bledarava sol fer-se blat, es convenient fer notar que aquella del_
as la terca exhumada de nitre-

gen aesimilable i que eerit aeme
br3 aconsellable d'ajudar els
blats amb adols nitrics d'efecte
ràpid.
Un detal que es dejas al bon
sentit de l'agricultor da el del
moment °porte per collir les
arrels, perque havent de seguir
immediatament darrera de la
malita, els lreballs de preparaCió del terreny i sembra del
blat hora corre el perill de collir les bledarares maese peleles si es vol sembrar aviat, o
d'haver de sembrar tard si es
vol esperar la compuerta crez.
sellea d'aquella arrels.
També és digne d'esser tin-

gut en compte que l'associació
aconsellada porta un ato mes
clagornbolament de treball en
un temías de l'any que ja sol
ésser sempre ben aprofitat: el
temps de la verema i de les
eembres. No cal dir, pere, que
-en atancie al rendiment econeinic obtingut és un obstacle
aqueet molt fecil de superar.
La sernbra de, les dues especies pot fer-se contemporàniament o aveneant un xic la de
la bledarava perque ja sortin
les planteles en el moment de
ecrabrar el mocead, impedint
aixi que erradarnent els cpera Morase en el
res
corresponent a la bledarava o
que aixafin llur s llevors en genmanejó.
La plantado es fa a sengles
deixant tan sols entre elle les
distàncies de coneuetut entre
tires de moresc, per es s- •ar
cient. en no trobar-se competencia,
Dintre les cures culturals
successives hi ha coincidències
afortunadee, tals cona les entrecavades i calçats. Els propis a
la bledarava no causen cap molestia al moresc.
La recollecció del moresc no
presenta la mes petita incompatibilitat amb la bledarava,
per tant la seca pràctica sera
sols guiada pel criteri d'oportunitat prefija de tot conreu
dustrial,
G. Vila

Espigolant
UN SAV1 ESPANYOL
No; encara hi ha homes estudio.

1 no ho diem per VEinstein, la
descoberta del qual ens té perfectament eatisiets i fins resignats. Ho
diem per un senyor col.laborador de
El Huanciero, que trobà com i per
qui va deturar-se la filoxera en les
(lunes de la provincia de Girona, departarnent maritim. Sembla que la
vaslatrix no im elle que es diu ahdonada a banys de mar ni a rnenjar

Els vaquers del VaUs
•••nn linsn

1,

L'alimentació económica de les vaques
La producció farratgera del
Valles no abasta per alimentar
la poblada bovina de la comarca. Els vaquera del Valles han
de comprar alfals a l'Urgen i
de mes a mes lote els alimenta
concentrats.
Que una vaqueria produeixi
en la seva finca tots els aliment voluminosos o que Mhagi de comprar uns quants vagons, això res significa en
quant a la finalitat del vaquee,
que es la de fabricar el litre de
Ilet a baja preu.
El vaquee ha d'anar sempre a
la cava de l'aliment a baix presa
Un aliment es barat quan la suma de unitats nutritives del mateix partides pel cost de l'alemena la unitat nutritiva resulti a un preu Mes baix en colapareció de raliment que es darte
a les vaques.
Per exemple: un veguer taína
ordi a les vaques, com aliment
concentrat. Si substituís rordi
pi) merece obtindria alguna
aventatge?
Veient-ho. L'ordi te 72 unitats
nutritives; el merece 82. La primera grana suposern que es paga a 34 pessetes els 100 quilos
i el merece a 33.
La unitat nutritiva del 1110rese resultara a 0'40 pessetes i
la de l'ordi a 047. Una theta de
la composició química digerible dele alimente que es troba
en quasi tots els tractats d'ahmentació diria al vaquen la suma de unitats nuttitivcs •aue
cada aliment. Excusat de dir
que la mateixa apareció aritmetira que s'ha fet per l'urdí i
blatdemoro pot practicar-se per
lote els altres alimente.
El vaquen, sabent triar d'entre els aliments que li oferelx
et mercat els .que són mes ba-

•

rate, te amb això la mimara
part per confeccionar una ratio!,
a bala preu.
Pene la segona part Os tant o
mes important que la primera,
puix que es refireiz a donar
la vaca la quantitat d'alinaents
que necessita.
La vaca lletera no pot estar
racionada abundoeament cona
el veden a l'engreixement, ni
lampee escatimar-li la radió,
com succeeix en maltee beettes
' deue
de cria. La vaca Ileterä abs
limentar justaneent, ti ine, donant-li una raccia superior a la
que ha de menester pott.n•ä
greix, i el greix es una impedimenta per fabricar Ilet; i Ii pel
contrate, la ratea') es peltre. la
producció de Ilet baleara fine. a
nivellar-se ame els principis
substitutius que rap l'animal.
Per regla general. el gran de,
tecle de les vaqueries sol éster
el que el racionament de magea
uniforme, que hi ha poca diferencia en la quantitat i qualitat dele alimenta que rep la vaca, produint 13 0 18 litres de
llet.
Seria convenient que cada vaa
quena adoptes un realerna de
racionament que comprengués
de pritner una receló general
per totes les vaques, la qual
nació servís per mantenir-les
en bon estat de carne, és a dir,
que la vaca que ao produje Ilet
o estigues preflada, que no die-.
.
minuís ni augmentes de pes.
Les vaques en lactad& ultra
retare la ració anterior, ee'le
hauria de donar un plus equie
valent a lUet que produeixen.
Per exemple. una recia gee
neral d'istiu. per una vaca de
500 quilos de pes viu i adulta,
podria deseca
... 12 quilos
3
2

Farratge verd de trapadedella...
P astanagues............
Fenc d'alfals (sec)..

Una nitre recaí general per be per tipus la vaca anterier,
totes les vaques, prenent talla- per rhivern:
20 quilos
„,
Bleda-rave farralgera.,,
... 2
Bell (posat a fermentar amb la bledarrave)e
4
.....................
Irene de trapadella d'alíate

les,

satt a.

Veuen? La filoxera no untara a la
sorra i, per tant, no matara els cope.
Seden molt els del Premi Nobel.
1 bada el colaborador de El Financiero, perque a la sarra, el cep
mor de neurastenia en acure -ah i tant
poe en-ciado:e Un calb rae, dels de •
tole de billar rentara la cuenta mira
que posara en no criar paräsits (suigua menjança). 1 era tan cert, com
que el plom ro sura.
CONTRA EL CORC DE LES POMES 1 LES PRUNES
Van n'oh be les pulverittacions amb
solucione arsenicals. Una bona fórmula és la següent:
ZOO grams.
,Vsentat de sosa.,
quilo,
zoo litres.
Cal fcr tres tractaments 5 el primer
abaste de la florida, quan els borrons
esta!) fer esclatar; el segun, a la caiguda de les flore, quan l'un del fruit és
encara ben obert, i el tercer, uns vuit
o deu dies després. Allí on els arbres
estiguin ja ilorin elan de fet almenes
les Mies Ultimes pulveritzacions.

Arnbdues raceions, tant
la reacia general. Mes, a les que
dastiu cona la d'hivern. conte- I e e tan en lactació. caldrà que
nen igual suma de principie nu- tela doni l'aliment per fabricar
tritius, els necessaris perque la 110.
Quina classe d'aliments s'han
una vaca de 500 quilos de pes,
en remes a l'estable, es pugui de donar i cci quina quantitat
mantenir en bon estat de carne. per fabricar un litre de llet
D'entre els a/iments fnee
Perä ara 5 . ha de raccionar
la vaca que produoix Ilet. Ja usuals, nosaltres hem calculat
que
un quilo de
llena dit que tant aquesta cona
les altres, totes poden consumir
litres de llet
Turtó de cacauet pot elaborar... ... ... a. 6
... ... .- ... 4
Idem de !ane g a
"
3
1...
...
..6
Faves o favons
"
"
.,. ... ... ... 2 1/2
Turbo de coco
Segó, segons o rallarles pot elaborar ... ... 2
• le
Fenc d'alíate o trapadella pot elaberar...... 1 1/2
,
"
.,. ... 1 1/10
Cavada, gratis
.- ... 1
Merece, "
"
... ... 1
"
,
"
Ordi,
e
e
Polpa de remolatxa
„
.... 0.0 3/4
"
"
" •
Farratge verd de trapadella. trefle, etc. ... 1/2
"
Bledarave o naps ... ... ... ... ... ... ... ... 1 1/10 "
Dones a una vaca de 500 qui los, produint 20 litres de Ilet,
recelenn
mostrados
anterior.
podró donar-se-li una de les
mena mes afegint-hi:
2 quilos de tulló de cacauet eqquivalents a .........12 littes
e
" d'alfals
2
2
" moreso
...e

11

La

meció

"

Total litres de Ilet .........
de mantenimentdistiu val:

a0

12 quilos de farratge de trapade !la a 5 ¡ates. els 100 hilos
" pastanagues
5
"
2
"
" !ene d'alfals
" 20
^ palla
" 10 "

Mes.
0.60
015
(t . 40
0.70

LA PEILABILITACIO DE LES
CABRES
1'85'
Total pestes
La rand de manteniment das
A quasi tots els paisos, i principal.
Ptas,
msnt als Estats Units, a Anglaterra
a Alemanya s'atraressa un periode de
20 quilos de bledarrave farratgera a 3 ptes. IN Gatitos 080
rehabilitació de les cabren , que eón ele
0'64
2
"
" boll
animals mes forte productcrs de llet.
0'80
"
" lene trapadella o al fals t'a "
"
Produccions de 100.900 litres de Ilet
Ola
palla
a 10 "
"
4
"
per any han estat constatades multes
regules. A Califórnia, segons hetn Ile1•84
Total
..,
git, una cabra ha donat en 275 dies
La recetó per a 'n'ocluir 20 li-tres de llet väldeä:
1.645 litres de Ilet; una abra de la raça
Ptee.
euissa de Toggemburg n'ha produit
1.293. que contenien ae quilos de ma...
2 quilos de hartó de cacauet, a 35 peseetes...
teria grassa. La llet obtinguda corres4
''
d'alfals
" 2e
pon a unes za regules el pes de l'ani2
"
• 32
de merece
mal. Aquestes, pecó eón produccions
extraerdinariament excepcional!.
Total, ptes.... 21 4
A Franea, no partem d'Espanya, el
L'impurt de les dues t'accione será:
promig de M011 dad] baix. Per tiemLa
de
mantenirnent,
pies. VAS
ple, el terme municipal de Saint-Cyr,
La de produccid ......... 2'1•1,
departament
del
Ródan,
la
proel
en
ducció raitjana de Ilet per cabra és de
3pe
Tetal
350 litres; el mäximutn assnlit ha estat
de 65n litres i el mínimum, de 250.
Es a dir, el litre de Ilet, quant
Altrament, amb aquest arti•
A Anglaterra es calcula que la cabra a alimentad& costarä 20 cene
ele no lima pes m'eles Cae
comí.) dóna de 323 a 450 litres de llet lime de produir.
quibir-ht "bata'
per any. Ele ingleees diuen que una caPerò si la vaca només prode la vara Ileiera, sind tiätt
bra que després dcl segen part cloni 1 dula deu litres hit, /lavara el
raealar una elareetixa.
mes de dos litres de llet, és dolenta.
litre costana 29 cèntim. Pel
Ens excusem tentbd de par,
En ele últime anys les cabree han centrare munyint-ne 50 litres,
lar d'aquelles Coses (Ve ningd
anat disminuint, peró importante Sa- el preu pot resultar a 17 cénignora respecte a la 'tartera
cietats remede:es han inicia una ac- tima.
Arree el que s • a dit, creiem d'obtenir, per competa reiht tiva propaganda per acreixer-ne
1 que els vaquera que tinguin al- nades eta cornea els alimenta a
rament el número.
Checos diu que la cabra pot ésser tote coneixement de la ciencia rnée baia preu.
un important element de prosperitat. 1 de l'alimentada, pudran treuSI. Romea,' 1 VIII
t re'n alguna utilitate
segurament te raó.

a

Dimarts, 5 -dé maig de 594

911 de bDna

[01011flié, NE fustes i

NS COMPLET
1 bufet noguera, armari amb vidres biselats i Huna plafó

bons preus els

190
100
100
600

PIS CO'aIPLET
I paraigüer caoba, nostre modela . .
.
2 banquetes caoba, riostra moda!, seient 1 respatller tapissats
1 bufet caoba, amb vitrina als costats, astil Unís XVI ...

1,750
2.500

500
200
..
3.700

1 taula automática
..
6 cadires (joc), seient i respatller tapissat
.
1 sofá aseó, caoba i miral, amb vitrinas, dues butaques, sis cadires i taula
. ..
..
.
1 armari caoba, tres llanas, amb metall
..
1 Hit matrimoni (joc), amb metalls
.
1 somnier matrimoni, anierica (dues peces) .. . .
1 tocador amb cristail i tela a sobre i columnas i zrzt.c ovalat, metall, i Huna,

1.000

....
.
.
1 taula roure automática
6 cadires roure, seient i respatller tapissat amb vellut o imitació pell...

1.250

6,050

PIS COMPLET
240
1 paraigüer grana amb Huna biselada ovalada i majólica
85
.
2 banquetes grana seient tapissat . .
650
1 armari grana arnb 2 'lunes biseladas. .
I llit grana matrimoni (joc)...
.
..
275
•• • '••
1 sommicr matrirnoni, americà (2 peces)... ...
250
1 tocador amb tres llunes biseladas (joc) o una ovalada... ...
160
2 tauletes nit amb marbre a l'interior i marbre color alz ma i prestatge...
150
2 cadires seient tapissat amb Moaré o dos sillons...
1 sofá esca caoba amb Huna, dues butaques i sis cadires tapissades amb seda. 1,500
1 bufet roure amb Huna biselada ...
•••
... • • • • •

Ir

400
150

2 cadires (joc) tapissades moaré...

2.400

1

EIN es tigi31101:

PIS COMPLET
1 paraigüer caoba astil Lluís XVI... ... .
2 banquetes caoba seient i respatIler tapissat
1 bufet roure color fose (fumat)... . .
••• •• • • ••
1 trinxant roure fose fumat...
..
.• ..• ..• ..•
..•
•• • • • • •• • • ••
1 taula roure color fose automática
•••
6 cadires roure seient i respatHer tapissat
„.
1 sofá escó caoba amb /luna, dues butaques i sis cadires amb columnas als cestats 1 taula de centre.. ..
.
.„
•
1 armari caoba o citron amb dues llunes biseladas, peus de metall
...
1 Hit matrimoni (joc) . .
.....
..
1 sommier matrimoni, arnerid (dues peces). ... ... •
..• • •• ••• •• • • • • • • 1
1 tocador amb Huna ovalada, columnas i mara metall

325
240
150
•. 90
85
60
460

I taula noguera, automática... ... ..•
..•
..• • .• ••• •••
••• ••• •• •
6 cadires V, color noguera ..
..
a • ... .• • ..• •• •
1 paraigüer noguera, amb Iluna biselada... ...
2 bantmetes noguera, seient tapissat
.
1 armari noguera. amb dues l'unes biseladas dins de cedre...
1 Hit matrimoni (joc)
.
.. .
..• ••
..•
1 sommier matrirnoni (dues peces)...
—• • •
• • • •••
2 tauletes nit amb marbre i prestatge...
2 cadires tapissades vdllut
..
...
I sofá escó imitació caoba amb mirall, dues butaques i sis cadires, tapissat
amb vellut o moaré... ...

SIN

.

2 sillons (jocs) tapissats more

3,250

.„

.

11, 800

1 5; s ...

4.310

4,150

FUNDES, CORTINATGES, ESTORS, ETC., ETC.
2,500
sa:
6,000
3,500
5,000
17,390

1 paraugüer roure fumat, amb !luna biselada (model exclusiu de la casa) astil Renaixement
2 banquetes roure fumat. amb ccixins de seda ......
.
..
.
••
1 sofá, dues butaqucs i sis cadires, taula de centre i vitrina (daurada), Lluís XVI, amb rica tapisseria.
I dorinitori caoba, tres cossos (astil Llu's XVI) o amb metalls, complet...
..•
Menjador caoba astil francés o Rayana, amb metalls... ...............
... • .
..• • .•
Un pis ...

!dobles americans per a des
patx, confortables, etc., etc

–TEATRES--

Barcelona, 1 fitialilzarn arnb la
thserteda s ¡oguina, Si manossin
les dones.

Teatre
_ Cataki
_ Romea

Avue, Ferslit del primer de

i interpretaeVe. i l'obra de gran
broma. d'En Rossinyol. Gente
bien. roncert u n rnia n de
I s erninant guitarrista Sainz de
la Maza, amb 1.in s cl e r te orog - ama. Vegeta els cartells especial. — Demä, tarda. Ii preus

peonbmirs. Joan Casagran. Nii,
Joventut Jordianti, Sota terra,
Gente bien. — D e seo/li p a. nit,
funci6 en ipmor i a benefie, de
l'aminent actor i direillor Enrio
Giménez. amb l'estrena de robra en tres actas i
vera, de
l'inapirat i vigorós pnel a En Josep M. de Sagarra, El foc de les
g nesteres,
Es despatra a e.omptaduría.

19,20 i 21 de maig. Esdeveniment artIstic. Tres úniques
funcions asa r ndchres artistas
GABRIELLE aoBINNE
ET ALEXANDRE
secundals per artistas dels primers leal re de París (Vegeu
Ilistesi, magnifiques i luxoses
(m'elles dels pruners "eoutu-'
riere" pantsrincs:
LA RENCONTRE, DEMI-MONDE TERRE INHUMAINE
de Francesc Lurel. L'Hin) gran
axil. a Prats. Ene:arrees i vendas
loealitais a compladuria. Ala
senyors rebonats a lea funciona
Gameer sels res n rsaran les seves localitats fins al dia 6 de

maig.

e4+1+e*M44•44-s+eie>0+9+144

Exit

.64•44.414+0444444+P•44•44.1

Pep Monrayo
i deis couplels famosos

Companyia de sarsuela
opereta Plnedo-Elallester

T113CiltilM!

del

I

dimecres. al Nespre,
i tots els vesprea

Lema.

Avui, dimarts, fest a dol T re bat!, tarda. Ramón del alma
mía i La montería, per
Nandrall. Ni?, a les dril.
moda: La sarsuela en un

acte

BOHEMIOS
per la senyoreta Mir, i senyors Vendrell, Loret, Bah, Aznar, etc.
i LA MONTERIA
per Josep Lima Moret,

4+114.44~~44144.11~

TEATRE APOLO
Avui. f da maig. (unció deli-

r ada a la classe obrera. Tarda,
a dos quarts de cinc; nil, a tres
quarta de deu, eatrena de romori‘aant ebra ancla!
LOS PARASITOS
~caneara la testa amb el vodevil en un acte, En Nandu ve a

popular

d'En

TIVOLI
Teatro de la Sarsuela, de
Madrid

d'a q uesta casa, L'Empresa i Di-

Roma se divierte

encarregat antic de la ca
sa Homs i successor Ochoa

.+0444.04444449+0444+04.4

La celebrada orquestra
quast (catre. dirigida per l'a-

plaudit rnestre senyor Emili
Blai, es:erutara les formoses
»les musicals als onlreaeles. 1,
[Mermad: de El anillo da hierro.
de Maruxa. t, Intermal de Bohemios. 1, Interboda
de Lluís AlonLa
de
inedi
so, del malograt mestre Gómez.
---E1 drama en tres artes Juan
José, per Salut Rodríguez, senyoreta Martí, senvora León,
Ferran Vallejo, Fra'nee,se Nidal,
senyors Rojo, Pradas, Alcalà,
°hiel e ra. Ni?, a tres quarts
deu: 1, Molinos de viento; 2, La
La grandiosa revistrapera;
ta Ja soc aqui (Nandu). Exil
de l'any. Tots els números repetits. A More arel) Ferran Vallejo
; Avplf Gatearan. Preciosa parbdin de "La copa del olvido", per
Salut Rodi . íguez. 2tu11 avial, esImana. El sacristän de Santa

Rita.

Teatre Nou
Compan yia de tarsana de
P REDERIC CABALLE
Avui, dimarts, larda, a les
i'irandiós cartell. 1, Moros
i cristianoa. 2, L'obra dets ce»rala auiors Josep Ramos
Mai9 in i Jneint ritierremo, La
t-nzesteria. NO, a lea 9'45, 1, Ramón del alma mía. 2, L'obra
de l'any, de gran 4.'Xit. La montorta; ovaciono a tota la 'ran
yia.—Demä, dimeerea. lar--pan
a preus pcyulacs. Ramon del
alma tr,fa, El cabo primero, i
Moros y cristianos. Nil. La ro» de la Dolores 1 La montarla,

Principal Palace
Companyia d'operetes i

re.

vistes del

Teatre
ria,

Reina Vietäde Madrid

Corte Catalanes 418 (proa de L A S Arertasl. Advertencia interossantíssima: En aquesta casa no

o

paeareu cap luxe

>494+feeaellellelleeKet-~04+44.

recciO.

2. Inlermedi

Romea
TcatreCata!á
—
Maig. a Ira cinc tarda. par (mivegada a preus pnpulars, 4
acres. 1. 2 Cxiis. 2. La famosa
obra d'En Valtmitjana A la 005-•
ta brava, estupenda teresenlaelo

a ',luís Liobet

C
Casa

ESP ECT ACLES

Grandiós assortit de menjadors i dormitoris a preus molt arregInts

Despatxos de caoba i roure

Pisos de 18,000 pessetes endavant

Companya Internac i onal de variaté. 1 grana °Macla.
Avul aliviana Fasta del Traban,
tardi . a dos . (11171115 ir vale eran
ma1100r pot.ulae. Clara Pla'ea
1'50, ni;, a tres amarle, ne
ftin ,a0 selecta. PI (^ , gra/113 de larda
i ni!: La panfornirna Pobre Ple-

eral!, per la TROIJPE CARROIVELL
1 lee airamon, The lensto Mere-

tina (debut): Sculptures •alventas
n nu artifslie Jack Mana I lee sevea 4 Jazz Girl'e: Lee °cap; La
prosees Balata amb JP: seees 1r.-

,

11r.rure5 ierregal; ses 1 cl

Si
O

Ilpr,

Peed enstnestrad l ültmi dle del
Ballet Sascha Morgowa.

Avui, dimarts,
Fasta del TreSall
Tarda, a les cinc,
en funció extraordinaria
l'opereta en tres actas del

mestre

Et

HUESITO
LA

CODTE

DE iElISILLES

VERITABLE TRIOMF

d'aquesta companylal
Nit, a les deu,
L'OBRA DEL DIA

—4—
TEATRE NOU
C,,,rnpanyin ele sarsuela de
FREDERIC CAJ3ALLE
Dijous, 3 de raa j ;-: de (023
Grandiosas funciona

Tarda, a les 4'30
EL GAGO PAIMERO i
LA MONTERIA
N n t. a les 9.ii5

Grans progritinits. Projr• cde notables pel.lfettles
Les COIOSSSIS ittraceicim,

Mill aviat, La caneó do la Ram-

bla.

. Grau earl (i r, la bella Canear:Pa
El fil Clii crin artista

eANTPERE I URGES

correspondre a la
simpatia i ale aplaudiment
amb qué eón acollits ala artistets

la geni:t1 artista

SALUT RUIZ
Danta, dirdeci-cs, debut deis
acróbatas cómics Cree. dEd.

A‘111. almorta. Pasta 40 Traban;
lado 8 Ira 4. Vermut e.,pema! a

d'inmodestia, e sí un

im

i

04444114+114.41.64444.11. 144.0

excentries

RAMPER

AettlIMir clo CASALS

EXIT Le trz2bdis de Popl,.....De•
Ci almerrra . tarda, Vos14 sera
alt j tole, Ira bili. L'L•
mora!
xiT r‘ S La tragedia do Popl.

esforç per

MORENO
L'as dais

l'Oreara ltftilu.

prora de; retan,. Entrada t limera
e Ner. 5 Obref-a m'ira , El cara
Sal atol I ‚mata roes mesa, 0:11,
a lea dru. Quin cassment: el gran

tres actea i guarra quadros. del
s'oribe Joriquirri Direrda, pregant al públic qua no conelderi

CP.RN.ELITA 65VIL1.A

almeriense Ce

en vermut popular, el drama en

LOS ULTIMOS ROSALES
Es despatxa a compladuria

Arerereemffleffleeeffleereffle

efeeeeeeffleee.H.e+4*.eie-e-e-144

Wood.

—

Diumenge, 6 de maig, a les
opereta bufa, en tres actea,
del meses Ciilbert

•eemeft+eete~~rer

del matt Ultint tiontert popular
per l'Orfeó Gracienc. Estrena de
La fama de l'Alb',-o, d'En Merara, i Flinute Calca& de l'Apeles

Mestres.

KU RSAA3
ArtisTOZRATIC 84L0
r-a ,..et; cc i r L.:,tz• aTOORwa

fuer:.

Testre Victb'la
Toles les mis. ; . . , Nii v.triiat,
10
la grandiosa

nov;stit

Barcelona! Tete.

iir e tant

i

el

4

I .4We iorrut

pe;•

ZOAME NICRLIISU.S
- p e•• nn1 dr 1 ennuent art:sla 1 111i
fi

LA DAMA DE
7

1. AS CAMELIAS

nAttry, 10

1-1.

s 'AILT1iNs) 1 ALL', SeeilMO,'A

4.1.-~e->teee4444+444.444*,
Fse-e-x>›,a.tlee.544-64444+444.4.44

--•----

per Tana Lturd. Empar SouS ,
Frederic Cabille Rafe! Dia.--

‘2rial

1 CINEMA NOU

N i, Una dona, L'orador deis
boecos, Lleons dIssecats, El Bit!
frag, Defensar-se o morir,
A

(rairial ts' • r üd-

COLISEU DE VARIETATS

caropanyia de tOdeVII I graos

dedica( a treta la

Te2.treg Trinmç

popular Nanda ei seu 'reoder, Aeelf (ialiteran.

Els celebres ginmastes
[VIROLAS Aril

dn,
'inc

enterrament • Para. __Derna P n 07
gr
.,In13 MIME Garnatada, • I deSCWdat aran crearte mi wiLuax s.
HAIST.

Nit. a les deu, popular

+1444~+~~«~tlearz.44

Gran Teatre Espanyol

classe obrera de Barcelona. Al
públlo.—Dp aitjant l'empresa
direeei6 d'aquest teatre corre s .
pondre al cariny0 que li 4erno9Iren, ha organItzat per a aun,

(Jets/ . del gran !Sastre D. Al'.
.311IFFTNI: Amor as carien peeeto•
as ( omedia . per ELNE
boa: Tomat.l, Mocito 1- si na la
Pena), cractealif,v, Sarta
Bernm, dt , an la Intlentsat I II ecu

EI marques de Chl-Lung

Ja seo aquI (Nand •z)
seg
onii rant tle O u t t.l s gran

Teatre Victòria
Direrri6, F. Vallen, y P. Vidal
i mesfres Blai i Conty.
quarts

r

cinc, matinée popular

Tana Lluró, Empur Saus,
Frederic liaballe i Roía)
Diaz

Avui. dimarts, dcbut de SA- .
LUT RUIZ. Cotniat. ee RAM- t
PER. Tarda, a dos guarts de
cinc i itit, a les den,
f

remo ',

Nntahl, existe;
trió l'Cl•
n IENT'. Ass , diMarls , eall sotoHM: Flor d'amor ,Artlates As:4%.

Avui, dimarts, tarda, a les

rint *Gui•rre,rn.

—4-

Treball. Vermut popular, a dos

Saló Catalunya

Csmcanyla de comedia
GWELL - TUDELA - AS*
QUEMO - CORTES
(Telefon 4134 A)

LA HUERTA
L'biit, de l'any deis senyors
Jose p
Martin i Ja-

444441.44.4444444~4.40.

1 de maig de 192:3. Fasta del

e9+••~9++.44~44+9444):

irdifP fll11031

MANCLITA "LA PEQUE"
LA ALEGRIA DE

1- A MONTERIA
1 Quartet (1 1 W eSlrenä 'obra

CINEM ES-

—

Teatre Còmic

n

me,e v.
,1.ee
ineeAfe. Ratributndt El desbe r
, !se
anima; La earlsOrete de-.
, r •,11,7 O g onil 1 ÚltIrt1
La
etur . firmgrr, I -e 1

7,4eX4-1YeeseeeZ4'etiaXeS.t.s-t-:

fea .,re are10 'ir
Tourods de je cor,panyia cdrsdea
dol teatro Pot •3110130 . do Macond.Z.

7

F1 .1.030 A,àco,

1

Elan, Muro

Preu, popul;,7s: larS. bu..aca.
t ' 50 pebertvs. Nit. 3 pte,,.. ANui,
dimano. Maüana de sal. La fermasa comiclia argentina, en tres
3ti Mole rst ‘i roce.
Eilt ex`Sil. a les deu.
tratrdisari de la enmedia
mama en tres actea adaptado a
l'escena espanyola per A. F. Le-

pina,

AGAPITO SE DIVIERTE
Dama, dimceres. tarda. nimio'
pila se divicrir.—Nit. benefici de

Francesc Alarz6n. Eatrena de la
comedia Fe, ieñor dir !rae.

e

4 ,', salita se: Veten
Gui.at. carona.

DUOUN. 2.5/1'7,11e7

Ete pee!tls del Yukon ,lar
epirehts ,. Et peen i del pros ,r
teditare•need a;a proJes del sa)
cPaltres.

ille+44.044.444+044444+1~

›,,,e+~.4,c4444,444404,44«+
tiran Teatre Comtal
Grlr, Cinema tinhemia
Asan, dimarts. tarda i

nit, oro- e

gramcs estraerdirtarts. — Grana

exit: La pel.lizula d'interessant
aricalta t .E7 ter de Texas: .Ja
f)rmeta comida Semtra mole,
meni ; el cittedramt El erial d'Afr,t1 i ala emocionants Miras Fciatimt i El rnisieri di doct or
Wado, pci clebrc artista iaTernii

Sessue Hayakawa.
14.0.44.0.0.4+44ebeebee0

le,

de maig de

1923

LA PUBLICITAT

a V.!:

A

leXaMmeemmiamnBINIIMI

Extenses colleccion9 en sedes. ¡Jafantasies de.cotó preus sense
competència
El més exitgent de la moda ho trobareu en aquesta casa
PREU FIX
Te3.¡Hon, A 3678

nes

per a

Novetats

Senyora

II
•

Ronda de Sant Pere, 5

marap,aaBaraaalsmesaateraaaarasazaalf•II

naArgentinaF.xceisior
2 La catästrofe del %lomlsteriós doctor Wang,
pd,Cor de Texas, Sernpro

e0+44+~eereee»

Nace Cine
001,1 latte:1 DE da 00A
" rs , oIF.5 SFITCTF.S.
tztrrld i

ques.—AN'Lli, tres formidables
debute, 3. Asuresa Partner, Ramaneta RovIra, Carolina de la
Riva. ---Ave, .10 l'una de ia eta
a k' s•
do /a mal inada. La Oran
gansada. Eslupenda testa a la
pla( , a; originals obsequis. Entrada amb eunsurnaeiti. Tardes
fejpi•r.. , 1 pesseta; nit, cadires
lalerak. 2 pessercs. Solreeles
rol-flirts a ti possetes. La mine r
cuina de Barcelona.

pcl.'irule;
Tc.ras:

.

t '

mica per

1 r1 SO/. 6.

a

i p t
,
, de a e eroilo-

de la

t.:ir/lo:a

progrztnC.

1 li" • 1 5"

•04,14.C4

C ONCERT S

Ten t re (1 ,1 Licett

AGENCIA

Po ne

de rtialg
f e i-:.1 1

Cantera

i

D .ne

au

aniversari

1-

Casals

praiiista
(>1E1' cLisr.L.S
:• n
yr,
•
.•1 fp n a1
• rEstrena de 11
!mata
(.1 do Juli
Carrt.ta;
beHis-m,
Quintet de Schubert
,

SAINET,

per a
; pLinen .
i-,er

(EI es selecte .,,A9--':
p

GARATCE ElICTRIC

Pera
primavera-istiu
. Al! pi2113 AS

MOYA 6r8 (ARIBAll Y DIAGONAL)

Preu fix 71)
3 RONDA
?RE.)

Offlypem..e»MillIM-;n

•BIBBBEIRS•EROW31111I•5OESOB5BAIS52M

ave

N

.p ipastes mx.pri , S p en'
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1 . • HP, ami , I tnel;..ne
,;nre,
n111,3.
\mis.. am.

HISPANO

L====

GRANDIOSA

Para casos tales, nada corno la

EXPOSICIO

•

que en forma apropiada, reúna el antiséptico y el recenst.tuyente más
poderosos, la Creosota y el Clorhidrofosfato de Cal.
Constituye el remedio soberano contra los CATARROS, las
BRONQUITIS crónicas, la GRIPE, el RAQUITISMO y la
ESCRÓFULA. Aumesta el apetito y las fuerzas, agota
las secreciones y previc:le la

aciln 1.'
Les persrines
per les .1(.:1.i•acitie:.1.3
,ssrtr-h,.
Hey n auncrii
IrOnie
Pasear a

DR. GALLEGO
n,,,,,„ .
n

r N1411/

nwrn

p

Unir

3.

crl

rrarr.niCn
f r,j1a-

Barreis de pi!

4

-li flrP.O
;

DJ

Jet ...11/rn
a I 1 de O a S nit.

.1reg.21.

111 Circol

" paja

d

INSECTICID'%

vARADELL

Aleiandre Ribú
\V,. - p ia Cara. i riere;.
d e l ves', nel R. C.
:tira

des [I'

Al minuto.Caja.th
Asalto-28 Farmacia

' S IC-H A

'

LLS

CONCERT

12

Ferreteria LA BARCELONESA

LIQUIDAC.A0

n 3 2 12 A El
-

buni-

PROCEDEN C11
.1:%1EltIC.‘NA
Caer). 112.
xanfr:1 nc.ger de E:
di 1 a 2 aaarts
Apartal do C,.sre.i. (;e2

'90

Hospital,

I

Pies.

models per a la

da seguretat desde 1850 ptes.
1 P ria de cuma de toles menes. Gran as-

Panys

present temporada

sortif

• 7,

r s 11 reina de les aigiies
D E LA VALL DE -SANT

'DANIEL

L'eposá:-¡; JOSEP PAGANS Ponent, 22

J. PLANAS, S. en C.
122, - Telefon, 5157 A - BARCELONA

SULFATADORES DE LLAUTÓ I
COURE :IENSOFRADORES : PECES
DE RECAMVI MARCA "BACI-1US"
Demaneu detalls i preus
— :0: —

Rebuts els últims

- Fines
Estroc en
Maquines noves,
la inajor part

ED EN
-

"2=2:

=2:=
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