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Solament una part dels centres catalanistes establerts a
ßarcelon a han organitzat escoles primàries catalanes. Es Barcelcna la població de Catalunya on hi ha un major nombre d'esregides pel llenguatge propi. Tanmateix, trobem una enorme desproporció entre el cens infantil de Barcelona i el nombre
de petits catalans que són ensenyats en el matern idioma. Cal,
pei bon nom de Barcelona, que aviat aparegui ad una espléndida
florid a d'escoles nostres.
La capital de Catalunya acaba de presenciar el nou esclat
Seis sentiments nacionalistes. Una brillantissima votació electoral ha fet veure a tothom la foro numérica i el flam d'entusiasale de l'ideal català illimitat, Peró convé que la victoria sorokaa, que ha ofert un espectacle encoratjador i un exemple de
civisme a tata eis patriotas catalans, sigui reforçada per la creaCid d'institucions nacionalitzadores, que formin l'arre/ profunda
gel nostre
Dèiem setmanes enrera que un centre vol una escola. Quan
tm grup de catalanistes es constitueix en entitat i té el SRI
casal, ha de procurar tot seguit la creació d'una escola catalana
que porti la bona saba nacional a les generacions que puger..
Avui tenim la satisfacció de declarar que gairebé tots els cett-e
tres d'Acció Catalana recentment fundats treballen en la feina
d'estable escoles catalanes i que no es trigarä gaire a celebrar
inauguració de la primera escola creada.
Som de parer que la inauguració de les escales catalanes
ue vagin creant-se ha de revestir una cordial solemnitat. L'obra
patriótica ha d'abraçar tots els aspectes de la vida social. Les
Imites d'ordre polític no han de distreure'ns gens de la gran obra
escolar, que a Catalunya només està iniciada. Ni havem de fugir, porucs, de les batalles públiques de la democràcia, ni havers
d'oblidar la fecunda tasca que en la quietud quotidiana de les
escales ha de servir de ülid fonament a la victoria de demä.
Quan pariera de nacionalisme integral, volem indicar, no
solament la integritat de l'ideal patriòtic i l'afirmació de la
plena sobirania catalana, sinó també la integritat dels aspectes
diversos de l'obra nacional. Hi ha hagut massa en els catalana
la tendència a veure només zones limitades de l'acció patriótica.
Eis uns han donat a la pol ítica, i sobretot a la política electoral,
una impertancia excessiva i gairebé exclusiva. Els altres s'han
Tedies en la producció literària, o en la investigació científica, o
en la creació artística, sense adonar-se que totes aquestes nobles activitats necessiten l'enquadrament d'una ampla acció nacional.
No serem nosaltres dels qui, seguint un tarannà perniciós,
malparlen de l'aula política. Els qui s'allunyen de la política allegant les seres impureses, ajuden a l'obra anàrquica. Havem
de fer política, tot ennoblint-la. La política es la bastida de con;unt que g esté totes les activitats del poble. Una nació que no
flgui una política está destinada a caure i a morir, per riques
ese siguin les seres manifestacions espirituals i materials.
Política, si. Però política noble. 1 al costat de la política han
i florir tetes /es altres activitats de la resurrecció nacional. Els
seteixos ciutadans que fan eleccions han de fer escoles. La e/neo:len/a es un concepte integral, i el bon Mutada ha de servir
tts els aspectes la causa de la Ilibertat de la pätria.
••••
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SUGGERINT (IN CANVI
He llegit en un diari que entre eis
Iota cscaducers aparcguts en una Clect'O de compromissaris per a l'eludo
sir senadora de la "provincia" de Guiüscoa havia aigua vot per Abd-elRnin algun vot por al Raisuni.
l:aturaiment, aquesta noticia ha fet
elixer un comentad indignas. Els dra
sólo els diaris dcl món-lt
ese s'indignen mes sovint i fati jet.
tón el s que Cenen mis modus per a

isttignar-se. Ara, el que passa es que
Sempre s'indignen per COaCs que a nos-

altres no ens arrabio motius
nació.
La nieva tesi és que Abd-el-Krim
U el Raisuni, per al cima& espanyol,
hin uns comprornissaris tan bons alro-cys cera ia majeria deis que fosen
(bits diumenge.
Mes: A jte de qualsevol ciutatia
e, bona fe. Atxt-cl e Krim 1 el Rateen' pride:t, emb tanto de Ñon e=
teelts diputats i motu zenadors, eeure
e r els escena del Parlament d'Espai, si DO la5 sup greu, en el Uf:5
•
555ni a dels ministra.
Les diferincies dc raça eón pritites,
social mines. Aixi cris tio declaren
tau els manteuedors dcl lema "Unper a Espanya". Les diftréntica
d'idioma, por be quo notables, hast
estas superades un cop quan ella van
tenir a la Penineula, i res s'oposa a
5 5 e. si tornen a venir, tornin a ésscr
superados. Les diferències de 1-eligió,
ami, la reforma de l'ar e s:le zr, que
Impocarh d'aquí a noca dies el consee,funt Melquiades Ala-oreo, no seres
inconvenient...

Resten, raturalment, dificultats d'osdre patridtic o sentimental' Em dime:

E! Raeuni i Abd-el-Krim fan la pie,
n a Espanya; co espanyol no pot dore:e les el se-1 SUIragi.
Per & Si tts hi fixen, a Esp.:mea, tant
eran ells. li fan la guitza els mlnistres,
SS dirxats i es senadora—per no ei4 ' c ingú mis. I d'altra banda,
ti Raistud i Abd-cl-Krim s6n els
mtnp lemonas indispensables de l'actual
crtar itmeiti cap:nivela. Madrid explica Alh ucemas I Alhucemas explica
Madom,
Nei cal. dones, esverar-se ni indig•
aar - se si signos humeristes insinuen
po ssible. tanvj de prehems: és a
fíe que els senyors de Madrid sea
N' a a Alhucemas i ets d'Alhucema
AI truin a Madrid.
.Le s ituaci4, *apee daquest canés ygur que se eleatjeraria.
Pan..tie un hem gens%
Menear

millora

una

Carlee 8.1.4ealla

DIMISSIONS INEVITABLES
L'òrgan regionalista traba que sédi
inevitables les ditWssions de dos governadors eiviis: el senyor Karentós
i el scnycr baje.
-Veratnent, si no Al inevitables, do
Saurier: d'észer.
Can: tambj Sauna d'i.rter inevitable
la dirnissió del secretad general de la
Diga, En l'erran Agull6.
La tosa més ca aquests afers,
seria que les dintissions inevitables fasSin, al capevall, evitad
Pera si es pot evitar Bit]
no podrd evitar-se Tia el poble de Catalmiya saproa Iota la veri!at del pacte
d: Sano. 1 fino ara notnis en se una
pare.
Quedesr a respectativa.
MITING A SANT SADUEN1 DE NOIA
Avni In liana un initiag a Sad Su¿ami de Noia, a dirrec dels senyars
Lins Companys, 3!areeli Domingo i
de rez-diputat per apea diarios: i d:putas de la Mancontunitat, En Joan
Casanovas.

frEll Nicolau
Donna amb veriLable satisfacció la noca d'haver entrat el
nostre caris,sim mute Nicolau
d'Olwer en un período de franca
minora de les ferides que re/ni
de la malicia espanyola. Li han
csiat treta els punta da sutura
que li foren donats a la ferida
del 'lavi superior i tot fa esperar que el podrem veure molt
avia 1 completament restablert.
Als moltissirns: .amics que
elan inearessat per la Salut
d'En Nicolau els donem aneo
joia aquesta nava i els agrairn
l'atenció mostrada pel noetre
illustre compense,
DE MALLORCA

De Mallorca ens comuniquen
l'estupor i la indignació proeluits :entre els nombrosos amics
d'En N'estime d'Olwer en arribar-los la noticia del sagnant
atropell.
En Joan Alcover ha escrit intaressant-se vivament per l'estat del ferlt.
11,qr
NOSTRA PARU

Diumenge passat es reuní el
Consell directiu de Nostrrt Parla, prenent-se entre anees
acoras el de fer constar en acta el sentiment de renten pels
atropells comesos per la poli-:
cia fermt ciutadans pacifica i
d a sarmats bo i insultant la Ilengua catalana, visitar l'illustre
president de Nostra Parla, senyor Nicolau d'Ola-ate per expressar-li aquest sentiment i
saludar-lo i desmentir el rumor, sens dubte nascut d'una
informació falsa publicada per
un periedie castelle, de que el
drap barrat que fou arrabassat
de la Elige esteva dipositat a
les oficinas du Nostra Parla.
Complimentant un dels acorde
presos, els senyors Pascual,
Massot i Llorens, Negre-Balet
i Esmandia .anaren a visitar el
senyor Nicniau d'Olwer davant
del qual protestaran de l'atemptat de que huela estat objecte i
feren vote per tal que el seu
restabliment tos ben rete&
Entre els nombrosos arietes
que han passat en aquests Marrare dies pel domicili d'En leie
colau d'Olwer, esmentem:
Sent-ors Lluis Guarro, Martí
Matons, Lluis Massot, doctor
Bellido, Canal, Josep Vidal de
Llobatera, Carbó, Masferrer,

EIS
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doctor e'ellre, J. M. de Sagarra,
Revira i Virgili, doctor Cervera,
Barbes-, Pompau Fahra, Costa,
Borrs,
e ' Carpe efartinell, Trie
go, Givanel, Suärez, Xavier No.
gues, president de "Lee Arts 1
els Artistas"; Trederie Deseche
P. Miguel d'Esplugues, Rogent, ra.
'Peris quan les coses es coPalau. Jaume Llongueras, Guimeneen de complicar, quan ja
Ilem Tortaza, a!celde de Palma no
sabene on eón els austriacs
de Mallorca; Pera Mir, Do i
pruesians, ni que fan uns
Single, senyora Kam, Joaquim ni els
ni pitees, apareix en Iletres
de Beide; August Argimon, de grosses el tito': "Els prussians
Caldetes; doctor Vives, de Salt; ataquen!.." El palie fa una
doctor Dassedas, Joaquim Tor-, OVaCió formidable a les colum•
rent, Dentellee Carles, Rossell i nes de soldats prussians, els
e r int, Martí Esteve, Fàbregas, quals, entre parèntesi, san gent
Pomerol; Jovantut Nacionalis- (In la famosa organitzaciú Rosta de la Barceloncta; atirantes bach (me segurament aprofit ads inscola de Biblioteceries, rete l'esquió per exercilar-se en
alumnos deis Estudie. Normals; la tedien.
Aquest titol: "Eis prusslans
Associació Catalana d'Estudiants, Pittria Lliure; senyor n temen !...", anda les censeVilaró i Guillem, pel Centre Ca- gemas ovaciona, apanete cada
tete do l'Havena; senyor Ruiz cine minuls. Id ha una censuA Alemanya
Caetelle; doctor Mira i doctor
ra per a les pelflicules. Si oo fos
Ti ins, par l'Institut d'Orieeta- censor prohibiria aquesta
Converses fil o- cid Professional; Agruparle"
lic.ule per rieras de patriotismo.
¿'alumnes i ex-alumnes de l'Es- L'efeete que aquesta pe1.11cola
lògiqu es
cola municipal d'Arts del Disha fe t a l'estranger encale d'Atricte VIII.
lomanya ea pot deduir del fet
"fi ha que haver vist en qualque
Denles han remes comunica- que a Brusel.les es representacoas:O..." "1 quan boas es troba frota done el Centre Catete de Sabava per a provee que sempre
a un públic..."
dell i la Delegació comarcal existia a Alemnya l'esperit de
Hou's sei Mies mostees tipiques del d'Aula Catalana, de Ripoll.
191 t. Otiant a l'estranger neu'
catali deis ¡matra dies: al cossat d'un
ira', si no s'adhereix al paren
arcaissre degut al &sis; d'escriure
e.els belgues, el fa somrlure
en un catadi acusas, hi apareix un
veure en aquest patriotisme ale•
castellanisme que sembla impcssible
MOBELS PLAGIAN
mane el punt de referencia del
que hagi pogut passar inapercebut a
qual sten les canees debe seus
l'autor.
date.
Ilalaguanyat, realment, el treball
Res no ala de salvar de la crisi.
l'interessant forn saber
Cercar unta arcaica per rcomplaqar da
Ara scinbla definitivament provat que 5D1P
corrents, si el mot arcaic ha de venir
les modela r cIa models, tan abundants quin efecto tare a Viena aqueäfa pel.lienta. Si seran tan ben
a figurar al costas d'una frase o lo- a Paria, estan cit crisi.
rebuts com a Berlín els titols
curó to'a castellana, produint ami
Les circumstàncies econòmiques són, que diem: "Els prussians atatm etecte encara mis lamentable. I naturalment, les responsables de la dessovint, COrti s'eselevé en el primer dels sparicló del: nobles anciano, de:5 nens quenl..." Car els prusslans ataquen els austriacs. I d'entre
dos pe.ssa . ges transcrits, l'are:jame is
de bucles d'or, de les clanes amb pucompletamon innecessari, puix que el r at de donzella i de les velis arnb tots ele enernics de Frederic II
mot corrent es ben catalä. Afgaiia oca- un cap pla de casado . , rohen estacio- i«511 els austriacs els que la pelsia estada tan bi com qualque oca- nar-se abs encontorns de la fina Pi, licula fa quedar malament amb
especial prodilecci6.
sid; males poseer. En el passatge en
gane.
SI tots emitiste efectes eón
en:latió el que calla era, ne cercar un
Lis tuba de color costea una fortu- compensats per la manifestamot per substituir cl met corrent alna. Els taller!, si se'n friesen, sellen d d'entusiasme que hi ha cada
guna, que perfecte, sinó evitar el
castellanisme formidable que Es la preus fabulosos. Els pobres amistes no nit al cine en es represente la
poden, de mes a més, tenis Ilargues pel.licula, es cosa mes que dubconstrucció la ha que liaren.
ansiosa de modo!.
tosa.
Aquesta construcció is, certament,
POLIKUIXKA. — Aquesta
La sort Es que la majoria deis asun deis pitjors eastelianismes del caesto de les naves gcneracians s'a- la primera pel.tfoula boIxevie.
tau i actual. L'ultrapassa, però, com a
dolerle el fiord • del segon passatge. llunyen a gran !T'oteas de la imitació El text es el famós Tolstoi. Es
pinematbrzraf
feprosenta
P. rabea de la natura.
91.0
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mes elegant de Berlin. (Això no
El conegut personatge que ha d'estranyar a Muge; és saels anglesus anomenen "the but que Redel( es rebut per la
man in the street" es preocupa millor societat berlinesa. En
a Berlín de, moltes coses abans general, aquí on mes simpaties
que de la ltnilf. t SegODS Irrt clas- es te per Resala es en els cereles de dreta.) Gran exit entre
se a que pertany es preoetipa
de les curses de cavalls, de les la selecció intehlectual berlicurses d'automtralls a l'Estadi, mesa. No hi ha cap dubte que
do l'aparició de la nova gran en aquest exit intervenen moactriu Elisabeth Bergner, o de ments política . Rússia es la carles peLlicules de Charlot, que ta més important que Alemanya
ara estan aqui a Portee del dia. pot lugar ara coas ara internaCorrespondrà, doce, perfecta- cionalment. Una bona rabuda a
una peleicula russa equival a
ment a la disposició d'änirn
Berlín que mentre esperem el les bones rebudes organitzades
contingut de la nova nota del abano de la guerra als reis o
Govern alemany fem un Iletiger als ministres quan aliaren als
examen sobre els darrers gratis paises aliats fermanea de fiesdeveniments einematogretics. delitat politice.
Sembla que la pel.lfcula
Sobretot tenint present que un
delle ha donat lloc a tinta de fet en el termas de mis gran
les mes formidables manifes- pernelitat a Rússia. Els artistes
tacions patriòtiques. Alemanya havien de caminar 7 o 8 quitesembla haver-se posat sota metres cada dia per anee al iloc
l'advocació de Frederic II. Un on es tela. Els interiors eren al
teatre anuncia un drama, un pit de l'hivern sense calefacc16.
altre una opereta, una edito- Els actora sovint no podien
rial publica una novel.la; es fan menjar mes quo un plat de seun nombre extraordineri de ra craigua. En fi, un quadro ter
filme. Tot te per objecte la Sr i- releí le.
Malgrat tres aquests naoda de Frederic
L'exit mes autèntic i mes po- ments que podrien fer pensar
pular ha estat la peelicula ti- en un exit de propaganda. la
tulada "Fridericus Ilex/e . Per pelelcula és exceleent. No es
aquesta obra hom Compta amb proposa pas cap revolució en el
un actor d'una semblança amb film. Els mètodes adn els an'
Frederic II tan notable, que tics. Pere es remarcable la naEle constitult una societat soe turalitat amb que els actors en
Ca el seu nom, per explotar-la. general es posen davant de
aquesta película s'estrena- l'objectiu que fa pensar que la
ren, fa temps, les dues prime- pellIcula no es feta per profesres parte. Darrerament s'han sionals, ii ha mornents que diestrenat la tercera i la quema, rieu que l'objectiu ha sorprés
Les duce primeres parte dona- una familia russa o una escena
ren 1Ioc a protestes deis s'actea i popular en totaAlur montalistes, per la tendencia mani- neitat.
'Un moment hi ha, pera, entre
festament militarista del film.
Do quina mena de pel.lieula es tots impressionant: el momeet
en donare idea la següent os- de penjar-se Pancera: Frederic Guillem I pasea kuixeca este dalt d'una cadira,
revista a les seves trepes. Els amb la corda al coll, de cara ele
famosos "lange Kerle", les tro- espectadors. En Ilenearse, apapes prussianee nanatrlades, es- rede el rostro sol a la tela. El
tan immábals davant del rei. rastre s'acosta violentament als
'fot de sobte la peLlicula no us espectadora fina que els trets
daba veure res mas que les es tornen imprecisos i s'acacarnes deis soldats. L'arques- ten per perdre. L'actor Mosktra, que toca y a una música Cin, aquesta eetrella que sensqualseeot en temps de vals, 1 bla que ha aparegut a la Ressenterromp i comerme de tocar sin deis soviets , es ma n ifes ta e„
una mana. I entremig de lea el cure de la pel.lic qala com un
actor excellent.
ovaciono del públic
les cantes deis soldats efectuen
De tot alee s'ocupa el palie
aquetl famós pas de parada
que era la glòria de l'alemany de Berlín l'any de gràcia de
1923, montee la població de la
d'abans-guerra.
La darrera part de la pel.lí- Rhur (segons assegura l'Agencula este dedicada a la bata- cia Wolf) sofreix heroicament
lla de Leuthen. Ido menys de • las penalitats de l'ocupació esmitja hora do combat damunt trangera.
:loan Orexelle
de la tela. Els episodis i el curs
de la batalla resulten bastant
Berlín, Abril 1923.
confosos, i no cree quo cap espectador dels milers que l'han
vista n'hagi tret una idea cla
FrIderloUt Plex

LES LLETRES

El senyor A. Eselasans ha pu-. hi surten, cona estrellita, el«,
blicat a "La Revista" un llarg noms ele les viles, dele rius i de
anide de nou pägines. Es titu- les muntanyes. Aquesta noma no
la "E/ secret d'una tarda de diu- !Sin estranys a les passions deis
memo", i comenta, mes que protagonistee. Ili ha una coires, la lisien de J. M. López Pi- rentia de tradició que uñere els
ase i el seu 'libre "Leo enyo- una i els alees, Ele hornee fan
manees del mira". El senyor Es- olor de terra i la terra, humanitclasans proclama a López Picó zada, esdevé sovint, no ornament
"el mes ciar del poetes catalana eseenogriefic, sind personatge
d'avui". Abans i després, pera, apassionat.
l'articulista remou vells temes: CONTRA LA POEMA
clasicisme i romanticisme, Pee'
NEUROTICA
sia aristocràtica i poesia popuNo cal dir que la poesia poter, claretes i foscor. El senyor
Esclasans es, no cal dir-ho, ten- pular no 619 un model absolut.
denciosnment aristocràtic. in- Hem de "tractar" amb el poble,
tellectualista. TI un gran mens- sense entregarnos. El poeta
preu per elle que en ternps de ha d'especular damunt le ¡mal-,
l'Ors se'n deia el "filistf" i que gemia i la simplicitat popular,
ara el sonsear Esclasans /lamenta ennoblint-les antb una alenada
d'art. Alza tainhe ala dit
lec tors profane.
Cadasee es malt lliure d'opi- tes vegades, i Caries Riba ens
nar cona vulgui, per absurdes guardare de mentir.
D'aquesta alenada personal
que semblin les seves opinions.
Totes les coses que el senyor en surt, al cap i a la fi, tota poeEsclasans diu d'En López Picó, sia. Tant li fa quo sigui clasla seva exacerbació ¿loma au- sida com romentica, tant li fa
tolidacte, les seves excitacions que s'acosti al poble com no.
a la neurosi, són parcialment Nosaltres creiem, però, que
inustes. Tenen, però, un vivís- avui, a Catalunya, serä salvador
sim interes: el senyor Recia' un contacte amb la poesia posalte veu la poesia, la vida i el pelar. El senyor Eselasans no
món d'una manera original, i te ho creu, perque ell voldria uns
la sinceritat de dir-ho. Creu que pactes savis, que arribessin, de
Ma terna i el paisatge no són tan de meditar, "fins al cansares mes quo eseenografia ment, fins a la malaltia, fina a
ho diu. Se sent incapaç d'emo- la neurosi, uns més tralla de la
cid davant el mar i 9a munta- neurosi". Contra aquests poenya. I ho confessa- Un borne sln- tes. contra una poesía enearceser i valent sota itseiasans rada, retorçada, manilla, buida
es, a hores d'ara, entre nosal- de tantes complicacions, nos nitres proposem, com un rastres, una treballa.
pir, escoltar les velles tonades
LA TERRA I EL PAISATGE
i cercar en el paisatge que lee
Voldriem fer notar,
aguanta un sentit de tradició i
davant el vehernentíssim article
del senyor Esclasans, com el de beutat.
Temiss Oarede
moviment o la tendencia poetice que a Gatalutlya domaste .......-**,*••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
"trastes amh el poble" no as
SeSS
una tendencia berbara o banal. Els gomas COgel eh uniste:
Quantes vegades s'ha dit que el
poeta no ha de reconstruir, a
triamos
tall d'arqueòleg, la caneó papellar, ans agafarne els elements
Paria, 9.—Tota l'organització
que II pleguin per fer mes viva
la seva inspirase' b Eta "tractes comunista, considerada pela
scus
maneigs
com constituint
amb el poble" poden i tot tapir un
atemptat
contra
la segure
un sentit aristocretic.
tat de l'Estat, va a esser judiEs endebades
Esclahns
acordi que
que el
la senyor
terna i•cada per l'Alt Tribunal. Els expediente de eme assumptes fins
el
sónmes
escenografia.
ara instruits pel jutge M. Jouse
.
Són paisatge
alguna cosa
En les
i enselin sotmeso sa l'Alta Assemherbes del nostres camins
les cales de les nostres costes blea el dia 24 de l'actual. ac,
tuant. de fiscal 31. Theodore
hi
sentim
divina
que bategar
els (Matauna
ale. mita
La terLescouve. Els esmentats espe1.—El
re i cl paisatge no san esceno- dients són eks segitents:
es a dir, la proEssen,l'ocupació
viatge acontra
gratia, sinó tradicid. Aquesta paganda
fran
tradició feia germans el poeta i cesa a la
En
aquest
Ruhr.
el pi. Ei senyor Eselasans
no pot sumpte s'acusa ale senyors Cacomprendre
aquesta
germandat, chin, dimitid. comunista; Morras
perque els seus
ulls d'autodidacte, avesats a l'estudi, no poden rnous.eau, secretar de la Con-i
federació general del Treball
fruir del mar ni de la munta
uns quants oomunistes mes,
Lari
d'i
'horda
d'atemptat contra la seguretat
—
aya. LA POESIA POPULAR
s
interior de l'Estat.
Els tractes ami) 'el poble voe
Parfs, 9.—A la Cambra del&
diputat alemany per
Diputats tindrà lloc avui la dls. len dir, de l'una banda, l'exprer
Turingia, liollein, detingut a
ia
de
la
terna
cussió del projecte de llei esta- s ió !frica del se p
la sortida d'un miting, 50 l'ablint l'horari d'estiu.—Ilavres.
i de la raça. I de l'altre banda, cusa de provocació a delictes
cercar en el tresor do la riostra contra la seguretat de l'Estat.
poesia tradicional una enceles Li ha estat denegada la 'libere
contra Pasecement, la confusee, tat provisional.
la banalitat 1 la pedanteria on Per ellim, s'acusa al gerent
Eis sableas eligieses YiS11811
rornençava a cause la Meca ea- de "L'Ilumanitó", el secretar;
talana d'avine En la caneó po- de les Joventuts comunistes i
mol el Yitici
pular Id lrobaran els nostres a alces processats, que són en
total 34, de provocació en arRoma, 9.—Aquest mate els podes exemples do simplicitat,
contens' ietes i discursos als militars a
reis d'Anglaterra han realitzat de fresca imatgeria, de
calicó popular la desobediencia.—Radio.
la seva visita oficial al aVtieä. cid, de ~id. La
obscuritats transAl pati de Sant Dames am piquet no es perd en
tampoc en pro'
guezdies älliaSOS rendí Ire- cendentals, per) de
panela . Li
fusione inútils
nora,
de Vare La situació a Europa
Els reis foren rebuts amb el falta rientes l'afinarnent
La
complicat cerirnonial que per el toe do greda do l'artífex.
poesia
tradicional
que
el
poble La nota anglesa, que s'havia dit
aquests casos te el Vaticà. El
estat tramase al
Papa esperava ele reis al saló conserva a través dels anys es que havla la
com una selva espessa i venia s'o y ere alemany, no este encadel pela tron.
on la nostra poesia d'ara pot ra acabada de redactar. Amb tot,
L'entrevista deis reis
Sir Btanley Baldwln, que durant
glaterra i el Papa dure trenes Per passejades sanitoses.
HUMANITAT. ESDENOORAPIA l'ebeincla de Donar Lag el
m inuts.—Radice
Agafeu algunes de les Iletres aubtltuelx en la presidencia, ha
' teere—'—"--"•
mes significativos del cançoner declarar. ala Comuna que hauria
França Irapopular. Tot es drama, passió hu eatat preferible per
manitat. El paisatge, (luan sute, metro la sosa nota de °emú
tes marees perturbarle:
sembla, realment, una fugaç es- aoord amb ele altres aneto, I
La costa solana per Lord Curen ha dlt a la Cambra
Londres, 9.—Comuniquen de cenografia.
dele horda que mal hacia aproGibraltar al "Daily Express" on puja ot nuvi, l'arbre sota el vat Anglaterra .l'empresonsque s'ha produit una anomalia qual dorn la gentil pastorella, ment I espule16 de funcionarle
el
en el curs de les marees. Ahir les muntanyes del Canig6,
alemany a la Ruhr.
el maif la marea alta eslava ritt on Caterina renta la bugaun
prim
decorat.
passen
com
da
anunciada per a les set, però a
sea passions hu•
les sis el nivell de la mar puje Tot el demes
de sable i (testares batee repida- mattes; els hornea i les dones es La tIvantor que hacia deaaparement. Tambe s'anticipe l'hora moteen amb Ilurs virtuts 1 vicie. gut, ha tornat, dones, tan bon
de la marea luden, ereient-se L'amor, la gelosia, la crudeltat, punt Bonar Law ha estat fora.
"heroisme, l'enyoranea, el crin, Ele eabotatgoe contlnuen a la
atice causat per algun tenetrela bondat i la dolenteria Rhur. Ha eatat volat el pont
Mol SUb1/15114...-Radjo,
do la gent són el tema &era de d'EuakIrchen. Els franoesoa,
la caneó. Es molt possible, pe- perd, no abandonen el rigor. I
re, que al senyor Eselasans, que en un cenerall da guerra ha eesent "vibrar la sera humanitat tat condemnat a mort un tinent
I
Marrec
la
Una
sol
I
aloman),
davant el dolor o la jota" dels
t.
Oxee, no el commogui Ins can..•n••••••*••••n
Washington, 9.—El Govern eó popular. Perquè la terne i el
linee ha acceptat pagar als paisatge, escenografia aparent,
bendita una quantitat en con- t'aneen amb aquella bornes, tre- Angliterra ha trames a Vid sala
eepte do rescat perque alguin molen iota el s'enteje oratge, els la aova anunciada nota. En ella
posafs en Ilibertat els viatgers mou el mateix neguit i el me- dona un termini de deu elles por
contestar satlefaotAelamteL
; segrestats a Linxeng.—Ilavas.
tete ritmo, A la cale popular
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FINANCE
COTITZACIONS DEL DIA 9 DE MAIG DE 1923
BORS1 MATÍ
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Atacante .
Gral+ Metrop

AutOmnIbui .
(censes .
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Anuncis Oficials
COMPANYIA HISPANO-ARIERI-

D'ELECTRICITAT, S. A.

E5 convoca els senyors ac-

eionistes a la Junta General
Ordinària (art. 18-19 dels Estatuts Socials), que es e:Aclarara el dia 30 de maig di corrent
any al domicili social de la
Companyia, Avinguda del Comte
de Peñalver, 24, 2.°, a les dotze
del //latí.
Als efectes de l'article 12 dels
Es!atuts, queden designats els
se g üents Sanes en les quals els
eenyors accionistes hauran
dipositar les seves accions amb
una anticipació mínima de set
dies. contra Iliuramiant d'una
tarjeta (1 • 34SiSiiinCia estesa al
son nom:
Madrid

Bano Central

Bono Urquijo
Barcelona S. A. Arnús-Garf
Bilbao ..... . Banc Biscaia
Brusselles Banque de Bruxelles
Berlín
Deutsche Bank
Francfort ... Deutsche tankLa Filial Francfort s/Sa
Zuric

,
(6.30
eß 20
81 . 50
MY

,.«,
86'25
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89 93
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.
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F
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CAPES

OBLIGACIONS FROGOCARFLS

OBLIGACIONS FERNOCARBILS

AIG111, GAS I ELECTRICITAT
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siderabls al fons de Reserva, es
proposa repartir un dividend
d'II pr 100 net a Les accione.
En 1921 els productes líquids
havien importat 41.647.086 pes estes. El ròssec de ganäncia,
Pessetes 12.859.42520 i el di-,
vidend fou (1,2 9 per 100.

Nffibrd de Camerç i Navegacid

de Barcelona
El senyor president del Con
sell de ministres ha contestat
en els següents termes el telegrama que els representants
de diversos entitats econòmiques Ii dirigiren en visitar el
vaixell "Manuel Arnús": "9residont d e l COn q 011 de ministres
a N'Antoni Mascó, viro-president de la Cambra de Comerç i
Navegació. - Acuso rebut
sen telegrama celebrant els
termes d'entusiasme en els
quals ve redactat i d'optimis-.
me quant a en que de la
tria nacional pot esperar-se.
Prene nota de la seva notició
que strä un delire en mi ajiidar i el saludo afeetuosament".

Credlt Sulsse

Madrid 2 de rnaig de 1923.EL SECRETAR', Miquir Vidal
Guardiola. - EL PRESIDENT
DEL CONSELL D'ADMINISTRA-CR.4 El Marqués de Comillas.

Mercats

S'ha reunit el Con e ell d'AdmiMetració de lä "COMPANYIA
HISPANO-AR1ERICANA D'ELEC
TRICIMAT" i ha aprovat la Memòria Balanc 1 Compte de Ganändes i Pèrdues corresponsal
a l'exercici 1922.
El Balead que arriba a la
suma de Ptes. 416,015.08781,
després de deduir les
amottitzaciems, un ròssec de
tanda de Ptes. 17,489.301'20,
que junt anal) el romanent
l'any anterior, de 427.823'71
pessetes, formen un total de
P . ssetes 17.917.127'91.
Ele productos líquids de l'empresa han pujat a Pessetes
50.91 1.43 132.
Les desposes Gen2rals i impostos, importen 4,350.355'38
'Pessetes; Mis interessos pessetes 13,728.22931, 1 les amortitzacions, 15,193.54243 pessetes.
Del ròssec de tp Snefiri, després de destinar una suma Con-

El mercat d'avui s'ha vist rebsilarment concorregut, cotitzant-se els preus següents:
Avellana en gra primera, de
101 a 10t3 pessetes quintä.
litem Ideal segona, de 100 a
101 pesseles
Ideal en clofolla negreta,
68 pessetes sac de 584 4 0 quilos.
Ideal ídem cornil, a 64 sac de
58100 quilos.
Ametlla mollar, a 62 pessetes
eae de 50400 quilos.
Arnetlla en gra llarguet, de
26 a 27 duros quintà.
Diem fdem Esperança, de 21
a 22 Ideal.
Iderii Ideal cornil, de 19 a 20
dem.
Vi blanc superior, a 9 rals
gran i càrrega.
¡dem ídem corrent, a 75.
Idom negre superior, a 8 1-1.
Itern ídem corren!, a 8.
Mercat rnralmat, amb tendencia a la baixa.

Mercat de Reus

Oli d'oliva, chasco extra, a 32
pessetes els 15 quilos.
Mena ídem primera, a 30.
Idem ídem segona, a 28.
Oli de pinyola groc. de 27 a
28 duros els 115 quilos.
Idem ídem verd, de 25 a 26.
Garrofes, a 730 pessetes els
40 quilos.

Mercat de Balaguer
Ordi, a 1550.
Civada, a 1250.
Faves, a 26'50.
Favons, a 2650.
Morese, a 21.
Veces, a 30.
Mongetes, a 40.
Preus per pessetes els 80 litres.
Blat roig, a 2650 els 55 quilos.
Idern blanc, a 2550 ídem.
Ferina, a 61 els 100.
3Ienudet, a 11 els 35.
Farina primera, a 21 els 60.
Segonet, a O els 30.
Id o rn més ample, a 6 els 23.
Oli extra fruitat, a 2230 els
12 quilos.
Idem de primera bo, a 2150
fdem.
Ideal corrent, a 2030 ídem.
Cànem rama primera blanc,
a 175.
ídem ídem segona, a 130.
Idem Ídem tercera, a 150.
Bri canal primera, a 250.
Idem ídem segona, a 230.
Estopa primera, a 210.

I

berga
Espanya

Manresa

AOIAN1.os

vallad. m taloseed
o<,, t'Arana
man dara
c . Ferros. I Tramvs
Canal Eore

VUlena Alc0.7

astor Cectrit•

55'
/130' , 100'
172501

'e•C)Cfe DEL;4°..-

2572

LIVERPOOL
Tanta anterior .
Obertura . .
Segen telegrama
Tasca . . .

1159

1124

12'41
.1041
1144
1747

Obertura . .
segan telegrama .

anuo./ room.
Crl. Tabars 5 7 t • 224'5012n
F 2.. 198
C. Tra g atlantlea O 100'
P 1 03'
Canal Urteil
1350

16.15
57'55
15.

1220

1

27'
76'
16'
29'
79'

72.

"

macounista
Ebre
Sucrere del Segre O
P
^
Gral. Teleons
O
"
C. Pennsular
10
P
F . d'Obres I CODS.
['SIS Realnera
Aaland
U. aletalürglea
O
P
Sucreres
O
P
Mutua Propletarit
Indus Actleoles
Unió Vtdriera
A
B
Cortes 1 Autos
A
B
Indug.1 El1Vrtrita
Con a
so y . A 5 C la
..
E
auttlmnibut '3. A.
Incoo del

Hispano Soissa

29•

H . A. Ejem A 244'
B 242'
F/ult Elnetrle R 100'
C
•
D 90'

Blat blanc, dc 26 a 27.
Diem roig secà, do 29 a 30.
Mera ídem horta, de 27 a 28.
Ordi, a 1550.
Civada, a (9'50.
Paffe, dc 19 a 20.
Faves, de 26 a 2650.
Feeols, de 26 a 2650.
Preus per pessetes la quartere de 4 dobles.
Llavor d'alfals, de 22 a 23.
Patates, de 2 a 225.
Preus per pessetes els 10 quilos.
Alfals, de 7 a 8.
'Palla, de 275 a 3.
Fulla (l'olivera, de 4 a 450.
Ciarrhfes, de 9 a 1050.
Preus per pesset e s el3
quilos.
Ous, a 2 pessetes la dotzena.
OLI D'ouvEs
Fruitat extra, de 31 a 32 rals
Fi, de 29 a 30.
Corrent, de 27 a 28.
Preus per pessetes el quartä de 3900 quilos.
OLIS DE PINYOLA
Groe, de 130 a 135 duros.
Verd, de 120 a 125.
Preus per pessetes la càrrega de 113 quilos.

filffES i HICIET, S. NI C,

1

BANCA, CARVI, VALOR3
Rambla del Centre, núm. 6
Telefons 1230-1231 A.

MIL

7151

1330
1520

1358

25'50

1132

24'57

12'07

2214

48-

180'

9IY

8815 89'
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122 50 119'
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121' 11730
200'

BORSA DE PARIS
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Fon) ni uro p tetat
C Transmedit.
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193?
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Carbontreres
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M. 1 sondelgs
Carbens electrice
Mines del Al(
Carbons Berga

O
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260'
5'
5.

Aguarles
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Ter
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Alacant 2..
'•3..
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255'

93'
P 100'
S. Carbonera
P
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.,
(1 1 • 1 211r
”
0 2 4 150'
'
II. Minera
60'
General de carbona ar
45'
Unió Minera
O

Corclob4s
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755'
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655'
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Andaiusor 1.. var.
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»

a

esas 28
5758 57 45
n'u 74.

me

''
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797
7S5'
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25'

4..

"

ir
214'

1917 304

Badajea
Ces. Argent.

1C(0`
246

547'

Ralgs X. Radlografia instantània visceral;
estereoseäpira. Radioterapia. Bruoh, 46, de 4st

Dr. Montaña'

de Paria. Poli I so.
neri. Sant Pau, 28, principal

deis Hospitals

SORDS

GERMANS

ety.

Ac. Asdalue0.8 1.. 315'
Obs. "
OS,.
"
La
Ob, . Cheeres VV. 155'
Acclons 7,0,1
1-. 720'
Pamplona
1-' 7/0'
Barcelona
1.. 737
AStUrle3
1 -` 716'
4
9." IR
Tabas Filip.
2510

S. A. Damm

S. A. Cros

4 54 er cm)
161'53 114'
Exterior
4 0/0 lene / 11,
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go 5.000 obligacions

RANC DE BARCELONA

al 6 per 100

Ferrocarrils de Catalunya, S. A.
1-lavent estat sol-licitada pel públic la totalitat de les referides Obligacions, la subscripció parea de les quals havia de
celebrar-se el dia 11 de l'actual, d'acord amb el previst en els
prospect.-s d'emissió, no hi ha lloe a la celebració de la dita

Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venla de Valors,
Renovacions, Conversions, C SfIVIš, Agregació de Fulle.s de cupons i Revisió de ;listes d'amortitzacions.

ri

Adtneten dipòsits i tota mena de valors
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Barcelona, 9 de

Societat Anea kla Ardús-Gari

maig

de 1923.

Sindical de Eanquers de Barcelona, S, A.
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Immens assortit en estams, gabardlnes, frescos i xevlots a preus barattssims. La majoma dels arit eles són fabricats amb llanas d'Austrälla. Vendes a l'engrets 1 al detall. Av Ioyó, 7, entresol, cantonada Fernando.
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ilefe8 al floyero
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LA PUBracLrAT

eelnlen

Amen!! de les cau-
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ses del allUS

illieri, 3 11

hin

de COMMIS

. DE RUSSIA-

D'ORIENT

REGIOM OCUPADES
rilli I)"

dencia del Sella! !
de ilrad-

•

-o-

Eouero lorc incideix ligar g 3 a
el g álIC Alela L3

ro

Monda la nota N

glesa mie

e ti cardar

!esta deis alials

d'ullim älom

-o-
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a •---o-Ländras, 9.-En la nada ;',`-el
Constantinoble, g.- Senns noticies
Govern
britanic
quo ha es'at
• ra que el president del
Fura
Colima el de procedincia anglesa, el Gavera ha tramesa avui Govern
ministre miles de ?l'UN es doe3 de 13 1113H3 de soliden! aliada
dels - a
ser a . serynr Sanchez Toca, la a L(''' '12rdtrses,p2i.ösSidecflornr;'12erse,
liquidar oficialment els negodecidit
cinta s'enumeren els aC
ro is diversos preee• s'esta quasi loa a punt de desdel Banc d'Atenes en Its seves dicis
Jai •
d'hostilitat amb els súbdita
poold g elnll
da. a parlamentari a , a disposi - edbrir la causa del canear, senHä edai ä rrli
ferents sucursal; de Turquia.
satolalge a la Huir
Gavera, per al cas quo se el qual deseobriment la enfons pena- glesnS eomesfis R eis Soviets
tornarla
(IC l
Es diu que torna
eRcorda las violancles con,'
racia radical de la terrible manyer,„ a s adias. adia a s mas, „er,',
• aces portar a la signatura
ses rn reiteradas ocasiona m•
ruisie
uu
if11115
1:
quasi ba impossible.
laltia
es
sobre
la
preDret
confiscará
els
fons
de
fugitius
turcs
ja Iba el
tra la persecucia quo es obji •
Un melga anglas. sir Drew,
e
malcia de l'Alta Cambra,
refugiats a Grecia.-Havas.
1.1 clero rus.
atta astadia des de fa uns
5
•
da poder jurar el càrrec
•
a la diracei6 del Consell d'exEn la mateixa nota es dei
Lendrei. -9 .-A la sessI6 de la forma de les seres amb nimia
el eonale de Romana. guante anys la creaci6 de calLausana.
g.-Els
represcntants
de
,CI13el i•I
Krupp.
plotacid de les fabriques
tonal a Is- nen seguretats respecta de
C.2rnbra dele Comuns, el canceller de a la nota alemanya
hilas canceroses conservadas
ro :anubla aquest disposat
les
patine:es
aliados
han
Era
l'esmentat
telegrama
deTercera.-Lord Curzon curra
l'Echiquier. fent de president del
P ropaganda antibritanica.
a 7 a3aralir del referit reCitli" vivents, acaba de donar un gran
eircuntst Marta clara que la senténeta dictada mat Paixä una nota col-lectiva en la reconeixement do la raspar
esmentar una
pos cap a la solució d'aquest Consell. declar, respecte de la Miesformula una energica protcs•t äbine del 8 , 11 nornenament.
tribunal
de
Werdan
es
conqual
es
pel
Reich
del
punt
de
que la nota del Govern del
bilitat da les autnritats soy',
Ruhr, que des
er.rt.da del liiovern del problema del mes alt interes per ti", de la
, la sobre les mesures adoptados per
vista britänic. el millor aletada bau- tendia niolt menys a solucianar traria als principie da la juStí- Tarsana respecte dcls establiments quas pele atamplats crun
ira ac Gracja i Jusl fcia no a la humanitat. No ha trobat
humanital.
conjuntade
la
c:a
i
el
problema
da
les
repracions
respondre
ria estat el de
encara l'origen del canear, v.Constantinoble contra els súbdita angina per lana fina ela
Fanualaci6 sarasa cap cm:
T a no tu:, ea una nota de carlee_ bancaris estrangers a
ment ele Governs trancos, britänic, que a resoldre la qüestió de l'omies actual, en rò ha deseobct una solucia ca'
i
Esmirna.
cl:ce
deis dos comunicats rem
italià i belga a la nota alemanya, ca' cupaeia de la Ruhr. serie mir lar afielal el Gavera del Reich
En
aquesta
nota
es
fa
observar
que
p.-alrie ja tenir aprovada liaa especial que permet cultitant les potencies aliades interessa- en compte que Anglaterra. per protestra csntra d'esmentada la liquidació dels béns armenis i grecs pel Govern dels Saviets reir.
(11, senador el comte de var els teixits humane del feta
entneta.
contra Ola.
la seca part, es flessolidaritzil
des en el problema de las reparacions
ge i dels ranyons. Ha trobat
que les grane a la persecució
fer-so ei sen
ores
Per la seca part la Premsa no justifica tal mesura i
de França i Belgica en aquest
rus.
igual que Franca.
tots
els
drcts
potencies
es
reserven
prreident del So. que els teixits adultos es desenfa aixi rnateix pública la saca
La nota termina anunci
Afegi que l'op:ni6 del Govern an- punt.-Liavas.
necassitat dr jusilfi• rotllen lentament en un milita
protesta. en termes de gran ve- en el que es refereix a aquesta qües- que el Gnvern anglas es proa
glas no lanaria constituit una tif
LA QUESTIO DE LA 11U1111 A
ti6.-Havas.
auah precedente que, per mita pera quan seis afegeixen
rompre
l'acord comercial
insuperable
per
elaborar
una
reslaemaneia.
tat
LA CAMBRA FRANCESA
all carece, tsixits canc e rosos, el desenrotda)
La "Deustebe Zeitung" deobte satisfacció dintre un
posta col.lectiva, podent haver-se deiGRECIA
I
LA
CONFERENCIA
r
a
amb
una
i
i
t
an
ent
DEL
GO‘"ERN
s'efectua
TRIOMF
selabla que tinguessia
clara que algun die arribara en
mini de deu dies.-Havas
xat als governs belga i francas la
A:enes, o.-Els ministres grecs han
pidesa anormal . Alai ha pogut
París. 8. fllebut amb retardi- qua soni l'hora de les rrpresmissió de tractar separadament la
acabat
les
instruccions
destinades
a
la
s
tenlr
indicacions
exactes
soproduir
l
e
avui
o
.
que
Lo s rnL
cálieS i aleshorn Alemanya poqiiestió resultant de l'ocupacid deis -El Parlament ha repr;
delegació grega en la Conferacia de
les seves sessions. Algains di- ara revenjar-se.
eT:ei parcial no ac cert bre la manera com creixen les terrenys alcmanys.
DH D EIDAT DE TRU
el
caLlules
ranceroses
i
sobre
cona
ésser
proveida,
putrats
demanaren
la
discussió
vs .
Maleat mateix periadie ex- Lausana.
britànic lamenta la preGovern
El
El ministre d'Afers estrangen ha
de
la
politica
exterior
del
("lom. da algalias periadi c s, amb temps que necessiten per descipitada, al seu entendre no necescita el Govern per tal que pro
Bruce Lokhart, a la ".
que
sortit cap aquesta última població.a Pea- polítie del cap dels re- er rot
sida. amb que realitzat la ges- cera, cc:te l es! ant aquest
cedeixi a detenir i condemnar
nightly Review" fa un vi .
El Cos naklie anglas s'interesHayas.
amb
motiu
(le
la
vol
ara)
deis
.anirà a ocuparlo un
els
belga,
membres
de
i
francés
Govcrns
2Is
ti6 deis
corn a espics
trat de Trolzky. Leiba E,
saaie:stre, romanonista, qua sa enorna• ment en aquestes excrèdits per a Facupac i a de la les Comissions da l'Entesa. - AGITACIO EN ELS CERCLES
quals tenien «asió de creare que el
teinque és seu nom ve
l'incadent promogut periar.cies, a les quals s'atriSUISSOS PER LA PRESENCIA
seu punt de vista era compartit per Ruhr, podria disrutir-se aqiir- Hayas.
ble; nasqué a Rússia, E
tweix Mestimable valor. lla qüestió. Afegí /VI O pal naoe • uy , ; . AleaM Zamora en•
DELS
RUSSOS
A
LAUSANA
alguns aliats.
ELS
AL-.
1
EL DARO TZRUPP
Govern do Kherson en 18",
Lamenta aixi mateix que slagi mena no porfia afegir re s mes al TRES CONDEMNATS HAN EaiJaa ,. • li fa'sificacia dura
l'agitació
viva
t
a
Lausana, 9.-Es mo
NI d'un químic jueu. La
"
MORT DEL PINTOR suy.m.Ourt perdut l'ocasió de mostrar una vega- que din la nota franco-balge
TAT Tr.ASLIMDATS A PREproduida en certs cerdee suisos per energia meravellosa, cor
eral el
.
.Taera, ro palea
da mes, mit3ancant upa comunicació contretant a Alemanya.
LUCAS
SONS MILITARS
la
presencia
dels
russos
a
Lausana.
Fautor, s'hauria pogut
Alguns dipitttaie insi e t tren
la per -ona a qui
't
la solidaritat existent encol.lectiva,
de
organització
Londrce,
9.-Ba
mort
el
céLa
Lliga
nacional,
baró
El
Dusseldorf.
9.
rotHar en qualsevulla es
s itrit ..ona e.,betitut de lobre pintor Scymour Lucas.- tre els aliats.
pf: Triné O3 fi'.565 en la seseit g ra- Mama i ale altres condemnals protecció social creada sobre el moEl destf colgué que s'intr
Giacia
min ;. tre
El Govern angles es proposa expo- vni la data d'aquelles infrrprldel de le:, associacions feixistes itaHayas.
a
pi-remas
estal
traelladata
al
partit boIxevista, per a rll
ar(
de vista in el laniOns. En vista d'aquesta peJi:aaaz.
Jahn F.eymour Lucas, pintor sar el seu propi punt
'
assa_ mili'ars. on continuaran fins lianas, declara que Vorovsky, en la venir-hi un dele cape
renyoc
Poinrare
la
amb
alemanya,
a
la
nota
fere
nt
ticas,
el
re
haga seca recent comunicació, ha atacat mute,
Li,jfialaa, E. DE PROPIETAT d'aislarla i de retrate, nasque
nyala el 22 de l'actual per a la que al caneen da guerra
triga
possible.
menor
Londres el 21 do desembre de
amb enuig el Ccnsell federal. El5
el convenient rasparle
Ben al revés dé Les;
INDUSTRIAL
decidit
lIce a creare que discussió de l'ocuparia , de la
Afegi que hi
1849; era net de John Lucas,
.1r la demanda de revisia pre- membres de la dita Lliga han fet una qua!, en una assemblea,
.1: a de simplificar la tra- pintor de retrate. Estudia a
el Govern italià, la gesti6 del qual Ruhr i problema de les reparadede
la
delegació
russa,
gesti6 prop
desapercebut. Trotzky,
meaaalienas le prepie•está. d'acord, en termes generals, amb Mons, i la dala de 2 de jany per spnlada.
Sabre aquesta demanda (la clarant als periodistes que la presto- proeminent, d'ulls feroçoi 11.nrament rlc l'escala d'Art de la Reiail Arala del Govern britänic, preven un a la qüestia d'Hangria.
en
d'aquí
es
a
Lausana
a,
dedicard-se
a
la
pintu1-.15505
cia
de:3
el Colasen de guerra dic
gres, do front desmesu
certi.';..ats. el mints• ile.rn I
procediment anàleg al d'aquest, i que
Alguns diputats es most raren
.a
eadavent, indesitjable. El Haiti lamera ds genere, a la d'història i
I r. ,aanerts ha Ch•CitIll
la resposta britanica serä reta públi- disçonformes arab la prinnera laminaría a mitjans de la set- nis desitja veurels mancar i van a cabellera espesa i rulla
retrate.
AsFmciat
a
la
Relal
als
Havis llords cruells, rej
,ertes
ca tan aviat com hagi estat comuni- d'aquestes datas, dernannn l que mena .cntrant.-Ilavas.
I Academia el 18S6 Ion comenrendre mesures per obligar als de- ta molt be al tipus del
fos assenyalada la ael 12 ale
cada a Alemanya.-Havas.
7.1 O COntrl'h eIs 11PCP55n*
rnocrs
VEREDrCTE
DEL
immediaa
abandonar
n!,
nnt aramemic el 1898. Des de
russos
ients
EFER«
GRAN
IzRupp
cAusA
cionari.
rnaig par a Fassump l e de la
: • "1 -'" a aquelas
tantrnt Suíssa.
LORD CURZON A LA CAMERA
Des de la seca infante CaS• 1:36 era visitador de les escaa
Ruhr. El senyor Poincara feu
-.1 ruvui publiea
VESCENCJA A RERLIN.
La policia de Lausana, per 'abra gons les informacions
les d'Art de la Royal Acadarny;
DELS
LORDS
gestione de Gabinet el n'antena
aim R. O. de F:r.ances en e x aminador en el Departament
Berlin. e.-Reana nulo . eferveseaas banda, es'à decidi da a reprimir t o ta hala tearista, se'l veja
Londres, 9.-El ministre d'Afers ment dels dies assenyala t s, pases d'ispma la. crema.;
de Ciéneics i Arte do Soulti
sa
da a conseqüecia del vered.icte del temptativa d'aquest gancre.-Radio.
contra la societat. Un s.:
estrangers angla, lord Curzon, ha sant-se per lant, a votaria,
o Al:cetes
Kens:nglou.
Cantal) de guerra de \Verdea. laa an- LES QOESTIONS FINANC1ERES
fet a l'Alta Cambra declaracions anta- decidint la Cainbra, per 19S vote,
ta t'ea, que ha conegut
a propietat
va
haPinta
l'any
1898
el
fresc
del
polia
;
Trotzky a Viena, almas le la.
iogues a les formularles a la Carnbra contra 7a. d'acord tonta rls de- portan , destacoment de
Lausana, 9.-Els tecnics azulpre- guerra, compta aquesta artaea
Royal Exchange que represenvcr d'intervenir davant de l'hotel en
deis Comuna pe i president del Consigs del president del Govern.
re primera. ale 101 pesgalesl'informe
sobre
les
militar
scntat
avui
.
5
'
ta
a
Guillem
el
Conqueridor
cornssi
la
5:'estatja
sell.-Hagas.
cl qual
dota:
nts Wintcoducc:A.
-Hayas.
tiene finanelcres.
a la City de Londres
de control in'erallada.-Rad :e.
"Lenin gaudia del r• Teste
scgcola. de ;5 pcseeiey, conecclint
ANGLATERRA NO HA DONAT
Ihn arribat a un acord en uns
L'OPINIO DE VANDERVELDE
la primera carta dn privilegis
POLITICS
DE
rno:.EcTr.s
general
pro p dels soc j •as,
ELS
nve ti i
A
MAI EL SEU ASSENTIMENT
quants punta.
pres anta. da per la Corporació de
-.....•
Bruselits, 9.-En el curs d'una re.
STRESSEMANN
vienesos, mentre que ,le
„
a
ad°
„„,
..
I • Icre. • ra, d a ni pIcsa ma r- Londres.
or,eixen
n
.
FUNCIOEXPULSIONS
DE
LES
• : launió, el socialista M. Vandervelde ha
g '-'
i cv - ai.s t -- aai _srnpra disposat a
-0 - ° '
.
.rlin,
n.-Es
derecnten
els
rumors
. e d'admise'a d a patrtnt,t,
13,
artiment
del
deuNARIS
ALEMANYS
FETES
PF.LS
er •
p
Fou encarregat l'any 1901,
afiri„.„ itui„ ri Ser-lo.- s t ,.eeço. en la qüesti6 del re
declarat que les propasicions alema'
var
',,
din r tohom se n e
t ilots. de marqu's
atoe e
ERAN CESOS
VII, de pintar la
te otomä, cc la cual Miesti6 els turcs va:
pel
rei
Eduard
inacceptables.
nyes
sOn
del
successi6
registre i et^ ranamaria'.
o n, arnoicronava la
es mostren intransignals.-Radio.
Frirrilmixada mora,
Londres, 9.-Contestant una pregun7 , '.
Creu, no cbstant. que no it itrealit• caneciter Curio.
Trotzky, que ha passi In ptee.: ccr. reerpeid de
U - oil?.
i l'any 1914 li fou donat a pinta el miaistre de Relacions Exterior!,
a'
zable arribar a un acord.-Havas.
110 noru
sector
EL
GOV RN
E ANGLES NO VOL anys a l'estranger, poss
••••,::,.
l
de
de.,ig
:
el
emble
r0,,s
'
lar per la Cambra dele
Anglaterra
no
ha
ha manifestat que
- :..
Stre ee enlana no es alirc que forrnor CONCENTRAR Tno p Es A LA mirablement les Ileastic
JACIO A LES alINES
T
LA
SIT
frase
representara
a
les
ex.
gran
seu
asSentiment
el
un
donat
nr.i
: •"
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ment 0,05 pessetes per cada kilowat
que es consumeixi ert reellumenat domèstic, el <mal podri ésser aplicat a
milkres públIgnes, obres de cultura,

ben eficencia, etc.
A Penan-as Ii proposa usa istervenció cona:ama i eficaç en l'aetuacias I
deaenrotnamest de dita entiba, mitjançant la subscripció dus nombre
d'acciona. la qual implica Virares com
a sud i una participació en els beneficia tetah que s'aconsegueixin en cada
exercici.
—
Comandäncfa de la Guirdia
civil rti'ti mi concurs per a cenit
tractar l'arendament d'una casa per
al senara de dit institut a Figueres.
per temps indeterminat i preu de

pes a etea anyals.
— Amb das die, eh pescadora de
Selva de Mar i Llan51 han agafat, 'a
l'eacetta". 7 100 quintas d'anxova. i els
dc Callanuam tms 6en quintas. haventla veranda a go pessetes, per Serme
mig.
1.200

TOPROELLA DE SIONTGRI
Protestes
L'alcalde d'aquesta vila reb diariament infinitat de cartea i telegrama s
d'adhe a ió de lote els indreta de Catalunea can a protesta del atemptat
de que fou victima el propassat diumenee dia

FIGUERES
Les finos :: Els t'Oseeo de lea
el000lons
S'han celebras les tradicionals tires
í festes de la Santa Cren, que han
durat cinc dies. durase era guata han
tingut Inc
l
diverse; (mires.
El boa temas (laquear: drea dc mala
ha contribuir molt a donar animacias a
la r.ostra efutat.
Lea ballades de sardanci i totes les
alares ley es de caient catalanesc, shas
vist mo!t concorregudes.
— El gorernador civil ha reclamar
de l'Ajuntament una caseta de l'acta
de la aesaió en la qual foren presea
acord referents Jea t aarere.
elrecions. que LA PUBLICITAT ja
ha publicat.
— La biarriada del Carece Nou
prepara un Iluit programa de feansa
per a celebrar el neu Pateó. Denla s
de les impreacindiadaa !tardares alai
iaran partits de lurhot, reawaracia,
del conarapk. menjar axtrarectinari
als pobres, etc.

SABADELL
Teta els AJuntamente do Catalunya prooessats?
ExposlcI6
Domaneo Soler
Continuant lenfilau de greuges comesos contra tot allá que represe:mi la
voluntat del ¡arable cataia, s ha vedevingut suara un fet e:slip:aman; que
deu posar alerta a testa ebt pobles catalans i als Ajuntaments palesament

nacionalistes.
Tozhom recordad que meso; encera el Centre Autonomista de Deptncienes del Comerç i de la Industria de
Barcelona, l'huasa a la voluntat deis
Islunicipis catalana una proposta patriótica, la qual en la /112..iona d etatata i viles i llogarets era aprovada
per unanimitat
1 veo-aquí que ara, quan recordem
aquel l acre com a una lita ja imprecisa. ens sobra la nmicea d'un te; que
no sabriern com qualificar el reí palde de Castellar del Valles, que ti un
Ajuntament naturales/ene nacionalista,
PO ocasiii d'aquella proposta del Centre de Dependenta la fe-u seva, siynialean! aexe cotas Iota dt castellorencs
aati adlicrien de rar. I afa, desates
d'ha y er tranacoregin Sant de terma i
zerrte precedent en cap altre pohlc
el qual l'Ajtmtamene respretiu vagi
votar aquella mateixa prnueysicIó, els
nostres estimata amice, cl filf/tre regidor s nacionalines de Castellar. han
.Atat procesara i sospesos ile lluo
carteen pel sol fet d'haver let aprovar
aquella proposta cementada.
No cal dir roan a Castellar entre
la poca gent que tanjust ho sap a
Sabadell, hi ha una indignació forcmaahte caes gane, de saber qUI ea
el promotor d'aqueee esdeveniment per
pastar que es repeteixin mete, de tal
'naauralesa i reparar la manifesta ininjusticia d'acinesia manera de procedi r .
cjiaan a Sabadell aelirst les sed
ennegut abastamens. eitern segura que
In i harma una indignaran popular. esper i alment entre les joventuts.
Lidignaci4 aqueixa que 4-c-impartir:In
begorament els afiree poblea catalina.

.

per als quals. per altra banda, valgui
aclaren fet corn a un simptoma de possibles els ¡sastres amics
de Castellar proccsaets potser erran
els que entran al davant d'una soasoble eniilada de regidora nacionaliates
que s'aniran processant i suspenent
arrea sie Catalunya per °u la proposta
de referencia vagi aprovar-se. La
qüestió és començar, i la (anemias r amhe en certa mena de gent a la qual
tots coneixem, es la de no estar parat,
i aquesta regada si es posen a processar regidora tenen feMa per estora.
fins que no reste en cap Ajuntament
ni un regidor nacionalista.
La qual Cosa. altrarnet, no deixaria
paa do tenir el sent interim i la seva
eficacia per la nostra
- L'Ajtmtament de Sabadell ha
acordar en sessió ordinaria. i per unanimitat, otorgar el patronatge a l'Eepixició que el fin d'aquesta ciutat En
Domavec Soler inaugurara durant i es
vinents terses sie l'Aplec de la Salut
en l'Academia Católica,

VILAFRANCA DEL PERECES
El paote de Sane
Curset
Exoursit5 a La Pobla
Futbol
El pacte de Sans haproduit una fueta mdignació.
El Forrieni utonomista trameté el
seguent telefonea/a:
-Abada'. — Lino, Regionalista. —
Barcelona.
Peu nlignitat Catalunya exigiu
poaseasionar-se caneca diputar; Barcelona senae ter justicia acta Revira

Vigili."
Tanilia 1a-quemada enti t at en cur5à
un alise al batIle sic Figueres, que
deis:

a les tintes telegràfiques i teleitattiques
L'acte lindri lioc el dia tt de :une.
al saló d'acre, del Palau de ComuniSants d'avui: 1.:Aacensió de Nostre
Senyor Jeaucrist. Sants Antara arquebisbe i confessor; Job, profeta;
Nicolau d'Altergat, bisbe, cardenal
coniesior. Santa Beatriu.

VANO

CAMISERIA
SANS

NOVETA r PREUS MINIMS

Ptcla. 3t. Pasees 1E9

EL LOUVRE
La junta Provincial d'Eapectacle
va reunir-se ahm, donan; compte de:
segitenta assumptes i acords presos:
Conetaler permis per obrar un teatre eme a la Ronda dc Sant Pau ,
teatre a Olesa de Montserrat i
tire a Sant Joan Despí, i l'A t ene u de

Sant Gervasi.
ObItgar a l'empresa de la Bohimia
Modernista que faci les obres ordenades pela arquitectes arara/ciara.
Tancar el teatre le pu'xinetie, Menea. del carrer de Rosselló.
Revisar ele sert . eis d'incendia d'al-

guns teatres.
Tancar el teatre de! Use per no
has-er realitzat les obres que li foren
ordenades.
Imposar tina multa de t25 pesantes
al teatre Apolo, pel mareta maula, i
donar-li trenca dies de temp; perreaa
inetall el ervei d'incendi s en la forma ordenada.
Dimcerea virecnt tornara a reunir-se
la junta

a

"Nacamaliates penedeeercs protestem
indignara atropell Cuitas districre
Trat Catalunya honrada aura
emulen voatre.'
— tatilatació Enológica ha canvacat un .tirset per a vitivinicultor',
colliters i comerciante de vi, que
durare den dita, del t t de muna. , de s vuit hore itisir es, distriItitides en conferencies teóricra practiquina. exercicie de degustació me/Odie:a
de vira, practiques d'anälisi comercial
del s san a . practique+ de carnee vaetcs
a isrportants merallacions vinicales
la comarca.
E l aornbre de places fe limitar, ha veas'-e de !a-incitar la inecrfachi ilel
soevor director de Fa:atada, Enoldgica
ahusa del primer de juny vinent, per
carta.
Ca-va indicar nom, edat, professi5,
ersid&cla 1. &mi.. si es posseeixen
,nerlis especials sr hualhue títol aca-

S

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia re dansant de 5 a 2a's
de 8, r dinar a l'americana, de

dijous, a ¿os guaina d'ente
del mata tindrà lliac al sal d'ar es
ule 1.1 Caixa le Pensintis per a la
Ilesa i d'Estatvia. l'obertura de l'Exposienie del. Carrelis presentats al concurs organiteat per aqueata Caixa per
a l'actuació del seu organiarne d'acció
moral Obra dcl Bon alot.
Aquesta Expecicia. en la qual figuren nambroans cartelle pintats per arque emb llar geni i rateo, han
volean cooperar a les finalitats socials
de 10hra del Boa Mor, estad abierta des del dia so fins el dia 3 0 del
presem mea, podent-se visitar d'onze a
una del matl.

damic.

OLOT
Diversas

notfoles

D:un-,enge la aocierat La Dalia va
celebrar al mati un concurs d'oce113
a a 111...arxiba, arsIs premia honorífica
i en metaiic.
Amb tal nimia hi bague sardancs
coticen en el passeig sic Blay a sarao
al vespre al Case Universal,
— El mercar del M'Iris es vege
força concorregut.
— Durant el mes d'abril han con
a la Biblioteca Popular 44-coregut
lector; que han conaultat 692 obres
sturer sen.
— Han estas elegits cornpromisaris
En Panel Capacvila, nacionalista; En
Joan Fas, republieä, i En Baldin Descara, regionaliata.
Ele de la U M. no solament no
presentaren candidatura, cin ó qué ni
tani011 se presenea • en a votar. La
derrota pasuda els ha esmicnlat.
— En els darrers quinze ches el
moviment demograiic ha e31.3/ de sil
moras, tres neixamente j set matrimonia.
— Ele Pornells tic ¡n'enriar el dilamenge celebraren la letra de 5a Patrona, la Verge Bruna, amb missa de
comunió a l'essleaia del Tora i arnb
una selecta vetllada en el Casal Catala
Ambdós actes es vegeten molt con-

Boqueria, 32

1

rIus
• postal tItulé lloe a res/lis i a Peilem, feu l lag del jove
Predecir Sagriani amh Ir diaiingida
a envoreta N; Ca r tee Panacea t'Ala let
fabricare loadirm Pacs reis de la casi Pacareu Serind i Valla.
Desate. de l'en dat. CtS invirat‘ (oren obsequita amb esplendid hanCUM. ' erais rel Mnmropaslitò Fl a tel Eta
nuvis, ab, qual s desiteem uria
llana de mel. sorturn ano cap a Pa-

ris.

LA PWACOTECA

SON ELS egh
„,

i

-Palimate5
l'errar,
ca..a

a• , 5 Qr1ELORS

pesseres.
En 351 d'abril la Caiaa de Pensione

Serios vigente 26(324 11:bretes, amb un

romanent al seo favor de 159.847.605
L/k i “-3 1 pessetes, distribuidos per provincies,
en la sesilent forma : Provincia de
Per haver-lo atropellat un. autcrnäBarcelona, 113 632,833 ; provincia de
bil al ca r rer de la Crea Coberu, als- &rema. fi 732 193: provincia de Lleivaras del Mercar. l'obrer Aveli Torrent
da. es tz.4.504; provincia de TarragoVernula, de quaranta anys. toa por- na, at.o26 S33 ; Baleare, 340,e so
peseetat al dispensan d'Hosta franca. oil se te5.
li aprecia una ferida intensa al pea
dret i probable fractura del peroné
j

10íESML 4

¢roi n In( i]

V ULCAN 1 12 WAT
assa7nu-la i l'adoptaren

Rarnb!a Rus 28, otiza
teatre I.iric Practic ^elebrara
seaaida diumenge vinent, a la tarda, a
Caliseu Olimpo. peaant•se en estén.
l'opereta "'El . pájaro atora la atta
'ert cantada per l'aplatulida artista
i ex-deixebta del die teatre Na Moraserrat Vdadoms.

SASTRERIA STANDARD. Elegancia i E a on p rola Cdiürnb, 2.
La Se-cció Permanent d • Esports i

Exc '.srsuon sie l'Institut de Cultura i
Biblioteca Popilizt de la Dona, tara
aviii. tina e xcursiö al Santuari de la
Sala! dArenys de Munt. Lloc de reuno'', a l'església de Santa Mana de
la Mar , per er mie•a de set.

L'In c t q at Mitnicinal d'Higiene, duran: ei mes pa-“at. Sss fet [0.733
ser,

seis per diversos conceptes.

CACA lis

Prats

flirS

XACOLATES
DOMBONS

Considerant - se MY/ una infracció al
Règim del Retir Obrer Obligaron !a
manca de pagament de lea guatea da'
segur, correaponents a dice merma:1litala vencudea, adverteix la insperei0
als pasmes que es trobin en armeat
C25, que. de no posar-se al corrent en

_

minu,

Et

u N IO,

La cosa rnh;

utie ps

Ala Colmad...a
-

1

deli-

Conftlertes.

La Cooperativa d'Artistes per a la
Conataucció de Ca s es Baratee es coto.
plau en convidar ehl 3eU5 UVA a concórrer a les 'e:4one del Contrrés preparatiu del convocar Ni : 1 Estas, que
la Federas-u') de Cooperatives de Catalunva i Bslear. celebrará La ieessid
inaugural Pudra lice arU , . dijoua, a
le, ski( ilt1 mata a l'estatge de l'AilSOtiaCtó de la Premsa Diaria de Barcelona, Canuda, 1 3 .

•
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Prlial'S MES ALTS
(ICE LES CORONES ros Colmarlo: Ciinriloris's que esperen
eta rica 511510$ Eap e cialt l al de
1 ,- 'ore isr11.0. indispensable
per
viure feto:. Avisarem ilies i
torres
La Gatera de Madrid, en el m'in.ro corresponent al dia primer ale maig
"'NI si. ntiblic. el ¡lee de rendichtns
esJa aa m aluea i facuPativea que =er vi.
ran de baae per a lad a t i l s igna esr
!Tara , . f n1 a ubha s ta pública. de to Pon
pala de pa mica/ata tle sidlat de coa_
re, de diferent, demeneiens, destinar,

correguts.
— En la paseada setrnana la sucursal de la Caixa de Pensione 1 Eatalvis obringué per ingrea a os 5651a
pre s es; pagà per reintegre!. 53 675.
i debla (-berma la llibretes noves
— Al jove sacerdiat olorí Ene Josep
aaf Pibas Phi ha estar coneedit i m le
siete, a l'esglesia del Carate de Girarla.
— Disfruerrn d'un temps exceLlent,
paró exce s ivament Munís per l'època
que som.

NON'

Per ordre de la Direcció general de
Correos 1 Telegrafs. es COMO coneurs per dotar 1 - Administració de
Correas de Siego- de local adequat,
amb habitacó per al cap, per un
termas de cinc anal, que podran pror-.
rogar 42 per la tácita d'in a un i setase hile el preu máxim de Pugne:
pas .o de mil pessetes anyala.
Les propa,acuana s'admetran fins a
les eme de la tarda del dia 22 del
fue som. a its !lores d'uf ,c n na, en
resmentaila Administració de Corren,. podent que Sr' desitgi. asoleena sen-se allí mateix de It; bases del
concurl.

Sagra Tel,asi1a4i"„" Banyens

Jaleada tliure

L'Orfe6 Alossen Cinto. sala l'experra Mereció del mestre Joan Toma%
va donar. d'atraerse proppas s at, a la
sala d'adiciona de 17Asi l Empor de
Saeta Llana per a &raile s . °Mareeme de l'Obra d'Amér . ale Insralid..
la Caixa de Pensiona per a la Vellosa
i d*Fstalvia, un aelecte concert integrant el programa cançons populara

Cridem molt especialment l'atenció
chis industrian o propleiaris que e5tsuin en condicions de concórrer amb
plec d'oferiment, que n.o cal que ha
facin del nombre total de pals. °airete de 14 subhasta. sitió que poden ferho de qualsevol quantitat, circurnstartaja molt apreciable, ja que permet
la concurrencia deis perita fustaif C3
a aresesea Itereackte.
Recomanern la lectura dels citara
plecs de condiciona, per al complet coneixement del que en ella es disposa.

hlanlega per a cuba

S3I3il1t eiti2 I
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Mes fina de gust i mes fäcilment digerible que el Ilard.
Pot de t/.1 de Kg. . t pta.
Pot de t Kg. • . . 3 lates.
Hem rebut el núm. 25 de la revista
nacionalista " Catalunya Grii tea", amb
el següent sumad:
El colme Joire el Piló:. L'Alt rei
En Jaume. Homenatge a la Vellesa.
La Gracia de la nuera patata per Ignasi L'Esport i el Patriotisrne. El Comer de Sant Jordi, poesia
d'En Ventura Cansad Famas frontal
de Sana Jordi del Palau de la Generalitat de Catalurya. La conca de la
Ruhr: La resistencia passiva. L'oportunear de la intervenció. El general
De Viry, davant l'estatua d'Alfred
Krupp, a Essen. Una bateria de 75 davans una abrica. Un auto-ametralladora davant del monument de l'emperador Guillem. a Essen. Estrena de la
"Dama alegre" al teatro de 'Penare,
de Paria. Actualtrats barerlonines La
visita d'Einatein. Al despares del nos- tres:
tre alcalde. La IV Fira de M o
E! Cortad l directa]. presidís pel ,enyor
Maine.. Palau de la Música C31313na : Alfred Rimen. Obsequi merestot Inauguració de lea noves escotes
de Barcelona: La Farigola. Dort Joaquirr, Maria de Nadal presidint la inaitguració de les eacolea. Les Escales Baiit eres. L'obra de la Mancomunitat
Catalunya: El servei de Sanitat Lles
neves minores. El material adquirit.
El pavelló desmuntable. Camioriets
"Ford" per trasllat de malalts. Estutoa. Poiabilitudorea tarmiaucs. Diputats nacianalietea per a les Corta d'Espanya. Barcekna•Circnmscripeiö. 1-leusase a Catalunya. peala d'.-Innel
mera. Coralina d'Are Dramatic : Hant.ie d'Ancla:erra. En Fcrran
Solstevila. poeta p'- etnia'. En Joan Sa .
llaras. autor tic Tritna. La sanyoreta
?sic/ancho i el senyor Ciaramunt en
un moment de l'escena ti del tercer
acre del drama. dEn Cornea D'un más;
as l'airee. LOcell blass: Un t'un g ir(' cubista. Ele artiste3 ruasiaa El; remera
del Volga U Passin. de Rach. 1 . 0rfelv Catali Ilernenalge al nieste MiIlet. Futhol Hencentge a En Campee presiden del F C_ Barcelaaa ,
Campera AlcAnta , a i Sancho L'ecatin
del Barcelona. L'equip de aelerció.
L Or 1e6 Gracirnc La Reinera espera:
Llegenda en dos actea i un intermedi. d El No; do I. irvi,ferrr: Decorada/
de lacte primer. Personatge. El Príncep Ricurt La ga,ana Clavellina Dues
eacene, del primer acte. Ferninal 1_2
Moda lanmea : "De la Costa Brava".
d'Ea :Mi Vallrnitjan
A la coherta hi ha im borde Sant
¡ordi matant el drae. i una bonita iricromia, rerroducció del crrtell de l'Ex:doble. original d'En Ricura Canals.

La millar revista que es publica da Mod o s, ponlinals i be-

BATLLE DE SANT JUST DESVERN

IIIIÎI 1s

Ha mort havent rebut ele Santo Segramonts I la Genedlool6

Apost011ea

Preu: 2

.3.354Cir..71111114•2487A11[12M1

pessetes

guin present en lluce oraolons I vulguln assletIr a lit
de l'enterrament, que s'efectuara avul, dla 10,
queda de dotas del mati.

1

No ea convida particularment
Sortida d'autOmnIbus a totes boros a la Placa d'EsJusl Desvern, 10-5-23.

PIxis4

el millar reltotile

>Me Delgado Pérez, de trenh cine
anys. tramviaire, de n acionalita. e/.
panyola, es negi a pagar el qa, de,
va cn una casa de cites del carr'r
de
l'Aliada, número 52, i fou porta par
un vigilant al quarteret del disrkte
segon, on se li ocupe un revaiver
Smeh. carregat amb cinc bales, i
li va fer pagar el seu
El fet ocorregué a la matis
d'ahir. Al cap de poques atores es toa..
na a presentar al ,quarteret exitiat
que se li tornes el revólver, per aa
qual cosa fou conduit al dispenei
de les Ca s es Consistorials, on se Ii
aprecia un alcoholisme agut.
Fou posat a disposició del jutge

eraara

PA1

iluada

Ahir, al migdia, a casa del temer
Pere Closa3, del tarrer Jaurne Gia
rate. 38, baixos, es produí una fnna
explosió de gas que rebentà el sovre
de nesmentada habitació. Entre el
nat hi va haver una gran alarma.
Sortosament no have.... de lamentar
cap desgrkia persaanaL
Hem rebut el següent avis:
Toles les persones que paguen ce>
so!, queden convocades a la gran

assemblea que Se celebrad el dia

a les onze del matí, a la Cambra Of.
cial de la Propietat Urbana, Magda.
lenes, 12, en la qual es nomenarà 4
directiva de la nava Associació, es do

nad compte dels treballs fets per In
comissió organitzadora i es di5CUtiran
i aprovaran els que hagin de realitzar-se per conseguir del Govern que
sia aprovat el projecte de regularitza•
ció i redempció deis censos, elaborat
pe:3 cenaataris.
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L'Escola Superior d'Agricula
tura ha organitzat. un curset
sobre -La indústria sucrera",
que donara En M. 'Trilla i Rostoll, cepecialitzat per una llarga pràctica en aquesta materia. El curo que comeneara diIluns, dia 1 1 (lel corrent, constara de deu Ilieons, donades a
dos quarts do sis de la tarda.
Per a inscripcions i detalls
n la secretaria de l'Escola Superior • d'Agricultura,
Urgell, t87 (telefon 579 II).
El ponla Melcior Font farà
una lectura de les seres poesies
dome. dtvendres. a les set de la
larda. al local de l'Asoseia.eiii
crEstibliants de la Universitat
Nora (Urgen, 137').
Ahir va complimentar al sensor Vallss i Pujaba el nou cora- ardant de Marina.

Immens assortit eis valselld
decorades, des de 60 peesstes,
serveis de cristal.leria des gie
1225 ptes, a la casa FNGLADA,
Rambla de fea Flors, S. i Ronda
de San' Antoni,

PREU, UNA PTA.

Asma dijoua, --a- les deu de la nit.
a restatge del Centre Excursionista
Ba j el de Casanova . Verdi, 55 , tindra
lloc !a tercera se, sici del Curset d'en,
benats titila als exeuraionistes, que
donen els senyors Fidel Ximenes i el
doctor Canes Rosales.
El Centre Excursionista de Rafe!

111111111222111
Abans d t: Cci ütp . z. r visiteo
Ps ucaparz tes
de i a Ga pe y M g La 1— t)

C l nlieta , , 5
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p A \ YE RI A

(A. C. S.)
L'Excm. Ajuntament, la sena afligida vidua Merla
Gelabert PagSs, Pulla Josep, RIal 1 Pere, germana, onolea,
nebota I familia tota, en comunicar als seus am ic
conegute tan sensible pèrdua, ole m'Impon que el t i ie

LU N CAN

Besa.

S'ha posai a !a vetida el mímela) 1 de nialg.

ll Ferriel Nffirril C3112

de Casanova , ha organitzat per al
proper dtumenge una Excursa sata
el següent itinerari: Santa Crtu
lorde. hfolins de Rei, Cervetln (vise.
sant -se el caven). entibia, vel, aaa.
ca plana i fonts deis contorna pa.
uisid,. a dos quarts de sis del na ta al
pujador dels F. C. de Catalana'',

guardia.

MOBLES OCHOA

E xposinó ME IFREN

Ptistilles ramirits

racione (Placa de Castelar), sota !a
presidencia de l'Excm. senyar director general.

b

del msteix costat.

9 a 11.

_Tata re. roa/. nue si hl a la pen
une mnie.ten raro t tart.
/ron la Creen. livEPENTAN
rugen prernson r.'fls tropel!.

catalanes, alemanyes, halandeees i rusel pagament dele eismentats atrassos, es
ses, harmonitaades per Millet, More- praced ra próximarnent a practicar :es
ra, Penen Moya, Camella% 1211)6. Grell,
reglamentatie; viaite3 d'inspeeci6, aixeLeman, Iran Knorr i Rimsky-Kor- cart-3e, en aquest cas, l'oportuna acta.
sakof f. completant tan interessant
programa inspMades composicion s de
Bach i Victòria i dues sardailes crian
Morera.
La magnífica tasca deis orfeonis•
tes, que caneares amó admirable eapressió i sentiment les compos:e,els
indicades i l'"Himne a la Senyera".
de Tomas, Himne deis °ricen;
de Catalunya", de afillet, fou premiada amb erirusiastea ovac:ov.3, haven( (deslice bisades diveraes Cançons.
El director de la Caixa de PenGran assortil en cor atas
sione. senyor !Moraga; Barret, ell norte
ve
de les ero gues asilades. feu lliurament
d'un artistic lla a l'Oefeó Mossin
Durant el passat mes d'abril, la
Caixa de Pensions per a la Vellesa i
Cinto.
Finalment, corresponent a Pobsequi d'Estalvis, ha rebut, per imposicions,
la quantitat de 14.381,98o pessetes, i
de que 'havien eMIt obiecte. l'Orfeal
de Cegues de San:a Llúcia, sota
ha pagat per reintegres d'estalvi, terdmeeció del mestre Barbera, can:à mes mensuala de pensió i capitals (Jidiversea ca mposicions catalanea, meferas reservats, 53.150,630 pessetes,
reixent molts aplaudir-renta.
, havent obert 3,02 0 llibretes noves.
les imposicions han corre3post a l'O1, ficina Central de Barcelona,
8.111.183
peaaetes i a les Sucursale, 6.270.797

•

1

liffdiPill-YOS

dfillifif-10

Dipòsit per a la venda a l'engròs

Basar de la Unió = UNIÓ, 3

Per a senyotta, asnyores I nens

LA TEXTIL
CATALANA
ir:0m regibtiou
Immens assortit en toles lesulasses. Venera únicament
classes superiora a preus It notadissirds

REGLAM: Corte de vestit lstarn superior, fils doblats i
en free . . rentables, a Ptes. 45 els tras metres. Vendes exoluslvament al detall. Plaga de l'Angel, 1; Gran Via Layetana, 25.

J. de Llobet

Uetkre agr-gat deis Hospital* de Pa
ris. Gola, Idas 1 Orelles. Consulta de
a a 6. Consulta económica de 12 a 2. Itbla. de les Flors,
primor, - e
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CASA CENTRAL : LONDRES
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PATRIOT I C A A ARENYS
DE MAR
:sada per la Joventut Nadopele Pomells de Joventut,
pastar se celebra a Arenys
uns fasta religiosa i patriahagué mista de comunió
loja pancipiat. amb platica
>anea conseller dels PoJoventut.
tarda se celebra una solemne
trió • ica en la sala del CeoF l•
enaifsta.
senyoretes Dolors Graupera,
.6 SUbirach i Maria BatIle, i
Pere Nogueras llegiren insacesies allusives a la festa.
asoretes Carme Mora i Dolors
donaren una escollida audició
a abrandant-se ere entusiasacipahnent quan la senyoreta
mara, vinguda de Cuaa, féu
es notes patriótiques de Ilimne
;wat es pronunciaren parlas!: senyoreta Antonia Tor'esiden t a del Pomell de Joven?Cela catalana", pel senyor
Aloma, de la Joventut Nau. pel senyor Raimond Nesecretan de "Nostra Paracaba amb el cut de "Els
- 5 D'EN FOLCH I IDEALS POMELLS DE SALA 2. fONGAI I TARREGA
ill dies 12, 13 i 14 tencn orels Pomells de Joventut
Mangai i Tarream uns acenatge a llur mestre i
in Josep Maria Folch i Tor-

ese els programes no han
rete que a !a tarda del dia 12,
er 1i1 ha el propósit donare anda una gran manifestaesa: sera presidida per tara
cats. acempanyant-lo tot sea sala de sessions de l'Ajunseran presentats els Poates les autoritats.
ei vais hi haurà ballades de
;la grandiosa plaça del Mertal regada aquestes finides,
i un gran bit de germaal promet. per Ventusiasrhe
è:er mólt eoncorregut.
tearts de deu del vespre. gran
fentació pomellista a la sala
¿el Sindicas Agrícola, an paraltra el senvor Felde i Tor.
Carril Cava. cansell e r dels
En Xavier Ruhies i En Janpres i dents. respectivara-rt.
tus Nacionalista del Cesalista Catea.: Er. Josen Mamoles, en representació deis
tarant Vade N'Antoni Ton,
dels "Néts del Comte d'Ur13. hi ha projertada la 4Ifeneal, ene. segons referincies.
rant l'arribada del senyor
ena rentable delirí.
s'esnera amb molt d'entusiasda d'En Folch a Tàrrega.
• • •

ahorma Varquitecte i publicisJosep Maria de Felguera, corn
st de la Junta de Conserva• Recinte Arqueológic de Tossa,
einuant els actas Oficials, en5 a la divulgació i restaural eselles construccions, s'ha obintervenció i subvenció de la
itat per a la reparació
Iba celebras en aquella pou gran fasta i certamen er.
per l'esmentada Junta, ¿ 'aSe el Directori dels " Pomells
!denme process5 cívica. arnb les

ats, convidats i el potala. s a P u a les runes el centre del
ns domina tos el retinte de les
55 constimint una vivissima
at bee i de colnr el contrast de

'tes. de les creas de flors i
:e pea anys imprnvisats, des•te sobre la taca grisa de la
P ura i dels venerables i en;
1,1 tortienne.
ie. lebear-se després el certatnen
Iment e pretnis a les millar%
flnrs i jardins , acabant amb
ol lit eraria t
prometan -se de l'en'
Teallant que s'arriaara a la

'4.1 de de r

coreaxer í estimar
leies ar tistiques catalanes tant

a l'estranger.
CURS LI

TERARI ORGANITPE L P. DE j. "ARRAWSNA"
REDICTE

a".
;a1

CAPITAL 1 RESERVES! Més de Lliures esterlines 13.090.000

l'uusals: Barcelona, Placa de Catalunya, 9, Madrid, Bilbao, Vigo. Sevilla, València, Paris, N• ova York (anda), Bradford I Manchester
24 Sicursals a l'Argentina, Xile, Perú, Mèxic i Uruguai

s.
e.

a

LTD.

9

Núm. 7 Caneó del
10,11 d'e studi.
"Déu i

iota d'e.

!res: • Glosta,,Núm. 46. Nadalen.
1414' N.411' 39 L'esperit
E4IGT____
' I'aeL
`‘iraa i "Din *Patria".

e

PREMIS EXTRAORDINARIS
I. Núm. 82. La caiguda de Bat'
Mena, te de setembre de 1714 Lema:
"La nació és nació, etc.".
II. Núm. 43. Tarcisi. Lema: "Flor
Eucarística".
III. Núm. 70. Per qué 50G ponle.
llista Lema: "Fermenta d'espiritualitat".
IV. Núm. sg. Dignitat catalana.
Lema: "Abans la more".
V. Núm. 14. Siguem cristians i se
Lema: "Catalunya sera-emtcalns.
cristiana, etc.".
VI. Núm. loa. El noi dolent.
Lema: "Les taronges".
VII. Núm. 8. Nadal. Lema: "Miratge".

VIII. Núm. 21. Sant >di. Lema:
"I tcrnareu a ésser nostre cabdill...".
IX. Núm.. So. Plaça a la sardana.
Lema: "La sardana és la dansa d'un
poble, etc.".
X. Núm. 38. Tres caravana
XL Núm. as. La nina de cartró.
Lema: "Tot jugant".
XII. No s'adjudica.
Es creen dos premio igualo era son
lloc: Núm. 57. La creta nostre penó.
Lema: La redempció i la vida". I
núm. so . La primera caneó. Lenta:
"Nota mis t ica ".
NOTES
1. Els que no hagin enviat la tarja se serviran enviar cópia de les primeres railes de la composició. signades a nom deis senyor secretari del
Jura!. P. de la Rambla. Mina n5. indican ,. a Vensems el nomen a què pertanycn.

2. La festa se celebrara el proner
diumenge, dia 13, a l'Acadèmia Catalica, a les quatre de la tarda.
Pel Jurat qualificador.-El president. Insel' Cardona, Pyre.-E1 secretara loan Fuster.

Noves

religioses

DIADA MONTSERRATINA
Al saló d'actes de l'Academia de la
Joventut Católica se celebra la sesSIÓ literario-musical, organitzada per
l'e.mcntada entitat amb motín de la
'Inda montserratina.
Presidí l'acta el reverend pare Robert Grau , que, procedent de Palestina, es ¡robara en aquesta atusas de pas
cap a la scva residencia de Montserrat.
L'acompanyava el reverend doctor
Masaexexar. la comissió organitzadona de la Diada montserratina i la Juteta directiva de l'Academia de la Jovcntut Católica.
Comanea l'acta amb la visita espiritual de la Mare de Déu de Mort
del doctor Torres i Bages. La-oral
Unió d'Escolans de Montserrat, formada per antics deixeblcs d'aquella
Abadia intcrpraM un escoilit conecte
que meresqué Vaplaudiment de totvels
concurrents, havcnt de repetir diferentes composicions.
Seguidament el president de !a Dia'
da montseeratina explica les solemmtate dels dies 26, 27 i 28 a Montser•
rat, fent el mazeix el secretan de la
commemnradió a Barcelona, Catalunya i inclús Italia, on Nostra Senyora de Montscrrat compta amb més de
tienta santuaris.
El senyor Roma interpreta, diferentes composicians a piano, le; quals
foren acollides amb xardorosos aplaudiments.
Els senyors Martí Rodés. Roca i
Ceens recitaren diferentes poesies d'En
Maragall i Carnea referents a Montserrat, mostrant el sentiment patri
d'aquesta santa muntanya, qua els
gran poeta s. cantaren.
El doctor 3.1adexexar resumí amb
un interessant discurs la vetllada, elogiara el Montserrat.
Finalitzi Pacte amb el cant del Vi.
rolai, que fou chorejat per tots els
assistents.
La Lati6 d'Escolans de afointserra'
celebra la festa de 13 sera Patrona,
la Verge de. Montserrat, amb una escollida vallada. que tingué Ilne al sa'ó
d'actas de l'Acnclarnia de la Joventut Cat6lic.a d'aquesta capital.
Es secaren diferentes composicions
de Beethoven, Pugnani Karr i Bota
ras de Palau, mereixent calorosas
anlaudiments dels cnnenr.-ents, que em
plenas-re per cnniplet l'ample saló.
DELS AFORES :-: BARRIADA
DE CAN TUNIS
Cona cada any, el proppassat
melase resulta encisador i cammovedor
l'acte de triare per primera cegada el
Pa dels Angels eh nens i nenes de
l'Escota-Cantina de Can Tunis, que
emb tant d i entert diririxen les coagregantes del Collegi de Jesús Maria.
Al matí, a les volt, se celebra la
missa de comunió amb platica preparatbria pel molt digne director rayerend En Ramera Balcells, apropant-se
al Diví Banquet 201 persones, acortepanyades de personalitats tan illustres
com el diputas a Corto N'Antoni Martínez Domingo, els industrials senyors
Torres BatIlés i Santiveri Piniés 1
el nostre volgut amic l'alcalde d'aque-

r

lla barriada En Jaume Torres i Serra, el qual representava al tinent d'alcalde del districte cinquè, don Josep
Vilaseca i Bas, i als regidors senyors
Blajot i Nadal.
Als perito combregants i demés invitats t'oren obsequiats amb un exquisil i delicat "luncin".
A la tarda, com a final de tan simpanca festa, després del mes de Maria i imposició del Sant Escapulari,
e de repartir un quadro-recordatori els
nasas i nenes de primera contunió, representaren admirablement les nenes
de l'Ercola Nocturna una senzilla comedia titulada "Les vellos xarugues"
i el diäleg "Contra enveja, cantal",
essent la representació molt aplaudida per la nombrosa concurréncia que
emplenava el local.
En resurta podeni afirmar que l'Escola-Cantina de Can Tunis, malgrat
de les moltes dificultats que ha de
suportar. és un dels Centres similars més ben organitzats, i poden
enorgullir-se'n les persones que el dirigeixen, cona així mateix Ilurs protectora.
Del Bisbat
Ahir, el nostre prelat, doctor Gil:Ilamet, visita alguns collegis de la demarcació parroquia] de Sant Vicens
de Sarria.
- S'ha encarregat de la direcció
facultativa del nou temple parroquia]
de Santa Teresa de Jesús, d'Horta,
l'arquitecte senyor Francesa Riera.
- Ahir arriba a Barcelona el cardenal Benlloch, arquebisbe de Burgos,
el qua] sortirà avui cap a Valencia.
- L'acostumada processó de pregaries es dirigí ahir des de la Catedral
a la parre/quia deis Santa Just i Pastor.
- Ha mora al convent de Sarria,
el reverend P. Doroteu de Barcelona,
D. M. C.
Esgiésia parroquia! del Pi
Des deis dies es al 20 da mag se
celebraran, en aquesta esasia, solemnes cultes en honor de Sant Pararla
El Summus Pontiftx Pius XI ha concedit indulgència plenaria als fidcls
que, ba y etas confessat i combregat, visitin l'església del Pi, des de les Abtce del mati de la vigilia, fins a les
dotze de la nit del dia 12, pregant
per les intcncions
Sant Pare.
El dia st es cantaran Maitines i
Laudes. El 12, festivitat de Sane Paneras, a les vult del mata Missa de
Comunió general. Predicará mossèn
Jaumc Franquat. cela-lora.
A les deu, Ofici, predicant el reventad doctor Josep Montagut. A les
sis de la tarda començarà la Novena,
amh sermó pel reverend P. Bou d'I-gualada. Es farà una processó que
passarà pele carrers i places properes
a l'església.
Quaranta Església parroquial
de Sania Madrona. Hores d'expnsició:
de !as sis del mati a dos quarts de
vuit riel vespre.
- Cort de Maria: Arad es fa la
visi:a a Nastea Dona de l'Ajuda, a la
seca e s glésia o a la de la Bonanova.
- Comun i 6 reparadora: Església
parroquia! de Sant Francesa.
Vetlles rn SU fragi de les animes
del Purgatori: Tora de Jesúe Crucificat.

Secció Maritjrna
Movirnent maritim
Vainita entrats
Vapor espanya: -Capitán Segarra", de Las Palmas i
les, ami: carraga general i 2
passatgers. Amarrat moil d'Espanya NE. Consignatari, Companyia Transmediterrania.
Vapor espanyol "Cabo Quejet ", dc alarsalla, amb carrega
Amarrat mol! del Rehaix. Consignatari, Ibarra i
Companyia.
Vapor espanyol "Jorge Juan"
de alabó, amb carrega general
1 13 .passa!gers. Amarral, moll
de Muralla. Consignatari, Amen
gual.
Llagut espanyol "León". de
Caste116, amb garrofes.
Vapor holandés "Slot Loevasta:re", d'Alacant, amb carrega general. Amarrat moll de
Barcelona S.
Vapor espanyol "Ampurdanas", de Palamós, amb cartaga
general. Amarrat moll d'Espanya E. Consignatari, Freixas
Enric.
Valer aspanyol "Anita".
Mató, amb earraga ganeral.
Valer Halla "Italia", de Djidjelli, amb carbó.
Vapor espanynl "Sagunto",
de Cartagena i eSOWAS, amh
càrrega general i bestiar i 13
passatgers. Amarrat molt d'Espanya NE. Consignatari, Companyia Transmediterrania.
VaIxells despatxats
Vapor espanyol "Manuel Ar-
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TEATRES

-TEATRES
Teatre Catalä Romea
Telèfon 3 5 00 A. Avui, diada
de l'Ascensió. A dos quarts de

cinc, tarda. El formidable ésa
d'En Sagarra
EL cE LES GINE.STERE3
poema en tres actas i nou quadros. Decorat nou de BatlIc i
Amigó. Triomf de l'autor i dels
artistas interpretadors i el divertit sainet d'En Rossinyol
Gente bien.
Nit: "Tertúlia catalanista"
EL FOC DE LES GINESTERES

Dama, nit, extraordinaria fundó en honor i benefici del notable i popular actor carda
Domènech Aymerich. Tothom a
Romea, a riure! La formosa comèdia fa anys no representada

dal. Pradas, Rojo i altres parts
de la companyia. Segon, El alcalde de Grifones, per les principals parta de la companyia.
Tercer. Ja sebo aquí (Nandu,
axit d'autors i intarprets:
divendres, tarda, no hl tia
•
fundó, per a donar lloc a l'assaig general de El sacristän de
Santa Rita, obra original de Na
Encarnació Oses i J. Valls Jaquemot, i música de la jove
mestressa Paquita Brotad. Dama, divendres nit, a tres quarts
de deu, estrena de El sacristän
do Santa Rita.
liate9+>44•94-8-94

!Principal
Palace
e
i

TENORIOS

i estrena de la comadia en un
acta
EL TRUC DEL SENYOR
BANYULS
Dissabte, tarda i nit: El foo
do les ginesteres. Es despataa
a eomptaduria.

Companyia d'operetes i revistes del

Teatre Reina Victäria, de Madrid
AVUI, DIJOUS
resta de l'Ascensi6
Tarda, a dos quarts do cinc
nit, a les deu
L'EXIT TEATRAL DE
L'ANYI

a‘taG•44448.0+944434.1149•444-194

Jacint Guerrero, La montarla,
per Tana Lloró, Empar Bausa
Frederic Caballa i Rafel Dfaz.
Denla, divendres, tarda, no ht
haurà fundió, per donar Ilota a
l'assaig general de l'obra de
Casimir Giralt i Llufs Capdevila, La cançó de la Rambla. Nit,
a tres quarts de deu: Manollta
"La Peque", La caro» de la
Rambla, estrena, i tercer, La
montarla.

Teatre Còmic

RMA

del

Diner-Souper
Orquestrina tzlgane

1 Aperitif

444444~4444.51 44.14414'

ELDORADO
COLISEU DE VARIETATS
Avui, dijous, festa de l'Ascensió. Tarda, a les quatre,
Bit, a les deu
Grans programes. ProjecCi6 de notables pe1.11cules
Colossals atraccions
La gentil bailarina
fAARGUERIDA DIAZ

.0•044.91111.

Jtii

fOii0131

La famosa troupe
VVALKENS JUVENILS
El notabilíssim artista
MORENO
Els acróbatas cómics
OREEN ANO WOOD

Companyia de oomädla
QUELL - TUDELA QUERINO - CORTES

01111fi

nado i Josep Llufa Lloret,
i La montarla, per Rossy,
Pinado, Ballester i Vendrell. Nit: Quo Vadls? i La,
montarla, per Rossy, Agui- 1

Dijous, dia t7 de maig,
presentació de la gran com
pamela d'opereta e sarsuela Zuffoll Ramon Peña.

• LA PLUMA VERDE

d
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LA LOCURA DE DON JUAN

SALA MOZART

Dissabte, nit, estrena de la
joaulna cómica en tres actas de Muñoz Seca, El vaticinio a S. S. 8.

Canuda . 31

V-aist•eset+944•0$4•4~.1.0•14

opere:a bufa, 2.11 tr•s actas,
del mestre Gilbert

la, Ballester i Lloret,

L'OBRA Da, DIA

Gran Te?tre Espanyol

Demb, divandres, a !a nit

D'Imante. 18 mej

ESTRENA A BARCELONA
per aquesta companyia, que
la dona a conaixer a Madrid
.-, per primerraev si st etgaada, de la

i 11119f
ce

!

-

PREUS

ESTRENA

Saló Catalunya
Aruf. nena, testa de l'Ascensid

CLAVÉ

del Senyor. Gran matinal: taras
. 5 essions • ULTIM clia de l'eattai
soroilös La bailarina da la carita
ai. per la genial
OSSI
leXclusiv
Ur.., 15'.ALDA: liando!! defonsor al
la llei seca laman 'continua. ;su: estrena Trasera dol oor per
MARY MILkS. _ Deett, l'extt del
Programa Murta. Per amelgues
l'esdeveni.
1,111 dona.
ment de Fa nY; el secos t a lornt ce
JACKTE COOGRAN, el company de
CI1ARLOT. notplclib
Seis es protectara al SALO CATA.
LUNYA-Pratia carpanta..

Teatre Victòria

1.) £ D E
effl..)444,44-4».>04-2•*940...e.

Cada dia
l'èxit de la temporada
JA SOC AQUI

(Nandu)

Triomf sorollós de Vallejp,
Galeeran, Salut Rodríguez i
les altres principals parts
de la companyia.

1

484-944-e.440+11.91~04944.4+
Cran Ter,tre
I

Fs9nn)'ot

Companyla Ce vodevil 1 graus
esorriscles
SANTPERE t 0ER0E3
Primera actriu,
ACSUGIPC10 CASALB
Fes:Iv;tat cle
Avul , O110115
cree' 0 11..1 Senyo) . Tares e l's
t. Formidable cartel]: Kii
jaic 1 Don Josn de Serrailarga.
a les 10, Un ninot del Papitu . ' I el sorollds

1444-9+94.9.9•0444444.114.1444

ealre Barcelona
TeMfon 5 1 4 A
Tournaa de la companyla edmIca
del teatro Rey Alfonso. da Madrid.
Frenceie Abarcan I Volea Muro
t/LTIMA SETMANA
Asil t

4.",1 la tragüdia de l'opi
;

(Adaptació d'Arnichatis)

Dems divendres. tarda: Porten
Nit,
res do poso.
LA TRAGEDIA DE L'OPI

. notas, fasta de l'Aseen:de.

Tarda. a un quart da cinc. _reta
a les deu i El precia
dtaleR.
Abuela y nieta. .... L'aplaudida
comedia en tres artes dels senyors
3 Andreu de la Prada e E Gimes
p eleuee Cuando rfe 'a mujer. Cenala (uncid de tarda I ni;
leasen la

arnb couplets. per la senvora Muro.

Te2:tre Nou
Companyia de sarsuela de
r REDERIC CABALLE

Denil . divendres. tarda. Paseana de
aol 1 ?Al prima esta loca.
Nit
El Posturttaa I cuando ele la Mg.

Diana Argentina Excelsior
Avui, primera i segona, La
filla Indómita, La central del
llamp, Algaos errante, EaCabet,
xlna india.

Teatres Triomf i M11arina
1 CINEMA NOU
Avui: La gran sort, sopar per
a quatre, La terra del diablo,
segona Carceleras.

•4444+0444.444444444+4444
KlJ RSAAL
ARNITOCRATIC
PALAU DE LA Ci AAAAA OGNAPIA
Avis:. (Mons. enrant 50 sessid 11141 •
tina]. es de5patvaean butaques mimerases per a la Fosetó especial de
les sus de la larda.
importants ESTRENES:
MOCAR
per Mary Miles N'Untar. 1
LA SENVORA CANOS
per aessie Barriacale.

>04+11+.444•94+94•0•144.~.

Avui, dijous, tarda, a dos

quarts de quatre. Grandiós cartell. Quatre actas, quatre actos, diles obres de grandiós
èxit. El päiaro azul i La montera. Gran tixit d'aqui e sta compamela, el quartet que estrena
l'obra Tana Lluro, Empar Satis,
Frederic Caballa i Rafel Dfaz.
Nit, a tres quOrts ele (tau, el
millor cartell de Barcelona. La
sarsuela en dos artes da gran
broma El hüser, creació camica
de Pare Segura i Rafel Día:. ;a
representaciones de L'obra dais
senyors Josep Ramos Martín 1

PErsefer.én.ctsor. pesseta.

de la narracus popular anecdótica
de ea vida dmn gran c!utads . portala a l'escena catalana, d'anima
en 4 actes e lo quadrOs . original
d'en Joadulns montera.

r f il
Eis assaig

ZSPECTACLES CUYAS
Tota els DIJOUS 1 D'UNE:50ES
dOP quarts de eme
CINE I TIMILLES par a Infanta
a arree d'EN A. CAMPXANY
AY111. elljous. dls. 10
PROGRAMA ESCOLLLIT

iisi

J. Cadenas i el mas.> de T. tre Serrallo

Tevtre V'clbria

Vaixells sortits
Vapor noruec "S. 13. Lund",
amb bidons Suite, cap a Malta.
Vapor espanyol "Jorge .Iuan"
amb carrega general, cap a Ma56.
Vapor espanyol "Tirso", =te
cärrega general, cap a Cartagena i escales.
Vapor espanyol "Ittina Victoria", amb càrrega general,
can a Palma.

i la genial artista

les sis, secci6 especial i
nit, a les den:

SE

Avui, dijous , resta de
l'Ascensió, tarda, colossal
programa: La reina de las
praderas, per Victòria Pi-

nas", amb carrega general, cap
a Val p araíso i escales.
Vapor espanyol "A. Cola", en
nasa cap a Val:mala.
Vapor espanyol "Sagunto".
amb chrrega general, cap a
Cartagena.
Vapor espanyol "Andalucia",
amb chrrega general, cap a
Bilbao i escalas.
Vapor Ralla "Tiziano", amb
cärrega ganaral i transit, cap a
Ganova, via de Valaneta.

n

Cabaret Romà

TYSfYtIM

Companyla di grana eapeetacleia
Atlil dIjOUs
restivltat de l 'ascensió.
g
rani immenses.
nc
Tarda
a tres quarts do guaira: nit
tres quarts de don, La nova Pantomima el] 6 Quadr0.5 Seductor
suflold•
per la trocipa GARBO:SELL
DURAN. 1 tus renorneuailes
san:retinas J. Iva . ~atina.
ALBFRT Aria PARTNER
JACK RANA 5 LES SEVES 4 JAll
GIRL'S
LES OCAP
LA PRINCESA BAINKA
amb se s ballarirms s.negaleses 5 el
seu Ileopard ensInestrat. _-E1 ellasabte vinent . grans debets.

Avui, dijous, !esta de l'Ascensió. Tarda, a dos quarts
de quatre

Teatro do la Sarsuela, do
Madrid

Direcció: Forran Vallejo i
Francesa 'Vidal. Mestres: Blaa i
Conti. Avui, dijous, 10 d'abril.
Fasta de l'Ascensió del Sanyor.
Tarda, a dos quarts d quatre.
YO a tres quarts de deu: Prin-.er, reestreno del sainet liric,
d'Arniches i Renovales, Serafín
el pinturero, per Empar Martí,
Soliit landrfguez, Matilda 'Farnarnira i senyors Vallejo, Vi-

matInada
GRANS FESTES
a l'artIstlo

SALUT RUIZ

Companyia de sarauela
opereta Pinedo-litalleeter

Esdeveniment arffstic. 19, 20 i
21 de maig
Els erninents artistas
G.aBRIELLE ROBINNE
ET ALEXANDRE
de la Comedio Française.
Dia 19, La rcnoontre, de 9. Berton
Dia 20, Torre lnhumaine, de
Franaois de Cure!, altim gran
èxit de París
Dia 21. Da mi monde, de Dumas
(fati;
Els dies de fasta 20 5 21, malindes extranreinaries a les
cine. Gabriella Roblnno est habillee per alaahel i .arn:and. DO
mi monde sera jouae en eosinrnes d'apoque axacutees par les
meilleurs couturiers F1 ,1 Parts.
Es despaliaa a comptaduria. Telafon 3300 A.

Cada dia
des de les .et de la tarda
fine a les guatee de la

1.444444444444-0444.44+044+

(Telefon 4134 A)

ffleeeaceoe4+.4.444+74+444
Teatre Catalä Romea

PRINCIPAL l'AUGE

TEATRE DE LA CASA CARIT1
Avui, dijous, a les sis en
pan t de la tarda, segona sessió
de Teatro dala poetes, consagrada a Apeles Mestres. Interpretació plästica dele idil.lis La
cigala 1 la formiga, Eis dos Cresos i L'anyell do Pasqua. Representació da la marina Sirena. Abonaments a L'Editorial
Poliglota, Patritiol, 8, i a la Casa do Caritat,

Gran Teatre Comtal 1
Gran Cinema Bohemia
Avul. (Motu. ieutô matinal d'efeze a una , larda 1 nit. ProLes deliciosas comedias d'ESTRENA. L'harolna da la wad 1 Alga«
errants; estrena de l'original Dellirula. geoanatalna fnelai tilte eit
de ChlquIlln. el pellt gran artistat
estrena de la grandiosa serle en
12 eplsodia. La fIlla Indómita, projectent- se el, Opa primera.

▪
1,1.jutle LÚ ac aiaig as

•
Palace Cine
deto DE MODA

PROGIUMES SELECTAS
De( dltouS. 1 duran% la temSerena lance. de guaira a s'Oil.—

L'or/!Mal pelltetla. Iteeebataine
india; la camódta L'heroln• de la
rail; el clnedrama Norak; ESTRENA de la grandloea gtrle en flotze
(pi-taita. La filfa Indómit* . projee•
tant -se eta dos primers.
eia de Cegada per la neu.
tierna . entrena de Le gran nit.

e+.1.444.44444+9-N•c-P4+8+na
0.444.44444~~24444-1
Wonumenta r

rõ•Wakrii t

Att ul testhrltat de Póttern3td. PesPuís Metidel Gil a 1 iusia asumes
Va perilla del Yukon (7 I O epl:
m'ata); alero ala de Callquilln . per
JacItte Coogan; ebp estrella; Actual:tata Gaumont.
Tarda • Ma
trimeni accidentad.— PM: La :omisa india r ia3miza J ornad a): Ei so.
ayer Tribal«. prep/otarl.
Diomelsget Semlitt matma/ amb estrenes: Ele perilla del Yukon (9 1 10
episodls).
Nttt La tomba India
(se(1Ona lornada.

4444444444+110.0444+4+~.
Cinema Princesa
Gran y la Layetana. Avin, die
jous, fasta de l'Aseensió. Exils.
Del sin al pintat, per Douglas
Fairbanks. Ajuria. Un noble
rallIonari. Els perllis del Yubes, einstuena i sisena jornadas. Ports marroquIns. Fatty
entre bastidors, cómica del
Programa Ajuria. Aviat Le dona IndbmIla (en sis jornadas),

CONCERTS::

:

Gran Teatre del Liceu
Comerla de primavera, per

!'orquestra IDAU CASALS. Segon
contarte Dimarts, amb la cooperació de la eminent pianista arta
glesa Fanny Devies. Es desnata
Xa a la comptaduria del teatre.

Teatre Poliorama
cert popular per

CATALUAA NOV11

Es despatxa a Comptaduria.,

Viefon 4 i34 A.

Issaciacie Intima ð Concert a
Colisseu 9ompeia. Travesera, s
Dias 12, 14, 11 18 de r-aig,
a dos quarts de den de la vetlb* Festival letern %afana' de
música "Da Camera" en quatre
sassirns: Primera alemanya,
seaona, francesa; tercera, hola
il • sa i quarta ibèrica, pel calca
bis Quintet de La Hala.
11M.1n1101.n

Amics de la Música
famós

pianista alemany

WALTER GIESEKINA

l'eminent violinista
GASPAR CASSADO
lee tres seccions del gloriós

ORFEO CATALA
l'ORQUESTRA CELS ARlICS DE
LA RILISICA

601.1aboraran en els CINC CON -,
WATS de clausura de cura que
l'ASSOCIACIO D'AMICS DE LA
afCSICA
organitzat per als dies 14,
221 29 de maig i 5 i li de juny
al Palau de la Música Catalaala Entre altres es donara la
AUDICIO INTEGRAL de la
NOVENA SIMFONIA DE
BEETHOVEN

4044444+ffl.44444.44444...

Aval, 10 1 el 12 de maig, a les 5
tarda, emocionants partas internacionals

SPOOTVEREIN 98 E. U. DE
HALLE
formidable aguan aleinany
contra
UN10 ESPORTIVA DE SANS
la
Unid, carrer CaliCamp de
bu (Sana)
Entrada: 2 pessetes. Tribuna:
150 pessetes.

DE PAUL.

Carreres de Caval:s

Iiipádrern

Avui, dijous, 10 da rnaig. A
dos quarts da quatre. n'reu:
Lliure circulació: 10 pesselea.
Entrada general, 125 pessetes.
De carruatge, 6 . 25. Impostos
compresos. Desnata de localitats: Taquilla teatre Novetats,
Centre de Localitats i taquillas
Ilipadrom. Servci d'autamnibus
des de la playa de Catalunya a
l'Hipòdrom i viceversa. Peral:
1'50 pessetes per trajecte. Servei de restaurant i bar.

°

u
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Gran assortit en Iota classe demonios per a gelats, Palles per a prendre granissals, T renca-gels, etc.

o

Gran esto en peladores de les más acreditado marques

u
u
u

Venus S p ort - Place
Avui, dijous, festa de l'Ascensió. Tarda i nit, gran ball de
societal, en e1 qual s'executaran els nous i fins ballables
que amb tant d'encela projecta
la sens igual Banda Sport, la
qual és dirigida pel piastra

Ponsa.

Carrer del Pi, número tí.
Telèfon 3199 A.
Avui, dijous, a dos quarts
cinc tarda: El pou de la torreta,
dos actea, pels titanes El popular Tbful, acabat d'arribar de
Gratallope i els pallassos Pupy
and Zepy Extraordinari sorteig
de l'espatarrant aeroplà que ha
estat exposat en el pan d'aquasta sala. Preus de costura.

• Parc Güell

FESTA D'INFANTE% I FLORS
Sardanes, pallasers, gegants,
fors japorrsos, enlairament de
globus, Orlad Mossan Cinto,
Esbart Catana de Dansaires,
Chor infantil de les Escotes de
l'Ateneu Ignaiacli, Orfeó Gracieno, etc., etc.
Entrada gratis als trataras
que vagin amb llurs pares.

Iiininik=12=1171=11511~BIzacz=tearCZNICZEMMICIO

iowrop

EDIA

moD ERNA

ESCUDELLERS BLANCS, S.—Telèfon 322 5 A.
FAIXA -:-

COTILLA ABDOMINAL -:-

LA

es poden vendre a aquest abandonat preu
Visiteu eis seus aparadors seas moda,
1 generes. To1es les nostres seccions de gepereS
pais I anglesos són a base da

Ferreteria
LA BARCELONESA
J. PLANAS,

Guantitat Cualitat
Perfecció i Baratura

5. en C.

5157 A

.•

BARCELONA

NOTA: Ei ho sohliclta el comprador, la casa Ore

SULFATADORES
COURE : ENSOFRADORES : PECES
DE RECAMVI MARCA "BACCHUS"
Dernaneu detalls i preus
— :o: —
DE LLAUTÓ

rucatres per al seu examen

urinàries, Curació rapida
G. Alomar Vies
ra indjainiant aparell especialla
bau,
ca.

Panys da seguretat desde 1850 ptes. Bao
teria de cuina de totes menas. Gran assortit en Iota mena de ferramenta per a
obres i tallbers. Pols d'alumini en lots de
tres dea de 370 ptas. Exposició els dies
festius. Vegi els nos res aparadors i coma
pari els preus.

5. — Dc l a a 2 i
20. de 7 a 9

ja

MIR VIVES, s. A.

Ronda de San! Pera, 15

Rebudes totes les novetats de la temporada en
Panyeria per a senyores
senyors i nens

PER a Perplotacld d'un privilegi propi
per a fer-le inillardaris es desfija bocl
slgui particOlar o entliat,
per cada una de les mamita del min.
Estiritsre en- a lta eastellä O Dances
a LA FURLICiTAT • nürn. 47. menelonant el capital que . Fol'e7elx. I per milna nació.
COMPRARE c3ea o torre a Oraria. Sant
Gervasi o i, arrlä. per 010 mil duros.
Olerles. Apartat Correos 9E4,
ANCLES, Lliçons particulars I classes
rerluis. relai. 7. stiseon. prinlera.
ES necessiten bones radrines i
raih nos r eos el
eastreria Siria. PI aC:a IteZOntir . 7 , 1 .er.

Tols ss diiuns i divendres
venda ð.3 retalls

2o,,2 fino a 3000 69/e.§
«,7-44-2 (.10 /as Aro, 16.=

INSECTICIDA

Triu

nfo

Demaneu-ho a les drogneries.

rannverenuaareewe slienellifiR1212ffME=BrWZMU
.
RENDA BIEW11132

Fabrica de Froduct3 Guares

• SOCIETE GENERALE

Rajolcs de l'alencla 1 artl.
eles de construeeló

▪

•

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

1

•IMM

Casimir VIVAS

on
Despatx: Tallare, i2

131

A.

IR

Placa de Catalunya, 20

Lgi

11

Fàbrica: Carrer Benavent (pró
a la Travesbera de

sana)
BARCELONA

XIM

2

▪ Tota mena d'operacions de Banca da 83rst
• CAIXES DE LLOGUER
tea

CZEZMCKUGILIE2CEIRtiliZEDIZEECEISONIEZZI2153ZIEIWESSIE19

Al

SENSA.CI NA L T

comerç

Fato tole mena de treballa a mäquina d'est.oure intatrablea
/ a

delsautomódoils

preue reaulta. Caco/toree • LA PUeLeCriAT . [Ion/. 48. Contestaré tutea 1,5 C•nea.

en la

CONCERT

Volta

Asalto, 12, Telafon 3,332 A.

bo-

Frutó Princinal Palace
Avui, dijous, tarda, a un quart

Aläquines - Ei
IMPORTANT

ESTOC

LIQUIDACI
Maquines masel.
la major pan de
PROCEDENCIA
AMERICI
.Casp, 112,
xanfra Roger de FIN
d'11 a 2 quarts
Aparta!, de Correas.

Es la rei na de Ie aigües de taula
DE
LA VALL DE SANT DANI
LA
Depositan: JOSLP PAGANS Ponent, 22

MUSIC-HALL3

ESPORTS - -

5090

01

Sucursal de Barcelona

04+1144444+0.11.144+1144+.4lee

--

Estiuejaats

Al cor de !a Costa
gran editial, el-c3
amb cel.les disponible
a familias. Alean rais
ma i abundant que Th
roca al malais c
Vista panoramiaa de
de Rosas, Illes Medra
de Creus. A minutes
casa hi ha una bella
per a banys de mar.
d'excursions. Per a e
a l'Administració
diari, de 9 a 10 i de

2efiORNIEeins CON nAN5Ü9BliMieäldllå2EMZEiGaRiiiMUIZZSII

GchuberL Ruttonatein. eaint-Saels.
Eurgee. Granados. Atbeeniz. Chopin
L'eta a plano. per le ßenyortita
MERCe ›AVAItItO Obre, /Ir
Macdowell. Godard. Behubert. 'nomas Meneelseohn t Wagner. con•
1,clis per 0tI0 I1IEL.e01,.
panytiela a POrgue I a plano per
vaaneruc LONG As
Imitaclous Com de 00015 ,
0.

da les celebres artistas Carolina
do la Riva i Ramoneta de la Risa. Disaabte, tres munumenials
debuts, tres. Gran dancing.
Tango orquestra Tzigans 'rindan. Entrada amb consumació.
Tardes dies reinare 1 pessela.
NIL cadires 'atarais 2 pessetes.
Nova direació do ruina. Selectas
coberts a 6 pesseles.
LA MILLOR CUINA DE
BARCELONA!!

narn O , 1.er (entre Molina
Pau). Venert Impoteeck,
Elpeetala tractatUc
tits p e r /1
1100111 reptil de les nialalnes
Marrlu . pell . tutela prótlIA
sella: de u a 12 1 de 3 al
laica //er a cmpleats i Obro;
del rot, 6.

xinxes

e

FREDERIC LONGAS
Obres de leachmaninoff Debusay.

niques. Tarda, dos quarts
cuatro. :Ni:. a dos quarts de dru.
Antroa and Patner; úlstins dios

0[111111.

dei Dr. 01•1150 , Ilarnbl Pis

La casa millor assortida
en estams de molt bona
qualitat a preus baratissims

Watt

qui t:ngui

MISS ?NELSON (Ilederiatat
Acompanyada pel Director arttstir

ID muslo-hall de les caree

4 a 6. Festius, de 10 a 12 ara5

BARCELONA

des artistes
nERCE eimidme0 (pianista)

EDEN

de

PANYOS

122, HOSPITAL, 122

gua nyerà

4
`.M..11

Solament 5 0 0 v'éstits

MODELS

aliis de 50 anys de practica sien la millor garantia

5000 pte s.

100p4es

de ll ana pura I estam

MODERNS
Cottlice
OrtopEdlques
per
guarl
o
corregir
les clovlaolons de l'esquena
1

ema•••

llEt llih h

Creaci6 del

Eraguers rcgo!adors per a la retenció de la trencadura.

FAIXES DE TOTES CLASSES.

SASTRERIA 11[1111111 11 1111( FERNANDO 42
Vesiil reclam jallo' a mida a

Fin de B. Carcasona

Segona sessid. Dlumenge, dia
13 de maig, guaira tarda.
FRONTO COMTAL, Rosselló,
núm. 219
Per a localitats i entradas Casa Rigol, Petritaol, 17. botiga, i
el dia de la feota, al Frontó des
del mata

II

1

»
CM eh?

midi

Pon a mayor. de 70 a 1•08a.,
" a NNO. de SO
n17 a
" a nol. de 40 .
Gran eltiortlt de peces ec.,
tecrionades.

V. SOCIATS RAMBLA DELS ESTUDIS, NÚM. 8
assmiamananzsmsmnicommulmamplassammsmnswommitiasenimmnsmosurnami

despeas d'haver usat

[n'IV fOtIOIE CITUYI
Fastas de la Dansa Ealalana

Vedas
HOSPITAL, 41

Articles de superior qualitat per a culna I taula
Preus mon. limitats

Hospital, 122, Telèfon,

DIVERSOS ---

• ,n •••

Marques: ALASKA, URALITA,
AMERICANES, FOCA. OS, etc.

•n•n••

IZABAL

divendres. a dos puerto n
sis (521 &Vació). _ Grkn con*art. Presentseld de lea 01311001-

NEVERES

Taller 1 despatx:

SALA EOLIAN
FILL

tpeuramaaaaazzazezazaummaaamannaaaaawsaawsziazzalarmananale

FUTBOL
--

SALA EMPORDANESA

Diumerze, iba 13 Segon cona

El

de cine.. Tres extraördinaris
partits de pilota. Piimer, a cistolla. Ondarres i Saisamendi
contra ea:socapa i falaz°. Segon, a pala. lrauregul i Jauregul contra Germans Quintana.
Tercer, a cistella. 0,508e Lasa
contra Frecierla i Palau. Nit, no
hi ha parid.

Prompte sempre a prestar Ii
servia i sonsa
cap perill, la Iluin clara i
potent d'una lampara elactrIca LOT vindra a aSS e r sa
bona companyona de nit.
Solament són aultintiques
les lampares i piles elaolriques que portan la marca
LOT
DP venda: :51.11'REIVI, Pelai,
núm. 56.— LORES, CODINA
I R010, Trafalgar, 3. —
B. A. METRON, ! l ama CataInnya 17 -- BERISTAIN,
Parran, 1-- LAPLANA I C.',
Ferrar, 15. — SCHILLING,
Ferran, 23.— V. FERRLR,
Plaça Catalunya, 12. -- A.
VALVERDE, Condal, 9.

NOISE,Lir,SS

a

ANTONI FORTUNY
Placeta del Pi, 10. Darrera
glisia del Pi

DR. GALLEGO

1 1,1re urInArics metilo Impotencia
de la blenorra g. ts ción.
k lracta•
ment exentan!. Comle del Atalto I S.
_Festine' . de O a 1 I do 5 e 8. nit.
111111.11n.111...,

IN

França de l'Auto i del M. C. F.

En la Ca.tegor3a, C y clecars 7'50 cmc.
?time. Violette MORRIS i I-EBERT rR1MERS ex Geqt10

.La Unica Silenciosa
Gran estoc dc maquines reconstruidas i ventureras, procedents
de canvis amb la Noiseless, a
qualsevol preu.
Vendes a 25 pessetes al mes
Lloguer des de 15 pessetea mes

IOMF

En /a Categoria C y clecars1.100 cmc.
ALLAVOINE, amb ums meravellós motor BENJAMIN 750 crac., acaba, sobrepassant en els Alps !a
velocitat mitjana exigida, i mposant-se i clabilicant-se
Mes encara; en la Categoria VOITURES 1,100 cmc.
BATTAGLIOLA, sebre BENJAMIN 750 crac.,
el de mes petit cilindratge del lot, es classifica

gi

P. ESTELA

333 111M13

PRIMER
PRIMER

Dipòsit provisional, Passeig de Gràcia, 122

569 311 51 EZINO W111 131 319 1111 111 11 11 11 111 11 11 11 11 11 11 11 110 o

