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NONES DE LA GINGIIER
La ,, tuació és difícil a Barcelona. I és també difícil a Makid . Les, dificultats barcelonines tenen principalment un cariteer soc. les dificultats de Madrid són essencialment politiquee,
;encara l'una política de categoria baixa. Aquella esperits que
In t en1:. voluptuositat de les hores greus, es troben ara en uns
ament favorables a llur tarannà. Per damunt de la capital de
catalur.--a i per damunt de la capital d'Espanya floten els peles .imenaces i els auguris negres.

La osa pitjor de la crisi de l'Estat espanyol és que els fets
3 e s' • descabdellen res p onen. no pas a un estat tempestuós,
eie al .:ndavall po,iria portar la salut entre els trontolls i els
) a una malaltia interna de descontposició i de podri. II an a la vista els progressos constants que fa la gana l'organisme de l'Estat.
A larcelona un conflicte obrer, que en si mateix no era
assolit proporcione formidables per la inepcia deles
u,
i per la hostilitat secreta—que ja comença, pela), a
torit
r v'.
directors de l'Estat espanyol contra Catalua i c. litra les manifestacions de la seva vitalitat. Al Marroc
rnen cLs combata sagnants i les baixes nombroses. I a Madrid pidnen per damunt del Parlament, no constituït encara, les
breo d'una crisi ministerml que podria tenir conseqüències

Full de dietari
ANOTACIONS

Valdría escriure alarmes anotacions
al marge del discurs que ha fet el senyor Gambó a l'Ateneu Democràtic Regionalista del Poble Nou: unes anotacions mis aviat de psicologia i d'Instória que no de politica.
L..4 IMPRESSION .4J3ILITA'E
Diu el senyor Cantó que la impressionabilitat és un dels detectes nacionals de la gent catalana. Te raó. Més
raó encara quan parlan de la maula
modernista contesta: "Hl bague ciutats
que sols van Ser joies i dibuixos modernistes, alares que van fer mobles;
aquí van fer-se mables i ¡rus cases.
que avui ens avergonyeixen a tUtb."
Aquesta afirmació no és cap deseobriment. Molts artistes i escriptors de
la nora generació han parlat fa dies
dels estralls del modernisme a Barcelona. Taninateix, cal veure amb goig
que un esperit constructiu i constructor
con) el del líder regionalista se n'ha
adonat energicament.
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Velera,. ara. la situació d'al-

gulas productes industrials. La
fabricació sie ciment, per exempie, compta aval a Catalunya
ami) nou forre rotatoria i amb
tres torna . vertieals i un de rotatori • da 3 0 , ones a Valencia.
La produccie. suposant 300
dies de trebale a pany i tuay1.0..
medí de 100 tones diaris pür
atal forn eotat , is i dem 50 per als
vertjaalea ée de 801.000 tones
enuals. Sembla que. junt amb
la producció de it a reatst amespanys, el ronsum interior
estä equilibrat, tendint lleugerament a la superproduaciú. Es
evident, perd, que traetant-sed'un article de mol( pes i voluta
i d'eseassa n alor, el transport,
per l'exportació, hi da un factor
decisiu.
La indústria paperera, prineipalment aignnes de les seves
espeeiallitats.ulm estat sempre
esencialment exportadores i
utillades en lot moment per
obtenir la necessària superpro¿unció.
Així, la producció de paper
de fumar es ; n Catalunya cruns
7 .000 kg. diario, o siguin
2.100,000 kg l'any: f a Alcoy
( regne de Valncia ) , d'uns
10.000 kg. Manis, o sia d'uns
tres milions de kg. anuals.
Aquesta eaparttat normal de
produerió pot augmentar-se.
La quantita/ total exportada,
prinripalment a països ameri-

EFIC.4CI.4 O INEFICACIA,
extraerclinaries i trágiques.
DE L'ESTRIDENCIA
Ermig dels problemes de Catalunya i del Marroc, la gent
El senyor Camba ha sostingut de
madriknya no reacciona. Els política i la Premsa segueixen allí
preocupats de les ínfimes qüestions de grup, posat el pensa- llarg en llarg del seu discurs que !estridencia és estéril i que el separatiscent, co pas en els alts interesaos del país, sitió en els avan- me
representa un retroces. Aviat és
atges del Poder i en els profits personals. Tal com aquella
ore que en els instants de niajor angoixa continuen sentint dit.Fóra un ates que ara ens dediquesmalaltissa golosia de les riqueses, així els polítics d'Espanya, sim a demostrar com és vague i relatiu
fas q:mn estan en perill les coses que ells haurien de consiel concepte d'estridència.
Cerar ionamentals, pensen en les misèries personalistes, i suPerò si ens avenim a definir l'estripau
i
l'esdevenidor
pública, la tranquillitat social
bordinen la
dencia corn la idea que está extraordideis pobles que governen, a Ilurs passions i a Hura. ambicione. nàriament en desacord amb la realitat,
El mal d'Espanya no té grandesa. I aquest és el signe mas qui ¡ladra sostenir que Festridencia, que
är de la profunda, de l'intima caiguda de ir. nació espanyola. en molts casos es confon amb la utopia,
bienni 1920-21,
abatut pels tempnrals de la història, per la ventada sigui estéril? Crec que el senyor Cam- cano. f1 -111. 011
tinclrA penes i treballs per tronar de 3.399.716 kg.
de les guerres o per la rivaüa de les revolucione, pot ésser gran un exemple de solució harenónica.
La prodnec.d de papen
en% ›eva tragedia. Les nafres de l'Estat espanyol no són feri- necee transaccionat que no hagi estat tina. a Espanya. que le d'uns
es (le guerra, de les quals raja la sang viva i calenta. Són pla- precedit retimulat o protegit per les 250.000 k g . inensuals, O sia
ques ci ,.2 gangrena, brote de podridura, corrupció repugnant de estridencies.
d'uns tres milions de kg. a
urr, malalta i d'esperit mort.
Oh. no! No ens aventurem mai a dir
l • any. i de la .,nal so n'exporta
Vindrà un dia un sotrac violent, i sorprendrä els espanyols que l'estridència sigui eateril. Els desi- un l ere ,proximadament. en
Ihirs preocupacions habituals de cafè madrileny i de pasea- d^rata morals que representen els me- vorrespon la majemn part a Capa: . lamentari. Tots els esdeveniments, els de sang i els d'an- naments de la un sie Déla comparats talunya. peeque tant el que es fa
positin. també en
lünia, les guerres i les vagues, a Madrid es converteixen en ami, l'ordre moral :estridencia. Tan- brica a la r. :it) de Va'lència
tepresenten una d
icia de maniobres politiquee i en crisis ministerials. Ara mateix. 711i gosa-Is dir que siguin tina corn a l'inte n i. r. a Araga.
absorbit paire i me tolalinent pel
fermente de dissolució apat'eixen novament a la super- estridencia estéril?
consurn del onfa.
els directora de la política espanyola no donen cap sePer?) potser el 1« que inillur demosPodem rel4lar larnbA ' algucapacitat per resolore els problemas que l'absència d'un tra la reapectahilitat de les estriden- nos manifestaeions de les in2 poder públic agreuja cada dia mas.
Cie5 75 que el senyor Cambó niateix se dústries quImiques. La fabrica:11unya, que. si fos senyora de la seva vida tindria segu- isla servil i probable/twist pensa ser- Pié) efe Satd, OS ¡roba bastant
vir-se'n encara. FI srnyor lambo es
es crisis pròpies del nostre temps, però que serien crisis
si bé les gratis
H, acciona i reacciona d'un cos viu, ara ha d'ésser sub- hen ingrat; abano havia d'Aludir en ele installaeons aptes per compeestridèn- tir en el merced mundial es
ssiu dele esdeveniments que s'escapen al seu control. scus discurses parlanentaris
cies imaginäries O tot just existents
trohen. a Cala q unya, no Ines a
.rada 'a un Estat al qual es menja la gangrena, i ha de ara
pot alludir una estridencia amb cara
les conseqüències del contagi i la punyida dels esquinsos i ulls... En lloc de felicitar-se'n, pro- Bareplona.
1.a producció total a Espanya
la earn i de l'anima. Els seus interesaos materials i les seves testa.
pot ealeular-se en uns 150 mirar.- morals eón trepitjats en el trashals i el desconcert d'un
L'IDEAL 1 EL TEMPElions de kg. annua l ls. L'any
Lita ,. que té gangrenadcs les entranyes i que viu fora del corRAMENT
1920 se n'exportaren 3.222.2.18
,ent c j s pobles moderns. I hi ha catalans que en nom del pool" En Factuació el se- quilinTalliS. L'Argentina. Cuba
i del realisme, defensen i mantenen la submissió a aquest nyor Cambió-el temperament pot sub- i Uruguay, en consurneixen,
Leal
aproximadament. una tercera
ordinar-se a lideat o l'ideal pot subordinar-se al temen:mena El radical part. La capacitat productiva
amb l'utillatge actual, sembla
subordina l'ideal al temperament."
que prniria ddb-lar el rendinlent.
Ve't au/ui un 5Qii5ina O, més ben dit,
riel exporta
1 Ss. indústria que
ums reguitaall de sofismes. En l'actuames. es tirata a la aeva atornit_
ció política el temperament pot sub1

ele l'Europa Orientall ' o alguno

paisos afrirans sial importadors d'aquest producte.
Quant a les indústries tèxtils, tenim que l'exportact6 total espanyola de confeccions i
teixits de lii. difiera i altres fibres, que pot calcular-se en
LUIS 12 n'ilion& de pessetes annuals, en correspón el 71,8 per
10(1 a Catalpnya; de l'exportaa •linèrica, de teixits
,eotä blane i estampato, per valor, - l'any 1920, de nüs n le 34
milions le pessetes, sitj correspon un 96 per 100; i ths l'exporlació. al mateix anv i a
iguals paisos, de teixits *do
na, per valor de mas de 10 talnono, n'hi correspon un S3 per
100.
Aquestes manufactures pussen ara una é.poca especialment
dolenta per competir ami) països industrialltzats, com Itàlia,
Alemanya Txecoslovhquia. per
la terrible valoració de la nesseta en relació a les lires, als
mares i a les corones.
Figuren), lambe, en l'exportaci6 de calçat i anheles de
basten, l'any 1920, en una proporció dél 56,1 per 100. etc.
A canal del que els pot oferir,
Catalunya isa d'importar deis
països que en produeixen
sacre, canta coló, pells, eteètera
earn ni4a eveno sigul •• :ridrx de l'interzaa . prqd..1ctes. 6s més Uteil d'a-hbar a restabliment d'un f-3r ., .-.:ord,-,rv de
transit.
País. don- s . Calaiuuya,
persptei
en/Mal l a Var:92,
eorneeves de la seva
Innr
cía! polrien
--

R. Closas

jr

Carnet de les, Converses filo-

lògiques
ordinar-se a I ideal. Conformes. Pm-O
pat tumbé subordinar-se a la conscienUna a:tra gratia errania dei
cia. a Fambirió. a la vanitat, a l'ine: nmari Ortogräfic és
el rae.
és
es
que
.. - arta del mot llatí perirberi,z,
teres familiar, etc.
Ui,:
el catalä. en manllevar-lo. no pot sine m De manera que el fet de veure un
temperament radical que fa una polítiL'i-q iervar la seca a final.
ca evolutiva, no ens obliga a caure
El prrifhie del Diccionari Ortogeäfic é degut a un lapsus de ploma co- genollo boca-badats d admiració. El
SUp,Sent
sacrifici del temperament pot ésser
Ignasi Iglé- mes en redactar la papereta correset
- eealar una origMal re- ponent i inadvcrtit en Ser Fordenació sempre un bell espectacle, peró no és
a la ríe stra lírica. No de paperetes i la correcció de provea netessariament una bona obra.
I no cal dir que aquesta grana s'ha
D'altra banda, aquest sacrifici no és
Josep ra tadella. perip. • de trabar substituida per la grafia
patrimoni exclusiu dela temperaments
radicals que actuen corn a conservad'un ercí: Si l'acrent no rif..rra en la nema edició del Diccionari.
dore. El realitzen amb la mateixa inen canve ,,reeete. Si j
1:a pe r emia que ens fiu adonar d a- tensitat els temperaments conservadors
pepa
que , tä errada de la pei mera edicto. ea, que aceden com a radicals. Em sentida
.
paraules a r,enyalava també com a graba, en la d'una plasticitat insuperable rl cas de
fa.e a,
d• ,s eminents escriptors francesas: Ana_
erreamia. la gra fia
'
T, s mptar. peri, es una grafia
tole France i Charles Maluras. Tots
mas podem perlectament con c er- dos, si csbrineu la contextura de Ilur
t i el mateix origen que obra literaria, trobareu que són dos
e, pern amplc dale. de-,r/s/ angles: un templare que es temperaments elegantment csceptics i
,2.1) i de lhorta. mer,s - e
en I lau i al costal de tentare. equilibradament evolutius. Tanmatemx,
- 1 i del mOn. En aque-•-1
.e -eles; Imitar, un tul, adoptat
l'un milita en l'extrema esquerra i I :alni ;mi!) respecte
ere ferina a frutar. ha via de perpe- tre en l'extrema dreta. El sentit de dur
ea poema fort.
1 liar- se en cauta, toril tempt en an- sacrifici els separa, peró la qualitat
Foca d'aquest ta.
is.1 íct que aquestes Ilengites
Ilur sacritici els agermana
mau iinarne •.
,• ,,,teits per fectarnent en la pronunEl senyor Carnhó ens vol donar ensaa eratracció. Cie ciaciO els dos grups mpt i tit, que tenent que Isa sacrificat el seu tempcMeraran. petser
nitres Mengües. eran Fespanyed ; el
ument revolucionari en ares de l'ideal
nn
esIran,,
patriätic de Catalunya. Cada cop que
"Campänulcs". Una pro- francés, no trigaren a confondre.
ha acceptat una cartera en un Ministeri
P. Fabra
eue aquest contacte no
espanyol ha accentuat aquest aacrifici.
cc és el poema titulat
Molt be. Posem que això sigui exude.
verdaguerià Alguna de
PerO preguem al senyor Cambó que 110
-. les és d'una dolcesa addesconeguf els mèrits sie l'home de tarama evolutiu í irònic quan realitza
•- pamrres,
el sacrifici dr collocar-se en una ac'r dasser.
titut ultrancera.
-ireres,
ACCIO CATALANA .4 SARRIA
LA CALAVERADA
P
afma clara.
Es preqa als nueras residcuts a Sar"Es pot jugar i es pot fer una caCc
rossinyol.
ria, dependents d'aquella De:cae:rió, de
.
laverada amb els interessos propis; no
- rea. e2.c7tera.
ut. d i/n on. al vespre, al
ce
es pot jugar, no es pot fer una calaRee orrla per les seves clarcs colors, cancón
seu estatge sacia! (Hort de la Vila,
verada, amb els interessos cediectius
kr
p assió generosa i oberta. els
A B). per parlar-las d'un assumpte
la nostra terca."
tr' n,S. st aquella "Cançó dels ocells", dinteres.
in
D'acord. No sé que cap element dif
Ver daguer demana a la calandria,
HOMENATGE .4 EN PDU I
rector ¿'Acció Catalana senti, políticala ter toreta a la cotoliu, al pintó.
SABATER
,
ment, la vegeitat de fer una calaveca ntin amors a Maria.
Amb mafia d'acabar els estudio ha rada. Crcure que no es possible una
an i les gràcies del llibre
Es tadella. Ingenuïtat, frescor cstat hamenatjat elidí utt l'amper al seducid l'armónica i treballar partint
paraula discreta. Peró no Restaurant del Tibidabo, per S quals ts d'aquesta tesi no és cap calverada, sitió
Xtssentim ene
l'arribada d'un poe- estudiants i andes, el que fins avui ha tot el contrari.
lii ha moltes 'menes de calaveran,u " si do
a aquesta fórmula estat president d l'Associació d'Esiudes! Tant ho és la de llame que prodionts d'Esquerra Catalana,. Josep
arppis i justa.
voca una baralla amb gratis probabilighip-boy POI4 i Sabotee.
lletres

La Política
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La mateixa manufactura des
pelmea, que m a nopla a BaresI olla a nah Eilst' iques a l'a I Stirn
de les deis mes importanls pai-

sos d'Europa. i aria) una iutpasitat productora melt mes gressa del que actualment rendeixen, es troba avui. per dificultats d'ordre fiscal en què l'exportarle) As eseassissima. 1 això
.que totes :es RepUblique; sudameri .canes, Filipinrs. gran pa rl
tats de rebre, cona La de Thome que
ssaga Snth les mans a la butxaca per

set cami cada top mes perillós...
ELS PRECEDENTS HISTORICS: L'ESQUERR 4
CATALANA
1-la esdevingut tat timic de fer mals
averanys davant Acció Catalana. hasant-se en la trista sort d'amen fatre:,s partit (le U E. N. R. i de campar:ir el to de LA PUBLICITAT amb
el del "Poble Catala", i de retrcure
l'odi a la Lliga corn a màxim principi dissolvent dels partits nacionalistes.
Quina Ilastima que tumbé el senyor
Cambó hagi tingut la feblesa d'aprofitar aquest temicl
Thibaudet o Rivoire—no recordo bé,
times carie cert que era algú de la
"Nouvelle Revue Franeaise"—deia que
la História no és una disciplina massa
recomanable per als politics. Els fa
descobrir per tot similituds i repeticions; causen en la mania d'identificar
totes les situacions actuals amb altres
situacions d'uns anys o uns segles encera... I, és clar, tot sovint s'equivoquen. La vida es tan complexa I La bistOria i el record mateix ens informen
tan íncompletament...I
L:Esquerra era una cosa i Acoló Catalana n'és una altra. L'any tqoS no és
21t
l'any 1 93.
CaCasiaEn oN. e t: tus prova? El sen
hó. en lloc de combetre l'ideari d'A. C.
en el sets discursa se'l fa-seu amb un
aplom que armilla indicar tina convicció
arreladíssima.

Caries Soldevila

L'expulsió del dipuldl calald-lrauces
Mr. liro usse L'inclilenl es ces amb
11113

No fa gaires dies. el Govern espanyol expulsava de Barcelona a M.
Rrousse. que hacia vingut a invitacai
del Comité directiu de l'Exposició del
Molde. Aquesta mesura extrasrdinStia slavia de fonamentar, naturalment, en raons poderoses corn és ara
la seguretat de l'Estat.
Però pausaren uns dies. El senyor
Brousse. justament irritat. va acudir
al seu Govern porqué adrecés al d'Espanya una enérgica reclamació. El
Gavera francés reclama,
flan passat uns dies inéS. Aleshores
el Gavera espanyol, a través del seu
ambaixador. el fidel Quiflones de León.
ha presentat unes belles excuses. No
uelem privar els nostres lectors
la lectura integra de la carta que
aquest bon senyor ha adreçat a Id.
Poincare:
"Paris, le 26 mai 1923.
Monsieur le Président.
Mon Gouvernement me charee de
vous faire sacos qu'il a pracédé A
une enquete amt sujet de la mesure qui
a été prise vie-ä-vis de M.;Emnianuel
Brousse.
"II tient a. dichter au Gouvernement -franeais qu'il n'avait pas en
dans cette occasion l'intention d'user
de ses droits de souveraineté et qu'il
n'avait pas donné Fordre d'expulses- ce
depute.
"Il regrette vivement rincident, qui
s'est produit et il a adresse des observations aun fonctiotmaires locaux
pour Ferreur commise.
"Le Gouvernement de Sa MajesIe
tic doute pas que le Gouvernement de
la République n'apprecie Vesprit amical
de erste naéponse.
"Veuillez agréer. Monsieur Ir Président, les assurances de ma tres haute considiration.
L'ambassadeur d'Espagne.
Quifiones de león."
Ara veieu com , una certa quantitat
d'energia diplornätica hasta a fer inofensiva i adhuc desitjahle la presencia del sentor „Brousse a Barcelona—
del senyor Brotase, que' fa pocs dies
era una mena de papu per al Gevern de S. M.

La situad() a Europa
El Govern alomany té molta
oonfiança en el nou pla do reparacions que pensa presentar
als atleta; tanta, que ha publicat una nota oficiosa dient que
pot considerar el problema de
les reparacions °cm definitivamont resolt gracias als oferi.
menta dels agricultora, quia
constituirien una garantia de
dos oents milions de mares oc

anuals.
Mentrostent ols fronoesos han
ooupat dues noves fabriques de
la Badloohe Anilin I s'han incautät dols atocha.
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Cutalunya As al viu dele seas ealvaris.
ei el franeh ve a amansi r-li el deseonlsort

el eanonge d'Urge!! mosséu Pau Claa
estls fent els esius tractes ami ., tu Mort.
Allunyat del fusell i de l'espesa,
sI envia el fel lisie no ve mai de gust
nietas dins im pareo. d'aquella <asa
del Cartee de la Palma de Sant Just.
Al eobrellir té Ilitarimes ea.lento1,
a !amena li arriben ele sanglot,:
pallivales
i 'es animes van
que amaséis rtlaris As la Iltins de Mis
El seis gernia Entuerta, As a la vera;
Ii acanduels la gira ambuna raä,
amb l'altra es va eixugant rull que n plora:
i mussen Cletrie din al sets germis:
—Frunciese, ja Sine les llores beso comptades,
I ja em daleixo per fugir del •nón,
pare, aquest vent sie crics i eseopetades
dins de les arenes no se'rnfon.
I si un linget ja ras ven i m'eurnona,
1 es van mig aelueant els clac sentits,
em trobo que sere eni-n de Barcelona
tot pastat per pral omb els asile neguita.
M'be sentit tan germa del que té gana.
tan germä dels ferits i els baladren.
amb el eor i el manteb i la sotana
tan !ligan; a les pedr, dels carrera!
.........
Germk Francese, eran jugath. la Frana?
tindreu carnes pre donó aquest bot?
Quan anireu de dret a la venjança
i pian senas independents del toCr
Mira. germa, se'm va escurçant la vida,
f etn sento molt aprop dels ulls de Den,
i rodi de la tarea encara em crida
i parlo de venjanea i no era sap greu.
Pero el cel no m'ho prengui cona a nortes,
porqué el mal que enn han fol. As massa grantinenit frangolle-me tantes coses,
1 a Catalunya me l'estima taut
aquf la nett li va acabar les ganes.
i numudia amaría d'un emir fred...
A Sant Jaime, toeaven tos campanes,
i a Sant lii,, respenien más baixem.
La mort ja el ben tenia dins les teles,
a la cambra tot eren ulls 'musite,
eiris 1 candeles,
i espeternN's
i remar de mearis entre ele dita.
('Inris
aelueä la vista.
3lemen Pau
1 amnb si febre va veure al davant sea
una muntanya desolada i trista,
bina deizada de la mil de Dfu.
La pujada era avene de mala basa,
un en in in rt matt a spre i espada!,
ped1 al 'im dalcament s'esparpillava
estel tot enec de !liberta:.
ve/leudes,
I ahaix grisa leg
i massa Clatis aria fets estranys.
i @im p onentes, rares runexudea
que Vn troliar . se en el samt dels anys.
Veis un geguit dr Ila grimes i penes,
els soldats ami, I, sin gles de roba,
El Sae.rari rremat 5 Riudarenes,
la mort de Dan Antoni de lluvia.
Vela el patir de les desminyortacles,
i les eadenes del que duien /mea,
1 el film de tantas cases sautiejades
allí u Santa Colonia de Farnáa.
Cuan:sea En lb:mateas-. mala fortuna
I ela seus arredossant .ee-li intranquile,
veis aquel' enqueiz n1 ciar de Ilans
Cambril,,
i eis Ilustres a la vila
empaitaut a la bruna i a la De,di
aleant el ganivet envara 'toll,
i s.l coa podrint-se d'En Jaciut Vitossa
la 'lengua esfera i el dogal al rall.
I veis eamt /munir de la pijada
el n M s esparracat i el peil descule,
rodi de la gene martiritzada
1 els eegadare eridant boa con de felg!
i asaren arnb la torea i amb la mella
i queien pel caro( amb el cor difusa,
que aquella Tlibeitat 1 aquella estrella
les tenien clavad, massa amunt.
Ten ¡tina a amaséis Clarls el eolpia,
desto riejat
feble de eor
i eran les llores que el francés venia
per enfortir la sane de la Mutare..
carena Fratmese. ta es cosa diasortada,
tan:
el que per mi no canti M4S
La Mias ma t As dalt de la pujada.
i em sap ama ergis dejan e-vos tan avall
Ern Fan tuolt aren la mort: que jo voldria
esta amls vosaItres, i 1) g:saín rl lueu talot
Senyor praa tá una eaeolania
-Nostr
que i out+ sospira amunt.
Pros as dote ectsbar toses les l,enes•
1 ast n umir-se en In eali p s de la wert,
I na sentir l'angania de les selles
I les puncades t ei uej,tilt del :er.
e despertar-as a un prat di. tu ,e:4PS,
dim, tuiis Iloe in, n ••',.e 'Jr 1 nepet.
1 motu/sola amb els Sants i les estrelles
una macó que no s'acuLi mal !
Sentir que teta pena se s'allunya,
sentir que ets tot perfum, tot esperit...
Pera la Ilibertat .bi Catalnnya
lambe seria esm un pel floral
I ne,ti tremola el erial, 1 ein l'ultratge,
:titila la tenipeaza 'dais del pert1
per aixei Franceee etn d'al el meta viatge.
1 era sap tan erea veure venir la mort.—
Adeussiam les animes gerusaues"...
Mossèn Pan Claris va tornant-se fred;
a Sant Jaume repiquen les campanea,
les de Sant Just responen nuts haiaet„.
Els lingote ja guarnien la musion,
que n la vetlla es sentlmés aballItt
aturrust-scli el ear de mica en mica
rusa allargant fins a la mitin nit.
.1 despee, deis silencio i els desvarls,
1110 la Mari el ganivet
usossen Clarls
I va apagar-se el ros
1 el sen gran esperit vapujh al eel!
Josep Merla de Ragarra
Fragmenta ele la pisesia llegida pel sets autor, a la vetllada celebrada ahir
nit al Saló de Cene

PLIBLidiTAT.

FINANCES
.

cljous 31 de mate ce

C

aaMMY111.1111MMIMI.n...

COTITZACIONS

DEL DÍA

30

Ç

OMER

DE

MAIG

DE

1923

•••••nnnn

BORSI

MATI

13ORSI NIT

01818E3 ESTRANGBES

BOESA OE RAS

CORSA DE MUR 10

All 'Hale Tand
7323
7360 73'45 7846
7315
73'15
1803
19'05 1910 19'

( 1 17 , Alt rael Tanc
loros
1 7990 73'35 7330 7835
• .1 7110
A73,11
18 33 1850 /835 11550
• • .
Metrop. • .
76 1 33 16530 185' 185'
Atriles • .
.11£7.
ta.

Franca
less
Inflares .
>n'ende
•
..
Con Vera
deletree .
interior.
71.10
37'50 •
Isspahya • . .
Lues
Amorrizable 4 °Sr
91'M)
0125
Ilmanda
.
I ,10,Pr
.
5%
9544
1'? 19
5047
127 • 0
llena . •.
Orillare
r irrito' 4 r-7,
86 60
659
6923
•
Gatonials . . .
692.0
Aeu. York .
Marca
.
•
.
0'015
Fepanya
Pene
i'iiuliIKal
.
00es .
" Esp. ee ere« 152'
Suecia
C
Sane E.,p leo Plata 2:850
St isla
. .
247'
lahare
.
.
.
•
ArgentIne
.
91'
O•II• • 1 e, pret,
Oral II. . .
31'
blICI es ord
ilreein
88 50
cedulee
fl fl n Pga .
354'
:Aorta
IribaniarCle .
354'
Aleetinte
DE LONDRES
BORSA TARDA
11P,181
.
4380
Frailes
Viena . • • •
33'70
35
NO'
5460 Litur'eä
I o•• 1 I A•'' Olnic Tor‘ r.edules argentinos
7 150
Berlin
280000
sa Exterior
..•
1';116'''."4-*-4NAL'..
71'35 ryss, 7393 7350
69473
NI, n 0 15 .
Copenbegne
. . 79 10'
24 975
73 10 França
42215
Yokohatria
2143
oreases . : . . 13 80 tror 1 980 18' Nora York
3 405
Beigica f, 01m6818 . . . . 13930 ,
8160
6950
1562
:Sorbete
98000
0. Meteoro
42 . 14925
14825
1191
Holanda
r
F. C Metrop.
18
165'
... -.y. 764
165 1
0
9768
8.1stleS • • • 4. 1 12795 02775 17 '35 12 7 35 julia
1737
soecla

BORSA

Montevideo

,s

404'
273•30 27354

SUCRES
NPOC Yurk Tan , u

NEW

del

Dup.

4 irtiot

Malo

oberaua .
. •
- €6011 telegraMa
.
'f anca . .

. . . 635
. .643
582
. . . . 485
0'0053
00250
N•l• York
20 maig
Obert.
21'50 6'12215 Junoi
4330
',es p inare . .

lict.

27 33

2402

1474

13'2

La Cambra de Comerç i Navegació d'aquesta ciutat ha rebut de l'espanyola a Londres
trasllat d'una comuni,ació que
l'Alt comissari d'Australia a
la capital britànica li dirigí sobre les condlcions que deu reunir el Cremor de Titilar .perque pugui ésser importat a
Nova Gales del Sud (Australia:, comunicació que pot, €sSer consultada
consultada al Servei Co-

mercial de la primera de les
diles Corporacions tole els dies
l'einers de dos quarts de deu
siotze i de dos quarts de qua‘tre a sis.

NA er

Tanda anterior . .
Obertura . . . .
te l e gr ama •
Tanta . .
.

CIPOS

NEW

ltSeoe York 'fano r 29 malt
Diebotrible
1178
J uno)
98 5'
• J uh r e
685'
Derembre

{ plise d'Oldigecious i Caii y i de

CORO

por les eleteises

Mera

de 0181011e d'Empories

131als, de 28 a 30.
Civada. de 12 a 13.
Ordi, de 14 a 15.
F aves. de 10 a 20.
Moresc, de 21 a 22.
Preus per uessetes la dual':
te la.
Alfals nova. a 4.1 seIls, a 7.
d e 2 a 3 P essetes P es setes els quaranta quilos.
Gallines, de 12 a 16.

Pollastres, de 15 a
Conills, de 6 a 8.
tes el Paren.

Es dúna con) a se-gur que la
Societat Productora de Forsas
Motrius va fer una emissiö d'oltligacions, qua' principal objecte es la retirada deis Bons
que le en circulació. els gneis
seran admesos per tot el seo
valor nominal, 500 pessetes.
L'esirnentarla emissi4 sera iii_
6 per 100 d'int eres anual Hinre l'irnpostos i al tipus de 92
per 100.

5'/3
,y14
.825

lasca

.

Ous, 3 2 pessetes dotzena.

(llaves I C.a, S, en Cta.

BANC DE CATALUN YA
BARCELONA

URAL1TA

Xapa Ondulada Canaleta
tamanys 114 x 185 cm.,
75 x 120 cm.
Plagues "A" de 40 x 40 cm.
Xapes "B" per a reeobri-

Negociem tots eis cupons
venciment 1 de juny

mento:

e AGcNCIA núm.
Carrer Cru Coberta, 8 - hielan H. 667
AGtNCIA núm. 2: „ Sant Anire 11,146 S, 11. 671
A
: 4GENCIA núm. 3: „ Salmerjn, 111
• ,,
0.184
Sucursals a Girona i 1.1eyda

a
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113~1~4~agmegiumgnswitgantMo"

1476
14 85

Uralita, S. A.

MADRID - LLEYDA - VALENCIA - SEVILLA - SA-

LAMANCA
CENT11 \ I.: BARCELONA
Placa A. Lóp8z, 15
Telefons: A 1646, A 848

V 11 1. CAN 12 WAT
assageu-la 1 l'adoptareu

Rambla Flors 26, botiga
Dissable passal. a l'Ateneu
En,jolooedie 1'.-:111118r, el or 0 1 . ASS(.f Kenn, de narionalitat Xina, dona una conferencia
referent a La jove Xina, fent
l'ellre a la 110/11brOSa ' g uiri:11rrtoleiti el progrés assolit per
aquel" pr,ble un cop Mural de
les tomos de la Manxúria.
1,a dita confere»cia fjfl feta
en el Ilenguatge internarional
E s peranto. quedant. palesament
3..mo0trat que fins • (. 15 bornes
de difer6111 1'w:a i mes Plunranos lerres poden fer-se enteudre perfectanteill.

V a n rä
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zrsz

2422

. .

5,A.

Eanyeras

Si IsI,1 1 0

hiel condensada

13, i BONSULCES, 1

p31.1fell!LI

venciment 1

de

juny

EI Dr, Roura Oxandaberro aiVaTt di'„ - s efr:de la
de

ti .P s

IMS

1

visita.

lng artil

Malattles de la dona. Cirurgia general, 1 orts Catalanes, 589.

ffiin [1 PHYffirl I Gillith VI1 olu

EL

i

3
3

tmdr ,:o (Alistó de veo- al
in re-la mes. •

r111•11111111111111.11•1111•lr
Ahir, al vespre. al Acial un'col Artistic va tenir lloc
nunciat recital de piano a ehr reo de l'eminent artista la se-

STANDARD

SOR D

NAS, COLL I ORELLES

S

curac ió de les supuracions y eordetes per
créniques que siguin. Dr. Massot, Brurh, 34. Operacions a preus módics. V. d.'

Immens assorlit en estams, gabardines, frescos i xerteite a
preus barallssuns. Idi majoria dels arlt eles eón fabricals aire llanas d'Austrälla.
des a 1 eng.räs i al detall. Av Inyó, 7, entresol, cantnnada Fernando. Ven-

11Ellialuariallaszemlizazir

1 ,. • adrifirar
Pola Neri
a

NOMELL GERMANS
CANVi : VALORS CUPONS
Rambla dol Centre, 16

ano església Sant Jaume.

cau - at:i
3

•

•

tal iirenietablo•

y.

märfirrairrazarano
;
• CAS
A
GUITART'•
'
R 3, PORTAL DE L'ANGEL,
3I
Immens

•

eiolltlarl,"-
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CARTUJANO
liria'. 1r85 amb
:'s ARNO & NIARISTANY

i varia/ o--

mramPrifutru,s de tr-

•

gb...s. a SO pe s*..-

IINSIEffalliBiarianatszima
--JOIES ILANOV A UNI006
flir

‘t-.APer' S

CACAUS
XACuLATES

BOMBONS

ANOS
Varia! assorlil : : Preus
Ft da. St. Poro 13

EL LOUVRE1
VANOS Ponle!! de J ‘ e• entut. Casa
Nou, l'erran. 30, junt r'k/esia Sant
Jame. De5eompte per' d.-arenes.

ap

'Duran l eI mes
un-ins
fremografiii..-,eorn.:•
1101 - I hi
x,ments.
No tossm mes.
Preneu t 1 00lil(eS

1)

TRES RALS CAPSA

PANYERIA
Per a senyors, senyores i nells

LA TEXTIL CATALANA

n tioin registiati
Immens assortit en lotee leselasses. Venem únIcam'nt
classes superiors a preus h mitadissims

RECLAM: Corte de vestit cstarn superior, fils debats
en frece, rentables. a C ites. 45 els tres metres. Vendes
oluslvament al detall. Plaça de l'Angel, 1; Gran Vis I-8Ye'
tana, 26.

junt

Al local de la societat vegetariana Naturista de Cata
ItinYa, Princesa, 14, primer, es
donara una interessant. eonferimeia pública sobre "Oilidats

•

SUMURUM

CASA AMOBLADA
a Santa Colonia de Farnbs.
Detalls: Portal Nou, 46,
segon primera.
.
,
.........
ll

•

en la pel.li:•ula

3

i

rnn Casa NOU. Ferran,

MNg Exquisite ea r a mere
prof. de le, ; 'r'nuea di
Son gas'.
7nen CS.
i t' .

Vastas a mida per a senyors i per a s.enyores.
Roparació i reforma ti e
Vestits a preus modarats.

1

La Comissiú dc Eestes
t'Ateneo Obrer del districte segnu, traeord amb el Foment
la Sardana de Barcelona. ha
organitzat per el dia de Corpus, a les 11 del mati i al davant de 1 estatge de l'esmentat
Afeiten (Mereaders. 3 34 i 40),
una audició de cardanes.
Tamtnil la dita Comissió, en
el local de l'Ateneu, i a I les deu
de la vetlla del mateix tija, celebrara un Iluit ball. amenitzat

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia le dansant de 5 a:1i
de 8, u dinar a I americana, di
9 a 11.

estalviareu un 30 pr,;.

Tapioques i Purés
FIGUERAS

9

Gran assortii en corätes

VESTITS

PARAIGnES
Ferran, 14. casa

sont els millors del món

Boqueria 3 2

Per a la vinenta temporada, visiten la easa

per l'Orquestrina Jazz-Band.

Metge dentista. Medicina i Cingla de la boca'i dents.
Correceid de les desviacions dentals. (10 les deformacions i vicis de creixerva dels maxilars. Dentats .1,jus)i
tats als principis anatnmies 1 nieranies de la Comió 131a51ic51e1ia, O l'(uhjecte
no alterar la d..
guiad& Monda Sant Poro, 16,1.", 2 • . (entre P. de Gràcia. Claris). 011 a de
1 I de 4 a O.

OLE Fa l guarasiFalgu e ras

:

oriental

SUMURUM
VALORS - CUPONS - GIRS - CANVI

Carrer de Colomb, 2 ;Pla,.a
Ileal. - Casa Francesa)
Abans d'enearregar tIc vostres

i, 50

El 'l'entre Lire celobrarä la darrera (unió eaquest
curs el proper diumenge, a la
tarda. en el Tentre 01irop3,
sant -he J111 e g eolla "La eanoi(q)
del o' lvido" i par' del ale 'piar 1
de l' ò pera "Hamlet".

\
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1017 332, 543'
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dema, divendres, u tos ntm

de la vetlla i a g arree del dúe1 o!' JoStlp Sala.

El 31013 Dore cepa-

des i arsenicals. Asma, Bronquitis, Pell, Diabetis, Grans reformes. Menjador únie. La inateixa direcciú. Combinad() l'apid de Madrid. Sud eslaciú
Er .• ança 8 .33 Ir. Deinaneu bitllet
Barcelona-CardA. In forme s:
Ideal Samaritana, Ares, 10.
Telf. 5119 A, 23 juny 30 setem-

SON ELS

log

que necessiten les criatures

El Senyor president va ter
remesa a la senyoreta Cugat
de la medalla del Circo!, i la
va obsequiar amb utt ram
flors.

twaxiaidaallalalialasaaf,

"S

Negocien] tots eis cupons

nyoreta Eepe!a Cugat. La concurrencia, que fou superior a
la capacitat del local. con/posta en la seva majoria de distingides senyores, va aplaudir
a la concertista que a reiterats
orees dels assistents va veure's
obligada a tenir que tocar algunes peces de fora del pro-
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BA1`.QUERS
RAMBI A DELS ESTUDIS,

tamanys 120 X 120 em.
120 X 190 i 120 x 250 cm

El[Dr g 0 g 110211
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GASET A
En l'església de Nostra Dona de la
Bonanova ha cine!, rnatrimoni el senyor En Gabriel Campo, meteoròleg
dcl "Serrei Mereorológic de Catalunya, atnb la bella i distingida damiseca Na 1.1orenca Csón.
Desitgem als
esposos una
eterna idicitat.
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- Croare?, 30.-D1 Govern britinle
tr, „set. aviat una nava nota al Goe, dela Sewiets.
seens les comunicaelons canviades
! es converses que han tingut Iloc reastneut. resulta que Anglaterra 64
jpii satisfacciö le Rüssia sobre
jr art deis punts, excepcie feta
; referent a la geestee de la pro;,esnds.-Badio.
DEBA T SOBRE EL BILL D'INpeseSITAT A LA CeeNIBRA. DELS
COMENS
SESSIO PINTORESCA
esndree , 30.-A la Cumbre de Co,ese ha con s inuat el debas sobre el
d indemnitat.
en:lb:osos diputats han acerdit a /a
se, pera l majoria dell e pasearen
sessie dormint estirats en ele eacae i deeltres badaleent aparatosaEl partit continua lopsskió. Mens'esteva discatint el bill els dipuee laboristee, mese fer res dele oraers, mataren cançons alusiees els debe, i contra ele ministres.
Le dIscassie =tense en aquestes
eteicie ra. Quan ela partits de topoque el bill estentó
ees :a inderanitat a altres cent Irseseeses, meleras el que havia declaie el Govern, hi bague una gran provea, fine que lord Robert Cree reseell la calme.. prometent que el bill
itacerviria nonada 1335 depertats.-Ra-

DIETE8 DELS DIPLTATS
LABORISTES
Cambra dele CoLoulees,
r.a reburjak per 174 vote contra
'se], eautorimacie derramada Per no
t2elat conservador per presentar a
Camb ra una proposició que hauria
emot per ohjecta impedir que els laeeetes cotitzin per a subvenir o les
bes dele diontats enlata a la Tra-

je Cnien.-liteas.

LA QUESTIO DE TANGER

Londres., 30.-A la Cambia
(is Comuna el sots-seeretari
Afers Estrangers senyor Mac
Neill anunciä anir que els Use:es franceses, espanyols i briánies es reuniran aviat per esebl:r les bases de la conferäntia que ha de tractar de la
(iiestió de Tanger.-Havas.
A PARIS
30.--Comunica "Le
. que a París s'ha proce.a .a detenció dun súbdit rus,
leat díespionatge. Es caneeei molta importända a la
apeara d'aquest rus, que semPi que és el cap d'una orga.ilaació, segons sembla dels
,eiunients que se li han ocupat,
tí ramificacions als centres
silitars i marítims i està enanegada d'infermar al Go!mi dels soviets de tot allá que
Pagui afectar a la defensa narenal.
Ha estat pronunciada l'ordre
detenció contra un altre súbla rus, que ti la residencia a
Paris, i actualment és a AlemanTs, en ha d'esser el receptor
(.eis decuments que la dita ossanització d'espionatge anava
piceliint a Franea.-Havas.
:ESPIONATGE RI:S

L'EXPORTACIO DE COTO
AMERICA
Wwhingtor, 30.-De! del primer
setembre pròxim s'aplicarà la non regeementació per a lescportació
esee.-Havas.

-OLausana, 30. - No ala arribat a un
acord en les converses que han medias entre els delegats aliase i el delegat turc lames Paize sobre les garanties judieiale que han de finar-se
a favor dele eetrangece residente a
Turquia.
Ele reunits quedaren d'acord respecte a :a forma de portar a cap la reetificació de fronteres. Dues de les tres
pohlacions que fine ara depenien de
Karagnia pasearan a asee surques i
la tercera ho wat tambe si es. comprova que la majoria deis habitante eren
tunee abans de firmarse record de
Mudinia.
Semble que la nava frontera tindrt
com a lfmit la rail del Maritza.-Eaves.
ACORD SOBRE EL TRANZIT
BULGAR PER LA ZONA CEDIDA
A 'n'EQUIS
Laueana, 30.-Ele perits encarre•gete
de solucionar einefelent de Karagatch

Dan arribar a un acord sobre el tren.
z.it balear a travea de la zona cedida
a Turquía.
L'u-0rd amb el representant de Bulgirla per sortir a la mar serit aes.egurat per la Societat de Nacione. la
qual nomenar an Comissari perqu'e
collabori amb els representants de Gracia, Bulgerla I Turquia.-Havas.
SEA ARIIIBAT A EN ACORD
LA QUESTIO DE LES GIRANTIES JUDICIALS A FAVOR DELE
ESTEANGER'S A TISQUIA
Lausana, 30.-Desprea de celebrar
ecce/lees conferencies els cape de les
delegacions abades amb el eenyor
met-paire s'arre) e un acurd en la
qiieetie de lets garanties judicials a
favor dele estrangers residente a Turquia.
El senyor Ismet-psixa mostre gran
intransigencia, invousnr la sobirania
tares i la coneessie que tenis eta
aliare pel mitja de la proposieiö del
delegar italiä senyor fontana el dia
4 de febrer.

Abans de donar llar assentiment
finitiu a qualsevol oompronais ele delegots aliats donaran oompte a llora
Caverna respeding
LES DESAVINENCES MARITIMES TERCO-RUSSES
Constantinoble, efe. - Comuniquen
d'Angora. de procedencia anglesa, que
en vista de l'actitud que el Coserla dels
Soviera ha adoptat respecte ala calxells tures. el Govern turc ha prohibís als vaixells soviètics que es refugiessin o fesein escales als ports tares.
kelLA-SSIN EN EL LLOC DE
VOROVSKI
Londres, 30.-Comuniquen era periòdica de Moscou que es molt probable que Krasein substritueixi, en el cürrec de delegat de Roma del Govern
deis Soviets, al difunt Vorovski. Hayas.
EL CORONEL PLASTIRAS FELICITA A VENIZELOS
Atenta, 30.-El cap de la revolueiri
i el president del Censen hoi adseeat
al senyor Venizelos nr telegmma en el
<mal el feliciten i l t expressen IJur gratitud pels serveis que ha prestat per
donar al país una pan honrosa.
El telegrama del president del Conseil a Fuereis i a l'armada precisa
que els resultats obtinguts són deguts
principalment a l'exercit reorganitzat.
Es periedics diuen que Grecia s'ha
trobat en la nece-ssitat de fer un nou
sacrifici per assegurar la pau a Esropa i que la signatura de la pau obrirà a Grecia una era de treball.-e-eRa-

di

Antologia de contes catalans

UN "HOME FATAL"
Sempre m'han preocupat els
pr oblemes ordinaris de la sida wal per exemple el de trebailar el menys possihle, / el
da bsLen:r-me de viatja e amb
tarnet fort. Al marge d'aquests
pr ab.rnes, pero), he dedicat
a ielee:O especial a moltes Got ee Irailils, i aixt, sense finaliIst egoista, per matar el temes.
Ara me n'avergonyeixo, pe? bel cert es que ben be dos mede la nieva joventut slan
P e rdut anant darrera dels haal es fatals. Em costà molt de
¡aliar si existeix aquesta me'la d in-unes, però a l'últim els
descobrir a les planee
Cena revista italiana molt cienmolt positivista i molt
br iosa. per les notes d'aquel!
Inicie de revista vaig aprendre
'pe eis savis alernanys deseomiren l'home fatal l'any 88. el
4 d'o ctubre. No cal dir quina
fou per a mi l'have.r-se
qiglat la eieneia dedicar atene'ó l' ebjecte. en aquella epo't. deis melle ensomnis. D9 tota M anera i malgrat el Iluiment
queern podría proporcionar la
itad uceió de tot el material cien
ile nc que l'heme fatal ha pro" i rn'estalviar4 de fer-ho,

flat

perqué. ben .garbellat, el Ilegidos tampoc no hi entendria
re-8:

Una altra revelació he de fer,
i és que tot era fa creure que
jo he conogat un borne fatal.
Aixä va ésser a Nepote, l'istiu
de l'any passat. Peria... no precipitem tes coses. Que el Ilegielor judiqui per eh match.
Aquí san dos fulls del Mell
dietari Intim. En el primer descric l'home fatal modelte, valent-me de la intuició i apoiantme, sempre que em convé. en
els deseobriments de la rienda,
i en el segon, parró d'un home
fatal napolità.
"Roana, juliol, 20. - Com
Sernpre-diu el fuh-la cinmha I aire) és pitjor que
tenis una cita i quedar amb un
para de nas per la incompareixenea d'ella, que dirien els advocats. Divagacions a part, he
de dir que Púnica cosa que no
eras abandona mai As la.intuicid i l'instint.
Veu's aquí les condicions negatives d'un borne fatal: no explicar les aventures galants
no fer la nort a totes les dones
pel simple fet d'esser dones;
no adonar - se de la intelligen,

LES REGIONS OCUPADES

El

Govern gemy cren irohildi la so:uffi
prohlella de les reparilcious

definitiva del

la

la
ferroviaria la bu ima
esisig ijci
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ella 11013 01181083
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Berlin, 30.-Segons tm comunicas de
carácter oticiós, donat a la premsa, en
la llarga entrevista celebrada pel can,
senyor Cuco, amb els representante de l'Agricultura, s'advertí que
aquests darrers es troten disposats en
principi a coneentir en grane sacriiids.
El comunicas afegeix que per tant
es pot presumir que el problema de les
reparacions está definitivament resol
Segons eLs periòdics, la garantia oferta per l'Agricultura, subordinada a certes condicions, assoliria la suma de doscensa milions de mares or anualment.
La Comissió central de les Associacimas d'Indústries, ha aprovat una memória adreçada al senyor Curio i relacionada amb el mateix assumpte.
Els Sindicats es proposen per la ama
part redactar i sotmetre a l'aprovació
del Govern un note programa referent
a la qüestió de les reparacions.-Havas.

EL GOVERN ALEMANY DEFI-

NEIX LA SEVA ACTITUD RESPECTE LES CONDICIONS DE LA
INDUSTIZIA PER GARANTIR
LES REPARACIONS
Berlin, 3o.-Anit passada va definir
el Govern la seva actitud respecte de
les condicione imposades per la indústria per a les garanties que estä

posada a prestar.
En un comunicat oficial declara que
les proposicions dels industrials sön
dignes d'atenció i que el Govern de
elmperi les ha examinas amb satisfacció per tal com demostren en principi
la bona voluntat de la indústrta per
contramir a la solució del problema
de les reparadora.
El Govern examinare si les cites
preposicions són utilitzables.

Declara expressament que només ell
és r esponsable de les neves proposidone alemanys i prepara Il-is que assegurin una millor producció.
Els principis que el Goverr, ha seguir

'en la preparació de la noca nota eón
essencialment els mateixos que el Govern Wieth baria seguir en l'elaboració de la sera nota del 5 de novembre
de i22.-Radio.
Berlin, 30.-El cancoller de l'Imperl
senyor Cuno presidirá avui les deliberaciens de la Comissió d'Afers Estran
gera sobre la situació exterion-Havas.
PR OBA.F1LE - CONTIN Grer
DEL

Nor PROJECTE DE RE-

PARACIONS D'ALEMANYA
Berlín. 30. - Respecte del
contimKt del darrer projecte de
reparacions sotmes pel Canee Iler Cuna als capa de partit,
s'assegura que Alemanya renova la seva proposició de pagament d'una suma definitiva de
trenta mil milions de mares or
sollierta una moratòria de
quatre anys. Proposa escalonar
els pagaments en cert nombre
d'anys, la totalitat dele quals res
es dtermina per ara.
La primera d'aquestes anualitats pagadora a l'expiració da
la moratória seria superior a mil
milioie de mares or. La in-mortäncia-d'annalitats anirä en
augment parallelament al grau
de ressorgiment de l'etonornia i
fine a l'extinció completa del
seu deute.
cm, de la sunerioritat o de la

d

S

E

billa

IrazusH
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Les garanties seran constituidos per les propietats
l'imperi i dels Estala Confederats, corn també per la indústria, el comen:, les bunquei; les
companyiese de navegade i l'agricultura sobre la base de les
suggestions del mernorämium
dels .industrials.-Radio.
LA REOBERTURA DEL
REICHSTAG
Berlin, 30.-El Reichstag reprendrä les seves sessions el 5
de juny vinent.-Havas.
EL DEFICIT ALE3IANY
Berlín, 30.-EI déficit puja
en Pactualitat a la xifra de

-i

pagament, evitant ensems que

els franceses i belgues es desposseirin . de les garantice que
tenen i es deixin portar per la
fahera de pròxims emprestits
internacionals.
Pensen els belg,ues que pel
mitjà de monopoli s. explotadons ferroviàries concedides
als aliats es pot treure e
rnanya un nitnimum de 2.400
milions do mares or per any.Radio.
LES CAMBRES DE COMERÇ I
ALIADES I LES REPARACIONS
Londres, 30. - Segons el
12.400,000.000,000 de mares."Times", els delegats dels CoRayas.
mits Tincionals de les Cambres
A ALEMANYA LAICA DEL de Comer() franceses, arnericaDOLAR I EL FRANC AUGMEN- nes, angleses. belenes.' ItaliaTA FANTASTICAMENT TOTS' na es reuniran aviat a Londres
per prdeectir a l'exstmen de la
ELS ARTICLES
Berlín, -30.-El dólar sofrf qüestió de les repararions. liaras.
ahir una nova atea, pujant fins
a 64,000 mares. Per la seva UN VIOLENT ARTICLE DE L'ORpart, el frene arribà a pasear de GAN DELS PANGERMANISTES
Berlin, 3 0 .-La "Deutsche Zeitung",
4,000 mares. No cal dir que aire reporta una ale a fantàstica brean deis pangermanistes, publica
asee un violentessim article titular
a tots els artieles sense excep"Odi".
cid.
En el susdit article es diu: "els
Des d'abir a la tarda aflueiren al mlnisleri de Finances alemanys no demanem reconciliació.
El sentiment que inspira tetes les nosGOMi55i0115 de funcionaris, empleats i obrero per exposar llurs tres desees social, ea el sentiment de
queixes i dernam r nous i con- Vede No hem d'apaivagar aquest sensiderables augments de sou.- timent; l'odi ha d'esscr a l'escela, a
l'església, al quarter. en els cors, en
Radio.
TRENTA MILIONS DE MARCS els punys cleros de 75 milions d'aleOR A NOCA YORK, PElt A
manvs ".-Radie.
L'ESTABILITZACIO DEL
LA PREeISA I EL VOT DE nLA
MARC
CAMBRA FRANCESA SOBRE
ELS CREDITS DE LA RUHR
Nova York, 30.-Han arribat
Paris, 30.-El vot de la Cambra
a acuesta ciutat 30 finilions
mares or procedente d'Alema- sobre els crèdits de la Ruhr
confiança
envers els mètodes i polínya. La dita quantitat ha estat
venuda per conseguir oestabi_ tica del Govern.
Els diaria fan constar amb satislització del mare.-Radio.
LES PROVATITRES D'ALEMA- facció que, excepte els socialistes i els
cemunistes, tots ele diptuats s'agruNYA :: UN EMISSARI DEL
paren a l'emorn del senyor Poincaré
CANCELLER ALEMANY A
LONDRES

Londree, 30.-Ei governador
del Banc de Darmstadt enviat
Pol canceller senyor Gusto per
erporar sobre quina base fonamentava els seus cálculo el
Gavera britànic per solucionar
el problema de les Reparacions
s'eta entrevistat amb el Comite
del szrup industrial de la Carn-

bra dols Cornuns el qual ha estimat que les proposicions eresentados pel Reich són absolutament insuficiente.
L'emissari del canseller alernany ha tornat a Berlín. Hayas.
L'AMBAIXAD011 ANGLES A
BERLIN, ARRIBA A LONDRES'
Londres, 30. - Ha arribat a
L on dres
D'Ah
baixador de la Gran Bretanya a
Berlín -Radio.
EL PLA DE REPARACIONS
BELGA TENDEIX A FER DEL
DEUTE ALEMANY IN DliUTE
COMERCIAL
Brusselles, 30. - il pla belga de les reparnelone tendeix
,fer del deute alemany un deute
comercial i ha de trabar a Alemanya mateix possibilitats
dones per les aoves absències
misteriosos, pels setts retornis
.secrets, per la seva glacialitat
epistolar. Davant d'una dona
horne fatal parla només el
llenguatge deis uls i és caerle
a l'hora d'estrènyer la niä a
una senyora de mirar-la arnb
una d'aquelles mirades que devegades duren mig segle, de
vegades proa oquen un adulteri
fulminant.
Un borne fatal és aquell heme que il'improvis, quan PO
el ven ningú, en un moinent en
que ni la dona veu res, especulant sobre la impreparacie i
ofegant la dona ame, el sets
atreviment, diu, molt seo:
-Vostè m'ha d.estimar."
La segona part del drama ve
Melosa en diversos fulls del
meta dietari, pere por facilitarne l a . lectura els resumeire en
un de sol.
"Nàpols, egos ! . - El millar
de Näpolls es el meu barber.
La Seva adreça és: Largo Cars
racriolo 89. Grassonet, mesen°
enamorat de les arts de !a paul
la música, la cuina del pais, la
fidelitat a la dona. La música,
pene, ea la seva debilitat. Cada
barba, per a ell, As una caneó.
En el moment de comenear el
eontrapel te diu:
-Anih el seu pernils cantaré una "eanzenetta"...
Cena que us ho &mana ame,

inferioritat d'una dona; no donar i.mporläncia als detallo en
l'estratègia amorosa i emprar
només visions de conjunt (airó
prova, entre parèntesis, que
sense poder-hl fer mes, Phoine
fatal é.s un idiota); no escriure en els älbums; no aro7iar
cartee postals illustrades; no
portar la tarja de visita a les
porteries de les amistats temeninee, al retorn; no escriure
ni cortes d'amor ni d'amistat:
no caure en la vulgaritat d'una
sis-clareció d'amor; no immutar-se davant la presene. a d'un
rival; no dir /mi un mot de
promesa ni de gelosia; no corn-''
prometre's ni comprometre mai
a ningú; no esperar ni fer mai
esperar.
1
Un horno fatal no pot ésser
un borne d'ulls clars, de cabello rosse s o castanys, de hure gres.. . Ne pot eleven propens
ni a la tuberculosi ni al lia- .
fallen-1e. Un horne fatal ha 4-1.O9ser pällid i bru, oesat, artritic,
i hiperseloridrie.
Un horne fatarés sempre
'borne silencies que serrarla ignorar o despreciar l'amor, que
exclou les dones de la seva .
conversa, que lt0 Pe troba mai
ailä on es troba la generositat
deis homes, que cap que farä
sempre mes impressid a lee do:
nes una frase sonsa pudor que i
un madrigal. Un borne fatal la navaja a la me vos penseu:
-Si aquest ximple no es prd
necessita que els seus ainics
l'iraformin de l'interés de lee esbravar, em segarla les yenes,

DE RUSSIA
-o- -

DE BELG1CA
-o-

i estimen que aquest vot reforça

posició de Franca i farà comprendre
al Reich que Ubica solució és la
de cede* i pagar.-Havas.
LA SITUACIO A LA RUHR
Berlín, 30.-La situacie a la Ruhr
pot a:sumir-se dient que en el conjunt

de la nunca rnMairc la vaga tendcir
a generalezar-se , però en canvi es nota una millora en la situació. Els vaguistes es mostres resoluts a no reces
rcr a mesures de violencia per guanyar la causa llur i etendre les exhortacions de Iltirs sindicats recomanantlos tranquillitat i q112 facin el joc
dels cotnumstes.
Tot fa esperar que sobre la base
dels augments signats pel cornee arbitral que resideix a Berlín, s'arribarä aviar a un acord que posi fi al
conflicte obrer de la Ruhr.-Radio.
TENDENCIA A REPRENDRE
EL TREBALL
Berlín, 30.-S'asenyala una general
i significativa calma a la situació,
mil!) referencia a la vaga de la Ruhr.
En el districte de Gelsekirchen els
obrera tornaran asee al treball i tal
vegada facin el mateix en algun altre
ds‘rlete.
Continuen registrant-se alguns disturbio a conseqüencia de l'encariment
dees queviures a Dresele.-Havas.

Primer cornenea plano piano, després, rs mida que el contraed va a ya/mane el to es va
elevan!, i a l'últim, a l'hora das
passar-vos l'aigua a la cara,
explota un pinyolite que fa tremolar els miralls de la barberia 1 les Ilamhordes ilel carrer.
-"Cosa ne dic?"--us diu
després amb l'aire d'haver guanyat una gran batalla, totes
dime mans agafatles al soll
rom si el cap li hagmés fugit
te live i sp llagues de tornar
a posar al renlre.
El ras és que tres dies despres de freqüentar la barheria,
al barbes ja es passejava per
dins de la me ya vida privada.
-Voste As una víctima del
hit. Es lleva maese. lord... cm digné l'horne a la quarta
barba-. El vaig mirar amb
aire d'astorament, i per cocal,
sar-se d estie amb una naturalitat que eni senablä grandiosa
dirigint-se o den o dotas chiI adans que esperaven t urn i
que seguien la nostra conversa:
-"Si coplees... Lavora
notte codrcervello"...
Si no llagues tingut la navaja a la mà, Ii hauria tirat al
r ;e u n a ampolla .de "lleve d'a-,
motu" O de "Roses du crémusculo". Per venjar-me, l'endemä ii parlava del que Ilaseors
em preocupaba tan', dels homes Wats. Vaig quedar parat.
El baher en sabia més que jo,
ern digué que a Nàpols n'hi ha

que arriben de tot el país demostren que la situació de la
vaga dels serveis pública s'ha
ap i- anhat considerablement. La
poblad() eomenea ja a experimentar els efectos de la vaga.
El preu dels articles de primera
necessitat ha sofert considerables atoes.
A Mona, especialment, ha
pujat el preu del pa. i és de temer, si no se soluciona la vaga
ferroviaria, una rentable catastrufe económica per tot el país.
-Radio.
EXPLOSIO A UNA FABRICA
DE POLVORA
Brussel.les, 30.-Els periòdics
d'aquesta poblad() anuncien
que b ' ha produït una violenta
explosió a la fabrica de pial-vora situada al carne de Gestean.
Han iesultat dos morts i
nombrosos ferits. Els danys
ocasionats per la dita explosió
són molt considerablese-Havas.
UN LLAMP MATA QUATRE INDIGENES I EN FEREIX DOS
lIES :-: DE L AIMPRESSIO UN

ALTRE ES TORNA FOLL
Alger, 30-Durst una tempesta desenrotilada ahlr va cause un llamp en
una senda de campanya sota la qual
descansava una familia indígena prop
d'Adin.
Resultaren morts quatre indigenes,
dos mes ferits greument i el cap de

la familia es torna foll a conseqüència de la impressió.-Radio.

A CONSECI.7ENCIA DE L'EX-

PLOSIO D'UN PETARD DESCARRILEN DUES LOCOMOTORES.
Dusselclorf, 30. - .4. censes
qüencia de l'explosie d'un petard a la via ferrea. han desea-.
rrilat dues locornotrius..
Les antoritats d'ocupació han
imposat les corresponents saneions.-Havae.
DUES FABRIQUES OCUPADES
A COBLENCA
ELS FRANCESOS S'INCAUTEN
DELS STOCKS
Coblença, 30. - LPs forces
aliados d'aquesta població ocuparen ahir al metí diles fäbriceles de !a Badische Arnilin
d'Oppatt. Ele agent s encarre-

gats d'executar aquesta ordre,
esa nern dr les autoritats
feren present als directors de les dites fähriques que
era precie designar la forma de
posar a disposirie dels rifle!!
els stocks de gra i azoe curt han
d'ésser Iliurats a Franca i
complimentant d'aquesta
manera les instruceions de la
Gornissió de Reparacions.
Els (iirectors de les fähriques
s hl n. gatea, i en eo..s. qiiincia
els aliats s'incautaren dele esmentals stocks, sense que es
registres cap incident-Havaa.
DIARI ALEMANY SUSPES
oussebberf, 30. - A constaatienda d'une comentaris insolente, ha estat sesspés por 1,m¡t
molts i que ell en coneixia un.
-Quina fulla de serveis té?
-vaig preguntar-li.
-ha devasta: vuit priniaveres...
-Res mes?
-Encara mis? Si les estadtstiques sán veritat i som dos
a um ha fet el treball de quatre... Això es l'aritmética.
en
-Esl a 10. Pera') vostò
diu dels humos fatals?
-chi-Són uns
gast el barbes anta un aplorn
formidable-. No Ii dire res
mes, sind que jo soc una mena de preceptor dels sien atadroses d'aquest "giovinotto".
Sense voler vaig donar a entendre al haber que tot allò
ho trohava una fanfarronada, i
ell fe va creure amb el dret.
d'explicar-se.
-Aquest xicot mito explica
tot. Sempre estä dispasat
nbrir-se'rn de eor. Si ve i
em diu que la cosa es pot troncar per la por d'ella, jo le die:
fer-li un treball (laboretto)
a la imaginació. Si la cosa es
perd par maese idealismo, je
II j die: Aprän un ser! ben Parg,
recita-li i s'averrirä. I aixt per
tole els estals...
La manera llena-era i port./sella que tenia el barbee trartant uns assumplee tan delicats, eta feia.mala espina. Per
altra part, m'escamava aquell
borne perquä sé la gran quan-

La missiú ÜIIIIia loe
Tal hfiS al dia 15 de
muig 13721 lamolelics

-ORoma, 30.-La Missió pontificia de
socorsos de Ressia ha facilitas alimente
fins el dia 15 de maig d'aguces any.
a 48.33 5 persones a Crimea, 30.338 a
Moscou, 25.525 a OreMburg, 13,382 st
el Dort ig.83/ a EkateRubí
En total, els socorreguts han estas
137.532 farnolencs.-Havas.

ESPLENDIDA RECAUDACIO
PUBLICA A FAVOR DELS LABORATORIS FRANCESOS AMB
MOTIU DEL CENTENARI DE
PASTEUR
París, 30. -ES reben noticies
de tots els departaments de
Frailes que acusen una esplèndida recauelacie en la subscripció pública que estan portant a
cap distingeles senyoretes trato
reses amb motiu del centenari
de Pasten:, a favor dels lobo,
ratone de França.-Havas.
ACGIDENT DAVLACIO
Villacoublay, 30. -- El capi-,
tä aviador senyor Dulin, que
durant ja guerra destruí nombrosos avions alemanys, ha sofert una caiguda molt perillqbudes i causaran la mart. Hayas
•
PER ATROPELLAR UN MESTIee.
D'ESTUDI
Dijon, 30.-El Tribunal correccional
bu condemnat al senyor Charles Diholt, de 72 anys d'edat. propietari i viticultor de Chagny. a ea mes de presé Seo franca de multa i zso.000 frases
d'indemeützació per haver atropellat i

matat amb el seu automòbil un mes:re
destudi anomenat Honri Barbier.-Havas.

dies el diari "Noticies de Dusseldorf".-Havase
LA VAGA A DUISBURG
S'ESTEN
Duisburg, 30. - Avui s'ha estés considerablement la vaga.hayas.
ELS ACTES DE SABOTATGE A
LA ZONA BELGA D'OCUPACIO
Oberhausen. 3 0 . (Zona belga)t---Ele
actes de sabotatge eón considerables a
aquesta zona.
Anit paseada fou tallada la rana
telegràfica en una extensió de tres
quilämetres.-Havas.
LES AUTORITATS D'OCUPACIO
S'INCAUTEN DE CENT MILIONS

VUIT CENTS MIL MARCS
Relteinghausen, 35.-Les autoritae

d'ocupació ehan incautat arel de cent
nnhons vuit cents mil mares per res-,
pendre del pagament de multes imposades per actes de sabe:asee-Hayas.

LES NOTICIES TENDENCIOSES
Dusseldor f. 3o.-La inforrnació
cada per la prensa alemanyt dient
que eles generals Degoutte i Denseene
havien autoritzat el trameteatent de /solida de seguretat a la Ruhr, és absolutament inexacte.
Eh

Govern alernany havia sollicirat

ateoritzacie per e la policía cerda ; essent-li negada; eniearnent ee li concedí permis per. transportar a aquella
noca que es trobaven en tnoments critics elensents de policia comunal, la
qual no te res que veure amb la de
seguretat ni amb a verda. per?) sempre

a reserva del consentiment dels gocernadors ruilitars dele Roes que es free'
bessin en compromis.-Harae.
tilal d'esprit que Id ha a les
haeberies cl libia.
L'endetnO vaig eorteirer l'ho_
tic fatal. Cobil eaci que rail;
robro la mateixa impressió que
si Mhaguessin promes de re.;
,zalar - me un estornell i eM regalessin un mussol. Era un xicot d'uns vint-i-eine anys, ros,.
an, la cara plena d'aquestes ron
SOl es verniellee que tenen a la
ventut els homes que han
nascut per tenir el cul llegat.
ele peais imponente. Vestia
lareent, cem un elernany.
-Es un"llone" - /ligué el
barbee elavant-li una esquenada-. Jo vela vislöns i el que
vaig procurar va esser canviar
de converea. Parlärem mitja
hora de la urbanització de Näpols, i l'home fatal, que va resu/ter empleat de l'Ajuntament.
em 50 explicar el que e3 feria
i el que no es faria.
Sentint -la eno reossega ya !a
!lengua. Ene sernblaya impossible. A l'nllim vaig decidir de
marrar, pero abans, amb la
malentonia tic l'home que araba d'assistir al iracas d'una
altea 1lhtste. .aig preguntar a
l'home fatal:
-Dispensi. Faig colleadó de
reepostes räpides. Ou ä em podría dir quin fora el ami ideal?
El "Mane" es va mirar el barher, Pa va tornar yermen 1 el
Ir 'Iren e:3 posa a hure.
La contesta me la dona el
barbes a cae d'orella.
Josep

Pa

1:-A PUL,

si de mis de IP28

balen, que as procurador l molt renegar.
Tot el pobre feu acte de.preeencia.

a e sor de Schumann, Morera.
tu. Balcells, etc.
/a festa un parlament d'En
Massó i Valentí, que ringue
ji Cavallers de Sant Jordi.
t0. r set parlament d'En Massó
,j jou coronar d'aplaudiments que
'caven com en els cors sol i oavien entrat les seves parauvn e sentien compenetrats amb
5'franea i decidida actuació paAcue s tes demostracions d'ent ara talen doble valor en una
__a
aa
a, a m ;a nostra. víctima de, tots
constorxes. patint Muneerti
>. hostil, a les notares idees.
El, acta s del diumenge passat
eis ce7s aleas d'entusiisme per
: . lar d'una manera decidida i pels
edttrem s mes segurs pel retorn de

RIPOLLET DEL VALLES
La processó del Corpus
S'ha fet earrec del penó per la propvinenta festivitat del Corpus al propietari d'aquesta vila En Lluís Riera Madoren, que ha nomenat perquè Facompanyin cenas a cordonistes el seis germa N'Isidre i a l'arquiteote d'aquest
kiuntament. En Joan B. Berra.
De les despeses de la festa se isla
fet arree, malt generosament, el se-

nyor Riera.
Cal remerciar-lo per la sera explendidesa i el seu amor a la riostra volguda vila.

sttsCes irbertars perdudes.
MANRESA
arsió Artística de l'Orfeó "L'Eco
de Catalunya"
'des ' e ta

/IGUALADA

Pomells.-Obres públiques.
La crisi tèxtil. --La diada del Sant
Crist

Festa de

batuta del gen mes-

Al easal de Sr, Caixa de Pensiona per
a la v ellesa 1 (FI:e:alai. de
E lea oberta una exposició eartells,

Corneja. i amb la conde 'a eetlyoreta Na Montserrat
3

Rarreloasa,

ktos. . sstressa de :a seccia de
0,:tetes. Orfe6 "L'Eco de Cata-

convocada per la l'Alga del Ron Mor,
per tal de difor..%?e la sera obra,
lii ha el propòsit de portar aquesra
exposicir't a les sucursals de la Caían.

sanear any i amb ¿ala la
ls a Manresa els dos dies
ag,ra . : rasada.

essent molt probable que sigui la pri-

Cen-e e Autonomisra de Depende: a l' •mere. l'Orfeó Manresa. el

mera la de la nonata chitas.
-'- El dia de Pasqua ele romana
de Joventut de la enmaren celebrareis

Josep. la Societat Cho7.1anresatia, amb Hure reses t.> nyeres. i l'eseellentissim
de la ciutat en eorporatarn
'asar, a rebre'l a l'estació.
de San:-

a l'ermita de
a p lec.

•
els saluda ens dirigtrem a
pi,ca l'Ajuntament. Cantarero
;se: 1- la senyera" i d'artuf a saix
7.'nument d'En Clava ami,

planys -, d'ell mateix.
serait ens presentarem al tea •

g . 17034'

Coaservatori, en slavia d'execrar In programa extraordinari. ,'om -

o:de
CADÇODS.
graba el comen amb "Els Saga' atet. com de e0St/IIIL soleen a
ms ;Bes i amb delirant entusiasme.
Dectord amb la Junta de l'Orfeó.
Junta ivt.? Centre de Dependents del
amen i de la

Indústria ja tenia perTr. : • &::,tjamertt per a tot l'Orfeó.
E:, arf.mistPs visitaren la atoara!.
1lla miranda del jandl. la Cosa de
Ipa s i. on ei senyor director de
aeg, ,t7.1,4i en el Libre, ,oln a rema 4e a visita.

el Museu del cono-. es 'Erigiera al Centre, en el que
• tt.t-tequiats amb unes sardanas.
lata-,a, l eatelanes, a sopar. i
▪
t . egada al Centre. en es donä
>are s de visitar

•

•-tcatert.

301111,5554 j a

a-0111,

rodó.
en
E:1;1 '13 51 . dia 21. a mig malt,
Aje/Ira/neta. El senyor censar'..iteteeari. En Joaquim Serexplic t

A:

amb tots els detalls

' l e avala el Musas'

a.

-

al.

n,..e . es

donä un eoneert a Ca'n

ro-

cnricert la simpätica filia del
t :Turba post una artística i va:atada a la senyera.
ta :arda es fen una escarsió a
-le la Salut. °en s'hi celebrat adicional Aplec del Dependent.
•stariO hi harta l'Ajuntament
e u 'wat'', que honora la senyem
•
bella lineada. molt Ion brille, er
ca

Dr i amb l'escut

Collhhe ni important

d. Man-

Tots els acres es taren d'acord
estahlert, mnstituint una
nota de color torea intereesant, la pro-

el programa

ces.sb que. formada per tos els aplegat, feia via per les pinedes cdragonc.jant pels blatars i pele vinyOlare.
.31 3 (3)0CIUSiö de la simpaties lesta. la =taita robla que aesietf a ra-

plec dona al Casal nattionalista una
escollida audició de sardanas.
Planeares va eornensar-se al correr de la Soledat l'empedrament del
primer tros de la carretera que trav o ssa tota la eituat. Sembla que lii ha

rintent ;l'intensificar aquesta feina ,
per tal que 1. er la próxima lenta major quedi tritalment enllestida en P15
trossos donats a subhasta,

La erisi de Fan 4stil, que
s'aecentna cada dia, ha obligat una
altea fältritta, la del senyor Gumersind Geuló, a et-tablir el r/gimen sie s'ara:mes alternes de treball.
- lea diada del Sant Crist s'Im
eidebrat amb els mateixos actea i (estas de costean. La proee,st5 de la tarda , en la qual lit bandera der Sant
Crist es acompanyada pels individus
del Amateur, foil pos- concorreguda.
Cal cementar el serni6 de l'olio', que

fen el doctor Bial , cansare de. Tar-

ragona. Molt ben documental, pera no
ealia pas que esa parlés d'Espanya. ni
rbd Marrnc, ni que, sentint-se
risita i ban j o, ens retregais Foldigaci6
de servir a In patria.

-

Dijous

a la nie y a celebrar-se
al Casal Nacionalista reunió general
(le sorie, per eonstimir la nona junta , essent elegits. per unandintat. els
segiients senyors: j atime Ominar i
Pere Borras i Eetruell. Jaunle Vieh

i 'asannvas. Jona Riba i Faura.' Ramas Queralt i
-- Al restre l'Ateneu Iguatadi
a , tuarii els dies 26. 27 , 29. 30 i 31
jaque- st mes ! els die, 2 i 3 de juny,

rompanyia Granieri-Marcheti-Taltassi. que fa van- o den aula va Mate-

In
audirnents i cloques s.egella••••

donarä en

(le les Escolar+ de l'Arenen
una repetici6 del

LA BISBAL

Nornenarnent
.1 vaga del Registre de la Propietat.
astaenase a En Salvador Albert
d'aesabertar-nos

Acabe:-

per

sorollós en aquest teatre.
nir un
- Pròximament el Chor infantil

la

ttmpordanesa que. fallar per
r. reir competent tribunal de ea
kr..ccm:-.•at, ha estar nomenat per
▪
professor director de l'Esett lrles Arts i Indústries de
el notable pedagog i artis• ser•:7 E. Sala Deulofeu, al 'mal
torr.: :-: de felicitar.
i:eattn.a en el manda estat la raga
-td del Registre da la Pro"F. 1: 351t per aquest motiu grana
te Pr•ba- -es al pflidic (p i e 34 oreen -

lee

cancere
aquell teatre
ci ne va donar reeentment al Pillan de
la Mrisica i que tan hen acollit fati
per la critica.
-L'Esbart Folk-lore de Catalunya.
ja %asma dels igualadins. fanla aviat
una excursió a lea ciutats mes importante do

rata/u/aya. per donar a

eoneixer les nostr e s dances. La primenostra
cintas, havent-se aeordat, en principi.
la relebració d'una fasta al camp d'esra exhihició eerh donado a

' t' i ris d e

la

l'Ateneo, a la tarda i a la

nit Itr al erina- de la mateiaa en'
sisal. ami) la collabora ci ó del Oboe in-

fantil.

..¡,r a
Centre.
- p e:asible que ¡va procedi•
del regi, • radors ve,

;e re-

••eci una
conseadenciee,

'refirieses,
(mines

-.

sAn ben paitesos.
Las •- . - 1 que jets els eurials han
liTztr.'ss o pate a als •ificiaie
ItuiJl . vient as:set:tirar que la inaqueet afe r per part
- romeral de Registres no es

e

r..

'im •iiumenge va "(deliraraTia der.-anal un graudi,a,
lEge a l'iltustre diputar
• senyor Salvador Altert.
'r e lv e P e l r e t e i g ua nt fet
Rogur cxm‘ra la sl,t's
' a cap per un pistoier

CICLISME

642 miss.)

Teatre Català Romea

Agries:t mati, en aparèixer
aquesta edició, barman emprès
la ruta, a tramas de Catalunya,
els 60 corredora catalans i estrangers que salan inserit a la
Inés formidable prova "routiére" que 'haurà celebrat a la
nostra ferro i que tan niagnificament ha preparat la Unió
Esportiva de Sans.
L'interès que en tata els poIrles i en totes les comarques
havia despertat, es de ereure
que es traduirà per veritables
manilestacions de simpatía al
pas dele eorredors.
No tanim pas el més pata
dubte de què la gran prova
acabara amb el atalaja èxit que
s'ha iniciat.
.
Els nostres lectora trabaran
diàriament la informada deis
incidents ocarreguts en cada
jornada.
Halas ad lo que és la preSala etapa:
BARCELONA-REFS
Sortida del peu de la Rabassoda. emprenent seguidarnent
les diles costes fins a Vista Rica. dirigint-se cap a Sant C11Stil i Rdbf, aprofitanl el 'apit
pendent.
Remuntant novament cap
Sabadell'i Terrassa fino a l'encreuament d'Ullastrell i apeofitant el deseens fans a Martorell. Ott s'emprèn cap a Gatada. San'. Sadurni de Noia. Lit
Granada i Vilatranea. uns 30
quilametres de pujada.
De Vilafranea ii Sagas, 21
tquilölnot res, deseendint.
earretera esta genaralment en
hon estat fins a aquesta
nsa poblavió, d'on se seguira
aria al Vendrall, per Culi/ellos.
Cuna i Calafell.
En arribar a Cubelles, das1 1 . 4 5.1ef pal indicador co troha el pont de la riera que encara est fr 'i5itiruint-re. havent
de passar-la trencant per l'esguerra.
segueix fins
Del Vendrell
a Tarragona (28 quilòmetres
as P IOndids ) i d'ari a Raus
quilbmetres dolents?, final de
la jadiada.

Telèfon 3500 A.-Avui, dijous, dos formidables espadadas pel
Rei deis iltusionlates
11-lusionIs ta deis reta
EL GRAN RAYMOND
Tarda, a dos quanta- de cinc;
nit. a les dele. Programes completamant nolis:
La seda de Raymond, El somni del nen explorador, Raymond
dentista, Experiment per a senyores, Maquina per a dIvorciar (de inelt interas per als
senyursi i altea!: naves illusions
ra;1
Rei deis mäglos
El màgic dala reis
El gran Raymond
Dama. nil. El gran Raymond,
aun) escolla programa. Es des,
patxa a comptaduria.
Keira.+04.0.~44e4444+444+"

TURO-PARC
Id-Rotosos I aroniallIzats Jardins,
NovIsalmee
i 'rente-,
,raccton, Vi,. tarde. Uttlrn
eta de la Gran Eaposiora5 de
i
putairudCoseos. Sardanas
he. Tarda I ud. . 3 oneert
per la llanos de Catate Ilareelotta. fiara
primer
ele
Restaurant
ordre. Nota. po-at a la venda Pls aho•
maulead, 111011,aals

ilors

tatt-perteatais d'entrada al Turd-Park.

lutportant: El prop e r dluMenre, dia

opereta

El ealt de la mor:
sobr e antrun n:4,1

SERRALLONGA

a sbtliIIi'lll eantant, Josefina Bugatto, Josep Lluis
Lloret Emili Vendrell

r+444+44+6+44-4444 5 4444444.
+110+4+114+8+0444+04444+61

Teatre Novetats

DE LA FEDERACIO
nema, divendres, al vespre. es reunirà el Consell directiu de la Ferieració Espanyola de Rosa per tractar
du l'incident que va prtanoure racistació dels boxadors Fleche i Balzac en
la vetllada que a Madrid se celebra
per al Campionat d'Espanya (1cl pes
mosca.
A la mateixa reunió es procedir:5
a la classificació per categories del,

els inscrits oportunes rec l amacions en cas d'haver entre ells algun professional.
sobre

Trofeu Arrnangué
Viatge lt lairragana i retarte
amb autornabils de turi , nie, a
40 Pessetes seient,
Diputació, 403. Teléf. 1385 S. P.

Gran oremi d'Autnieln

PARC

tdespectacie me, nou
de Barcelona

PISTA
GEL

fi

Catalunya

hc*;
ju'iny"119-1231. -M1T air‘raNgioli
1E1 3111-R
▪ La competida) més grandloe
▪

sa celebrada a Europa E

3 12 marques -:- 20 cotxes

Restaurant-Buffet-Bar
DE
organitzada pel
Llotges-Tribunes
111
Trans especials
EoPORT DL 510DA
DE BARCELONA
Ei
SOUTIDA
3
.
Installat
n'u .? z
. .
Popular .
al Gran Casino, amb
8,9,1
.
.
piar.
▪
De
esmeras asare.'
A
ARRIBADA A TARRAGON
111
- restaurant 1 Sa'
92,1 la
Porrada, . . . . . . •
bus espertals per a
banqueta Jazz-Band
u Ele Z21T
"' 21
>
TARRAGONA
E
ITIDA
'
O
Verdura. Tots els
. 1718
. • • .
▪ Popular
dles 3 sessions de
. /11'57 •
• De luxe . • . • •
Dies 3 de m3ig i 3 de juny
partitura: d'II a 1
A
ARROJADA A BARCELON
especial pera a lit- • Popular
. . • . . . n'ese
Gone; de G a 5 ees16 •• De bese
. ..... 20•30
te patinat g e gene
Detalls i despatx da lapide II
ral 1 Illeons, de 10 a
de la Oil, PatInalke •
nI
SI
general. Ill(ons I ea
1111 Retal Moto Club do
Innichi per la formola p rimera divial6 de la
9issima protossora
Catalunya
•
Mart. Else p aristeis t II
Piara de Tatuan. 31;
Lliga Escocesa professional
el notable prufesnor
51r Angola. toll, tat
• Comblnaol6 d'entrada a Pe- •
du, 5 OnCerl per la • louse, de tribunas i tren p u Banda de. ergal a.
Tarda 1 all, funciona
pifiar, orlar i tornar, 15 ptes. •
a le s 450 de la tarda
miran de 'Otea les
•
°tramitaras de/ PAlic.
11,e i •311 11 U B U 715 •3311 111 10 51113

FI C1 Bardana

DUN DEE

Teatre Lara de Madrid

1)

Continua obert l'abunament

JA SOC AQUI (Hale)

Trienal' sorollós de Vallejo,
Gatearan, Salut Rodríguez i
les altres principals parta
de la companyia.

Companyia de comedia
GUELL - TUDELA - ASQUERINO - CORTES

Avui, dijous. festivitat del
Corpus. Tarda. a dos quarts
de 'inc. tercera i última representació

POLA NEGRI

SUMURUM

nua (suprimidas les butaques numeradest. Dos gratis Asitse
del Programa Murta: Darrera la

rriomr

parta, sensacional 5 emocionant asRob -Roy, segons la novena de \Valles' Scott. NIt, estre-

14444444444+64444+64+6+::

1444+1104+044444+11.4444.4+aea

na: mary bojament enamorada, per
alary Miles. Denla, represa del
Programa Rebeca de la
Granja Sol, gran creació de Mary
PICO tuno.

Teatre Còmic
tusa del Corpus, tar-

(piaras de quatre. cotos sal programa: I. La sar.uela
un acte Torear por lo tino. II. El
drama IIrle- en tres acte- o,
da, a dos

64444+044444-?«444-~4.444
Diana Argentina Excelsior

EL LEGO DE SAN PABLO

Avet:, La filla indómita, 13 1
11; El món i la dona, Promesa
recuperada, El buscador d'or.

Teatres Trioini i Marina
I CINEMA NOU

a4+444•4•4•4+11•44444.044+

(44+~.44-0444

CLAVE
de la tarda enmençara
la
atub la 1 . 01510313 011 un acte, Es Boga un pie, assistint-hl la t ella del
NAltrea clave.
mala g uan¡
neme, alarmares, tarda, vermut

al.gre,
PETIT 1 PATAUD, S. EN C.
Nil, a nao: /rs nos, PI sanear Aalt,

CLAVE
Tot Barcelona destilara pel GRAN
:FL.STI1E ESPANYOL per adnitrar
a e Ist ( t :inda.° obra,
leal', el p erfumen dlalumen t tuith perlunts ,t , TR t les
tattusortt- IDEAL, del cantee de
"ala / 1 111. • :5,
sana ihmain,

bee4+4+0+44444+04444e4+041
Teatre Victòria
Direcció de F. Valleja i Eranl esa Vida t i inestres Blai i Conti
Ultimes funcions sir la tan,_
porada.-Avui, dijous, 31. fas¡vital ael Corpus Christi. Bendici dal popular primar aviar, ido! del palita . i•attala,
AVELI GALCERAN
Tarda, a dos quarts de guaba"
i nit, a tres quarts
deu:
1. Per anima vegada Que és
gran Barcelona!, ereació del beneficial, acompanyat ole tola
eompanyia. 2, La revista Ja soo
aquí "Nandu", per Galaaran,
Vallejo, etc. 3, Molinos do viento, per Concepaiti Huertas, Matarla Tornatnira, Lluis Moreno,
Francesa Vidal, etc. 4, La comadia en utit acta, de l'insigne
.Jaume Rossinyol i escrita exprassament per al beneficial,
El sonyor Josep falta a la dona. fase .ahampti nl SAO company
Ist prendran part el primer actor Josep Alfonso, la primera
adral Eaperanea Ortiz i senyoras Lean. Mas. 'romas, Rodeaairtz (T.), Rialp i sativa' Radivendres. 1 de
jo.
juny. Tarda, a do s. quarts da
VArrIltll popular. 1, Seraf'n el pinturero. 2, Ja sao aquí
"Nandu". Nil, a tres (155;5116 lt

SESSIO BEETHOVEN

SUMURUM

.4444»44+444444+.4-A1-644,1

Me. a les stets : MeravPile.s esas de
la t'atraen) anrerledlca nIl quatre
artes i 16 quadrus

'vil, a les dau comiat de la
companyia
FRENTE A LA VIDA
t POR QUE SI

Avai, Honor infrangible,
L'as Jimmy, La revenja de ahorne blanc, La filla indòmita, II
i 12.

ELDORADO

PALAU OS

I

sessió esperial

Direndres, dues grane eac/usives:

A la caça de manas
per

La

la

VI, n 13

llana

verltable felicitat

rrea,1 , ,

Peris P1.111,,1

+04.4444eete44‘414elleetee*
14444.0444+04.44Y-Ae+efete
Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohemia
-

dijous. t'esta do corpt,
5 tt.
elA Matinal d'II a 1. tarda en...t 'INC ESTRENES: La bontra
iba La promesa recuperada; la ete •
riosa pelean' L'eeport dala Patino;
I Jornada de lanteressiud e tue Vor
de Jimmy; Xiii e XIV eituoile.
As ei.

La 011a indómita, l eotrena de la
grandiosa peillcula El man i la dona, per la cèlebre GeraldIlle farra,
A la sessió 110 la un ESTRENA de
la srgona a alluana jornada de L'or
de Jimmy 1 L'entremallat capita.

5,4A

gro-salles ftlru.

I

1823 - 24

ANui , dijous, festa de C'or- 1,
pus, tarda, a les quatre. Ni!, A
a les 10. Projecció ele grana
pellicules. Les celebrao.s
atracelims Gabriel. Lordy.
mandolinista. Exil de la
gentil bailarina La Goletara. Pis originals

11+044444+11444******14+4+11
044.1144+04.0-64.44.444044444
M en umertai -Padró . Walkyrii

cants i danses javanesos
Els famosos barriales
LES POPPESCU
El popularissim
SANE - SANZ - SANZ
i grandiós Axil da la simpatica canatinetista
' MARIA TUBAU

1

divendres, brulefiei i

1

4044044.44444+~~ 6+6

restts,tat edel Cc.: lela, S.,11113
matinal d 11 a 1, amb estrenes.
Bina anye /M'urde, III t'apilo!. Que
Innocenti eón ela marital, Progra•
ma si.erla. Tree satinan°. do vacanees; Artuatitate Gaumont, Tarda. L i ontrematirt capita. Nlt: La
condolida de lea Gales. Dlumenge,
ses s ió matInal dl 1 a t amb esIndien Vial ley. desurde, IV ca•

Äste;,

TAKKA-TAKKA
YOCIATABO

camiat de Maria Tubau
Aviat, presentada
de fAarla Conesa

Avui, diva/idees. 1 de
juay. a dos quarts de sis,
525 audició, Gran corleen.
Presentada de la distingida
liederista
MLLE. EL DES VIONES
acompanyada per F. Longas i amb audició del Gran
(Irgue. Primera part: Cantitens franeeses de la Reina
Maria Anteniet a. Martini,
Duparc i Reglnald Hahn.
Segona part: Cançons capanyalas de A. Marqués; C.
Lozano, F. Lonphs, M. de
Fala. En orgue: Ohrs de
Schubert, Salomé, Debussy
i Rimsky-Korsakow. Invitacions con' ale costana Direeei; artistien: F. Lonahs.

LA GINErrATOGRAFIA

Aval, n11 .10I1S, fe , fiveral le n .orptiS,
a la sesSlA matinal. ‚lt 5 a 1.
despataaran Manques numerados
de les ste
per a la
de la larda.

1 Tealre Barcelona

1

FILL DE PAUL IZABAL
35, Passeig de ancla, 35

MUS1C-HALL

I4--+.444-4
Temporada

SALA /en

ARISTOCRATIC SALO

-4-'frieron

Exclusivament per ala
socis.-AVIS: els socia
ingressats darrerament
s'havien inecrit cOnt a
socis aspirants a començament del passat mes de
novembre. Aquellas pera
sones que desitgin ingressar durant el curs
vinent cal, dones, que
s'apressin a presentar
llar proposta d'aspirant
el més aviat possible--

•444+.4+044+4444444+04+4.1 I14444.144+0444444441.4++11
klJ RSAAL_

Gran companyia de sarsuela i opérela
ZUEFOLI- PESA
Avala . dijous, l'esta de Cor
pus. _Programaa axtraordinaris. Tarda, a un quart de
cine. El bocel, lirie an tres
quadros. Hatea de Ramon
Peña, música ad mesare
Granadas
EL VALLE DE ANSO
Exlt Boronas
Creada de Zuffoll i Peña
L'aplaudida n-,perala en tre.
artes El capricho de las damas, gran 5, sit de Ramon
Peña. Nit. a les .lau. L'enI reillAs Mañana de sol i l'o_
re red a Pll tres artes El capricho do las damas, pe,
Ramon Peña. ---- Dei. ,11vendre ts. tarda. La mecanógrafa i El valle de nansa. l o
I El capricho de las damas.

COLISEU DE VARIETATS

Dimeeres. dia 6 de juny:

Saló Catalunya

tt.)444444+6444444444.4.444

ran de corpus. Tarda, a les quatre,

ALFRED CORTOT
JACQUES THIBAUD
PAU CASALS
SESSIO SCHUMANN •

AnaC 31,101.151 , resticitat de Corpus,
gran matinal, tarda, sessló conti-

MUJER Y REINA

assuraPcio CASALS

Darrers conceda del pre,
sent curs. Dues magnifiques sessions de trios, a
carree dallustres artistas:

n444+44444+044444+++%4+440,

Ins abte,

aberail. 31 ele luna:, desusa-

Associació Musica Camera

--CINEMES---

Debut, 2 de Juny de 1923

esnectaclen de
BERGES 1 8ANTPERE
Mane: set mu.

CONCERTS

ilialall3th

LUCRECIA BORGIA
i lAxiL deis

EL REY QUE RABIO
Tot el públic s'admira de Pacurad• interpretació que aquesta come
panyla dótela a totea lea obres
s
sensacional recetrena:

044444444+erre#444~•4444.

t-4+4444444.4444.4›.64-44.4.11-t-o

és una pellicula exclusiva
d'aquesta empresa
En totes les sessions, tarda, a les . quatre i sis, nit,
tres qtiarts -de deu,' es pro
jactara la segona jornada
de

ddluns, dimecres i d' y en-

cmedrama

Dilluns. dia .1 de juny

Mi/LA NAGR1
s'acorniada ;aval del pabilo
barceloni

At ul,

dala patina; la interessant Ele boanadara crol. ; estrena deis XIII l
XIV episodis tültimsi de la granMosa serie La 111Ia indamita; la
interessant 1 de molt d'Asir Lea
«cale. de l'altar, per Frank Mayo;
nublara da
estrena del
la AOVA vanitat, per Paulina Ftledrich. Rema divendres, mes estresérie francesa El 1111 del pirata,
nes. Diumenge, estrena de SS gran
per Sandra Milowanoff, Ame Simón i Georges Simios • •

(Talaron 4134 A)

desenrotlla el seu art i concepcions plastiques sense
trosas, que desnaturalitzen
l'amblent oriental que desenrotIlit la trama.

Nit, a dos quarts de deu, reposteit5
de la sarsuela en tres seres,

t Gran Teatre Fspanyol
31:
I grane

/

TRIN follona

Sumururn

a dotze funcion3 de moda, a

(lees.

Pllordisve s SE1ECTES
Avut, dijons, resta de Corpus. Tarda, sessio de guarra a vais, nt,
a tres quarts de den: ESTREZIA
de la curiosa pellicula L' espa rt

Cada cha
l'èxit de la temporada

on la formosa i esculptural

Director d'escena

!UPAD 31M -1U30

Palace Cine
GRAN SALO DE MODA

Ultirn dia de la grandiosa
pellieula

companyia cómico-

dramätica del

44441.4

444444

TEATRE NOVETATS

'rambla distiu 1923

de Berlin, interpretada d'Hanny Porten. La pa • ículo. ' Mas
costosa que es representarà a
Espanya. 10,000 persones a eea
Cena. Reconstitució en ele semi
més fidels detalla. La filfa Indamita, II i 12 jornadea; El
príncep escultor, per Thomas
Meighan, de l'especial Programa Ajuria, 2,5 00 metres: La
Vall d'Aran, Abalx els Impostos,
assumpte de broma continua.

Teatre Victòria

444+64+44444444444444444,

lel

BOZA

del Rail! Moto Club de

Plnedo-Ballester

%ala _ dijoa s . tarda: Maruper Agalla, Bugatto,
Bruna i Soler. i La
montería, par Rossy,
Ballestee 5 Vendrell. Divendres, nia estrena en
'astenia de la grandiósa
abra del inesti . e Morera.
DON JUAN DE

Barcelona.
Una regada acabar aquest primer encontre, es correran els quarre cents
metres pelo arietes del Club, debutant
en les seres files el famós corredor
frances Leo Con,

o'

Avui. dijous, 31 de maig de
1923, tarda, a les 3'30 i nit, a
les 945. Els dos èxits de l'any.
1. La manteria, per Saus,
ChornonaGarrido i La reina maja, per . Lluna Saus, Caballa, Diaz, Segura. Moren. Casas.-Damä, divendres, tarda,
a les 430. Butaca, 2 pessetes.
I, 'La viejecita i La Montería.
set. La montería i La reina maJa, -Dissabte, tarda i nit, benefici del celebrat balaron Fradedo Gaballea-Diumenge, bene-fiel de la primera tiple eänoca Empat- Saus; amb un escalla programa.

xa,

Stamper, Canalla, Piara, Martí, GraAlcantara i Sagi.
EIs jugadors del Dundee arribaren dimarts i ahir mati s'entrenaren
al non camp dels blaugrana.
Abans del partit andis cls proiessionals lluitarà l'infantil de la Joventut
Republicana de Lleyda. amb el de?

Companyia de sarsuela de
Frederio Caballa
Dissabte, 2 de juny de 1923.
Tarda i nit, berefici -del bataton Frederic Caballa. Tarda, a
les 430, Los cadetes de la reina i La montarla, per Frederic
Caballa. Nit, a les 9'4 5. Acta
El pájaro azul; acta II: La montera, per Frederic Caballé.

_Teatre Nou

del
Teatre de la Sarsuela. de
Madrid

cia.

Teatre Nou

Companyia de sarsuela de
P RET/ERIC CARALLE

Companyia da sarsuela

51111111BRIENISECIE351BINBEIN7

Pille.
tertuari

deu. 1, El alcalde de Grifones.
2, Debut del célebre hariton lusitä N'Antani Notare, amb la
sarsuela en'dos actas !I pitjaro arul.- Dissabte, banefici de
la primara tiple chniaa Empar alarta-Diumenge, comiat,
de la companyia.

TIVOLI

FUTBOL
EL DENDEE A BARCELONA
El Barcelona arrenglerarà aquesta
tarda un gran equip per l ti eta contra els professionals del Duielee:
Plattko. Planas, Surroca, Samitier,

it

G[all I g ium allesi

-TEATRES--

La Y hila a Culakid

inscrits als Campionats de Catalunya
d'aficionats, les qual: classificacions
seran publicadas perquè ¡augural fer-se

aqu•ll

rar

D'ESITITS E L S E .S P EC T AC L,

pardo Que arriben ele lutona/ NII.
Una bona ambalaad•, per Robert
Watmick; El Ilop de la muntanya.

EDEN

CONCERT

As:1lb 1 , I 2.-Telilon 3332 A.
El music-hall de les caras
boniques.-Avci. a dos quarts
de guaira i a tres quarts de deu
nit, aine formidables atraecions: Marletina i .els 110uS de..
bulo: Marta Sevilla, Gran Olivares, Lou et Janot, gran novea
i la catabre inta t
génita Blanca de Navarra. Avis:
citumenges i dies festius ele
preus >eran: l'anales, -entrada
tanta cansumaeia, 1'50 peaaéles.
Nit, cadires talerals, 2 pessetes. Nova direccia da cuino,. Select có 'oberts a 6 pessetes. Entremesits eapecials. La millor

culna dc Barcelonall
- -

ESPORTS

Frolitti Principal Palace
Avala dijous, taraa. a un
quart de aine. Dos extraordinaria partits de pilota a eistella.
Primer . Barreneohea i Lao*
contra Vicente i lohazo. Segon,
Soto i Urquidl contra Argoltla
i Salsamendi. Si hi ha temías es
jugara un tercer partit. Nit. no
Ibi ha partit.

DIVERSOS Venus Sport - Palace Ball

9444+4.44+4+4444.444444+

Ronda Sant Antoni, 62 a SS-

Cinema Princesa

Tigre, 27

tiran via Layelana
El local más (raso 1 camodo,
dijous, colossal programa. Tot estrenes: La gran tanta Anna Solana. Drama histórie califat per la g ardl U. F. A.

Avui, festivitat del 0014,".E,
tarda i nit, graos bailo de so-,
eietat per la banda Venus SporlW
que tan` encertadament dirigeii
En Domeneo

▪

,Jijoup 31 de mal.

LA PLIBLICI'l I

Camises "Tennis noi" de Panamà extra amb Blanc i Cru, a 10'50 pessetes.

R CA

MAS
[

"

li[VIEHIR

Creaeió del

Vestit reclam ianqui a

5.

J.

Hospital,

FERNANDO, 42

de llana pura 1 estam

Solament 5 0 0 vestits

F'L.AINAS,
122, - Telefon. e 1 57

-

veureu els
seus models
generes. Totes les ilustre.; seecions de ghteres del

Visiteu els seus aparadors
vais anglesos snri a base do

Estiuejants
Al cor de la Costa Braa
grau ex-conve4
amb cel. -le s disp onibles p4,
a familles. Aigua riguia;•
ma i abundant que t'en di
roca al mate:x convea“:
Vista panoränwa del Go,
de Rose3, Illes Mades
de Creus. A mmutS de
Casa hi ha una bella idat'
per a banys de mar . Cearj:
d'exeur g ions. Per a 1/Itere;
a l'Administrar;6 d'aquzi
diari, de O a lo
de 7 a g

J. MIR VIVES, S.

BARCELONA

Ronda de Sant Pare,

15

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

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

ESPARDENYES
MARCA "ETERNA'
Esmradiss:ma ecno , la a a,
ama bolo ue
LA MILLO ESPARDEM
DEL AMA
poca roes mee que lea de.
rten
ois

- tissims
Tots els dilluns I divendres
venda ds retalls

122, HOSPITAL, 122

Quantitat -Gualitat

Tres 36'50 ptes.
Tres 35 ptes.

PANYOS

en

Panys da seguretat desde 1 , 850 lates. Ba..
lerla Je cuma de totes fiches. Gran assortit en tota mena de ferramenta per a
obres i latiere. Pots d'alumini en !Las de
tres des de 310 ptes. EX1)03iCIÓ els dies
festius. Vegi els nos res aparadors com"
pari els preus.

es poden vendre a aquest act:ndonat preu

BARCELONA

Periecció Baratura

Casa amoblada

Josen Sauleda

1113111111111111Manzmaggeliiimumli

per llagar • Santa Colorna de Parné', A deu minuto de las “Termes

Ortos". Detalls: Pnr/al aou na
46, segun, primera,
•

Fábrica de Iones, lonetes
i teles per a esparderryes
Sant

AY

,

per6 valen rn -,1% /ah
les millors
11115/a la maro. de pum.
Artur Fernández Ararle,
Caravana (3Iurr:a
lentes,

NOTA: Si ho sol.licita el comprador, la casa denla
mcstres per al seu examen

Tres 30 4 50 ptes.
" 38'00 .4

13400

Leo%

ÇULFATADO RES DE LLAUTO
COURE : ENSOFRADORES : PECES
DE RECAMV1 MARCA "BACCUUS`
Dernaneu detalls 1 preus
—

loo ptes.

n'Ida

'

Ferreteria LA BARCELONESA

sPcNen

SASTRERIA

'

si a

12'50 ptes.
Comises Esports d'Estirilla, Blanc 1 Cru, "classe Extra"
Camises Batista, extra, amb dos colls i punys cosits, obertes. 12 ptes.

A-24 . 26- TELEFON 1574 A.

engllsh
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'Camisería - Corbateria - Generes de Punt - Mitgeria'
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FONDA SIMON
MENJARS A LA CATALANA
ESPARTERIA.43-VIDRIERIA, 12
Telèfon 1378 A.

(Barcelona)

FA FALTA, una o dues horas darle{
mal!. comptable que tln?ul aetat
ta
aquest cärrec en Socletat
Comanditaria. Preferible que 'reme
Clot o a Sant Andreu. Esrripre 12,
proterWons 1 nom de la cua que
balla e I'. 2512 B. Aparta; 228,
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Es la reina de les aigües de tanta
VALL DE SANT DANIEL
Depositad: JOSEP PAGANS, Ponent, 28
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LA PUDA DE BANYOLES
OBERTA DES DEL PRIMER DE MAIG A 30 D'OCTUBRE
Les seves algues consdItticiven un tipus don: a Europa. Per
.1' ala herpètics, escrofulosos, pretuberculosos, artritics, catarro-11M i avariósics no tenen rival, essent, dt aquest últint sentit,
. substitutives do les d'Archena.

G. Alomar
bau, 5. — De 12 a 2 i
ca. Unió, 20, de 7 a 9.

rVies urinàries. Curarió l'anida Seo
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M aparen especial. Art4 a O. Festius, de 10 a 12 (econäml
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Sempre bec algua minera_
litzada omb Ir, delitust,
Salo/Me., que tfl'han free rl
reumelisme, cm fan venir
9(22.0 1 peeixo uni tes pedre,

VD, De OSE,
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Pessetes
Model turisme

eneeüe• de te DeD(eies dt reoulL1
per • 12 litt.
130

Materials armats ab amiant exclusivament
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JOSEP ESTEVA Cia.

d i Dr. Glmlsó Rambl. Pu /toquen&
tn.nn. e , 1 er (entre llospnak I Sant
rau).
Venerl, Impotencia, 01(15..
f.t.peetale tractanteitIV per el gua!,
ruent 1pta de les atol! Cl secretes:
alatrlu pell tutela ;s'almena. consana, de O 8 IV 1 de 8 a 8 enot30tolva per a !mi/tenis 1 ubrel, 111a n;a
.Sul, 6.
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PERE CISA ALSINA
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Rosselló,
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BARCELONA
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BAKCELONA

seients. Equipat amb

bles, compta quilòmetres, ferramentes, etc.
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Agent

Portal de i' Angel, 11 3 pral. :: Telefon 3344 - A
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5650

engegador e g ctric, rodes ee crcoS canvla.

PER A TEULADES

Fábrica a Sarria

12-15 HP.

E

Cara.

Pleque. de
Piensa
ondulada de
120 per 76 cm.
Ptas. 750 m.2

ie

Iota mena d'operacioes de Banca 1 da Rasa

Doctora SAIS

Metge9a, toeóloga. Enferrnetala de ä
dona i dels nens. Pelai, 10. f.°. pe 3 a5
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Ultima creació de
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en el seu tiran Xampariy
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DAURA
T , el p
del públic :: Indiscutible-

ment el millor de producció nacional, elaborat a les
seves grans caves que posseeix la Societat a Haro

Se serveix a tots els Hotels i Restaurants
os els Co lmados i Drogueries
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ANP.07 SPUTH AMERICAN BANK

9

LTO

1 RESERVES: Més de Lliures esterlines 13.000.000
ILRISEIS: Barcelona, Placa; de Catalunya, 9, Madrid, Bilbao, Vigo. Sevilla, Valencia, Paris, Nova York (agencia), Bradford i Manchester
24 Secaseis a l'Argentina, Xile, Perú, Mexic i Uruguai
CASA vENTRAL LOADRES
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