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QUE FUI MIG

el trimestre d'actuació del Directori militar, i acaba
complir-se el semestre. Sis meses, que fan mig any. Quan
ceta el cabdell del temps, no pot preveure's la Ilargada del
que s'estira. Un pic estirat, el cabdell giravolta, 1 cal anar
bdel'ant. El rei Alfons XIII, que ja fa vint anys que regna,
e, rer tant, té, com ell mateix diu, certa experiència de l'art
governar, ha parlat d'una probable durada de dos anya per
p resent régim excepcional. Si dures tot aquest temps, ara
és serlem a la quarta part del carril.
Aquest allargament del periode militar ene prova que ala
rs del cop del 13 de setembre no portaven realment cap pía
ir deliberat, i que amb la més gran bona fe del món no
en altre propòsit sinó el de 'trabucar el corromput regim
La feina que s'ima gInaven era d'enderrocament i de neteja.
mos venido aquí a desmochar", va declarar temps enrera
deis generals del Directori. Els militara haurien preferit,
entment, que després de les operaciona prèvies del "deshe", vinguessiñ uns guante homes civils immaculats, nous
ans, vells els alees, a refer sobre bases pures l'edifici poPaSSÄ
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Parte, 11 de maro. U)
Cual detera en una de des
postres primeres notes, leranea eSLI canviant rtspIdament
política económica. Abandona
el procediment deis emprèstits

(Bons de la Defensa Nacional)
i torna als impostos. El procediment dala empréstito hauria
estat bo ar llagues (total temporal i per esperar que Alemanya
pagues. No havent pagat, no te
ha mes remei que tornar a una
IIMOMMIezikete3.4
.polftioal fiecal loma. Els EE.
effliele9CIALSMOR
UU., Anglaterra, Una en temps
LA CO S TU o i.L o
de Nitte van Iniciar aquesta
AJUNTAMENT
polftlea immediatament desTradujo' de La Tribuna, d'ahir:
prés de la guerra.
*Ens asseguren que dan° molt que
Per canviar de politice, M.
espanyol.
fer la confecció de l'Ajustaste», que Poineare 4é molts treballs, perHa succeït, però, que els hornee nous de primer rengle
ha de substituir racista,. Limara les
qula topa amb la legalitat 1 amb
ara no han sortit. El "Brusi", que ja no hauria d'ésser vell,
dues tendincies que s'iniciaren. Una ele principie democratice del
córrer que no n'hi ha. 1 ele homes ja coneguts que conserven d'elle:, segons sembla patrocinada per
país . La Cambra, per arribar a
presti gi relatiu, no volen encarregar-se del Poder, o bé posen raIrolde-president, senyor AIVOM de votar vil«. miliars d'im.postos
condicions per encarreyar-se'n, que no hi ha manera de la Campa, s'aferma en <mi han de for- nous, es pasas cinc setmanes
er-se entendre amb ells. Entre els hornee civils que colla- mar el fular Ajuntament regidor, per- deliberant 1 discutint. M. Pernn amb el Directori, els més notables eón el senyor Calvo tanyents a diversos malitos parles, eare, a mes a mes, demanä
n'entre que rara vol que en lity ma- plena poders en matera finano i el senyor Aunós, f ill, que estan destinats a ésser grane
ciera, i 11 foren concedits,
es, però que encara no ho són. No parlem deis hornee de joria els regidors siguin addictes a la certament,
però després de
Unión Monàrquica Nacional.
Unió Monàrquica Nacional, de Catalunya, perquè aquests no
perdre un lampa precies. Ara
deja que acinesia qiesrid hovia
/lote
n res de nous, i tots, qui més qui menys, tenen història.
motiva la dimissió de l'alcalde en la qüestió de davant del Senat,
Resultat que el Directori, a més de la feina del "desmoche", vestre que no triomfava el sea criteri. 1 et Senat, que representa molt
és una mica més entretinguda del que es creia el primer Mis taró VIS han assegterat que s'ha- mes quo la Cambra el puritad'ull, ha de realitzar també la posterior feina positiva i via endegat la cosa clareen, d'una con- nIsme demoerätic 1 les ceseneruetiva. S'ha encarregat d'un malalt, i no trobant metges ferincia relefänira celebrada per al- cies legals, s'entoseutfeix a
salvar els princi pie. Mentresdici que en tinguin cura després de les primeres receptes guna personalitats amb el Cayena."
tant el freno balita 1 bailare
-tiques aplicades, es veu obligat a seguir a la capçalera del
LA DARRERA DECLARA.
menee chalan els erpedients dlf;ns que Espanya estigui fora de perill. Heu's aqui perquè
lotoris. Dels millare votats per
CO PRESIDENCIAL
rerfectament versemblant que la seva actuació duri dos anys,
la cambra, com a nono ImposEl "Diario de Barcelona" basa el
no hi ha complicacions, com ha fet observar molt bé el mo- seto darrer editorial en l'alma decla- tos, no n'ha entrat entera ni
un sol täntim a les catees del
a en les seves Ultimes declaracior.s a un periodista es- nadé que /N el president del DimeTresor.
•er.
tari, general Primo de Rivera.
I avul, donat restat dal frene,
Felicitem els cavallers de la Unió Monàrquica Nacional de
Ve a resumir la impressió amb el els plens poders eón absolutatiainya per la prologació del periode actual. Avui estan re- següent comentari, que traduim:
rnent necessaris. Cortes qiies"El general Primo de Rivera en:
dats. Per) llevat deis dos o tres romàntics de la colla—el
tot Hon g només es poden resoldre
or Sala, el senyor Bailara i potser el senyor Conde, de "El china sine *ola optimista, fina í
amb un cop d'espatlea brutal.
de renervant qiiestid del
La inflada es un monstre que
no es fan illusions respecte a la perpetuïtat del temps tractant-se
Marroc i en tots ets ordres de lo si s'apodera de la moneda d'un
tractarà,
seu
dia,
en
el
Sospiten
com
els
e: vaques magres.
governació del país. Nosaltres desit:fragi universal. Tanmateix dos anys són alguna cosa. I hi gem que aqueas oprimirme fingid la pala he engoleie tot. Si el frene
lai pensa que després de dos anys seguits de felicitat, ja pot seva confirmació en el terreny deis continua beixant, els impostos
volats es reduiran consideraesar-se el món.
fets."
blement perque s'hauran de
" L'AUCA"
cobrar amis una moneda que
set.
el
"romano
sarta
ha
Finalment
/muela perdut una part de la
manar que s'anunciava amb el nom oapaeltat adquisitiva. La inflacid
destrueix l'impost per un
de
"L'auca".
Converses filo - Ti an format llarg i arre i fa una cante
i per l'altra fa que totborn, en el moment de realizar
fortor inconfusible d'U. M. N.
Es maquiavèlica a tot ser-hol Arrequalsevol operada de pagaLA FALSA ALARMA
gura que no hi intervi el ja popular ment — grossa o petita, — jusenyor Bailar& i publica sin anunci d'en gui a la babea.
Sí un mot coro ‚lee/sieg convingés- a mida plana.
Per aquestes qüestions no 111
Ina cosa, la planeta deis bornes!
ha
més remei que admetre el
ha que ban de viure amb l'ai al sin: a pronunciar-lo stíping, llavors no
EL CORONEL LACANAL A
procediment alemany, o tan soper causa deis tripijocs que real- hi hauria dubte que l'article tnasculi,
MONTJUICH
lament
el procediment angles,
en
conn'hi ha que han de davant aquest mot començat
eis
que es el mateix que l'alemany
Ha ingressat al cartel! de Montsonant, hauria de revestir la forma el:
amb l'ai al cor per un seguit
perla temperet. Anglaterra és
juich, per tal de complir la pena que
tipijocs que la gent diu que pas- el slecping. Aquesta grafía suposaria
va imposar-li el Consell Suprem de un pare 'liberal, pera es un pele
e que han de pastar i que realuna pronúncia elsliping que concorprofundameet eintidemorree es.
Guerra i Marina, el coronel senyor
dada amb les pronúncies unsliping,
no passen.
qui arompanynren fina la Certes qiiestions, a Anglaterra,
dosslipings, etc. Però no creiem que Urano!, a
Tzhom recorda sena dubte els emdonados unes determinados cirporta del rastel' els seus
marnents d'ara fa dos mesas. Els ningú cregui en la bondat i idhue en
enmstäneies, e3 tracten semAl coronel Laconal Ii corresponia
/a possibilitat d'aquestes pronúncies.
res al-Mes Duran Reynals, Martí
ascendir a general el passat dia si, no pre pel procediment dele plens
Ara be ei pronunciem (i sembla que podent fer-ho a causa de la sentbscia poders. T a Aleman y a. Tests anti, Barben. Matons, Bremon, etc.,
cal
passar uns dies a la Pres6 Mo- no podem pronunciar d'alca manera)
recaiguda. Passcra en situació de re- 'liberal i antidemorrittie, no
Icshping, unesliping, dosesll- serva el dia 25, pera amb tot, ha de
No era agradable, certament: P e
dir-ho. França es troba !ligada.
pings, etc., i no volem canviar la gra- compre la pena.
en aquest punt, per una sirte
con--trauncosdemi
do principie que eón magnifice
-: tren a la pres.!). Per contra, el tia del mot anglés slccping, com espro pòsit d'aquest darrer extrem,
A
lestifing, un1 molt decoratius (pian tot va
un diari d'ama posada:
e are:c Lluis Massot— amic i com- criurem les combinacions
etc.? Tothom censé a es- diu"Y, por último, se dice que por par- be, perb que eón un pur obsta. puix que hem estudiat plegats esliping,
perfilsleeping, dos sleeping, etc.,
te de determinados elementos no se cle en un moment deallra
..raenada carrera de Dret—no era criure un
part,
La inflad& per
on la e intercalada resta inexpressa- vería con disgusto que el coronel fueesperava que el detinguessin,
es ura cosa dnlea, com certes
quan es tracta
dones,
Per
que,
da.
se
indultado
del
resto
de
la
pena
el
a les noves de la seva detenció
no citar,
d'escriure la combinació de l'article mismo día en que pase a la reserva, malalties que val Més
tis d:aris afirmaren i desmentien
per() es una cosa traidora. Si
slreping, no adoptadefinit
i
el
mot
per
hallarse
ya
castigado
al
no
ascenardirament.
la inflacies es pegues aturar
riem la mateixa solució? Aquesta ens der a general."
quan hom vol, seria tina cosa
dubte! No hi ha res tan irrirepugna perqué implica la gratia
esplèndida. Mireu el que pasten) el dubte. El meu amic Mas- l'sleeping, i ens sembla absurd d'esEN CARRASCO, A BAR- an ara a Erario: no hi havia
masa d'una banda a l'altra amb criure Particle elidit no seguint una
CELONA
hagut mai 'tanta prosperitat.
Posat mal...neón:e, no sabent si vocal o una la.
a dos quarts de dos del usad, No hi ha cap obrer cense feiAtei,
que
seuria
mati fóra l'últim
La cosa anómala en l'sleeping és
a Barcelona. en l'esPrés de
na. París es ple de Mitigues de
cail •:-n del ;tu despatx, si aquella la mateixa que en ros sleoping, ço Es, arribard
luxe, hi ha una vida de nit enMadrid, el sastre amic i comPany
que
veuria
els
fra Túltima
d'escriure amb s inicial un mot que Manuel Carrasco, procedent de Bur- Iluernadora, les fäbrique.s funys del diari, si aquel! vespre
megen de nit i de dia, l'exporen rigor comença en is (csliping), í gos, on complia condetnna.
l'úllirn que soparia a la claror
no pas d'escriure l', que és la forma
La resta d'un mer i dios que fal- tació fa rifres brillante. Si seliten d01115t1C.
que pertoca donar a l'article davant tava complir ii ha estat indultada. Si- guiu les .11ibreries, els llibreters
desfer-se aquella embrolla i el un mot que comença en vocal.
tas diuen que no s'havia venut
gui ben vingut.
empremai tant com ara. I es creaarde Massot no va éster
Tots convenint a emprar Iletres mupren. Per a la gent de diners .
des,
que
no
representen
so
(per
exem
Parte de una ciutat baratissiFr. Carles Jordà, el simpàtic
ple, la e de flor), però no a deixar un
rna. Es pot fer una bomba per
Irr d'Acc:6 Catalana, ha estat
so inexpressat gräticament. Ho fem
A EUROPA guatee dblars, qualsevol senyor
O (no exilar com probablement sense potser adonar-nos-en quan es- LA
de Barcelona de rnitja mida em
far,. a dir els estimats linotipisun slreping; pecó ens repugna
pot pasejar pels houlevards amb
a la noble ciutat de Casp, en terra crivim
l'ofensiva
halt
amb
en
qui
el
fet
Continua
une aires de ministre, o, si yode ter -ho en l'sleepin g ,
Heils ací una altra cosa que
ens fa adosar del des- en favor del freno. Ele Estile leu, de ximplet. I un ante% o
r.t no és divertida. Per6 if d'escriure
amb
osa
la
p
oree
la
esllping
i
e'han
Unas
acord entre la pronúncia
un amerieä qua pot ter? Pot
sa determinada i concreta. En
gratia sleeping. La nostra opinió, entusiasme, I sembla q uo la comprar l'obelisc de la Conebrir confinat a Casp.
oferimento
reo
•organ
ast
banca
acceptem
Per a
pecó, Es que si
die o passejar -Se amb un 11e6
com va ni com costa, comen- /sing la pronúncia esliping, la milior do tole ele anees llanos per de %Is rael per les. Tulleriee.
ce rcular la noticia que el nostre manera, la mis racional, d'escriure la participar a PaJut, a la naol6
Deixeu, però, que ea inflació
Uuls Masot també ha estat exi- combinació de l'article i sleeping él amiga.
augmenti . Que ele obrera m'aa Casp. La gent, en assabentarAl gema trinche oonUnua la donin eme com mes frenes
a• diu: "Bufa! Ja són dos; que
dele prejeotee flauta
mili pobres sdn; que
semblant, en una al- dleetteeltS reeletimela, elab el guanyen
Voleu
un
cas
e s oldran que facin a Casp? Un
gran
ele boligners vealn (11TA Q111111
d'una grafia que deixa I amb
tra
!lengua,
ele
adietes.
Ttlfs d1nees de (relate fan, més
van ¿caer aProvate
,comiltromis?" La noticia apareix
En
ha eetat eones/Oda dieminue io l'inferior del negot : l darle, és telegrafiada i cable- d'expressar una vocal intercalada?
mement
Do
angla, quan la desinincia del cal posel; que els »Mere, o ele ni14. •• I, al capdavall, resulta sessiu (que Ce 'a) s'adjunta a un mot Pautoritzaold dimanada pel
tres, n els advoettots, o els minvena per als docreta-liel.
acabat en s, una i apareix en la procentres político anthootto gos, s'adonin q ue a mAs forts
Als
eg ueu que aquesta persi g
nunciarle, entre les dues s; però l'an- es parla do la proximItat d'una honoraria mea difleultats. Si la
barrejar el nom d'En Ifassot-a
no per això modifica la gratia oriol provocada 1141 , la inhabill- Inflad6 a u gm enta , la oent
tetes les contrarietats que cinc- eesla
desinincia l'anglès escrita tat d'alguna Metiste«. Es diu mur& quo 'un franc ee Igual
de
una
a
e
els seus companys,
duches/: tot pronuncia:a shicktisio atto en aq ueot ata matarla un
molestosa.
(en tres sillatics).
(1) Cal tenis, també, aromen la data
llovern Regulth o let us ge
(mea artiele.
P. rabea mallé&
I
Oirke loldevila

ull de dietari
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si

a un frene" una certa temporada. Els alemanys ho cregueren enoara quan un dólar valía
mil milions de marca. Els tenedora de mares ospanyols encara ho creuen ara. Arriba un
moment, però, que la gent es
pregunta: voleu dir que anem
be per aquest cursi?
La inflada te aimb: es una
cosa dolça, verb ie una cosa
traidora. Com que la gent es va
empobrint sanee adonar-se'n,
lot va bé mentre dura Ja Mustie
que un frene es igual a un
freno. Però, i despees?
Faig aquestes comparaeions
entre Franea i Alemanya per
nelarir aquest article, no pas
perque cregui que aquí passartt
el que passà a Alemanya. Si
França persisteix en la politica
dirrepostos, s6c completament
optImieta. No hi ha cap rad per
creure el contrari. No cree pes,
ben entes, que el frene comenei de pujar un dia d'aquests.
No . El que rial, p ernee, es estabilitzar-lo. Tenle una moneda
balan, mentre sigui estable,
avul es un avantatge en tots
senlits. El que convé és que no
()edite I renten manera d'estabilitzar rel frene seis els plens
portees 1 tina forte m'Infra fisce!. Si es voten mantenir les
eesänetes 1 els principie, el
franc baban.

4oeep Pla

D'ARRUMO HA ESTAT
NOMENAT PRINCEP
DE MONTENEVOSO
—

L'O MBRI
En la poesia de lotes les epoques hem ist sempre dues
tense/sedes representados per
dues menee de poetes.
La tendencia d'aquells que
s'han barallat amb les coses de
carrer 1 amb les coses del propi esperit d'una manera oberta
i declarada. D'aquells que de
les pretiles -passions i de les
passions del seu temps n'han
fet poesia. L'altra tendencia es
la representada pels poetes
bes. Els que apartant-se del
sentit actual de les coses es
formen un paisatge i un llenguatge a part, segons les modes dominante. Un paisatge que
sempre sol ésser optimista, on
les accione i les passions que
hi viuen acostumen a desee diles en to menor. On es fuig
sempre de la violencia, de la
desesperació i de la malenco
amarga. La caracteristica-nia
d'aquests poetes Ce ramabililat i la tendresa.
Aquests pieles idillics es
diuen Charles d'Orleans, es
diuen Ronsard, es dluen
Cavalcanti, es diuen Poliziano. S 6 n homes carregats
de neguits 1 d'enveges, hornee
de re:en 1 de Huila, que es gunrfrisen un vestidet de pastor i
una corona de roses, len el llenguatgo mes fi. amb la mes exeellent imatgeria, amis la gräcfa mes adorable. escriuen com
si fossin en el millor dols mons.
Al costat d'aceuesta poesia
idfllica hi ha la poesia que es
Iliura 1 que dösen la cara. la que
s'arrisca i es violenta, i l'una
i l'alt r a quan duen l'empenta

Roma, 15.—El rei ha !lomee
nat a D'Annunzio prIncep de
Montenevoso en reconeixement
als serveis preettits per D'Annunzio a la pàtria durant la
guerra i durant la pau.--Davas.

CATASTROFE FERROVIARIA
Un tren, balad per un cicló,
cau daltabaix d'un riu
Cinquanta morts 1 cinquanta tres ferits
Delhi, 15.—Un debe ha bolcat un tren en el moment que
travessava un pont situat prop
del poble de Eareilly.
Cinc vagons han caigut al
riu.
Fins ara van retirats del lloo
de la catästrofe uns cinquanta
morts i cinquanta tres ferits.
—Hayas.
UN ATRACAMENT A ASSIRIA
COM CORREN LES NOTICIES
Londres, 15. — Els periòdics
anglesos publi q uen un telegra_
ma de Constantinoble anunciant que trenta soldats francesos han estat morts en un
combat entaulat prop del poble
Hadjiled.
Es tracta solament d'un ateo
realitzat contra l'escolta d'un
cobrador per une bandlts. Unicament un gendarme assiri ha
resultat mort.
La calma ha quedat restablerta, gràcies a la Ilealtat de
ta qual han donat provee els
habitants.—Navas.
EL SENAT AMER/CA APROVA
EL TRACTAT AME ANGLATERRA, RELATIU A LA REPRESSIO DEL CONTRABAND
DE BEGUDES ALCOHOLIQUES
Washington, 15. — El Senat
aprove el Tractat amb Anglaterca, per tal de facilitar la ropressió del contiaband maritim
de begudes alcohòliques. — Hayas.
SUECIA RECONEIX "DE JURE" EL GOVERN DELS
SOVIETS
Estocolm, re.—EI Govern suec ha
decidit reconäixer "de jure" el Gover dels Soviets.
Arnb aquest motiu, les relaciona diplometiq ues i consolars seran immediatament represee—Havas.
LES QUESTIONS ENTRE EL
GOVERN DELS SOVIETS I EL
VATICA
París, t5.—Comuniquen de Roma
a la "Chicago Tribune" que l'ambaixador de Rússia ha declarat que un
gran nombre de qüestiona entre el
Govern dels 5oviets i el Vaticà estan

pendents de resolució, per ¿asee precie que el Vatied reconegui remitentat Govern, abans que les negociaejem pegata coatinuar-se.—Havaa.

d'una anima excepcional, l'una

LLEDONER
d'aquell caire adorable — caire
de diamant — del seu primer.
llibre. No m'agrada fer de pro-.
Tela, aixi As que jo no sé ne
pretenc saber quina nova orien->
tacid pot prendre la poesia d'Ere
Garcés. En tino prou per admie
rar amb aquests dos elibrets,
que l'un és un corolari de l'ai-.
Ire.
Veiem ara una mica corre
"L'ombra del Iledoner" pertany ,
a aquella tendencia tdít .laca de
la poesia i com s'aparta de totes les altres mostees que s'a4
costumen a fer en el riostra
país.
En Garcés es borne com tole
nosaltres, que viu a la nosträ
ciutat, participa de les nostrea
inquieeide, de les nostres ese
perances i dels nostres matIde-4
cape. I ara veieu com aquest
poeta que té la necessitat dei
manifestar el seus sentiments
comença per triar un escariad
idfilic. Un escenari lluny
aquí , i va a la Selva de
alar i al Port de la Selva, que
Os un dele Enes mes fine i mes
delicats del món, on la rnar
la muntanya posen el millor
que tenen sense violències,
sense harallee, on "tout n'est
qu'ordre et beautd,—lure, cal4
me et voluplA.
I all! En Garcés tria el set<
Iledoner, i seu a l'ombra del
Illedoner, i tradueix el seu ment
i la seva visió del rmin en el
llenguatge idftlie de la caneó
popular. Cerca la forma del
NerS arromançat, vnit sillabes
que es combinen en meravello
sea assenbncies. Aquest 'cert de
la nostra caneó. .aquest vera
ami) el qua,' s'han dit les coe
ses mes punyente, mes celes+
tinte 1 mes fines de la nostra
poesia anónima.
I aleshores En Garcés, amb
aquest vers, verdeguee% a ese
tones. popular a estones i per-.
sonalissim 1 molt modern a ese
tones, per?) compre obeint la
Ilei tradicional de la poesia.
riel pelee, va agafant del pro,
pi paisatge els elements amables i decoratius, sempre l en -e
tires, mai exagerats, mai e s-e
cessins. Fug i nt del centrad t
violent, omplint el latid amb
l'evocació directa, amb la pae
mula precisa d'una planta. d'un
ocell, d'una feina pròpia de l'art
del mariner i de l'art del pa-,

cosida do ganivetades i esgarrinxades, l'altra coronada de
roses i de perfume avancen impertorbables dins del cerní de
/a immortaililat.
Jo no cabria donar la mesa
preferencia a l'una a a l'alt ea
d'equestre dues tendenclee; la
Diestra änlma té moments de
tot, 1 ara pren runa, i ara pren
l'altra i totes dues les estima
igualment.
Avui dia es dóna entre nosaltres un can de poeta idil/ic
sorprenent. hilillo fine ara, perqub ni ell ni ningú no sap en,
cara quines noves /Mes se prepara PI dan Aquest poeta es
Tomes Garces.
L'èxit del seu primer Ilibre
"Virat cançons" (en un any tres
edicions exhaurides) l'ha fet
popular a Catalunya •entre tots
els que s'interessen per les coses de l'esperit. "Vint cançons"
era un ?libre perfecto i admirable en una pila de sentits.
Aquell llihre cloixava un interrogant, pene, darrera seu. Quan
sors el segon llibre de Tomäs
Garcés? Seria una continuació
d'aquest to idfllie, d'aquest deleissim cant d cogleneaas
be, el poeta, corn gairebe tots
els podes moderne, es barallarh amb ell mateix i amb les
coses que el volten?
Ha aparegut el segon llibre
de Tomäs Garcés; el segon mibre es d:ti "L'ombra del bledoner" 1 despees d'haver-lo 11Pgit,
em adonem (pie es una continuació del primer !libre, que
Tomils Garree continua essent
el poeta idalie de "Vint caneons". La mateixa visió del
món, la mateixa visió de l'amor, gairebú la mateixa forma,
les mateixes colore i les mateixes imatges. Però una mena de
seguretat, una mena de precisid, una mena d'afirmació d'aquesta ven idfilica, una consciencia de te pròpia situaeid,
sembla que donen a aquest !libre un cert aire de maduresa,
de cosa pensada 1 meditada.
Les "Vint cançons" donaven a/
lector la impressió de vint canlona sortides espontäniament,
que agafaven, un cop reunidos i
publicades, una torta sitiara i
una torta personalitat dintre la
nostra poesia.
"L'ombra del Iledoner" (lene
al lector la impresste
afirmacki conscient per part
del poeta, d'aquella personalitat i d'aquella unitat de les vint
cançons. No hi ha dubto que en
aquest darrer llibre, la ciencia
poetice, la malle:la poética, Ireballen d'una manera mes fina
que en el primer. Si a mi em
denesstn a triar entre eta stes
'libre." de Tomes elarcere em
quedarla amb l'un i ami) ¡Peltre,
permite tole dos em semblen
adorables igualment.
Amb "L'ombra del Iledoner"
En Garcés no ens ofere% un
caire nou; s'ontrele e matisar
a detallar, a treure nous relleno, h precisar sensacions

Aleehores d'aguarda poesiai
arnabelissima d'aquesta poe-4
sa idiflica. surt l'amor. dit amb
sordina. en imatges s;menes
tranquillos, i aquest amor cast
i tIll a mitja ven va amarant,
va infiiitrant-so roe a poquell
dins la xarxa prodigiosa del
Illenualge poetic. i cada her-i
ba, cada estrella, cada gavia
na, cada vela i cada aurenetat
del llibre d'En Carees parlen
al lector amb un llenguatgo
efusiu de confidencia.
L'enyorament i la tristesa
sdn tampoc dits d'un3 manera
clara i punyent; el poeta fuig
de l'agror i de les espines; la
tualencorna agafa un to d'a-,
íleo-sirio segun sempre d'una;
bella esperança. Aqaest to d'-a4
deu-siau". "Adéu -sian vMya
venda", adéu, galan tarea, adeu",
"adéu, turons de Marsella",
"adótt la flor del cim", "atleta
boires de lin y era", "adeu planecia del mar". " adéu, adéu"
romani", aquests versos nota
a l'atzar entre les cançons, cla-,
nen al llibre un aire fresc dé
vela marina, de cosa que se'n
va amb tristesa i esperanea;
pecó l'esperanea, la verdor tendra de l'esperance lluu mes
forte que toles les tristeses.
La imatgeria de Tomäs Gare
rés no es una imatgeria
tensa, obeeix perfectament a
l'austeritat d'aquel' paisatge de
la Selva, té quallitat de romani,
de flor de romant, 1 tot el Ilibre, a la nieva manera de volt-,
re, te aquesta qualitat preciosa
de la flor del romant, amb utt
pea= tan concentrat i tan
poo venial, amb una blavor ta st
fina i tan poo cridanera, amb
una gräda una mira austera.
pece amb tota la prometença
de la mel amb una bona NO -e
luntat desinteressada: per alió
si jo llagues do saludar raparle
cid de "L'ombra dol iledoner"
d'una manera que corita Uni
mica de la vulgaritat, triaria
per fer-ho aquestes paraules.
que són guatee versos d'En Toe
mäs Garcés: "Romani del cae
minet, herba humil, floret‘
blava, — vora la vinya has
— entre el mar i la

muntanya".
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El públic optimista en carrils es
deixa ficilment matar totes les noves
sensibilitats, però no l'esperança
d'una puja dcfiritiva.
Fa cuya que dura aqueeta anuncié.
Ja dilluns va iniciar- ne la millora,
i ei bé en alguaa eessie durant
settnana el retrocés ha eetat inevitable, altir i avui co deiMeix el sentit
optimista.
A les cinc de la tarda al Mercat
Lliure Nords a 63' 7'3 i Alacants a
6330. En resum, vera un enter
venç del dissabte passat.
Per contra, les acciona Dure Felguera baixel, de 6u a 37 i acaben la
semana a 3773.
En el centmat harem tingut, dintre
el out negoci de la setmana, to de
puja.
Puja l'Interior, en promedi de !Crics, uns trenta Cent11173, e cesa de
mig enter l'Exterior ea les ai-riea peInca, marcant les grosses E i F. de
12.000 i 24.000 pessetes nominals, respcctivament, un enter complet.
D'Amorti:zable la millora es d'un
quart, i de Tresors mes que de tipus
és de te.
Les Mancemunitats passen de
723 0 a 7283. Presenciem escasses
tran•accions en aquest calor, com si
ames perdent la popularitat aconseguida. la qual cosa ens temem que dificultaria en gran nianera qualsevol
poesialc collocacid de titols o subocripcie pública si no anea seguida o
apare lla da d'alguna Lona impressió.

Els Municipis, amb negoci inolt
ines nodrit, conserven tipus i minoren les serie% dc l'Ampliaci,; de la B.
S'ha obert collocacio a 99 dels del
6 per loe de l'emissió de 1921.
Leo Obligacions de carril; del 3
per loe. Isilentes i pujant quelcom.
L'avenç mes notable currespon a les
ramplones, que de 6463 passen a
6323 peessetes.
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42537

Ide
beilln

53573
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r4775
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11557
10525

Malea
Reniega
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TractIon 7% 1921.
'I real., preferente .
31527 G.
Meirop. 6%. . .
s. T. Barcelona 6%.
11025

1 5251

C.

lee

O.. Coloultaliela

Presenciem (Ortes tranaaccions d'.1lacant primera hipoteca dintre e/ cer(le de 6o a 60.23.
No e, estrany que les de segona
bipotera, escapant -be del to general. 1 aixin de 70 a 7323.
Sabut és ce :lid que fa albiraderes
aquestes obligadens da I, facultat de
cobrar Ilur cupé en liases eaterlices 1 la baixa de la moneda /inglesa. que ha peraistit de tanca a tasca durant la set/aluna és lògic que
les hagi esmaperdut i, esmapetcluike, que hagin baixat.
Lea altres ebligaciens de carrils,
d'aduce signes d'interea, slan vist
Len nellicirailea.
El Nerd 6 per 188, que de io2'e5
hacia baixat a 10223, per la presen-

En complitnent de • I iarticie
dcl reglament d'aquest Col legt Melges, la seva Junta
de Govern convoca tols eis sehyors metges eolletainta a la
Junta general ordinària, que
tindrà lloc al local social, carrer de Santa Anua, 2. 8, primer,
el di3mutWe dia (Di corrent,
a vint-i-una llores, de primera
convoealeiria, o a vinti-dues
de segona, intereaaant en gran
manera rassistitncia. - Barcelona, 10 dc ntarc de 1924. Per at. ord de la Junte de (leyera. El Secreiari, M. Parriza:4,
1•n••nn•

I NUNELL tiEAMANS
GANVI : VALOS : CUPOISS
Rema,. •/.1
113

cia d'unes vendes de sorpresa, ataLadee aquestes jo sola torna a 102.85
sisó que puja a toa'23.
fderzys inquiet l'Alacant 6 per zoo,
de la serie G, passa de sol'63 a
i ele del 3 per ton de la
re E una unanirnitat sollicitadora els
porta de 8773 a
Avancen matablement els Ferrocarril; Catalana del t.: per Dio d'un eater a un enser i mig.
En obligados. industrials, gens
desemparades aquesta setmana, van
al cap les de la Catalana del Gas i
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Dissabte, 13 de luan; de 1924.

Cllf2C15 de les SIMINC:011SeRELLEs

Nota Tora
sale

interior to A.

,Sobm la mejor tributa. -

4 i inig per iota de la sCrie E, que regettraven 77 . 23, registren 78 i registren 94 les del 6 de la
sede G, que registraven 9335.
El. Eens passen de 92 a 9 2 .30.
Ningú pot entendre gran cosa en
els cursos de moneda estrangera,
aquesta orquestra boja escampada
pel món, que té la batuta a mercè
la Hisenda, la puntica, la Banca, la
pasaje i la por.
Algun esperit simplista vol creare que el relatiu rudegantent de puja de franco biaixa de dòlars i lliures, que apar inclinar al carni per(bit de la cotitracie sigui dcgut a la
I:. 0. espanyola de limitadons. No
siguem nene. Es una casualitat i res
nido i ei t'Ultra la dificultat de trobar-Iii explicacions sol buscar-51d
l'exp/icació relativa, de per altres camina que s'ha de buscar.
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SETMANA PER SETMili

Parlant t • e la Itaixa .1";.(ricno
Nord i Alarma a terir.e, dejen en /a
nostra crisnica anterior: Qualsevol
moment es procurarà tornar a minorar canvis.
El mement no ha trigal.
Malgrat les votaciene repetid.ament
adverses que sofreixen les Companyies en les ocasiono del Consell
Superior Ferroviari, es tipus mino-
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LA MES CLARA PRACTICA
Ihr venda sis quioscos

1 nieC10859

REP

peribtfc

os ni
ericä, Lomo
repara els joper a una nota
guerra,
rad5. Matin" nidifica el

hat t fe la informació portada a
a Alemanya pct periodista ameConstanti Bronca, encarregat per
C:icago Daily News" de diflitci deis armatnents a
Li
manya i el que hi Itagi de cert
aquest assumpte.
El scnyor Brown din principalq ue is un fet evident que Ale.va es prepara per fer una noca
erra.
En efecte, la immensa majoria dels
di7.nts són oficials de len Ascions mhltars i actualment ast.e.,en a un pedo& de prEctiques
deració de les quals es de sis meEl nombre d'oficials en actiu
sa. segons aixó, de la xifra persa pel tracias de pau.
Tuno eis joves en edat de prestar
finalment. són convocats d'amanera periZ,dica per efectuar un
f%rcament

PROXIMES ELECCIONS A
ALEMANYA
Berlin, 15.-Les cleecions d'Hanore 1:an estas fixades per al dia 18 de
jaig vinent.
1..cs de Prússia seran ajornades.Erras.
EL GOVERN ALEMANY DEMAy.1 A LES POTENCIES OCUiwz -rs QUE GARANTITZIN EL
ELIURE DRET DEL SUFRAGI
EN LES PROXIMES
ELECCIONS
Londres, 15.-El Govern alemany
h emprès les gestions neeessóries
pe de les potencies ocupants per
al ve quedi garantitzat als habiten , de les regions ocupades el Bine exercici del dret electoral.-11ar0.
NOVA EMISSIO DE MONEDES
D'ARGENT
h . :Idees, 15. - Comuniquen
Berlin que la setmana entran t serà posada en ..:rculació
lo 'viva cmissio dc nionedes
Cl • t• ent d'un. dos i tres mares.
EL PROCES HITLER
ITtN SEISSER, DESMENT
linich. 15. - Durant el pro* Hitler, el senyor Seisser ha
bini..ntit haver declara( que
flr° is a els propbsits dels
njurats enderrocar el (lostieltetr-lo
rn de
un Direclori nacional. iva s.
VIST‘ PER L'ATEMPTAT
CONTRA VON SEECET
1. , ndees. 15. - Comuniquen
Brirlin que la setrnana eatront comencara la viiiå nronda amb motiu de l'alempl
[OMS contra el general von
Ser,-kt. Es COTICAdAiX gran importancia politica a aquest pitotes, por hacer de , jaral l'inculpa nue ratemn'at rin
tenia sind un d o ta)) mIo I rl . a •
5173eid d'un projeete de cop
EL PROCES CONTRA
EL SENTOR ZEIGXER
Leipzig, 15.-Ahir va comentar la
Ñta del procés instruit per,eorruped de funcionaria contra lea -presi•
( ent del Consell saxj., el comuntsta
mejor Zeigner.-Ilacas.
LA VAGA DELS DOCUERS
.S'AGPEUJA CONSIDERABLEMENT
Undres, r5.-Comuniquen de
in al "Daily Mal)" que sla agreunt ecnsiderahlement la caca que cenen sostenint els obren dels ports
illawburg. Bremen, Stettin i Lubeck.-Havas.

Solemnial obertura
del Parament : El
Bel q:e equest
h3' de ror ar la in-

Slifitit 131 3 Ittli 131

d epentetcia total 9 Covern amcricä tè un in:erits directo en el restabliment
econem_c de França : Un grup de boguen vol dento4trar les
sevzs simpattes a la neme francesa
El Caire, s5.-La cerimònia d'inau-

guracisi del Parlament ha estat brillantissima.
El sen)or ZagloultPaixä i el Rei
han estas ovacionats amb entusiasme.
Ens senadnrs i diputats que havien
estat eatpresonats o &portees han
estat també caturosament aplaudits.
El Rei ha prestat jurament a la
Constitució i despees Zagul- Paica ha
llegit el discurs de la Corcino a la
Cambra.
En aquest discurs el Rei declara
que l'obra del Parlmaent és realitzar la independencia completa d'Egipte.
Ha acalint dient que gräcies als
esforços Iris Egipte porlrä establir
amb totes les nacions, scnse cap mena de preferinries, les rriacions mes
__ • Berlin, 15.- La yaga que cenen
Sostenint els dockers iba agreujat
seriosament.
Els equipo, iidhue els ofi cials, han
abandonas el treball.
El tr5fer :mil d'Hamburg ha
querlat extrahadament redult, fins al
punt que solament deu vaixells han
sortit d'aquest port.
La ;tolda i els vaguistes han tingut un encontre.-Havas.
LA C. DE CONTItOt.,
Berlín. 15. - La Comissid
mililar inleraliada de control
sobre ele arrname,nte va visitar
ahir diversem l'Abrigues a
Vangeburg. - Bayas.
EL MOBILIAR1 DE L'EXKIIOMPR1NZ SERA VENUT EN
PUBLICA SURHASTA
La Baja, 15. - Comuniquen
de Wieringur al "Telegraph"

que el mobiliari de Vex-krotnprinz sera venid en pública
sulthasla e) (ha 19 del corrent,
en la casa que el princep ha
habita t duranf cinc anys. el
prrsbiteri d'Aosterland . - Hayas.
L -EX-HROMPRINZ 1 LA SEVA
ESPOSA A BERLIN I k ORIENT
Parl. 15. - Comuninuen de
/3erlin a la "Chicago Tribune"
cu ps han ar r ibal a aquella ritttat Etts•keninneint i In seVe
esposa. els rum i e han doma ti,it
Ha_
passaport per a l'Orient,

EI Senat

'rancia

Londres, 15. - Comuniquen
de Nova York que la Banca
Morgen es veu mondada de Integrantes de toles les tirincipele 'tanques de producies en
els quals es formula el desig
de participar en raceib relativa
a la concessió de crèdits al
Banc de Frarro.' la (piel cosa
indica que l'interbs que itt2piere els negocia de Fumo ea
més gran del- que es creia.
Un grup de banquera ha doclarat que estaven disposats a
concedir un unmprèsl i os Eran.
ea, no selement arnh l'objecte
de protegir els interesses trentesos. sind també per demostrar llur simpatia a Frene. navas.
EL GOVERN AMEFIICA TE UN
INTIMES DIRECTE EN EL
RESTABLIMEV ECONOMIC
'FRANT..1.
Washington, 15. - En co
que es refereix a la qüesnin dele
crèdit e d'Amèrica a França,
s'afirma als cerdee financiera
que és indublable que el Govern americà te un interäs Jirecte en r1l restablimmt la
prosperdat económica de Franca.
A la Casa Blanca es penes
que ele erActits que es roncodrxin a Franca tindran una
repercncsid favorahl o en el com p re d'embride palees.
Es pren, per?), prinelpalmont
en ennsideracid, una red d'indiv
le MAS elevada i es el &erro
deis Estals Units d'nendir en
aluda d'una nació nm t ra que es
trobi nereesilada.--ttavas.
SATISFACCIO ALS ESTATS

UNITS
Noca York. 1`--- L'alca del
fraile ha estat acuslllda als I.late Una., amb gran salisfaerió. Ale cereles financers s'ettlima únieament que In ref.?, ins
fiscal aprosada per la (Tarnbra

Ir ud.:, es I Ile?

Vae.
UN SEPARATISTA QUE SE
SUICIDA
Wiesbatien. :5 - El separatista
M'eingartner. que in va estat contletnnat en rcheldia a netu. tarsos de presó per hacer-en. apnderat. a nui armarla. d'un transan,: de mares destinas al P,an de l'Imperi, i que des
dr Ítem:nudo época era busca, per*
la pedirla. se suicida ahir a 'a tarda
en el nutment en que anava a ésser
detinctut.-Hrvas.
1.A S DE NACIONS NOMENA
EL MEMBRE PER AL GOVERN
DEL SARRE
Ginebra. 15.-EI Consell de la Socortar de Nacions. en una sessiít celebrada a porta tancada ha designas aquest mati com a memlee dcl
Gavera del Sarre, en substituzió del
ttenyor Landt. raernbre del . Sarre en
/a Comisoi de Goveri. el senyor
Kosmann. i en substitució del senyor
Meltko lbuitiolri. danés, el senyor
Espinesa de los Monteros. espanyol.
-Bacas.

Perf. 15. (Deleeneid Irlandesa) - El senyor Filman).
ministre d'Afers exteriors
l'Es:at 'Hure. ha dit que PIS
vml-i-sis comtals administraie
pel seu Govern gandeisen
tualmenf d uva uulepenanci;1
completa. Amb tol, cegato.
aquesta Delegad& mutesl ministre no té el dret d'adreçarse dll'Ael amen' a ail reo Ooverns
(excepluent el d'Anglaterra), i
el Sell
tIs autorilzat
pel Govern anglits per tiornsuar
arnhaixadors ni eiineols a l'estranger. Els pa'isos
(lente drsifinses ite. poser-ar en
relació amb el ministre d'Aferexterior:, de l'Estat 1 ture,s• hat
d'adrerar al ministre d'Afers
estrangers de la Gran Bretanva:
aquest (carnet Ilurs comuni c. aciOnS al secrefanil de les eo_
iènies del Govern bri'ltniA
(mal decideix ile 'actitud eventual del senyor
El roateix senyor Fitzgerald.

adoxia

el prefecto de deareta-Itol

i actua.lmcni en 4iacnasi3 al
Serial. es la part esaepe l al del
programa de reconatitue,o del
frene.
Per la seca part la prrmsa
saluda 4 alca del traue i los t'Idsures que l'han motivat. -Tira
Tribune" posa el seglicent litol
a la informaciil relnlivs a rassumpte: "L'empréstit Morgi.n
redueix al no res l'ofensiva atemanya encaminada a la des.
Iruecid del frene".
Gran part de la preensa
notar que ja hacia predit als
ospeculailors a la baixa ."0115 AIS
esperava una gran sorpresa.Hayas.
ES

EL SENAT
ACCEPTAT EL PROJECTE

DE DECRETS-LLEIS I L'ARTICLE PRIMER DELS PROJEC-

TES FISCALS
Paris, 15.-Mr.insienr Poincare evoca a favor do les proposicions governamentals dolerminats precedente. un dele
quals remunta als temps en
qué hi havia estat do guerra.
(luan el Pm-lamen', l'agost de
1911, entoriles n1 Govern a
obrim' erädits mitlanont decreta. El Govern - din - (temerla autoritneció provisional
per efectuar determinarles reformes reals en l'econnmia, que
després el Parlament tiara de
ratificar. Aquesla peticid no de
de cap manera anticonstitucional.
Din Poinearé que és precienment per obeir a la Vell (lel puls
que el Gocen no insisleix peroné vl Senat apro71 el lext que
ha estat neceptat per ku Cambra En aprovar-10, demostraren que romaneu fidels a la
vost ra 111iSSIÚ.
Despnli del dtecurs de M.
Mimar& el presiden' de la Co•
TliSaid de Finar:ces. senyor Loernix. prega a hl Poincare que
no plantegi la qtlestlé de ronuncí corn ele aCtla collegues
nualsevol irlandés viatjaut a
l'estranger. ve nbligat a proveir-Se d'un passaporl brl I Ame,
propon lona' 1sel Departement
del ministre d'Afers estrangere
d'Anglairrra i .nbre aquest
saptirl ftgureri els mota "stihdi t hvilhnie". i no "ciulatlil Irlandäs". Ni. es clar. "enbitit irLii
Tot sübdit de l'E-Int Illure a
l'estranger e. s considera t con) a
brithnie, i sofreis les
(onseePueies d'a/tiesta rfagyi.
ficació en ras d'hostilitats en„., Angt„ierra u lb , nitre phi.
A París maleis, la prefeelura
de pedirla no fa cap do:tia/tic:
PIII re súbdits de l'Estat
i siunitts britänies; ningú no
sap per exemple quants d'irlandeos sojornen a Paris En
my es cenen manifestacions internacionels del Govern de I Es tal Mitre advere a la Ilepfibliea
irlandesa Ele sis rondats d'Irlanda que componen ia Irlamta
del Nord. han estat anexate per
Anglaterra mes obertamont
els 26 conitate que formen e)
pro!ecturat de l'Estat

SENYORA
Ea fürli

deLis leus II de. Vilasató

morl ahir a les 18 hores

llana retnit els Sants Sagraments i la Benediccib Apostólica

(A. C. S.)

1

Els que la plOrent el set, mara Longin os, germana losen 1 Callm s.r, germana politica Agustina Vilaties polttiques, cosins, parents presUlts i absenta, i !es
83 6, t'Aun d'Eseuder; gerrnä p011tie Enric B
nasal& Sucesor de Vilasaló Hnos., 1 Entil:o Guilera Egea, asa raons bocials Hijo de 13autista %llama; J. V

oracions a l'emulas
benten els seus mies i coneguts de tan sensi ble perdus.1 cii preguen un tribut en Hurademà,
dilluns, a das
que es dignn assistir a la casa mertubria, onda de Sant Pere, 35, tercer, Primera,
Quarts d'onze del metí. per tal d'atonsnaiyat si cadtvet a l'o:Iglesia parroquia) 1 des d'alli a la uva darrera
estada (Cementiri Nou).
Ciutat, 1,6-34924,
•
'NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

nano 1 sollieita que AS dIseuMol el Wat d'unik_manera que
permeti arribar a un acord.
El president del Consell conteste que II de Impossible de
renurnyar al test aprovat per
In Canibra 111 abandonar els
(Allegues radiada quo foren exotorg o& del partit por haver
prestat confiarse al Govern.
Com eigni que el °overo
planteja la qiiestld de confiarse, el Senat rebutja per 151
vnts contra 141 Partida prtmer tle) text de la Comissid que

hacia esInt rebullat pel Govern,
i adopta per 151 vots contra
13 9 Tm piar:era nutoritzant TedopciA de projectes- lleis. A
contirmacid ;Trova per 161
vote contra 128 la 1ntalitat
l'articule primer. que era el més
inteeeteSantSel s usphn la sensItS a la una
vInt, minute. Continuara
aquesla tarda. - llevas.
Parle. 15. - SASS1es del Se.cal. - Després d'haver-ao
adoptat ele articles 4 al 33. el
Senat careen la sessid a les
6'55 de la larda.
La pròxima sessió tindrh lloo
demä a In tarda.
La diecussid eomeneark per
la qiiestió del Monopoli da Ilumine. - lleva..
RUMORS I DESMENTIMENTS
Parle. 15. - Un periódio del
respre anunein una prbxima
modifieació dol gabinet.
Als centres politice desmonten ami ues la mini fita.
Tumbó ea desment el manar

que havin eirculat . relatiu a 1.a
designarla del senyor Serreta

ambalrinlor a Washington en en/Jet:birló del senyor
Navas.
Jusserand.
OBITUARI
Debut, 15. - Ila mod,. el gren
rap rebel Mohnud Suid - BaCOM a

yas.

tillei

que
;Mesen
*LO lo:untarla- ras

ment per facilitar vocera
la pan interior
n•••••111111.0.

s

Menea, t5. -Serms elis periódies
alguna liders nialistes elan dirigit
a Bucarest amb l'objecte de prnpnser al rei Jordi que aL•11..ui
riament, per tal de facilitar la pau

interior.-Haya..
VÉNIS'ELOS A CANNES
Cannes, senyor Yeniselos,
acompanyat de la sera esposa, ha arribat mai a aquesta ciutat, procede nt d'Itil ia.-1- l avas.
DANZIC I ELS SOVIETS
Dantric, uS, - El Parlament h
aprovat una moció encaminada a reconeja« el Govern dels Soviets.-

}lavas.
DE RUGBY
ANGLATERRA VENÇ ESCOCIA
Twkkenham, is.-Futbol rugby. Ang'aterra venç Esa:teja per na punts

contra zero.
Anglaterra, per tant, queda classtficada en primer lloc en el campionat
internacional de les cinc nades -IhVa!.

URAL I TA

PER A COBERTE1
PER A RECOBRINIENTII
Upa Ondulada Canaleta
temanys 114 x 1.85 em.,
1 75 x 120 cm.
Plagues 'A" de 40 x 40 cm,
Xapes "B" per a recobrimente:
tamanys 120 x IZO em.
120 x 100 1 120 x 250 cm.

Uralitä,S. A.

LLEYOA - VALENCIA • SEVILLA - 8ALAMAreCa
CENTRAL: BARCELONA
Plaga A. López, 16
Telbfone: A 1648, A 848

MADI» -

CLÍNICA

L'AMDAIXADO n D'ESPANYA
AL QUIRINAL MAMA A
ROMA
Roma. 15. - L'ambaixador
ti'Vennnya prop del Quirinal ba
arriba' aquest mall.
lia eetal !ami pei cap del
senvor Mussolini i el
nereonnl do Fambanada.--11aas.
EMIRSIO A ITALIA DOBLICACIONS POLONESES DEL MONOPOLI DE TABACS
Varsòvia. 15.-El dia 10 d'acnivet mes, els representants de
Painnia i Itillia van signar a
Roma un Conveni relatiu a Pemiesin a lintin d'obligamons polonrses del monopeli de tebeo.
El Done romereial d'Itàlia
(-Iteren per complet d'as'ha
questa emissid efeetuant un
emprestit pel qual es compromet a Intuir immediatament el
40 per 100 de Vimport del mateix. tan acial com rebi les onts
gaitions emeses per Polónia.Havas.

ausptut

t St.

Bist

d'allanes ministra,, entre ene cebe

ter Leen. mini.tre d'aermalumint, lee
probablement es vevrit obligas a de.
mitir
El Govern ha trobet &linean •
la Cambra del, Comuna, on barrito
de quedar aprovats abans del 32 !a
mate una serie . de creta. Aguase
diiicultatspodrira rnotivsr una
ministerial. S'assegura que a agur*
cas succeiris al Gabinet laborista ent
Govern presidit per Ildr. Atea* o ont
Ministeri de croalic-i6.-Haoras.

LA REORGANITZACIO NAVAL
DE LA FLOTA DE LA Ifif.D1TERRANIA
Malta, 15. - Scgons toses les Me'
babiliiats, la reorganineació naval do
la ilota de la Ilediterrinia quedara
completada principis de setembre.
El conjunt de les forcei britàniques de La Itediterrinia serå cl
mis important de mes les que naves
guien en acinesia aignes.-Havas.
EL GOVERN ANGLES FORMULARA UN PROJECTE DR LLIII
PER FIXAR EL SALARI ItINIX
DELS MINAIRES
Londres, r5.-EI Govern gratinare.
a últims de l'any financier, va pe
¡rete de hei que tendeix a tizar te
salari minim deh eninaires.
Aquest projecte substitueix rusa pea
posició dc Bei, la disentid de la qrsol
sembla que eerk ajornada.-}lavas.
UNA ALTRA CAIGUDA DE CAVALL DEL PRINCEP Di
GALLES
Londres, is.-Fent un wat, a a>
vall, el pateen de Galks ha cak*
rebent el cop a la ara i a la WIL
Ha sangnat torea, harma d'hm
transportat en una Ilitera a t1/11 gruaja . malgrat d'haver dit que poda alarId a pu.
Es crea que el prIntxp estä ferlt
però no scriosarnent -Hayas.
Londres, 15.-STiati cebra nones no-

ment.
Ilan estas transmesos telegrama al
rei i la reina, uanquil-litaant-los.Ha Va&

Set Doctor GIrnied.
Rambla l' u n Bonuerla.
nula 6, primera

test

Londres, rs. - Ate cerda pi*,

es parta de la r ~mama da gui AMI*
devingui una eris i miseintelal
que seria provocada re IR poso Irá&

debes relatives a l'accidcat afees gid
primen) de Ganes.
L'estat del primep no •lamar&
car només esti contusionat Remar

VIES URINÄRIES

RATIFICANT UN TRACTAT
Vareitivia. 15. - El Parlament ha ralifirat el Tractat de
SaInt-Germain i el ronvenl polino-japonès.-Ilavas.

atiat
crisi

Pan)

Venen,

DE FUTBOL
EL PAIS DE GALLES GUANYA
EL CAMPIONAT DE LA GRAN
BRETANYA
Belfast, t.-Futbol ASSCCiaCi15.-E1

sífi l is, impotencia
E p peelala trae:terne/a% per
a) tuariment repta de les
MALALTIES SECRETES.

Matriu, pell,
bufeta, próstata

país de Ganes ven; Irlanda per un
gol contra nro.
El pais de Gallen. dones, guanya el
campionat interna¿onel de la Gran
Bretanya.-Hans.

GODiulta. de 9 a sa I 55 5
EconAmtra Per a
empleats u obrera

El niviQr
de di,ntqz conocido
Frota anual, 12 mill u nts de ceinlicu.
TRES 7'4.11.4NOS. para a fultes, para rrutcluwhos
y para urnas. . TRES G Ii su Oo tina sola calutd.
.oue en todne Ini farfnaelna, pe,fn-nertai,
bogare/al y Jumare,. Conaulee • au &Pulga.
Coneestonnr.e. nora Sural•
• V. A. p%,,I2ha1s2

g TEvENSON. Bt):: g f

AQUEST NUMERO HA

PASSAT PER LA Ce,
SURA MILITAR

Obsequi de
la Societat

"Ned"

Contra remesa de 25 etiquetes blanquee de 143 que
van engenzadei en el pot
de le Ferina Ladeada N'e114. es regalare una preciosa alas 1 un b4n mime.
gel per al 0,14 d'una
pina de gran teman,.
Imputa( »riel s'eteetellrb
entre cada wat partid.
pinte. •
Lee engaites poden pe*s
sentar - se a lee oficinas de
$001111? NUTLE. (ir»
Its LSYIIISL 41, ereshala.

En

Jaques üllquel i Comas
de Bourg-Medame

Mor( en la pau del Ileryor, a lee 8 del mal( del dis 14
de l'actual 1 a l'edat de 40 *aya
.Havent

rebut

el. Santa Sagraments

(A. C.

5.)

XII que .1 ploman. pare jame Sauquett germana, Ama";
semi patine Josep Molas; atlelel Fr a ncesc, Joan 1 Xemataerrett
pebeta, cosita 1 puente tote. presenta 1 abanto fan Wat eh
siga anda 1 cene/uta pèrdua tan dolorosa, pregaehlea evo ti
~uta prime en gura °raciona 1 ea dígala ambas al
turament, que s'efectuare avul, die me, a les eme. aee/le
psayant el cadàver des de a CUnIca de Norma Dama elet 7.04
cartee d'Allega XII (Saal Grau», Pate a remeta de k
aman 1 despido al ciase:flirt VelL
NO .1141/1711

1

,

mor imt. non 'ciirmwir4
Ottarkala , borpír zombi. •
tu 1. tok win • teepervistm 615-1. en& p•rrotalal
Ilakit, Miami
N.o" amiteek. sur tosito.)8
Abat 1 Nutre Docta dela Antelo.,
.&

MI « LA ontnesrO DE
me ~tea eiblt
rottszfr
a Sstsa

-MINE Itylltem,Oirganta,, pta.
Usa toceellont seas% la que
passat celebrare asilla/6 de Música "da Clamen% En ella s'aplegaren dos
Blanche Selva i Joan
Xastde, lea qualitats dels guata
ofenda» punta de coincidencia que fan ben interessant
flur actuscid en conjunt.
Ea el programa d'aquest
eoncert figuraven la Sonata de
Beethoven op. 30, núm. 2, i la
de . M. Witkowski en sol, (primera audició), per a piano i
violi; quatre obres encartadament triades de l'entice Inmutara vielinfstica i tres per a
piano sol.
Els dos talentosos artistes
donaren a la sonata de Beethoven una interpretada notabalIssima, caraderitzada sobre
tot per la noble sobrietat en
l'eXpresei6 i l'escrupulós respecte al cartteter de t'era. Fou
ama intelligent manifestad&
justa i preoisa, del pensament
beethovenia.
En la Sonata de Witkoweld
la taca den dos executants va
mereixer els mes sincera elogia; es tracta d'una cemneetcha riera de dificultats i la interpre t ada de la qual exigen
un veritable estere.
; Dels des terrps que tonsta, nomas el segon. un tema
amb variacions. ens semblà
ben reeixit. El arirner, difús. de
dessenrotIlaments bon xis foraut s. torturats, palesa rerta/mal la traça d'un compositor
aeverament format 1 en poseessal de tots els recursos de la
teenica. esta construit arriti lbencara que les seves
dimensiens són exteasivee perla l'escalt ITtle anima Ice
are:tetona del veritable geni
manca i cap dele eeus epteodis
arriba a sacudir la indiferencia de l'oient.
En 1e 5 obres per a piano sol
que Manche Selva interprete
Imarem p lu on. 142. núm. 4,
d e Schubert; "Jeux d eau", de
L'Isle jevense".
Revea i
Debuesy l'eminent artista es
rnaniteste amb totes les excellents qualitals que no es la primera ‘-egarla nue admiremaLes
tres composicions, malanat
ser ben conegudes. aparenten.
Interpretados per ella. nreb un
non interee. i en la de Revea
sobre tea el contrast d'exquisides senoritate t Esibundor de
mali g ne clelleadf s sims ene dikueren fine a quin nunt l'Aminent artiteta ha Alud la seva
tenniea 5ubti1 i admirable.
Els aplaudiments ben calorosos de l'auditori l'obligaren
a afrair encara un.a nhra. de
rhiabrier. de la qual darte tam bé la mis justa i interessant
versal.
En Joan Masaje va mostrarme durant tot el canaert l'artista exquisit que sala guanyat
aauf estima i admirada unerimes. En la selecció de peces
per a s'olí q ue intercala en el
programa palee un remarcable han gust. Aquestes eren:
"Sarnbanda i Double" . Dad'
(violf sol): "Intriata". Geminiani; "Larghetto". Frantz tenda: 'Aneare", Nardinf, i ea ta
interpretació de tetes elles En
Massia t'astill el punt de rara
perfecei6 que sempre ha distingit I n s artnarinns del nostra
violinista. Es un artista "honrat" i sincer, d'una formació
actuada i escrupulosa, dotat de
fina sensihilaat. La sera fint.nica es impecable i la qualitat
del era] so purament i exteer;,-ndament suigestiva. esseat admirable l'aquili a ri arta, qiiä
temere e manifesten tetes les
seves facultats.
Obtingue un exit erimplet
ba gue d'afe g ir tnmbé una pera
rnes al programa.
(-Al cementar l'enredada col.
laboració del pillare pianista
Gnitlem Garganta. aus acampanye a la se g ona part les peces
per a violí amo distinció i justeca.
Cm la hem indicat. fou
aque s ta arta sessió ele remarcable interese.

La Coni1ss16 de Piaient be
noordat propasar a l'Aluatamea' que menee perjudiel deeegulr-se praeticant les revistes»
acordadas. en Consistort de ti
1 21 de desembre proppassat,
dele pressupest de la Decims,
en ço que es refereix a les obras
d'elefanta, empedrat i clavegueres dele carrers que consten en
les relacione unides ale expediente de les conetractes resP erlives , els treballs de les
quals obres taren suspesoe per
virtut dels eimentats, acords
fina a practicar la revisi6, es
reprenguin continuapt-los
aquells caneas que figurant en
les diles relacione lupia tarn
de figurar en les neme que es
formen en marits del resultat
de la revisi6.
LA REGLAMENTACIO DE LA
VENDA DE MUSCLOS
La Comissió Central es preocupa d'aesegurar i controlar
le eanititt dele allments, pecó
la 5eve infancid no As preduir
perjudicis eeonbmics als produetors.
Seta aquest punt de vista assaliente, per si l'alarma • produlda a causa de la reglamentada de la venda d'ostres i de
mesetas hagres inthfit en la
senda des dits productes, que
els muselos. quan estar infectate nomas eón perIllosos si
es consumen crus.
MULTES DE LA CO111.9510 DE
PROVEIMENTS

A proposta de la presidencia
de la Comisaió de Proveïments,
lakicaldia ha imposat una multa de 50 pessetes a Carme PaIlee, concessionäria deis llocs
números 208 1 209 del mercat
de la Coneepci6, per haver efectuat una pesada de 800 grams
d'espinacs, co la quell en mancaven 200.
PROJECTES DE MARQUESINES
S'han :Tuna al'claepatx de la
Comieató d'Eixampla. seta la
presalencia de l'alcalde, el ‘ice - president de la Comissi6 senyor Anbot Prim els regidora
senyors Madorell i Capare i
l'arquitecte senyor Jean Torres. conslitults en tribunal per
fallar un concurs de projectes
de msrquesines amb destinació
a les parados dels tramvies,
deepres d'examinar ele sis projades presentats, tots dignes
d'elogi, acordaren per unanimitat conoedir el primer oremi al
de l'arquitecte senyor Francesc
Batlle, i raccässit al del senyor
alasier retal Soló, reconeguent
que els altre quatre eón d'in-.
discutible me:tia

CRONICA DE CIMBA
dt Barcelent

d'ensen:nzent no oficiJi.
-Daca:A amo les ditposicions sigents,
durani tot el mes dabril queda aber.
ta la matrícula per als alumnes que
desitein examinar-se d'assignatures de
les Faeuitats establertes en aquest
centre. Aquesta matrícula s'efectuara a les sccretztries de les respectives
facultats a les llores de despatx
1ixades en c:s quadrat d'anuncts.
A les porteries de cada Facultas pa.
dran els alumnes proporcierear-se
gretuitament els írarresos necestaris
per solEcitar la inscripció. Els alurnnrs abonaran cc concepte de drets
d'inseripció, fermació d'expedicut i
acadtmics les quentitats que prescriare les disposians vigents j el
detall de les guata i minera d'efectuar
l'crmeniat abonament estarà exposat
al pablie en els quai i ros danuncis dc
les respectives secretaries.
Tí alumnes ese hagin de matricular-se en assignatures dels preparatoris ha taran a la Facultat de Filosefii i Lletres eis de Dret i a la
de Citncies els de Medicina i Farmacia. En matricular-se els alumr.cs
/lastran d'acreditar mitjançant ele
documents corresper.ents: primer, l'edat; segen, 'haver estas revacunat, i
tercer, per als que comencen els estudia, tenle apresas el grau de Eatxiller. el tito: del qual slaurâ d'exhibir abans de rcalitzar el primer exaMen.
x.
Faculta: de Flosofia i Lletres.-Els
dies 20. 22. 24 i 26 del que sena a les
•••n•••n•
set de la tarda, el doctor Estere Pein
catedra:je de la Universitat de Roma,
desean-4113ra un cicle de conferencies
DE
sobre la romanització de 11 península
ibérica. Aquestes conferencies es donaran en italiä.
El conegut pelleter senyor
- També abs concedit una nitre
Edmond Frouchtman, del car- sulivenció de mil pessetes per al Mug ar de Llúria, 17. que acaba de eca que sosia l'Atenta de Mahb.
tornar de RtIssia i Polänia, te
- S'han concedit trenta dies de
al guet de comunicar a les dis'licencia a Na Maria Covadottga
ttreldea dame. de la bona ea- Fernández, mestressa de Guinyoles,
gastat, que en la magnifica cole Cabra mestressa de
isa:416 de pells fines que ha ad. a Na CencePeli

SOCIETAT

1131rit per a la vinent tempora. 11111, figura una seleedld de ni:walhallas'', m'ardo arpen.
enes, pdkana, eta, i que
ID la puja setena en
Ad iado. pct oferir-los

Iluirtament tivanlatio-

amputar que una

eidarAjuoilfjeads
Metal lee%
,

Termans, i quaranta dies a Na María del Pilar Faja. de Barcelona.
Escila a'Engiayen Industrian. Per
tal de visitar les grano fàbriques
centres industrian d'Anglaterra i BN•
gica, e) dia II del que Jets sortiren
en el ripid de Franca els alumna del
sisa esos de l'Escobe d'Enhuero Industrien dequesta antat, accenpaisal
dde protesten macas Josep GaE,

km gimo*

nere

ami a 'tel Cambies; manant
d
vaina fati dije mild ¿erial a tota la costa...Lema da la mar a &redoma a 6» g bares era gruesa. - Lea plega In les darreme aa hora han mime
generan a la provincia de Barcelona. - La temperatura minina be catas de 3 grana sota zero a PuigcerdL

SUPERIORS A BARCELONA. (Sondatt..‘ de l'atmosfera Iflures las 7 del mala
Altitud, metete:

Direcció:
Velocitat meres per Segon:

500, 1000, 2000, 3000.
250,
ENE. ENE. ENE. ESE. E.
12,
3.
9,
13,13,,

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITÄT DE BARCELONA
llores d'observada; 7, 13 i 28 hora
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 7625, 762'o, 7618. - Termòmetre sec: 9'9, 12'2, 11'1. -

Terrnernetre humit: 6g, S'o, 8't. - Humitat (centessimes de saturació): 62, 52, 63. - Direcció del
vent: E., ESE., ESE. - Velocitat del vent en metres per segon: 8, 6, 5. - Estat del cel: quasi seré. Classe de núvols: fracto-cúmuls; alta-cúenuls, einnuls; strats.

Temperatures extremes a l'ombra
Maxima: 127. - Mínima: 8'5. - Mínima arreo de terra: 6'o. - Oscillació termometrica: 4'2. Precipitació aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del
Temperatura mitja: to'6.
dia de la data: 51 milfmetres.
Recorregut de/ vent en igual tenga: ano quilòmetres.

Aquests viatges de practiques són
tan profitesos per als que, acabant ja
/a carrera, han d'emprendre tot seguit
la direcció de la costra indústria, que,
cotnprenent-ho a:al diverses cases prodecores de la nostra terca han subvencionat l'esmentada escala amb quantitats impertants, per tal que sigui filés
gran el profit que es pot treure d'aquestes excursions a l'estranger.
INSTITUT D'ORIENTACIO
PROFESSIONAL
Complimeatant l'acord de la II Confenicia Internacional de Psicotècnica
professional, aquest practica una engusta prop dele patrons dels joves que
iban sotmes a loricntsció professional amb el fi de camprovar la que
a va realitzar fa poc prop dele interessats.
Aquesta enquesta té per objecte demostrar l'eficàcia dels serveis que
presta l'Institut, i confirmar els resultats de l'enquesta practicada fa dos
anys per la qual els patrons manifestaren que l'orientació professional beneficia tant els obrers com la indústria
en generaL

INSTITUT DE CULTURA DE
LA DONA
Secció Permanent de Biblioteca
Circulan: i Ab/je°
L'ares recentment adquirits:
Conversaciones con Gort/se, J. P.
Eckennann; Año Euranstico, Anofl an; Cartangestaltung der Neuzeit,
Willy Lange; .4,:las de peces (2 vols.),
Dr. Fusct; Bankunst und Lcndsehaft
in China, E. Boerselunann: Le Ver
Sale du Muricr, A. Mozziconacci;
Le "Trae" et L. E. Grata; Cómo se "sellan los trabajos ma•
nuales, J. Montua; Pirones i caja/siComarca del Cardanes, C. A. Torras;
Liria Bcrtron i Pijoan, Els Poetes
d'Ara.
MOSSEN u..oxExç RIBER A

L'ASSOCIACIO D'ESTUDIANTS
DE LA UNIVERSITAT NOVA
Dimarts cae ve, dia 18 del que som,
a les set de 13 tarda. tindrä lloc a
Iestatge de l'Asst,eirició d'Estudiants
de la Universtiat Nova (correr d'Urgen, 157) la primera d'una tanda de
conferències públiques organitzades
per aquesta Associaeió, la qual anirä
a arree de l'exquisit poeta i inteHigent luliä timasen Llorenç Riber.
El, tema escollit per l'iliustrissim
mallorquí és: "Ramon Llull".
INSTITUT FRANCAIS.
Dera, a les dotze del migdia, rnonsien' Bertran, director de Ilnstitut
Français, dissertarà sobre el tema "La
poesie temenine: la comteae de Noailles", a l'Escola Superior de Bibliotecàries. L'acte sera públic.

Malla LIANA
!ab le :atablo/3, 125 - lit 353-6.

l "Las luchas fratricida' de

NOVETAT INTERESS1/11

miga"

a 5 Mea. volum
1. - *ID

renbumero de Cae.
lo.

IL-"La liaboyana". (limarles

atacada per ami dama (rancesa, sobre la campanyes de
yezp V a Catalana ea spot
IPM)
.4111•11~11111111111111111111111111»

OPORTIMISME
Ja es sabut que la important
empresa "Grandes Almacenes
de El Siglo, S. A.", precisament
per la seva importancia, ea de
los que mes nodreixen les Pagineb d'anuncis dels diaris que
surten a Barcelona; EI nestre
periòdic, en altres temps, quan
encara no era "nostre", participava també, naturalment, da.
quast benefici. Després, i es
compren, fou una excepció entre tots els collegucs clutadan>.
La darrera regada que els
"Grandes Almacenes de El Siglo, S. A.", volgueren honorar
les nestres pagines amb el seta
anuncia fou el le de gener de
l'any passat. Je fa dies.
Els ilustres corredora d'anuncia passaven per les oficinas del gran establiment a eferir la propaganda en el nestre
diera perd-ai las! - sense èxit.
Molta amabilitat en el refús,
Mentrestant tols els altres diaria de 13arealona nubla
caven. amb regular periodiellat, els anuncia de la imporleal empresa.
Ara, al cap de mes d'un
aus. . ele "Grasdes Almacenes
de El Sigla. S. A." s'harr adonat
que le propaganda en el nostre
diari també es interessant; Vegeta si re aquesta carta que
n'hem rebut:
"Grandes Almacenes "El Siglo",
Sociedad Anónima. Sucesora de Conde y Comnahia. - Barcelona, 12 de
marzo de 1923.
Sr. Director de "La Publicitat".Ciedad.-Ifuy Sr. nuestro:
Agradeceremos a usted se sirva dar
las rportunas órdenes al encargado de
la sección de anuncies de ese perió?Ice) de su digna direcciim. para que
pase por estos Almacenes el próximo
viernes, d'a 14 del actual, de onze a
una de la mar-lana, y se entreviste con
nuestro Den Eduardo Conde Conga,
en su despacho del piso tercero.
Con la mayor consideración quedan
de usted muy attos. s. s. q. e. s. en.,
Grandes Almacenes "El Siglo", S. A.
El gerente, Signatura illegible."
El nontre encarregat d'anunda ha passat pel despatx del
tercer pis a visitar el senyor
Conde, i ha tincan, el gas; d'escoltar d'ell una proposta important d'anunci. Noseltres,
molt amables, molt agraitst,
perla-

Receles d'alçada interpcsat pel senyor Josep M. islandesa:5 del
scryor Aleix Estebanell, contra un
acord dr l'Ajuntament da Centa.len,
pel qual Ii foil desestimada una instancia co la qual sollicitava d'ésser
reintegrat en la possessió de la linia
eléctrica. (Daniunt la :aula.)
Recurs d'alçada interposat per la senyora Cariar Gassol contra record de
l'Ajuntament de Mantesa. pel qua/
s'accedí a la desvistió del cansi v.:11
de Sampedor. (Dama= le taula.)
Recurs d'alçada interposat per la
"David, S. A.", contra una multa de
cinc pessetes que li imposà la tinença
d'alcaldia del districte cinque; un altre
contra una multa de 30 pessetes que li
imposi la tinenea d'alealclia del districte sise, cono l'anterior, per ir:frac..
ció de les Ordenances municipals, i un
altre contra la multa de tres pessetes
que li imposa la tinença d'alcaldia del
districte cinquè, d'aquesta ciutat, per
infracció del Reglament de Tracció
urbsna.
Recurs d'alçada interposat pel senyor
Jaurne Llopis contra l'acord de l'Ajuntarnent d'aquesta capital, pel qual
se 2i ordena Ucase: uns fanal; lirnuil
nosos movibles existents a la faena
del Ferrocarril de Sarriä. i a la cantonada del carrer de la Portaferrissa
i Rambla.
Informe en l'expedient rclatiu a
l'autorització sollieijada per la Companyia General d'Electricitat per ampliar la xarxa de distribució de fluid
elèctric a Canet de Mar. (Damunt la
tanta.)
Informe en l'expedient instruit per
l'Ajuntament d'aquesta cintas per a
l'expropiació de les finques afectades
per l'obertura del passeig Torres 1
Bages, fino a la plaça d'Orilla.

Les Sh vidries

BALLADES
Avui, dlumenge, al mati
Fgrnent de la Sardana; plaça de
Catalunya. Cobla: Els Montgrins.
Avui, diumenge, a la tarda
Carnee Mcridia (Clot). Cobla: I3arcino.
Fomcnt de la Barcelonesa; Alegría,
25. Cobla: Cathalónia.
Foment d'Horta; plaga Santes
Creus. Cobla: Principal, de Bagcs.
(Tarda i nit).
Dimana, a la nit
Ateneo Obrer Catalä (Clot). Cobla: Barcino.
D'anear«, a la tarda
Orfeó de Sans. Cobla: Barcelona,
Cercle dc Sant Josep; Duran i Bas,
9, principal. Cobla: Barcino.
Badalona
diumenge, al :nata Foment
de la Sardana. Cobla: Principal 23arLA
celonina.
Hospitalet
Dimecres, a la tarda. Centre Autonomista; carrer Pral de la Riba. CoLila: Barcino.
UNA REUNID INESPERADA
SARDANISTIC
DEL CONSELL
DE SANT JORDI
Sense que ningú ho pogués sospitar,
Hem rebut el programa nú:nero gri
ahir al vespre ea reuni el Consell Perd'aquesta entitat. Anuncia una hallamanent.
da per a avui, diumenge, a les cinc
No poguérem esbrinar quins hesita
de la urda, a canee de la cobla Barestat els motius d'aquesta reunió
Una excuisió coHectiva al, Pupera circula el rumor que et cino.
jols de l'Aliga per al dia 23; i un intreetave de eertes disposicions Que
teressant concert per al diumenge,
afecten el personal de la casa.
dia o, a la tarda, en el qual hl prenCONFERENCIA
A
ALTRA
UNA
da part l'Orfeó Escolia Coral Martínena i la cobla Barcelonesa, que
TERRASSA
diumenge, el decoor Mentagut encentare obre. deis mutua baca,
donare la duren, cenfetincia de 11 Cauta, Pujol, Garrete, Manén, Morera, Serra i Toldre. Diu que aquest
tanda m'animada s Ternas&
concert da el número 1. la qual cosa

NOVA

MANCOMUNITAT

COMISSIO PROVINCIAL
vol dir que despee' vindre el númeLa Gallead Provincial ha despean ro a 1 al/ salid macice, Lloable
abiediana atifiessidess
, art.

Noma t d'O/apear/1d: De das
Quarte de netz d'el matt a do*
quarta de set del vespra.
-Cort de Marta: Avut ei fa
da visita a Nostra Dona del
Cama, a la eeva e g glósitt, a
Santa Anna 1 a Santa Maria do
la Mar.
--Comentó reparador: Parregula de la Moreä.
-Adorada nocturna: Torn
de la Sagrada Familia.
-Vetlles en sufragi de les
änimes del Purgatert: Torn .1n
/a Verge del Carme.
CENTRE MORAL DEL POBLE
NOU . - CONFERENCIA DEL
DOCTOR 30SEP M. GICII

Davant d'un nombras pdblic
tingué lloo la conferenaia que
ah conegut propagandista 1 redactor de "Catalunya Social",
doctor Josep al. Gich, dona
tractant del "Cristianisme i socialisme en el moment actual
de la eivilittaci6".
Amb aquesta conferhneia, que
esdeving-ue un formidable alegat en favor del Cristanisme
sobre el Socialismo per resoldre les funcions socials de la
humanitat, pales.b una vetta
mes el distingut ',redor els estas
pregons coneizements en materia tan important i d'una actualitat tan inlereenant com
potser mai havia tartana
En acabar fou aplaudid:ssim
i coralmen t'encana
CERCLE ARTISTIC DE SANT
LLUC
Avui diumenge, a les set de

la tarda, en el &rete Artisticdc
Sant Lluc, el senyor Jemp M.
Pujol donara una conferènoia
tractant (raigones curiositats
sobre la Catedral de Tarragona.
PARROQUIA DE SANT PAU
DEL CAMP
Avui diumenge, a tes volt,
Missa de Comunió sietisns l dels
socia del Patronat de da/U Josep i exercicis dels
set diumenges dedicats a Sa,d.
Josep.
A les deu Missa carnada, a
les onze visita espiritual a la
Déu do Mentserral,
älare
les dotze erplicació d'un rol
doctrinal pel senyor recito..
A. un quart de qualre de la
/l'Arda ca tecisme parnquial,
arnb càntics, adoració do 'el
llagues de Jesús Crucifican
cant de penitencia i serndl
quaresmal pel Rd. M. Josep
Morapio, vicari. Tot .seguit assaig de cants populars per al
dia d'esemicis i reunió da
dors de l'Apostolat.
L'OBRA DELS SANTS EXERCICIS A SANT ANDREU DE PALOMAR
Esta acabant-se la formosa
bandera que deniä diurnenge
estrenan ä la LIi3a Parroquial
de Perseveranea, de la populosa barriada barcelonina de Sant
Andreu de Palomar.
El programa d'actes per a la
l'esta inaugural fr s el següent:
A les vuit del 'Dalí, soleranisSisa missa de comunió genera! a l'esgh'sia de Sant Andreu,
&ernt la plätica preparatòria l'incansable apóstol dele Santo
Exercicis de Sant Ignasi, P.
Francesc de P. Nallet S. J.
El sényor Ectinom IhrIld. senyor Enric Tutusaus, beneirä
la bandera. Ales cinc de la tarda; magna Via-Crucis pelo carrers de la barriada, estenent-sc
per primera volta al vent la nova bandera de la Perseveran7a.
Aquestes festes constituiran,
enteras, els notes ami) vis
guate es tancaran els exercicis
que durant aquesta setmana ve
donant a Sant Andreu el P. VaEn aquesta barriada barco_
tonina rcgna gran entusiasmo
per assistir a la gran Peleadnació de totes les Perseverances de Cataiativa al Mantscrrat.

Tal ola elan amatlat.'
alamantri_ la moda de cm
cultural, organitudes . per la
Regionalista. Hl atsisd
currineia, yeleat-s'bi la ma
les

persotmlitats de la asa.

El president, smyor Raimoa
badal, obrí lacte amb les
paraules:
"Es evident que no be de
tar-vos ni el conferenciant d'ano/
els de les altres conierencies;
són /sea coneguts.
103 aviat us hauria d'explicar
rae d'aquesta tanda de confer
pe7a cree que tampoc RO cal.
El camp dels nostres ideals é,ra*
arnple i tenim mil camins; en
quiste camine és el de la cultura;
quan veiem que "cauen" instiugai
de cultura. animades per l'esprit 6
la terra catalana, cal que n
treballem per fer ben forta a
cultura, i ne us he de dir res mi.
A eenUnuacid. En Ferran Vaia
Taberner dissertä sobre "Eta usarai
dt Barcelona".
Es reten: a la romanització i a I*
institucions jurídiques primitives;
iniluincia del Dret romä en el mg,
Ire país; els :Tetilla de constitueiesa
imperials, el Cedí Teodoria, les itt*,
sieso barbees i el sistema de la
Persenal, la Codificació visig**,
d'Enric i el Breviari d'Abrir;
Compilacions jurídiques de 3ustin*8
Orient, la ur.i .5 legal visigótica pz
Receseint, la invasió musulmana i
reconquesta franca. La personalitat*
ia Llei en la . Monarquia Franca, *
Capitulara i l'organització
legislació cardal*
rsinistrativa;
referent a la Marca hispanica; teas
Inció política i social de la Manarea
Franca; la gènesi i la naixerça
feudalismo; les guerreo privades i
Pau i Treva. Fe:u remarcar la gra
figura de l'abat Oliva. Segui referirle-se als primera estatuts de carieter local en el noste'e país; a les te
ves necessitats juridiques. Ginsti h
personal:fui de Rammt Bereuguer i b
seva política, així com la importincla
d'aquest comte cem a legislador.
Parli dels estudis principals sebe
els Usatges en diverses èpoques, i e
l'interes d'aseste Codi dintre la 113.
tbria jurídica medieval de tota Euro,
Fezt fletar corn és el primer real
de costurna feudals i la primera Sti
territorial del necee país.
Estudii els motius de llar redaoól
i la comp i lació drls Ifeatges seges
rerclre deis comentadors.
Es referi al problema de la int.
MaCiÓ dels Ilsatges de Barcelona, N.
visant lea diveese3 irrogues de red»
ció. i Hura dates probables. Digne
taren eis autora deis Csatges
litt ins.

Es fix'S en el compilador del
gin XII i en el sistema seguir per
termkar l'estructura primitiva del
Usatges. i es refereix als esindis 00.
tabilissims que en ti:el:res Unicrsital, europees han estat fets.
Finalment determM& les tonta dds
Usatgea. eo es: Dret visigötic, Dret
franc, Dret carió:tic, Dret rota., Sast
lsidor.
Fu termir.ar la sosa erudita disset•
tac:6, el senyor Valls foil aplaudir en
tus;ästicament.

Eis Teatre
C DLICEUM
AqueAta s'estrenarà en

aquest saló unn comedia del conegut
Charles Ray titulada "Entre l'espasz
i la pared", pertanyent al Programa
Ajuria. Es una de les bones essepegades da l'artista predilecte de
tot3 i pot ben be dir-se que 03
de les neceo millors procluccionS . FA.
cl rape: d'horte-noi amb tanta nato.
rabiat que resulta una veritable 104
veure'l treballar. Es compren pcifictament l'exit que obta Charles RaS'
despre's d'haver-li vist "Entre lespaosa i la pared-.

CENTRE SOCIAL DE BETLEM
Dame, diumenge, dia IG, a les
cinc en punt de la tarda, a

rhostalge del Centre Social de
Betlem, Tallers, 45, primer, el
Rvnd. paro Càndid Rincon, do
l'Immaculat Cor do Maria, comenearä la serie de Conferäncies públiques que tols els diumenges do la present Quaresma
donan ä a l'esmentat Centre,
desenrotllant en la do detnä el
tema: "La irreligió i la decayalals per als
ens".
den
Ectstatednen 'esa paoshs le

((M'es diumenges són: -La irreligió i les conquestes del Ilibe-

1 1es filtres &maluca de I,
tilea reApIrflArlos, &Afilarel.
ien aultn Ið 1c1
XANOP V1AN
cornposi III, l'extramc dr
Oivcrees pilones ivedlelnals
gor tonifiquen el. bronquir
puluit&s P11SC erjud n car
1

or,1,tinae.

eiCLO
Sant Pau, 33

FARMACIA le

ralisme", "La irreligi6 i la pau
mundial", "L'Esglesia i la salva_
cid dels pobles".

ilr, [luís Curern,

Tontón Garcós

-

Santa i
Stnana
it
VuitadadeFasqua
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TEXT LLATI I CATALA

Ele Ilibrere de lora de Barciona ele
de dirigir ilure comandes a la

AMB MUSICA
DE VENDA II
EDITORIAL POLIGLOTA
PICTIRITX01.,

Fren: 4 possetts

1.1Ibret1i

lamida dtt Catalana,

o

"aie-aeltee'

diagrar de subboild mie
easavesda, II yo de non sumaste une
malitat. Ni en tenme da la guerra
arel& a ~Mur lea angúnies de
relamed* Per tal cota es registraven mis arribades mis bo eis acce-

Ele Matee :-: Teatro s-1
Abres aceidee
osociacib de Contarte celan&
eiat concert a ciar« del pee.<>anee Zimmer, de Bruzad- des.
a:ab un beit clamores.
Actualment el material bah no
Els exportadora d'olla d'oliva buril de mancar,
Per Im bneer-lte
Tarragona,
Lleyda
a,
rertos
la musa %mentada. Si no
slan reunit en aquesta ciutat, alterat
s'eadeva del le perquè la Comsil de constituir un Sindicat
panyia ha manea que sigui «vi« cap
'enta ció, defensa i fomentada de a Roda i Sant Vicens. Lames del
nació d'olis.
comen local no den pesar en ele
- La companyia de N'Enric seus determinis.
es, al teatre Bartrina, ha posat
— Ha passat a millor vida a/ vel
regades en escena la discutida poble d'Alta
el propietari eenyor Mi-Marionettes". de l'esmentat guel Plana i Llorens.
.0 Muelles, amb un èxit fata- • — Han incas Ilur residencia a Bar1 atrajera forca palie al dit celona el senyor
Josep Ortiga i el.
e
seas.
La L'ni6 Ciclista Reusenca ha
També per anar a viure a la maitzat per al vinent dia 19 una teisea capital ha sortit del poble de
per disputar-se el títol de cern- Breas N'Artemi
Casanovas.
ir:u], destinant-hi valuoses copes
— El mestre En Josep Sabater el
d'ad
i
premia
en
metellic.
eetes
dia si del mes que sotas donarà una
recorregut será de 96 quilòmetres. .conferencia al local de l'entitat coral
'nscripció de corredora ja is "Aroma Vallense", sobre el tema:
brosa.
"Conveniencai del nostre perfeccioL'Ajuntament ha celebras ses- nament. Consideracions pedagbgide primera convocatòria, despat— Als pocs mesos d'edat ha puse els assumptes que figuraren jas al cel una nena del conegut contorre del dia i sense que ocor- fiter Joan Ribé i Mercadé.
.3 res d'anormal.
Diumenge -vinent al migdia
FIGUERES
inaugurada l'exposició de pmConcerta :-: En Pere Mateu
Futj dibuixos de l'artista catalä
bol :-: Alees aoves
Meni Ferré.
Assoli un èxit esclatant l'audicib
- Els periòdics local, *dignen
elogio al primer equipeel Reus de divendres passat a la sala Edison,
a càrrec del justament ponderat
Me, que diumenge aconsegut
ent el tito/ de campió de la Quartet Zimmer, de Brusselles.
Els
components, l'art a filicia de Tarragona, essent granat iseas
exquisit dels quals ens deixä
a la sisena vegada que aquest
meravellats, executaren, de faisó
conquereixaten preuat tito!.
mestrivola, potser aquí mai supera- El mateix Reus Esportiu anun- da, obres de Haydn,
Borodin i Beeper a dilluns vinent reunió general thoven, que el públic,
per cert ben
tractar assumptes de suma ;ri- nombrós
i selecte, acolli amb unáenda.
nimes aplaudirnente.
burle es jugar ä un partit de fut— La mateixa Associació de Múentre el Badalona F. C. i el Reus
sica anuncia un nou i important coneeniu, primer, equipe, disputant- cert a arree de rentinent pianista
ara magnifica copa d'argent
Emil Sauer.
Entre els associats ha despertat
GRANOLLERS
gran expectació.
Altres noticies
Concert
— En elecció parcial la Unió Esrelea: per l'Associació de Ilú- portiva elegí per ocupar un 11« de
s'anuncia per niolt aviat el con- vccal tècnic vacant dintre la seva
de reminent pianista N'Emil Junta el conegut esportsmen corresponsal de "E/ Mundo Deportivo",
eaer.
- Sigilada per diversos socis de En Joan Coma.
Fou elegit sense oposició.
le:ociad-S de Música ha estat pre— Ha estat conduit a/ presidi de
toda al seu Consell Directiu una
egsfeid exigint-li explicacions de Sant Ferran, per complir-hi la conseva actitud i actuació en l'afer demna que li fou knposada, En Pere
ireomenatge al diputat governattu Mateu, coautor de rarsassinat de
N'Eduard Dato.
nace Francesc Torras.
— Una Cornissid, Extra-ConsisDenat el caräcter apolitic de l'Aspromet
ésser
interessantistorial ha adreçat una fulla al veinat
e:ad&
m. la reunió general extraordinä- figuerenc per tal de recaptar fons
re u socia que ha de tenir lloc, per amb destinació a les vinentee fires
ir la tèrbola actuació deis se- de Santa Creu. La fulla alludida va
que integren aquest Consell redactada en eepanyol.
ctiu.
— En la sessió que celebrä abans
- Ja fa dies que es ve parlant d'ahir el nou Ajuntament par/ä, en
probables succssors de l'actual qualitat de regidor aficionat, En Rantament governatiu. Acostumats mon Pastel Muntaner, cap dels feja estem a les actitud xiroies, no derals (?) històrics de la localitat.
S'ocup à d'assumptes eu ele « quals
fa estrany que els veritables "es.s-iorts" facin merits per tal d'as- s'hi endevinava un cert regust de
urer-se una representació gover- personalisme i liad, abans, el bell enaya.
cert del Directori implantant el sistema de regidoria espontänia.
— La Unió Esportiva té concerOP.ROELLA DE MONTGR/
tat per avui un partit anal) el Canet
Hornenatee a un músic
F. C., i per al diurnenge vinent, a
Organitzat per l'Agrupació Sur- Caste116, un altre contra el Portbou
Sta de Barcelona es prepara per F. C., caenpió de la provincia.
dia de Sant Josep un homenatge a
Sembla que per tal motiu seran
En Vicens Bou, director de la nos- melle els aficionate que taran cap
ea ralla "Els Montgrins".
a la vila reina.
El concert d'Emil Sauer
LLEYDA
Es esperat amb vivissini interes el
Desgricia
Ithastes suspeses
vinent concert que per a dimarts viAltres noticies
nent, dia 18, prepara la nostra Assubhaetes
L'alcalde ha suspes les
sociaci ó de Música, el qual, cura és
-e balden de celebrar-se per adju- sabut, ha estat confiat a l'exinsi piarar els arrendaments d'arbitris so- nista hatnburgues Emil Sauer, que ve
be caro i peix de la plaça de la per primera cegada a la nostra ciufonstittició i de Sant Lluis.
tat, gràcies als esforços d'aquesta
- La Unió Esportiva de Figue- benemérita entaat, digna per tants
tes ha creanitzat en concurs de futconceptes d'admiració i lloança.
kl, en el qual s'adjudicarä a requip
Aquest interessantissim recital tinmeedor una copa i dotze penjois, drà lloc, com de costum, a la sala
ent prendre part en el dit concurs Edison, i el prodigiós i illustre pia3 Clubs pertanyents a la Fcderació nista estrenará, amb motu d'aquest
Catalana.
concert, el magnific piano de cua
Secan retribuits amb soo pesse‘es "Pleyee que acaba d'adquirir l'Astis Clubs d'aquesta provincia. El ter- sociació.
d'inscripció acaba el dia 3 0 del
El programa d'aquest concert seiresent mes.
rd el segetent:
- L'Alcaldia ha disposat que a la
Primera part: Gavota i Variacions,
fosa de Socors i demés dependències Rameau; Sonata (quasi una Fantael
reglament
aplicat
sigui
luéiiques
sia) op. 27, número 2, Beethoven.
erior d'aqueas establiments.
Segona part: Romanea en fa diesi
- Al carrer de la Tallada fou mejor, Schumann; Rondó favorit,
epella pcl cotxe ambulancia de Iiumniel; Bolero, op. re; Nocturn,
hat militar el nen de sis anys Jo- pp. 9, número 2, i Estudi, Chopin.
domiciliat al mateix
Tercera part: Dansa espanyola,
ore resultant amb diferente con- Granados; Caixeta de música i "Frisions en distintes parts del cos, sin de feuillcs", Sauer; Somni d'amor
:acedes de pronòstic heu.
i CampaneHa, Liszt.
:-:

gsport

VALLS
Noticies diverses
ti Valls Esportiu te en projecte
t elebració d'un concurs comarcal
f utbol, en el qual hi prendran
krt el set, segon equip i els primera
p obles de la comarca.
U na important casa ofereix una
/tiesa copa i un esportamen rellene
t' steon premi.
D ivendres s'escaigué el primer
nesari de la mort de la mala4eada senyoreta Maria VallespiBalcells, compatricia notara.
Demä, a la capella dele Dolort
celebraran ele hule:ala/Pm al b6
b sa ya inima.
D'una temporada ene& a reac scassegen ele vagan beta.
me re-edenes no surten fine goa
det lona estada d'una manis din
comi—dignene-bo da Irasesquine ami potree Cele
Al muere lo»; NoNIAMA a

TERRASSA
Altree aoves
pelea nou ;-: Mort
Avui es presentarä per primera
vegada en comete públic i al teatre
Principal, el novel! Orfeó "La Llanterna", compost de toa cantaires, dirigits pel mestre En Marc Armengol.
El programa que e'executara da el

r&S
A!. tour ' tiel ` bi . Out Vds
bayee lat kd el* Preingiddal"
per a la instake da Uvate elite«
tete% elda mate ea violeta Inaugurar-1« er dia del DiJons Sant.
-- El moviment de rAcondicionament Terrassenc durant el pasan

LA RENIO DEL DISECTONI
Madrid, 15. Direicitori
ha celebrat la seve, habitual re.
mea de Lehrer ha eatat el aegiient:
Monda:lanar llana rentada, quilos unid de dos quartirde se & a dos
44.1,8erao; llana pentidana, zga,245'90 quarts de nou.
A la primera part hl ha misquilos; llana degenerada, a,80,a2oo
quilos; fil d'estans en catees, quilos ta el sots-secratari de Finan2111,093'aoo; lit d'estam en paquete, ces, que ha donat compte da
132,658'300 quilos; punza, 114,648'600 nombrosos expediente da trisquilos; desferres, malia'aco quilos; mg.
El general Hermana ha mil.
pesar diverses :Marica, 49,771'400
cat- la seva assistártisia a Ileaquilos; numerado«, ar, i desgreisemblea de l'Esta/vi Postal cea0a, 3.
Ha presentat els documente lebrada a Sevilla.
DESPATXANT AMB EL REI
que callen per tal d'ésser mimas a la
Cornisa% provincial de Monumento • Madrid, 15. — El president
el senyor Pere Barragan, acadèmic del Directori b deepatxat amb
de Bella Arts, que resideix a la el reí a l'hora de costum.
nostra ciutat
VISITES DEL DIRECTOR!
— Ha ego agafat pres l'alcalde
Madrid, 15 . — Aquest matt
d'Albiol, per haver-se trobat damunt
ha visiten, a la Presidtmola, al
seu unes arracades que foren robageneral Gómez Jordana, el mardes temps enrera a un reí de Reus.
qués de Clavalcanti, amb una
comissió d'Astúries i Bilbao,
TARRAGONA
per gestionar assumptes relaNoticies diversa
cionen@ amb súbdita espanyols a
A la Comandància de Marina ha Acapulco (Mdxic).
acta
de
la
imtingut lloc el solemne
Tamba l'han visitat el geneposició de la medalla d'argent que la ral Manita i el delegat de l'AlSocietat de Salvament de Nàufrags ta Comissaria al Marro°, eseha concedit al capitä del vapor "La nyor Valverde.
Guardia", En Miguel Riera.
El general Primo de Rivera
— Sota la presidencia del senyor ha despatxat arnb els sita-seMaciä Mallol s'ha reunit la Comissió cretaria de Finances, Governapermanent de la Junta de les Obres cid i Estat.
del port, havent-se assabentat de la,
El president del Director' ha
recaptació que hi va hacer durant el rebut les visites de l'alcalde de
mes de febrer proppassat, la qual Segòvia, auditor senyor Garcia
ascendeix a la quantitat de 26,525'11 Otermin, marquès de Vilanova
senyor Pare III. Usepessetes.
i
L'estat general de cabals a primer n, per ultimar detalls retatius
del que som és d'un saldo disponi- al trasllat de les despulles dels
diputats dotzenyistes al panted
ble de 408,60 r'12 pessetes.
— Avui, diumenge, a lea onze del d'homes illustres; el senyor
matí, es reunirà l'Ajuntament en ses- Tomàs Ibarra, presidint una
comissió d'exportadors d'olis
sió extraordinària, per tal de resoldre totes les incidències de la clas- calialans i andalusos; Junta del
Congrés del Come«, Espanyol
sificació i fallir els expediente.
— Alune d'ahir al teatre Princi- a Ultramar; comte d'Axdir, amb
l'equip d'esgrima francès; ajupal celebrà el V Concert organitzat
per la Societat Cultural Filharmòni- dant del general Hermosa, seca de Tarragona, el qual esteva a nyor Benjumea, 1 el senyor
arree del famosissim Quartet Zinn- Vall e i Ferres.
mee, de Brusselles.
Les oposicions per al Cos
Totes les obres musicals que ha
interpretat aquest Quartet han estat de secretaris de l'Ajuntament
sorollosament aplaudides; mejorMadrid, 15. — La "Gaceta"
ment, pero, ho ha estat la titulada publica una retal ordre, que
"Rispetti e Strombotti", de l'insig- diu:
ne músic italià G. F. Malipiero, obra
I. Que es tinguin per conque fou premiada en un concurs in- vendes les oposicions a ingrés
en
la primera de les categories
ternacional.
— S'ha reunit la Junta provincial del eles de secretaria d'Ajuntade Proveiments, del qual acte ha pe-o- ment per cubrir el número de
rnes a la Prernsa que en donarà una vacants que exislcirin en acabar els exercicis i trenta més
nota oficiosa.
— Demä es reunirà la Comissió d'aepirants.
Assenyalar el dia primer
provincial de Monuments.
— Sha possessionat del canee d'octubre del corrent any per
come/leer
els exercicis admede metge d'aquesta presó provincial
cl nostre distinga etnie En Josep tent les sollicituds dels que: preM. Vives, metge de primera classe tenguin prendre part fine el 30
de juny.
del ces facultatiu de presons.
III. Que sota la presidència
de V. E. constitueixin el tribunal com a vocals, en unid deis
de la Facultat de
EL LECTOR DIU.. catedrtics
Dret que designi el rector de la
Universita tCentra/.
"L'ASE EN' FUM" O "LES
IV. Que en el terme de 20
dies, a partir de la publicació
EN FUM".
d'aquesta reial ordre a la "GaSr. Director:
A propòsit de l'ús, per part del vos- ceta", el tribunal rechicti el pro_
tre excellent collaborador senyor Car- grama amb subjecció al qual
s'ha de celebrar el primer exerlee Soldevila, de l'expressió l'ase en
fans, s'ha promogut una petita discuse cici.
EL SUMARI DERENGUER
si& El doctor 13. escrivi al seeyor
Solde.vila considerant equivoca i imMadrid, l5.—Avui ha prestat
moral l'expressió. El elector B. es decu laració en el sumad Berenfonarnentava, segurament en una in- gucr, el general Riquelme.
terpretació erótica d'aquesta expressi6 CONCESSIO DE REGIM EXEdonada pel scnyor A. Bulbena i TosQuATER
scll en un recua de narracions escrites
Madrid, 15. — S'ha concedit
en eatalä trescentista. El senyor
a mister Philip C. Janell, eónnalt de Gaycerem intervingué ahir des sol general de la Gran Bretanya
d'aq uesta secció dient que la grafia a Barcelona.
exacta de repressió és l'ase cm fum
UN NOU CODI RURAL
i no l'ase m fum. Tanmatei g això
Madrid, re.—E1 Directori prepafaria possible. sobretot en la forma
ó, la internre- ra la publicació d'un decret creant
mes crua de l'expressi
tació del doctor B. i del senyor Bul- un nou Codi rural.
L'obra està inspirada en un sentit
bena i Tossell.
Permeteu, senyor director, que jo amplament demeerätie, tenint en
expressi el meo parer respecte aquesta compte les ensenyances d'altres poexpressió, ben divers al de tots. Al bles que s'han aveneat en aquesta
meu entendre--potser m'equivoco ! .-hi transcendental reforma, peleó procuha un error inicial de transcripció da- rant adaptar-la a les realitats de la
m'esta dita popular per part de tots: vida cepanyola.
Carner, Soldevila, Bulbena, doctor ß.
Respecte al regim contractual d'ari Gayeerem. La seva transcripció no rendaments, después de sortejar les
fans
Fair
ni
seria lame et fi, rase
dificultat; provinents de la dispersa
ens funt sinó les co fam. L'ase" i diversa leeielació sobre aquesta ma!Necedad no hi té res que veure!
teria, s'ha 'arribat a un tipus inicial
Pot fer possible el meu paree la vo- d'unidcació de centractee, establintrlaut que alguns donen a aquesta dita, se una escala gradual de drets i en
els quals diuen les hi en Am, inter- cases determinats s'arriba fins a la
calant despres de l'article aquel l hi disminució de la renda.
erroni que amb tanta d'insistencia
En el nou estatut s'envesteix el
ai las!, amb na gaire eficàcia combas problema de la guarderia rural, moEn Rompeu Fabra.
dificant-se totes les disposidoins que
,Resumim dones: no pes rase "em", s'havien redactat fina ara, amb ten"est" o "ce fam o fi, sinó, simple- dincia a qué siguin el propia pobles,
ment, les en han o be les co f.t.
mitjançant les ararles facultats que
M. Mirb I Valla seas donen, els encarregats de vetllar
per llur premia seguretat territorial.
L'ACTUACIO DEL SUPREM
CIS

següent:

Primera part. Per l'Orfeó "El
cant de la senyera". "Muntan y es del
Canigó". "El mestre i la vidueta",
"Sota de l'om", tEls fadrits do Sant
Bol", "La minyona de Soleona", "La
olas encantada" 1 "Sant Josep i Sant

Jean".

pret.—Ganad de piano i
a arree d'En Marc Armengol
i fas Josep Molgosa, respectiva:neta,
Interpretant -se obres de Mamar&
Dad i Beethoven.
Tercera part.--Pet ledo& "'Lbs
Sag011i

PUBLI
AE
L'INGRES A. LA ~ECU

L'el condensada

[i PIES

DE GUERRA
Madrid, I5.—La distribueib deis
treballs per a la setenana entrant en

el Colisa Suprem de Guerra i Marina Es la següent:
Divendres.—Vista de la causa contra cl citad Ratet Gómez de las Catas, per furt
Dissabte.—Reunia del pie per estudiar propostes d'asee« i asamblea
de Sant Herineaegild.
Dintecres.—Feeta.
Rio aleo .diea• dustatic ordiseei

coNvottirr • 01,0800/48 PiEti A
EME DEL COrDE BECRETARIB

L'EX-PRESIDENT DEL SU.
PREM DE GUERRA
Madrid, 13.—L'ex-presi4ent del
Censen Supera di Guerra'l Marina,
general Atunera, ha marzo avui a
Ciudad Real, d'on tornan dimecres
vincnt
PERIODISTA DETINGUT
Madrid, 13.—La policía ha detingut el redactor de "El Sol" senyor
Mental, que is corresponsal del
"Chicago Tribtme".
Obeere la detenció a certes hito>
~dona publicades en ame« periòdic estranger.
La policia ha practica! un registre
al domicili del senyor Ginesta! I el
Jutge militar a la redacció de "El
Sol".
MORT D'UN SUBDIT ESPANYOL A L'ESTRANGER
Madrid, (5 — El ebnsol d'Es%maya a Cette participa al ministeri d'Estat la mort aet aundit eepanyol Josep Cirera
Graelis, solter, natural de
Brouza (Lleyda) esdevinguda
el dia 7 de desembre elitim.
UN OBLIT DE LA LLEI
D'ADMINISTRACIO LOCAL
Madrid, 15. — "El Sol", comentant la carta del senyor
Calvo Botella sobre Veteada,
d'alcaldes, diu que era necessftría però no basta
fer-la en una carta, sind portar-la a la hei. Caí un nou article a la Ilei, no al regiament,
Ja que no es tracta d'una
qüestió de .detiall, Mina fonamental.
No ens estranya — afegetx
—q ue en una hei tan extensa
hagin quedat aquests capa sense ligar.
DISPOSICIONS DE LA "GACETA"
Madrid, 15. — Entre albea,
la "Gaceta" publica les eegüents disposicions:
Redel decrelt rectificat, promovent al carrec de magistrat
de l'Audiència de Girona el senyor Climent de la Penya i Sala,
jutge de primera instància de
Figueres.
Retal ordre disrposant que en
acabar els crèdits que han de
regir durant els meso. d'abril
i juay de l'any actual, en el
ministeri del Treball, Comero i
Indústria, se'n don% de banca
només 60,000 pessetes.
D'Instrucció pública.— Reial
ordre nomenant, en torn de
trasllat, entedrätio numerar/
d'italiä de l'Escola d'Alta Estudie Mercantils de Barcelona, el
senyor Manuel Mallen Garzon.
De Foment. — Adjudicant al
senyor Enric Gómez la subhasta de les obres dels quilòmetres 1 al 13 de la carretera
d'Artesa a Montblanc, a la província de Lleyda.
UNA CONFERENCIA AL CASAL
CATALA
Madrid, 15. — Al Casal Caialä ha
donst la seva anunciada conferencia
sobre "La por i els nens" el senyor
Salvador Ferrer. El saló esteva ple
d'una selecte concurrencia.
Comengi, glossant alguns conceptes
de gran interes relacionats amb el
tema i les funcione mentals dels tle/13.
La por és una cantable malaltia mental de la infända. Fa la diferincia
entre la por originada per una imatge
real o illusória. Duplica la prepondel-Inda imaginativa dels nens. La pur
és en elle una sobreexcitació de la
imaginaci
ó. Assenyala la principal
influencia de lt foscor en la por. Assenyala la diferéncia que existeix entre
la por conscient i la inconscient, i entre 1 a por i el pink. Estudia les consegilincies d'aquesta malaltia i la relació que ti amb la debilitat i la tristesa. Exposa alguns casos de rabie
que Ora originat amb la por. Acaba
exposant la necessitat de formar hornee forte i optimistes, evitant amb
eficäcia els sentiments depressius.
El conferenciant fan molt aplaudit.
EL CONSELL SUPERIOR
FERROVIARI
Madrid, 15. — A la darrera reunió
del Consell Superior Ferroviari es
tractà de la base sisena, que s'ocupa
de les normes per revisar la legislatió
ferroviària, que feu aprovada. Es dictaren regles per a la revisió periódica
deis plans vigents en ferrocarrils.
També s'acordà que eh encarregar-se
l'Estat. de la onstrucció de noves 11-o
nies pugui. fer-se en la seca totalitat
o bé construint solament la infraestructura i les estaciona o altres

tedie acordant-mi delear-ho per a la
sessi6 que ve.
El Coma es tornad a reunir dimatiz
COMENTARIS AL DECRET SOBRE PROV1510 DE CARRECS
ECLES/ASTICS
Madrid, sa.— "El Sol a considera
que el dar« sobre provista de cerrad eciesiastics él una de les "disposicions de mis novetat que han aparee« a la "Gaceta" i creu que serà
ben rebut parqué ve a tallar un regir::
Insostenible. Si rEstat shande volgut castigar en mateix, no ho huera
pogut fer amb' mejor serenitat.
Un aspecte interessant del neu tribunal de merit Es la part que en liar
exercici ha de tenir la discipline i ro-

bedieneia, que entre eclesiàstics pogués
pesar en les resolucions, i encara és
més interessant respecte estrictament
politice que, per servir un ideal de
purificado!, de costums, compromet la
lauro acció de l'Estat en sa relaei6
amb els funcionaria eclesiàstics.
" El Debate", comentant el decret,
el troba poc transcendental en els seo
resultats; en earivi, segueix sense reconeixer el dret de l'Eaglésia a governar-se amb absoluta llibertat. En
Fordre teòric, perb, te transcendencia.
El decret diu que vol tallar abusos
política en un ordia tan enlairat com
el stet gocen, e.1ir, i això, realment, no Es peo 4.:x3 Ea el sentit favorable de la neweasib del decret. El
decret exigeix tic ton desig 1 mi :ccte 1 sincer propòsit de servir a la justicia i el bé

Un crim passional
UN ESTUDIANT MATA LA
SEVA EX-PROMESA
Madrid, 15 . — Aquest metí,
a dos quarts de deu, ha esdevingut un aagnant suceda en
l'atri de l'església de Sant Genis, que ha produit profunda
impressió, per la qualitat de les
persones que hi han intervingut.
La senyoreta Purificada Goal
zalez, filia del difunt ex-ministre senyor Alfonso 1 néta del
que fou illustre polftio senyor
Venanci Gonzälez, de 19 anys
d'edat, domiciliada al carear de
l'Arenal, número 20, ha estat
morta de dos treta de revólver
per un jove de 22 anys, anomenat Gozne l de la Godina.
Sembla que a Pesmentada
hora es dirigía la senyoreta de
Gonzälez a oir missa a l'església de Sant Genfs.
En el moment d'arribar a
l'atri sort« de l'església el jove Godina, qui induhtablement
esteva esperant l'arribada de
la dita senyoreta.
Aquesta, en veure'l, se senyä
1 retrocedí räpidament, amb el
propòsit de tornar al carrer.
En aquell moment el jove
Godina féu des de la -porta dos
dispara contra la senyoreta de
Gonzälez, la qual caigué a terra banyada en sang, ala primers esglaons de l'escala.
Seguidament Ilanett l'agressor la pistola junt als guamo
de flors que hl ha installat en
l'atri 1 entrà a resglasia, on
toar detingut pe l llogador de
loa cadires, Marisa a'ala, 1 el
sestear Albadser, germä del capen de Sant Gente.
El detingut exclamä: —No
tinguin por, que em dono. He
fet el que havia de ter.
Diversos transeiints remitíron la senyoreta de Gonzälez,
qui tau concluida räpfdament a
/a Casa de Socors del districte,
on el personal facultatiu la reconeené. apreciant-li una tenida d'arma de foo ti da regid
frontoparietal ''dreta, sonsa orifiel de sortida.
La senyoreta de Gonzälez
mor deu minuta després d'ingressar a la Casa de Secers.
Se gon es deia en ell lloc del
auneis. els dos joves tingueren relacions fins fa uns sis
memos, en quä es trencaren les
d i les relacione, havent mostrat
En Gonçal en difelents ocasiono el desigds repredee-les,
a la qual cosa s'eposä la infortunada noia, afegint que la
dita senyoreta arma a contreure matrimoni el vinent mes
de juny.
Goneall de Godina, que quedà
detingut després d'haver electarat. As estudiant d'Arquitectura i habitava en una casa de
dispeses ilel carrer de Lavagruje d'obres, tcnint en compte les
condiciona en qué es vagi a arrendar pies.
Madrid, te.—Ceencal de la Colina,
l'explotació, 1 que ks obres es realitautor de la mort de Purificado!, Gensin en general mitjançant subhasta.
g älez, ha prestat de-clareció davant
A l'entorn de l'apartat cingué d'a- del jugre del districte del Palau, maquestes basen es desenrallä una aro- nifestara que havia estat durant
s). discussió. Fou refusada per un malta meso, promés de la senyoreta
vol.
Gonzalcz, de la qual eslava bojament
En relama part de la sestia, el final enamorat.
de la base done 11« a una discanta,
Fa veta mes« les relacione es van
tractant-se de la nacionantzaci6 de comp re per un dlsguet entre els proles mares« ferrovieriee. S'aprovl menos, reprenent-se poc despeas, per
per unanienitat que lea em p resas que torau-se a rempre definitivament al
construeixin • «plisan ferrocadas mes unte«
Tracta repetidament de reprendes
Mutan d'esser nacionalice:4es a Elbu" on lambe radicar& el domicili Its relacione, pera ate ele eelorms
loro Mine
Pisas te poe lempo *NI atab
Ea redra el feriara raireat a ta
aseleadtat 1 1E91 del palead ¡ved.? veranee d'acunara* de mea deelatu

'Mueble
dude *I
_
per& un& anded
U exclualussuilit f la vit
a l'església, fent-la une* e
parlar.
Ella el ya tractor
aleó el Va desesperar tant ea%
tadament, un« saber el qua u hui dispara i veta que Peerificada quia
pesadament a terra. Aleshores ghlt
l'arma cap a ell i dispari tres vega; ''
des, pecó les bales no van sortir del
canó del revólver, que era un Smith
de cinc treta.
Després de la declarada, el jutge
ordena que el Gonçal Colina tos
traslladat a la "Casa de Cae/higos"
per ampliar la requisitbria mes traed.
L'agressor es fill d'un dels Smog da
la Casa de canvi "La llotja del cota, anomenat Manad de la Colina,
domiciliat a la casa on viaja amb el
set: fill, que estudiara els últims anys
de la carrera ¿'arquitecta.
Les famílies dels protagonistes del
trägic succés es conc i a:len des de fa
molt temps i tenien una bona amistat
Aquest tracte, motivi la coneixença
dels dos laves i les relacions amorosa
que han donat lloc a /a tragidia
'
La familia de la víctima ha dit qua
entre el noi i la noia existia mútua
confiança 1 del de la infantesa Jupaven junta 1 d tractaven foraa, pede
la noia no concedía a les mandarina

cima d'afecte del que avui fe un aseassi altra intenci6 que la d'una CallVi•
vencia gairebe fraternal durant tadit
temps.
Quan la noia arribi als disset anys
i es donä compte de les intima:mi
d'En General, es riega a aceptar lee
seacs proposicions rodonament, dient4

"Seguirem usen bona etnia; pel
món hi ha moltes dones; no insistei+
xis respecte d'aquest assturrpte.* I
Purificació entaulä relacione amb er
que actualment era el sea promes,
senyor Manuel Gómez, metge, germe

del compositor Juli Gómez.
A la Casa de Socors es premcitareti
magistrat senyor Santuigiai, codo:
de la senyoreta Gonseles, 1 el director espiritual de la familia. Aquea
eviti que els fotógrafa fessin foto.
grades de la morta.
El magistrat, de glute de conferenciar amb el jutge de guàrdia, auterit.
zä el trasllat del cadàver a la casa
de la familia, en be del dipsit Itt+

dicial.
Demà es fari l'enterrament,
LA SIGNATURA REIAL
Madrid, se.—Entre altres, a la Pea.'
sidencia han facilitar la següent signatura:
De la Presidencia: Incorporant al
Ministeri del Treball, les escotes

i la junta nacional del Comere espanyol a Ultramar.
Del Treball.—Creant I/1/a COaliSai6
organitzadora de rensenyanca técnica,
donant normes per al sen funcionament.

ELS EXAMENS D'INGRES A
L'ESCOLA D'ENGINYERS DE
CAMINS, CANALS 1 PORTS
Madrid, t5.—S'anuncia que queda

9bert el termini d'admissió de sollicituds, des de l'i de maig al y, per
prendre part en ele eximens d' in
a l'Escota Especial de Camina,-grés
Canals i Porte.
Els exàmens començaran el 24 de
inny. El nombre dele que podran iza
ser admesos a l'Escola Es de 35.
PROVES AERIES
Madrid, 15. — A l'aeròdrom de
Quatre Venta iban efeetuat les proves del primer aparell "Junkere" me.,

tallic, construit a Espanya. Aquests
&patena s'empraran en la linfa aèria

Sevilla-Madrid-Barcelona.
L'OLI
Madrid, 15. — La Comissió daza
portadors d'olí de Catalunya i
dalusia ha visitat aquesta tarda el ge.a
neral Primo de Rivera per demanar.
li que s'exceptüi dels drets de Paran..
zel Foli de tenla dedicas a l'expeler
L'EXPORTACIO ESPANYOLA
A AMERICA
Madrid, 15. — S'ha facilitat una
nota dient que la Junta Nacional del
Comerç Espanyol a Ultramar ented
que el foment de re_sportacló de productes espanyols a les Repúbliques
hispano-americancs . constitueix un del.
mitjans mis eficaees per resoldre
crisis dels productes agrícola i

dustrial, sial com per contenir la de;
predecid, de la moneda i la puja dele
queviures. Per abra es dirigeix
Govern per dir-li feticida que aquest
femant ha tingut en anees paisos.

Darrera hora
DEL

MARROC

DEL MARROG
Melilla — (Rebut a les duea
de la malinada.) — Continua
el temporal de Ilevant. El mo.,'
viment de vaixells estk parat,
Els servels do comunicatid
tan interromputs.
HI ha tranquinitat.
VALENCIA

Una obra de asemos
Venda (rebut a la aaa 60 ellik
teatre Apois *I*
panyia idembeives Ea eettemee.41,,,
drama de jadee liestamite ndeik
ab& da la Muerte". Vil" es*
da U principie Me** b111101,
la egatetudae» tietlee
•

Ita

, ,
MINAIIIINNiNViii

-,blebei emabiebe Ind rtin •.1kbia*
eelititi; Saetee Maria. M'es"
rtir.
verte i

ROTA NECROLOG1CA

annuauutawn PER, AVUI
)åT1

Ahitada Laureaste Caven, de
aspe. Castillejo,
Sant Andreu.

230,

al acutentiri de

Ilibreriee en se suprimo qtte s'Id bsvie dipbsde i 04 matutat de grane
imeatitatt. D'una sola 'libreras en va
triare dos aneto.%

Contrastant amb aquesta campanya
moraliteadara, sena die, en etnvi, que
en determinados sales del Parallel turnen a remeta:y - se, per part de les
ardite% cis mentid* que temps encera van obligar mema el governador
hi gorrines enarecament.

Sant Josepi-Presents
Llibreria Subltana Permite:rima, 14

Medren% aa, al cementiri Vell. A lee
~No.

Unte Boquete Romanyä, de 36

alap% Diputació, tto, al ceraeatiri

Marian Oliveres Antories, de 63
anys, Torrent de les FlJts, 57, al cementiri Nou. A dos quarts d'onae.
Josep Roig Digas, de 72 aun Bija *, 66, al cementiri de Les Corta.
A las onze.
Anna Clarins Vidal, de 47 anys,
Tarr6s, 6, al cementiri Nou. A les
ama.
Antoni Medina UnIE, dc an anys,
Hospital Clinie, al cementiri Nota. A
les deu.
Jaume Reblas, de 69 anys, Travessera., 5 1, al cementiri Nou. A tres
quarts d'onze.
Teresa Tatie Revira, de 68 anys,
Rull, 2, al cementiri Vell. A les
ente.
Francisca Canal, Valls, de 54 anys,
Provenea, 224, al cementiri Nou. A
les deu.
Maria Gata Rabadà, de 79 anys,
Mallorca, 236, sI cementiri Non. A
les emze.
Josep Casanovas Prats, de 70 anys,
Hospital Clinic, al cementiri Nou.
les ¿co.
El:manea Escribana, de 78 anys,
Comere, 21, al cementiri Nou. A les
non.
Maria Idontserrat Pérez, de 57
tuys, Agricullura, lIctra 13, al ccmentic: de 2eint Andreu. a les den.
Iteren Deret Girona, de 62 anrs,
14. al cementiri de S.Z1113. - A
(1,3 (watts de dctze.
Rema Monaqui Linares, de 52
a:rys, Nata Madrona, 16, al cementiri lisa. A les deu.

Llatria anava en motocicleta Agustl
Pitaique Vilarrasa, pOratat dos passatgcrs. Va fer un fa:s viratge, anant

a topar contra un arbre i restant la
mato amb desperfectes, el motorista
amb una fenicia contusa amb hemorràgia a la regió parietal dreta, excoriacions a la cama esquer:a i ennzusions a d verses pan., del cos, 1 els

Important. — Preguem a la
nostra dislingida clientela
que ens avisi amb tota
ralltigipaCiÓ possible per
als eneärrecs de Sant Josop.
salmnsamosowsnan
Properament, horn podrä adquirir a tote gis principal>
"colmados" de blarcelotta els
selectos xoeoiates "AMALIA",
de Saragossa.

passatgers tHesos.

Sant Josep
El millos obSequl ol trobarau

tiiS
11.D7je1, 11 113
Elcrtai re:g;rAic
MARFULI.

ÎA5.UNA, 121
Caniiseria tina al delarld

Ha estar denunciat a la pol:cia un
robatori perpetrat a una botiga d'arCeles d'escriptori prop . erat del senyor
Joan Canal!, Si carrer de Sant Pata C.
havent - se'n emponat generes per valer de 4.505 pessetes.
Els autors. bm, per ara,
No deixeu de conwrar els Calçats
Novelty. Són els millers i els mes
económica Plaga de Santa Arma, 1.

S g 5Y32: Per a rair la mili

Gaierks Urtags
COI1TS CATALAAES, 613
JOIES, Tapts-sos
LAN:PARES diccoració, projec1es per omity mis arlintos •

Lii

Elis ninasns d'esquad:a dr Casualterso( han datingue a Josep Codina.
veí de Granen. el cama a una forja
on trebitliava, havia agrecht ainb un
martell cl seu company de treball lo-

I/ Lb.

se

tlndreu

tu,

RESTAUPIANY R OYA
Saló de Ti
mida dia te dansant do 5 a de•
atrarte de 8. i dinar • re.Dfilf n
cena. da e a ti,

- Ale eslabliments EL LOUYllE, Ronda de Sant Peri, s'adieten per tot Plur valor en pro•rei6 de !la compra.

CAPITOL DE DENUNCIES
Marla Fcich. m:nyona d'una casa
del careen de Cameros, ha denunciar
li han robar 250 pessetes i un retotge que tenia din, d'un maleta
Lltüta Sänchez ha denunciat que
lis remesa a Ramal Mir d'unes arraigado de dimanes per tal que les vengues, i no li ha donas ni diners M
Igus

srmeades.
eg ara g room.

retrOtte. aveno"

azrjruiltue 12.4:742011:

rae parladora des de SO
feotas ameran de
. Orle?, Ave& 1 (ea. t elan.

if,1 I:IJ l'e II I fine imanes/

Miret

paseirrn enGtintiva-

els trafairers unan tenell InNeer,1151

I innleelle3
umnbaa ra,tunnInutia.
!.i-t Ce 'ellet. 11,.3eurallin I furIM..a
ei Irau el‘ser, tonal( a in n n ar e I pr,4111í ilet alunu:sui.
, CM. 1,0 a dn par;

i l; Al b eat ti illa la casa
GOIS 1 C".1lIZAN (avui J.
I Urals, Hospital, II, Oir'..

amb &Apea per a
necee i bateigs. Presentació
exquisida
Bomboneras

Sant Josep
en artecles per a
presenta
A. VECIANA, Forran, 7

D'UNA DESGRACIA
Sha csbrinat que el nom de l'intiv:du que abane tlahir va caure dee
de la Piaat. r de Letamenai a la via del
carrer 6-A11-agá i que loa trossejat pel
tren, Es Eageni Xisiahell, de comanta anys. cobrador de la 6e:rumiar
de Sant Mese.
S'ignora si l'acc:tient foz: casual o
si es tracta d'un suicida

GRA tiljA FOYAL

I

le e'a>o, 68. — Tele?. 1343 A
L'assorlil mds sclece, i vu _
riat en dolwa i °entres de
nats, crema i ninutega, i
riquissimes onaaltnados do
Plata o çonf Gura.
Important. Preguem a la
norstra dislingida cllentda
que ene avisin alias loto
t'anticipació reselle per
al encärrces de Sant Josep.
CAMULA DI 121
MARFULL 1ALJNYA,
Camises, Pijamas a mita

Els monos ¿'esquadra de Santa Colonia de Granan« hau pasa! a clamosici6 del jutjat el "sereno" d'aquesta
locabtat, Emili Culis, cm a pressumpte compheat en un robatori coma' a

la botita del ni i alcalde, Fser.cesc
Reladriges.

pi

1 pene de meta.

up beba almorta ea elefil
entremete modele. L'oreas
Ose, Bantble-de 144 Fiera, 30.

_

*444444.44444.4•04~0444
ANTIOA CACA

brigades de bombera arribaren a temo
perque no es propagues. Forces de
segurteat i de la guardia urbana voltaren l'edifici per tal d'evitar desgeäcies personals i facilitar el treball
dels bombers. Les pèrdues sbn de

PASSEIG DE GRACIA, 73
Toläfon 840 A I 1004

N,U3 MO.ELS I

I
I' E' catx3 mis ridd ds1 sin

El. ÄIIE U. i 1? 81)
EARCELONA: Llúrla, 73
"ine111.10111C.1641eMMIMELMIMMIIMMOMINMMI,

Grn ftII ì a t% matfesos
die toles Cla..9.Seb i preus. Vendes
a 1 %riereis 1 al datan, CASA ESPLUGA:4. Corta Catalanes, 524.
cantonada a Urgell, 1 Consten
de Cert, 2E0. pro) de Bruch.
A la galeria foragráfica de NA.
Amen:cuí, Banys Nous, 22, el pintor Lluís Max Kindhauser tindrà
expnsades ditterses obres de notes de
la 'costra terra, les quals podran ésSer visitades des del 15 al 30 del
corrent, de deu a dotze del mata i de
quatre a volt de la tarda.

Gaston d'Argy
Dipòsit: Ferran, 49.

PRACTICA
En la dallara eessia cíentifica celearada a l'Institut de Medicina Pràctica ocupi la trianna cl reputar internista doctor Llaís Noguer Molins,
el qual vn asser escratat arnb graa
Mutas pel selecta. auditori.

I,

S

R U:
DE CRISTALL. Ctuunent talladas
DE FERRO forja!, pur astil
ttE METALL. tlarrers models
Antoni Aibó, SUO. de J. Silva
Via Laye/aria, 87. - Tel. 2 53 3 A.
k M

PaRNIGnEta CARRUS
Portateiielsea 19
Dissabte a la tarda arribaren els
jugadora del Club Natació Alaaant,
per jhgar una partits anal) el la C.
Barcelona, carnaia de Catalunya.
La Juma del Ccrele Regional Valenciä va rebte els es:ni:atara jupadore, e els absequiara avui ni la tarda,
despras del partit, aria/ ua xampany
d'honor a l'estatge del Cercle, Ronda de la Univeraitat, 7.
Al venere es donara un ball en obftalli ah ja farnoaos 4ailars.
Siguin beavingute a aquesta (Miar
germana.
Per a camero 1 1dicone3, Ta-

oil-maca, ele., citad:do, senyor
o senyoreta a l'ACADEMIA
C078, carro de i s Aria, 10. Te.
lid. 8031 A. La rata las:apelan&
d'ICapanya.

1M

l'ip.,7*„`

farra;

VISITA AL blETROPOLITA
La 'emana paseada els elumees de
lee Recelo Deménec, acompanyat.
de Hure profesora, verificaren una
visite a la obres del Gran Metropelitä de Barcelona. Rabiaren pel pon
número st, de la pina. de Lesseps,
seguint HAS a les Maca de la Rambla dele Eetudis. tot el trMecte que

mol! «bit recamaran vertiginosa-

*g uiado Vi.adrosa
DE

(lee Issartil ea e3rbt3;
oreellsraneemml.F1

edalbr

La en! ea de Serilla
Rambla de Catalunya, 13. Te.
101011 30t A . Gran assortst en
t s ayences i Orfebreria.

DESMENTIMENT
El cap superior de policia. senyor
I/ernandaz Malillos, ha desmentir el
rumor que !asila circulat ¿'hacer-se
t. obat un dipósit clandesti d'armes.
Afegi que cap servei dels prestats
darreramtent douava peu a aquest
MOr.

HESTRENYIMENT

1 er combatre'l i curar-lo, •reeumauen emmenciee mediques

J

N/tu'

ceo

Colmados i Drogueries. Dipb•
ea, J. Fononetia Soma Comerç,
número 38
MES, Vi.. (41 1 Ma.t OCASIO
(Ajotes mita cie teto olas
ate Freu fla. Tallara.

num e

A. San: Ailri'a del Besos, els mossos d'esquadra han detingut a Joaep
Plant! "Ppa' i Anton: Campo, els
muela liavien comes difames robatoris
Mi barri Llefiä, de resmentat terme.

11,11Ellt

"rc
it

h"
Unte

encara m63 osan t' ha n deeidit
a no traben alguna de les coses
del sen programa; la nostra
meció de carne especials
ben proveida. Economat de
Barcelona, Rambla de Gabelaaya, 80.

lAtenció l

ein 1

PER SOLDAR. garantida.
Dipositari CAMILO, carnet

4tn2

trloola.

6E111'61 DE REPARTIMENT
A DOMICILI

ENCARA ELS GOSSETS
Josep Carreras Corominas fou mossegat al carrer de la Indústria per un
gos d'amo desconegut
—
La "Casa Canet", fundada o
Palma de Mallorca en 1744, la
més acreditada do la Illa, desitjosa que el públic baremo)

5 la colònia mallorquina conoguin els productes de la pastisseria mallorquina, principalment ensa:mades, tortells, roanas de aarema, etc., fets en
aques'a clutat 1 no Importats,
no reparant en sacrificis ni
nespeses, ha decidit establir-se.
a Barcelona, al qual efecto ha
adquirit el local del carrer del
Consell de Cent. 322 (entre
Passeig de Gràcia i Claris1, que
aula el nom de 'Canot S. en C..
moit avint serä obert al piiblie,
en el qua 1 sa.expendran lan renomenats pea/dueles, emppant
en 1Iur elabOraCiÓ M3:brieS
primera qualitat i elaborate per
personal aeleectonnt.

Oportunament s anunciarls la
data de la inaugurad&

rrr ruar adredeI[REHT

usen COLLS esu

PERSEGUINT ELS TRAFICANTS
DE DROGUES
Al Cale Lyon d'Or van ésser detinguts per la policia 1,1 quel Buxaderes Sellares i Soledat 'Garcia García.
per dedicar-se al traía illicit de tòxics corruptois. En un registre efectuar a llur domicili seis va trobar una
partida de cocaina preparada per a la
venda.
Foral posats a disposició del jutjat

i multan pel governador amb siso pesseres.
Per sospitar-se que ha despatxat en
alguna °casal morf.ria i cocaína sera
se recepta, tambo ha estas det ngut un
farmaftutic al carnee de Menandez y
Pelayo.

Infla . son Indestructibles:
no a'arcuqu_n

watt

Els famosos Colla Albert han
estat posats a la venda a Espanza

LES DENUNCIES PER OBFES
La Comissió de Gu y ana municipal ha acordat que es prohtbeixi terminantment que afea
tuin denúncies per obres els escrivents encarregats de la tramaridó dels permisos corresponents.

deSaat jaurn e

PA DE LUXÉ'
PARIS. — Tipa s Itlehelleu
DiArlament a les 11 del metí I

a les 5 do la tarda
Ldbreterla, 3.
Passeig de Grieta, 7
Plaga de Sant Miguel, 3, Grieta
UtIlltzeu el m'erre Carnet de
tiquet*
Novisalm sistema de venda al
detall
—

RAMBLA CECA-

Moneders i Carteres
per a St. Josep. Casa Perelló,
Pi. 7. bis, Sucursal, Petritaol, 17.

Fàbrica d'artidles de pell.
--•
DEL FERIT A LA BOQUERIA,
ABANS D'AHIR
De les averiguacions practicades per
la policia a propina del fet que dona.
vern compte en la nostra darrera hora
dahin, i a conseqüència del qual

Aquesta entitat ha organitzat un dele de conierancies que . es donaran
els diumenges de Quare.ma, Da 23, 30

del mes que som i 6 dabril.
La primera va tenir lloc diumenge
passat, chi 9. en la qual en Joan Juncada parid d'"Assaig sabre
risme".
Per als diumenges segiients hi ha el
següent programa:
Avui, dia, 16. "Algunes curiositats
sobre la Catedral de Tarragona", per
Josep M. Jujol.
Dia 23. "L'escultura eg ipcia", PtI
Rafe! Benet.
Dia 3o. "Uns temes d'iconografia
cristiana relacionats amb Tarragona",
per Vicens de Nforagas.
Dia 6 fabril. "Consideracions sobre el Sant Sudari de Toni, per Joan

Llanosa.

1IUllh1íL 1 ilfEll
CAMISERS

IllEA, 3-3
Telefon 50 27 A.
Corbatas, eliatles I altres
1 objectes propia per a peesenta

DOS DETINGUTS
A VILAFRANCA
El cap de la guàrdia civil de Vilafranca ha comunicar a; governadea
que va detenir dos individus sospitosos
i irdocurnenuts.
Els detinguis es dicen Antoni Lafuente Aynevas. de 35 anys, natural
de Toledo. i Felip García i García,
de 43 anys, natural d Alger, que parmeten tres claus, diversos ganaos i
unes erais de caixes ne cabals. San
conceptuats com a (ladres d'oiici.

orRM91FR
CONFITERIA

PASTISSERIA

Gran assortit en dölaos,
especialitat en els de nata.
Servei especial per als enarrees de Sant Josep.
PA5e.10 DE coLoms, 2
Telefon 2826 A

•••n••13"....

ATRACAMENT
A SABADELL

Ahir migdia va ésser facilitada al
Govern civil la nota següent:.
"La guàrdia civil de Sabadell ha

LA IS+ A Dr. CUBA

«MIMA, ARGENTERIA, MILLA:norma. Ataos Retal, 12;
Vidre, 3; Tel. A. 403. Immens
a geornt, en joto, rellotges i
objectes d'argent propis per a

presenta.

MIAU FIX

CERCLE ODONTOLOGIC
Sota la incidencia de N'Amar Pe
el Cerda Odontológirade *tala--dra,
ayezakbri diumenge penal la &Mema. sentid inaugural de rae acede-

ingršfl

L. Biledls

--

taie
sama del fet, pmede
Merar ,doe individua ~km
ser els astas de fatramemaa
derivaras has eme loma a

A le

e
d'
te cc"
migra
A Ic

ció de fauseritat
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o tozeta inda. o
Frenen postales ß h A
Tassen

todwa,
feo '
A le

amb plat de

esotra
F.
contra
A

llana per a café, rk moral
de pessetes 13'25 dotzena, a
vaizelleries de Mine Dig
Rambla de les Flore, 8, i It
de Sant Antoni, t.
LI

JIU MI
com.
»PU
cei "

F

Fr
Viren
Sen

ARI N

Teta

per

A!

%asid - estimen*

LAVABOS•BANYERES
E3CAn LFADO R S
BIDETS • DUTXE4, etc.

A

CASA PIRE

tía

Gran Vla Layetana, 47
Telgon n ISIS A •

BARCELONA
Salose de efes! de leerme
Telelon 1 ova IWICOS, neenfa
«ea cl he rli te, ...enfaden
Q . n.o. de eme
Caleeene rema."
as( coser pennaneet
Toses les lublerions ame he
al une

ifeltLATO.

Saait
o 3
ases
11. 1
tale;
cont
CeTC

Blot
Boa
Compreu els llibres, diaris ea
temiera i revistes a la
Lila(

R1A CEMITEi

Passeig de Grieta, núm.»
Telefon 225 G.

coat
A
nir

lee
ten
o

rE S PORT I

res
ret.

role«.
ESPANYOL-SELECCIO
Aquest encorare que se celebrad
aquesta tarda al camp de l'Eseanyd,
com ja verdern diem, serä a benefei
del jugador Loredo.
L'equip de Selecci6 que Iluitarä cca
tra el primer de l'Espanyol estad ir

tegrada pels següents jugadora: Estruch. Cabed°, Massanet. Penya.
:Ina, Besan, Viera. Samitier, Peidd
Polo i Aguirrezabala.
BARCELONA-C. N. ALACAN
Ahir arribaren es campions Rey
tins que ha,1 de jugar aquesta tar
contra els campions de Catalunya
carnp de Les Corts.
L'equip que el Barcelona opouri als
alacantins is el següent: Pa5ital,
Coma, Surroca, Torralba, Sanas,
runa, Vinyals, Marta Gracia, Alejetara i Sagi.
Durant el descans es contra mi
cursa de Roo meces. en la qual
prendran part Pons. Blat. Alabee,
Ferrer. Saroco i Antenas.
EUROPA-STADIUM OVETENSE
Aquesta tarda se celebrará e: Fi.
rner dels dos partits anunciats care
aquests dos cercles. i segons ens

terem t'Esnob °posara a reguip de
l'Europa el, segircnts jugadors. Oscar, Mariscal. Trucha, Jet. Cala
go. Juli, Emili. Antruaa, Amable, Gil.
Servando. Figon i
ELS PARTITS D'AVUI
F. C. Barcilor.a-C. N. d'Alacant
C. D. Europa-Stadium Oveiense
C. D. Espanyol-Selecció. (Benefici
Loredo.)
Avenç-U. E. Sans.
Martinanc-Japiter.
I CAL I
S LALES QUATRE IIORECS
MERICANA
A les tres en punt d'aquesta tarda
es donará'. la sortida als corredors ¡Se
crits per a aquesta cursa, organazads
per la U. E. de Sana la !lista de
quais ja donavem en la riostra edició
COXA

RICARD ALIS PROCESSAT
PER ATROPELL
Pel jutjat de l'Hospital va dictarse aliir aute de processament i are'
Só contra el cancgut boxador Ricard
Alfa, que dimecrcs passat, guiant un
automòbil, sense la corresponent lla
cencia de X0iCr, va atropellar quaue
persones i a miss va embestir el cotxe contra ua aparador, causares grana
slesperfectes. El jet ya ()cárter a la
Rambla de les Flors.
onaialeisetahafiaquuseadadteenniallirbeeZt
proRviicsaird
tes.

CAMPIONATS PER EQUIPS
Ordre de joc per a aval:
Taró contra Barcelona (primera cate
goria). — Pistes de Pumpcia:
A les don: A. Saque contra J . 11.
Ohms. C Ducasse centra' E ni>
A dos guares de dome: E. F:aMIt
Shalrew. A. Mere cara
jam
Andreu.
A les dome: Somas buenos

Segur i sumen Dones de Pesa 011.

JAUME SAURET

A
1, Cc

Sanee., única
Cima caen
Peasiftemplert*: 13 !metal
amb desean;
OBERTURA l'ABRIL VINEtte

CERCLE ARTISTIC DE
SANT LLUC

.1.111M1111111/n••

ARFULL TALUNVA, ets
Gran assortit en camises, pijames, colla

ailset. al *mielonj

LLAUNERS I LAMPISTES; La millor &A•PARA

Catalä de Sords-Muts, ende' efecte,
aquest ma!!, a l'esmentat centre ducent, earrer de Montserrat, 2o, pral.,
una reunió per a la fundació de rassociació deportiva de sords-muts i
sords-parlants de Catalunya, per tal
de cultivar entre aquella desgraciats
l'afkió a la cultura física,

nombres "Olida.;
Eneurtite Leida 5 Ledoyer; Peld de
Role-Cree ditearaseuel 1 Peleara;
ealete tamal 5 al natural; Vino del
1111n, Iloroonya. %Muto, Malla, Por.
tuso 5 La Nepe; Xamperes de lee
ealrel n12111M141104110i, no«, Pan.
enero, Codorniu I Lumen; eran en
•nampasne tlepeleen du Cheteeu
Cueveuilee, de Cegato; Fruit«
tropo,' del pido; Ootroo do l'O..

COLLS

Noinfia les meatresies de atea saben el qub sofreizen pan.
sant què farsa per a manjar, i

Sota la presidencia de N'Emili Tor'
tosa Girones, professor de l'Institut

1111 11, . a C.

Pierli

3ienda • la Meta.

ltoger de Lldria, núm. 0.

,444.044444.04.04.1.64444.44
—--

CA MISERIA
S lifIS
1 re Beueril
321

INSTITUT DE MEDICINA

UVA PERIA L

INCENDI EN UN MAGATZEM
DE MATERIAL ELECTRIC
Va declarar - ft un incendi ea el magatzem de material electric que, propicsat de la campanyia A. E. G., hi
al carrer de Mallorca, núm. 183. El
foc va prendre des dels primera moments proporcions alarmants, per6 les

el

u

terior.
A ematinnael6 En Jame Peraire
Ilegf un inieressanthrim trebell,
*Eketroteripia en Odontolegie".
El president, desurda d'agrair a la
concurrencia la seva eminencia a l'acte, glose* els conceptes de mes relleu
deis discursos llegits, Motu tan interessant sessi6 declaraos oben el non
can acadèmic.

NOVETATS

i eiX el 10 per la() de II F. 11AIXA en les JOIES
BRASIL i 1411 s eta altres
artados de nuvetat. AP110TITEC-1101

relie

En a leetaneie: non•t Ina rilar,. ..3menis la quantlat de laer, renritgleil en
cartea-e 1 mani p ee, rufa la mee de la
deNnuirkil eaus g da per raleare, C.
kit rarnitutet. Fr uto S , t:or tUr 21:ret.
plau/ Schnerelal. s ISSEreletia.

I no s'enDimanen oefle
tornen
—
. arge . . amo.
111k momee genardra de Masita%
PF* Iet mia Mark fol, vel »ea Metida

Wins PORNO-

Font.

11.11•Mra-

OLTA LLET

zaetar.
oarant Pernberes: nob-VId..% norm.

Escala (Consell de Cent, 254).
Sera posada en escena la comedia
en dos actes, de N. Catnpmany. "A
la Iluna de Valencia". La sopran Na
Josefina Blanda acompararada al piano pel seu inestre, senyor Vidal
dirä un escollit retaal. La pareEa Solanas farà una exhibició de balls
moderns. Finahnent he liatirá itaIluit
ball a ca:-..ec dan jazz-band.
Promet ésser una fasta agradable.

[it

gana 31 saü Magna ea eirs
.
ermememmaremeseareenumerwramsaam

L

Ilegi la Idemdria renco' de les tasques de_ la Societat durant l'any an-

UNA SALVATJADA
Uns patita salvatges que matarme
l'es:atea jugant a ladre i chals, al
carrer d'E.spronceda. en pasar un tren
de al. S. A.. de la lbs a de Franca,
hapedregaren trencantli gairebe tots
cía vidres d'un vagó.

Sil es me?. cae una cruda riel /Me de

La "Penya Munranya", deis antics
artillers ca:a"ans expcdicionatas a 1Afrka, ha organitiat per a aquest vespre. a les ¿tu. un festival al Teatre

liewfweaper 13 o* taus va 41
* admome, distingidi tele inda embona ame tetad loe
ea mire la ten integra« Impone emmerrtneia. '
Mema k semi() per la presklbmi‘ ea perfil va reamar a eridar.
Amb tot. el Pires etettuasra al*
a amad k pamela al secretad de
severa, N'Amad %%Mama, el (Mal a l'Hospital Mits teta mella de vireeR

gran consideraci6, ígnorant-se les canses del sinistre.

a la

ROBATORI A UNA POTIGA
D'OBJECTES D'ESCRIPTORI

ira al

mala:ts

LA CARVI

niquesimes Ensalmados de
Nata o confitura i escollit
aaeortit en dolges i oentres
de nata, crema i mantega.

paimea flrI,rI

PURE PERMAAYF.R

CLAPES

ACCIDENT MOTORISTA
Pels carrero de Colasen de Cent i

pronent

El mllor aliment per a nena

Ferran. 14. Caes

etOMEUE

renos per e dame: eari

as 5 del cerrent. Deniä, a dos quarts
Sesee, a la Bananova.

llorca.

pARA I i tiE s

P. de Orbela, C3 I Cierta, 4 8

FUNERALS
IMAugust Font i Carreras. Morí el

Pròxima inauguracid de Casa
Canct, Censen de Ceta, 322. Sucursal de la de Palma de Ma-

de lee

caora. IS cree e« aun ittstral•
_ bles, 1 eobeetet trasudar una latFran•
rice«, prefident del Sindical Vide
malla Imalhat, i goa PUM rerismat ei6 de eegaretatrase diffeilmeat kmper [Mamitas millar. ha impelan a des pegue *telar sestee « unte risita, durant la quid force mimo dela presó.
Tumbe ha eses detingut Victo lb:l- gudament per rota els empinas de la
eer. per denúncia del sensor Indaleei Companyia.
Molinari,

seseibes. Ih visite* eta quleseos i

Jamas kumis: Coma, de 40 anys,

älss. A les once.
Remedio Labia Estublier, de g
anys. Diputació, 344. al cementiri de
linnt Gervasi. A les onze.
ViCenli Córnea Abat, d'un any.
Creo dels Molers, 63, a/ cementiri
Non. A les den.
Marta Salen Duran, de 7! anys.
erts Catalanes, 546, al cementiri
Neu. A les onze.
Comal Fenollosa Fas, de 43 (tuya,
Hostafrancs, is, al cernentiri Non.
A les vuit.
Role Maten Canela, de u dies, Casanova", 89, al cementiri Nota. A les
vnit.

la

galga de is .4setanna i de ble AME-

tra seuyereta 1. Manet i enesoll:
R. Torras.
A les tres: E. Plagan i A. Seili
contra J. 1L Según i J. E. de 08M
iCA.aige
ci Diecesm i J. Mir castra F. 5414le

11,

•

*

dee gura)
de Pons centra mamás.*
sarneL Saura& baronesa de Secona senyereta L Fonrodena.
coa contra Salud (nona Cate- Pisten del Turó:
•- les deu: P. de Sentmenat conj. M. Riechard. J. Millet conp. Isern.
dos quarts de doma: P. Watts.
contra 3. M. Tormo. E. Salat

TE A TRESGran

L. Botar.
A Ics dotze: Senyoretes A. Fon..
•
M. Ventura contra senyoL. i J. Vive,.
les tres: J. Millet i P. Wallace
1 L. Botar i J. M. Reichard.

Sentmenat i C. López Serf

de

a J. M. Tormo i C. Sindreu.
3
s quarts de cinc: Senyoreta
Fonrodona contra senyoreta
gr.
trrvo7eta M. Ventura contra sella-.

M. Puig.

•

ce Dependents contra Sant Ger(segona categoria). — Pistes del
Urcelona.
A les deu : J. Duran contra P. CaS. Durall contra M. Comas.
A dos quarts de dotze: Pl. Fita
- a R. Sala. E. Fabregues con;
j. Teixidor.
A les dotar: Senyoretes CastetIvi
Conti contra senyoretes Martínez
1 - Teixidó.
A ks tres: E. i J. Fibregues conM. Teixidor i M. Comas. E. Fita
j Drrall contra R. Sala i A. Mar.Saz Sagi.
A dos euarts de cinc: Senyoreta
1L Comí contra Senyoreta A. Mar,
ez Saai. Senyoreta E. Castellvi
cama senyoreta M. T. 1,3Calllbra.
(reir de Reus contra S. S. Pompeia
(segona categoria). — Pista Salud.
A les deu: Senyoretes Mares-De
I'snay contra scnyoretcs Oliva-A:
;555el!.
Colomer contra Vidiclla. Massip
teilsa A. Martí.
A dos quarts de &dar: E. Kauftsann contra P. Cervelló. S. Gonzàal Centra A. Borrell.
A les tres: De Blonay-Gonzälez
(entra P.-L. Carvallo. Colomeri Sar:. Mira Borren-Martí.
A dos quarts de cinc: Srta. V. Maai contra Srta. P. Llamada Sango.
sta M. Mas cen:ra Srta. C. Oliva,

FillN11n111111111111111i113111111111111M1111111111111111111111P

Teatro • del Líe«

Cometa da Quantum
Avui, diumenge, tarda, a les 5.
Segen caneen aimfbnie per
l'orquestra Pau Casal., seta la
direcei6 dele eminente mentes
Igor Strawinsky i Franz Schalk.
Primera part: Simfonia en do
menor, Beethoven, nota la direceló del mestre Schalk.
Segona part: "Cant dels re- •
mors del Volga" (primera audicid). "Politxinella ballet suite"
(primera audició), Strawinsky,
sota la direcció del seu propi
autor, el mestre Strawinstry.
Tercera part: La condemna
de Faust". Berlioz; idilil de
Sigirit", Wagner; "Tristany i
!solda", preludi final, Wagner,
sota la diraci6 del magra
Scahlk.
Tercer i últim concert, dimeeres. nit.

Teatre Catalä Romea
Teltfoa 550 • A
Avui, diumenge. a dos quarts de
quatre, l'éxit deis èxits, la mes
divertida de les obres d'En
Folch i Torres,
Una tragada era un pastor...
xarderosoe aplaudiments a la
sortida de sol, a la catästrofe
del pont. al `vateau" de
i al rapte de l'àliga. ?rail reputar. A dos quarts de sin, la nova
i divertida eoméclia en quatre
actos, de formidable éxit,
UN FILL D'AMERICA
•
Nit,

UN FILL D'AINERICA
Butaques a dues pessetes. DiIluns, tarda, Un MI d'AmbrIca.
Dimarts, dues estrenes, dues:
la comedia d'En Crehuet, Cada
cosa al seu Neo, i la marina
de l'Apeles Mestres, L'aigua.
Es despatxa a Comptaduria

Pagmpommziimerisumgi~=e=--mMmomrnO
TEATRE TALIA

Avut, diumenge, tarda a
tres quarts de cinc. Comiat
ds la oompanyla d'apere.
Grandiós programa. Primera part: La celebre Opera
elässica italiana del mestre
Pergolese, en lin acta 1-dos

TEATRE TIVOLI
TOURNEE

Edició Selmanal d'Esports

Frederic Caballé

istb extensa informació de tots
els actes esportius d'avui.

Oras eempanyis de «me.
la 1 opereta, primer actor
director.

Ramon Pella

Prea: 10 centlms
riii!!!!!illiPINI111111!)3111131N111111111111

HE LES CORTS
Dlea 16 I 19

C. de Natacle dllacant
(Campió de Llevant
contra
F. C. Barcelona
(Campi6 de Catalunya)
A dos quarts de quatre

CRONICA

JUDICIARIA

•

LA SIRVA PADRORA

I AVIAT

Segona part: Concert per
l'orquestra de eambra, dirigida pel mestre Blanch.
Tercera part: La famosa
opereta francesas, en un acto, del mestre Maese,
LES ROCES DE
JEANNETTE
Quarta part: Estrena de
l'òpera hmica del mestre

&ovario' Crisol
AVIAT

Gran Teatre Espanyol

•

Avui, diumenge, tarda, a
dos quarts de quatre, fundé especial:
LA MONTERIA
— —
LA LEYENDA DEL BESO
pels mateixos artistes d'aquesta nit.— Nit, a les deu,
CARAS Y CARETAS
i LA LEYENDA DEL BESO
Dimarts vinent, dia 18, nit,
Estrena a Espanya de la
_ursuela espanyola en tres
actes, de J. Andrés de Prada i mestre Padilla,
soL. DE SEVILLA
gran presentació, decorat
exprés i figurins de Castells
i Fernändez

P.444+6,4•444~4144~44+

e4444444444444.044~4+
AUDIENCIA PROVINCIAL
VISTA DE CAUSES
PRINCIPAL PALACE
A la Secció primera s'ha assegut att banquet Mariä Gómez
(Espectacles Glbert)
lfontol:u, acusat d'un furt per
valor de quaranta dos pessetes.
U fiscal va demanar per a la
Processada guaira mesos i un
dia d'arrest major.
Davant de la Seceiti sarna
Estrena
sha presentat Tomils Vidal Vial e l , actisat d'un suposat delicte
definitivament
d'ininries, mes essent-li favorable !a prova l fiscal cl fisde
cal va apreciar el fet corn a
falta.
ASSENYALAMENTS PER A
AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primere. — Figueres.
an,•1« en>
r est:moni. Francesc Puig Sureda contra Sebastià Trullo] i
S' admeten emitirme:se per a
Plana.
les olno primores represen
Neus
Nord.— Major quantia.
taclons a fa el. A. de ReCa melias Vives contra Raul i
venda I a la Gompatadurla
Istnarl Vando.
del Teatro
Sala segona. — Llotja. Inrident. Pero Vacarisas contra Or 1 Cortés.
— Menor quantia . Georges Enriques contra
l'r?,nrroe
Tenue ande
AUDIENCIA PROVINCIAL
Gran com p an y ia Ing eniado/ea as
Sen eiö primera. — DrassaCORO EQUESTRE 1 ATRACCIONS
11 " . 17 n oral per furt contra Joanulas per WILLY !MEDIAN!
le P M. Moragues; un incident
Per coacciona, i un incident per
Atril, eminente. 'M g funriont•
de.çacat.
Tarda, a les madre, 1 08, 11 dos
Seeci6 segona. Universi(Marta de den, mamo programa.
te Dos orateper furt contra
aturent-m, mere enea, lea notabalastada meciese
h aquim Miralles.
, Manresa. — Un oral per esLOS PALCO» . upa MOOS
MOL? .1001UOr . afflIoNgs
lea contra Josep Costa.
SARAV IIMPAINil SUMeut
!l eed/o tercera. — Sud. Dos
antaaa
t'ah; per estafa, contra loen
el seasseitina1 atleta
Anos 1 Josep Anea, respectivaMAOISTA
altre per lesiona con
arfa
masa* ;Noel. es N
DIJoui,
Joaquim Agulló.
out ele ama Proa Mberstent
/terció quarta. — No ti aslamenta.

DIVENDRES, 21
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ORPEO SARRIANENC moDIRTA.
Mul, t'Inmensa, a dos quarts
de Ms de la tarda: •
Recital de DEMORO
per la eminent eantatrin
CIONCEPCIO CALLAO

Monninettal Pedró
Walkyrls
Lee dittettenn, sessid matinal d'II
a 1: La peina« Itamagoade, I jornada: La nula quo Je intimara; La
liii asea. Tarda: Itt que pot lee
una fina. 111t: Le peino,» Muneranda, 11 Jornada: II turma de
•area% Programa Ajarla. Densa,
entines: Ineewm, obra popular del
medre Vive.: L'editor mermo

ALCAZAR ESPAÑOL

Unid, número 7
ROYA EMPRESA
Grandi6s ball del nou alano
artistio en el qual figura

Gran companyia de

amuela.

Juliä Vivar i Laaret
Rin

Avui, diumenge, tarda:
CASO DE CONCIENCIA
EL NIDO DEL PRINCIPAL
i l'exitäs,

!LOS GIMAN

ZORRILLA

ELDORADO

Direcció eacenica, Leopold Gil.
Primera actora i directora, Ferien Val!ejo i Carlea Beraza.
!Lastres direetors 1 concertador.,

CUETE

Cene« de variaba.*

TEATRE NOU

I

Dimarts, grans funcions a
honor i benefiri do ¡'eminent tiple Pepeta Bugatto.
14.444~9.114~44.4re
11.44~11444•444444444~

1 TEATRE POLIORAMA
Companyla dramitloa es.
panyola de

ROSER PINO

Magnífica filma i les grana
estrelles de varietats.
Avui, diumenge, tres sessiente extraerditibries: tarda, a dos quarts de quatre
i a les sin; nit, a les deu.
Projecció d'interessants i
notables pellieules. Exit de
la fortesa bailarina
LA GOLETERA
Els ovacionats saltadora
ärabs
EYPSE CAMP Co.
ExIt dels notables acrhba
tes a la bäseula
THE WELGRAFF
Exilis dele notables artistas
CORN I NEO..
Vas deis excäntrice,
RAMPER
La popularissima artista,
Idol del públie,
PILAR ALONSO
Nou repertori de la lleva
ereaci6.—Magnif i ca presea.
taca. Demà, dilluns, grane
programes: Rampor i Pilar
Alonso; benefici da Pilar
Alonso
IynpopryANT: Queda obert
despatx de localitats d'14
a 1 i de 4 a 7.
i
eleoase.•-e,....-eeeesa.o•derrr
el

--CINE14111S--'
reo0.4•••n••4V•oeserV4

Avui, diumenge. larda, a
dos quarts de quatre, Primera secci6:
INALVALOCA
A les sis, esepcial. i nit, a
les deu, gran moda:
I LA JAULA OK LA LLORA
Dilluns, darreres funciona;
comiat de la companyia.—
Tarda i nit:
i
. LA JAULA DE LA LEONA

P44.144.044444444.6.4.1140"

AUREA-ALBA

NIART WIEDER
LOS URAL

Saló Catzlnnya
ORAN CIREMA DE MODA
Notable' mute% Terrena
e teto Ames
•
Aval, diumenge, gran Matinal; tarda, Mies sesnleni. Parreres proleceuncs del arina414s exttt Al min.

«el« fono de la mar, amenas sealaminan en el: rees elibmartga.
£1155: Lenta Desee, precisas eew4t..
Nil, resdeveurreent enema.
tes-reate que recordareu tel3 con
4 data memerable: Ele anemia, de
la dona, en Cta.' tornad" ¡releensa-se la intillera, raen mes as.
reatan Se y. ensaco Ihtflea.
Alte,--Les enceles de 14 mierra
seran presenladell arib diapars,
eern s 1-smoire", de Lanares, del
que se u , ssnebenta al pahua per tal

la bellissima

i la cèlebre
FRANCISCA ROMERO

Cinema "MIRIA"

(La Noratal
acompanyada pel Metro toca-

EL QUIERA DE LA INTIMITAT

dor de guitarra Miguel Borrull,
una cantadora flamenoa

Heu snat a veure Marista, "replante? Dones, peden tornar a admtrar-lo en I "'n'entinta pellicula
EL PRINCEP AVENTURAR
Tarda, a des triarts de quarre:
lIesekt Infantil de putelnellie
de remita DasnDanY l a deis

7 -

Interessant partit entre

U. E.

44.1.4444+~~4444+
Cinema Princesa

programa.-.Dimarts, debut de
VICTORIA P/NEDO
amb
LA REINA
DI LR SPRADEME11

Ávila!, l'exilio de Frana
>bar,
LA MIMAS Ale

nota que lo estImava, Camela
Invisible, II sol di Ole" 14

traea del terma de I.J6 1

Mgla

SovInt ocasiona 1 boa preu. VIlsolonlee
144, Mesas Granele.

ES11LOGRAFIQUES

Alai
marca"Mundead", Mutan urrent. a

COMPRES
cordpiWIE
2

nt 41
10,0410adrii,

LLOGOERS
maratzem per a Unir. HUI
Destetes. Arara, In&

DIYERSES

Sempre el rniillor conjunt de
programes,- Avui, diumenge,
Programa Mema: De cap a
pene, grandiosa cinta americana interpretada, pel malaurat
artista Wallace asid, Ajuria;
Patty nou rto, grandiosa pel/Jaula cämica, interpretada per
l'"as" de la brema del mateix
nora, Ajuria. Et vagabund, assumpte amerieli; El ella do bany,
de malta braten. Nit, El tresor
amagat, grandiasa canta drambtica, interpretada por la formoea artista Marion Davies, Ajoria, i estrena del sensacional
film Frau-treu, per la gran artista Misa Paterna. %van, tett
entrenes, entre elles, Les dula
~pestes, creaeti de la mau..
prrable artista Lilliart
pretagonista de Les dues drfe.

HIPOTEQuE c

— DIVERSOS —

TramItut6

U. da. nos« de Contraelseld, 9. A. Pasearse de la Pala. 1.
entremL Tetaron iétt A.

Venus Sport - Palace Ball
Ronda de Sant Antont, 62 I In.
Tigre, 57
Avui, diumenge, tarda 1 nit,

grans balls de societat, per la
renowtenada banda Venus Sport,
dirigida pel mestre senyor Ponsä. Eatruenes:
Vals "Nuevo Mundo". Marra
"Xarric-xarrao" (creació de Pilar Alonso). "Pericon-Lind.
Nit, entrada una pesseta.

nos"; En Tomaset empenyora la
nota, de mona broma, ì d'altres.

Aviat, les tres extraerdinäries
cintas, L'homo 1 la bästla, Ajuea; Punys de forro, de la Casa
Universal; La nota que Jo estim a ra, creació de tharles Ray,
dels Artistas Asseciats.

LA TOS

tedbere1444.44.**11444•44444.'

tes perdieses conseqüelle
eles tes ev.tareu prenent

COLISEUM

amb e /v.-rancia

TABLETES

G14/34
refroscants, desinfectante,

TELEFON 3535 A.

:

EIGPIT I BULBE/111

Vtarteres crart l asola/tata al nie «abre sidra a crietall s Ylares 1 ares
talls plans 1 corbata a 61e:toses, bel.
doseles, 'casal.; blaelals 1 nitrada
Gusanosa. U, entre Ceras 1 betuneada

merares centra la TOS
1 afecciona do /a gola.

Avui, diumimge, en la Bes316 matinal i primera do la
tarda, Piad imponderable
del Programa A.juria especial, Davant la vida, triomf
de Coarat Nagel. Jark Holt
i Llulsa Wilsen; Bondatl,
per Edith Rabee', i Un regabund de luxe, card,ca.
En la s'asió do les sis, tarda, estrena de Charles Ray
Entro l'espasa I la paret,
Programa Aorta, l'artista
predileote del palio on una
de les ereaeiens que l'han
fet célebre; DIplomäcla fe.
meni n a, per May Allison,
Els nous Mas, per Snub PoIlard.
AVIS.—Es despatxen bufa(pes numeradas per a la
sessi6 especial d'aquesta
tarda.
NIT: DI rnateix propraga i
Novetata Universal núm. 78.

eudtciLONA
TYLEfro:i 1353 A

imamatimalanaattitaaalusaamataaaaaltaltamas
Of ""e"k"
— amo —
•

KURSAAL

DA

041QLESTRINA 41:313 g , SALO DA REUNID DE FAMILIES De/INCIDES

r
o
▪
▪

ran

4.11

1: Mtrant armaste, Dores es espata:itrunques numerarles per a le sessie especial da les sis. Tarda, primera ig

8,3318, a dos catares d a guarro: ee.5: . e 1« . A totse les Se.53/029 Peaelusiva si ola vea, argument mera
om
. Cpleten
el Meremos l 'estra
en de
Ja eemetta arenaran devantut tel art, por Boris s'ay, 1 Actualitats
mont. Nit, a dos rinartti de le% atmeent de programa aren El trenca «8411
neueee g rillatiAlle. 1 Vlrelni I l'
Ei Dele, erfliuns ews ,meteeer nade trola
pet basailer arlstocriale;
" Pereuquarla ¡mani
da, da Dalles; Maree 1118 4, Ei ntu mil, 1. la comedia
slOsentut triomtent.
• Dlmarts vinent , celtas* eedevealattet. !serena de La Itell lou la sanee Mol

(«dunas:, d'ertetnanastm aftorarru 1 laa/V011a Drestnitcto.
IIIBBIBBNIIII1111331111111191111111111EBB11411Beasesteimaillell
n
•141144444+1)-Irliev
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PIANOS, AUTOPIANOS,
HARMONIUMS, ROTLLOS
PERFORATS, PIANOS DE
LLOGUER I D'OCASIO
I

Vendes a terminis. Pianos estrangers

DEPOSITO DE FORNITURAS PARA RELOJES
E

LA
Rana NI

▪ Ama, d'Inmerge, semid matinal (1'1 1 a

GATZZ-HAARA. Contractos
Reynio.--TapInerla, 25, primer.
•

Arul, alerapl empaperader, La

BILLARS SOLER'

SANS

Tantea Mi A.

Avui, matinal d'II a 1. Tarda i

Marina
i Cinema Non

trarllat iltfuldem latmaram1

ata% unes. Placa Cataban». triel3

A ramilla decena llorare, len» traspala
pis gran 1 caerle l p enD D ia G 4 RMO.
e re': 180 pessetes roes. Pes de rellenaba
ru dispeses. halen 1 LA PILifitlelTÁTL
número SU.

ORQUESTRINA

Testres Triond i

pD
r

GRAN

Excelsior
ait, 1 de La tragidla del oorreu
de Lid, Itleardet reparar, Pamplinas cap dele pelle roges, Quin
aloott Nit, estrena de la segona
jornada de La tragedia sial sor..
reu de 1.16 i No jutgeu.

in4

Espeetalltat en tapiad; remolona. 11000
fletó permanent de MUIM011 a r1111. InTage
u«, (»puerca«. etc. "abriese* de
I Inolllures.--NO efflped1,1 MIMO
apuesta ea*. F. Montfalc011,
(Anal Portarerrfaat).

in11, 4 tarda

A un Quert de set. eran programa:
Problema reina; LI prfneap aradturer; La mesa 'enema Robla;
Entre He Olarde
A tres quarts de deu, repetteln del
pregran4a de la tarda. Preferencia,
vo,0; 9•11•1111, 1 pta. En entrar reclamen el programa.

Diana - Argentina

Gran companyia de carenates, °l'arete. E revistes

ESPORTS -.

QUATRE GATS
Gent de mar; No val • badar; Ball:
Dimonl I Tururut; DIbulnee anima«

444444.114 1-04•1,11494-.4.44411410

TEATRE VICTORIA

Avui, diumenge, granlose5
funemns, prenent-hi part
tata la companyia.—Tarda,
eine actea, cinc!—Nit, ce-

Pia %, remita'. 98, entresoL
REvoLuan

neme«. Pedomatio, ti, Mime,

d'evitar sumes.

%.44••••••••n•••••44414•110

Correr mar, número ira." de Psem
n irme a Don pret. Camer-12.,,

OONCEPCIO GARZON

IMPORTANT: Despatx de 1
localitata a comptaduria.
d'onze a una 1 de guaira a
set,
4444144444+,44444**114444.61

Taquilla, Ha de No muto del mall

VENDES
NAGNEToe cm:roten de'

Companyia °brilla' del teatre Rey Alfonso, de Madrid,
Primer actor I director:
PERE ZORRILLA
Primera actriu

PERE

Avul, (aumente, tarda, 5 les quatre.
1. UN CONSILL
divertit satnet pels
II. rueca wat:tuesta sala
EL ORAN SALUD
HL L'ENREDA«
obra festiva. Den Menea-

rimeles de ceses Enlerall1111 en V 3
Elerflul 4 LA PUMAINAT,

TAPISSOS""`
L
Important
ditepanrite

Dimarts, boneta de

SALA EMPORDANESA

tre

CAMISERIA.

la notable parea de ball

OPERA DE CÁMARA
Nit, a un quart d'onze, el
pas de comadia.
LA MADRINA DE GUERRA
la jegina cbmiea en tres
artes, d'Antoni Paso.
MI MARIDO SE ABURRE
Demà, M'iris, tarda,
LA MADRINA DE GUERRA
—i—
EL ABOGADO DEFENSOR
Nit,
UNA MUJER
QUE NO MIENTE

4114 Imes

t7 ann, roreretz arde
t eserndas /11
maquina. traistiddreaterentiles.
criare a LA P TAT, atraer° Je

Teatre Barcelona

Avui, diumenge, tarda,

o
LA PAL.LERA DEL SR. MUDEZ

«O"

UVDITAOI

MUS ICHALLS

vele Reembolso.

Arene. nevero

Pencleadora ballarina Muslos

MARIA

Dilluns, tarda, a lea eme:
ET DIC QUE'T VA FER muttrr
real:
LA DERfA NOVA

a "Id

.44.•44444,«~5~fflo

8ANTPERE - BERGES
diumenoe, tarda, a les qUatre.
FORMIDABLE CARTELL
I. MALA LLAMA!
II. El drvertIt vodevil en tres actea,
L'AMELIA
PM, a les den, a ciare amb el /ames vodevil
CIADA'T DE L'AMELIA

Pffe

BLIGITAT. amere ata.

Offenbach,

LUMITA I FEDERICO
1
offle444444~9044~49ftv
mermoesreffleadmareemermfflee

DEIWIDES DE

Maquinaria mOtiles
.
per
%fa
/a rana. Ttpui patentan. E.
Anbau, 110.

******444~~44>•••••

TITELLAME: J. Anee

Publicitat

AVI . .—.91 el partit bagues messer
suspès per l'arbitre, despres de
c.:menear, no sera tornar Fanporl de les localltats ni entrades.

Avui, diumenge, tarda, a thsa
quarts de quatre,
EL MADRIGAL DZ LA CLIMEIRE
a les eis, seeci6 espacial, 1 nit,
a les den, la comedia en 3 actea
CARATE... Y VIRAS!
Dame, dilluss, tarda, a les cinc,
praxis popular.,
CUATE— Y MIRAS!
Nit, a les deu, IS combdia en
3 actos deis germana Quintero.
MALVALOCA
444.6.14444.1M144441.6114444s

garrar del PI, 11

dentà a la tarda

t),WP

MELIÁ - CIBRIAN

Companyia d'Opera de
Gambe*
OTTEIN-ORABEE-DEL
POZO

LLEGIU!

La

Companyia de ~bes da

TeatrBareeIssa

quadroa,

itatIL evitan%
a dos
Miedo dio de la *A
Almea I «tia MAMA
ALMA SIMPSON
OasEeas eguislinsee
Mano PONINA. 1 exatiquee
Loaalitats l entrados a taquilla

FABRItAorJOYERIAYPLATERIA

•E E NRIQUE CORTADA
TEMPLARIOS 5 PRAL

%MI YARRAINLITAS D E ME

11111111eammummuumuumummumemmammummummiummaammuummunmemsznasa

aimmammizimmIllfilmme

ä lee co,,
Francoli
COLMADOS 1 DROGUERIES

Grän Xampan

de cava, criad
MI ves natural. d'Espluga de

LI

1 FRANC

y

Dipositaris Pare Canten. • Sano, 136 • BARCELONA
aimaanamarrammuriumaarrarrariumaraurauramaaargrazzeurammanarmamarizaremaaamarmaammarimmaranumzezzuzzarmignimme

GRANS

ir

itIPAS
IAGATZE

0

1

L

1

Present de dilluns, dia 17

CASP, 17 1 19

6 mocadors senyora, classe super or,
6 " • senyor,

(davant del Tea)

FABRICACIO PROPIA

ENCINOS 1 DETALL

reeeetea

1 MAQUINARIA FRIGORIFICA
ZURICH

a•

PER A FABRIQUES DE
•
E i CAMBRES FRIGORIFIQUES

01
11
111
3

ESCHER WYSS Y C.":

—

G E L.

3
O

SOC1ETE GENERALE

FD:GOEIFICA

F. VIVES PONS

EARCELONA: GIRONA, 112
MADR1D: PRIM, 2

Plaça

de

OA1XES DE LLOGUER

ordoiroe

Cachets del Doctor Dolerá

IøI tM1ElPilifil
U

uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a
las primeras dosis, continuando la mejoria hasta el
total restablecimiento'y logrändose con el mismo
una existencia larga con una salud envidiable.
VENTA, Sega/ä. Rambla Flores. 14. Barcelona.
y principales farmacias de Espada. Portugal y
Américas.

/tia depuran la nueve y los humores, comunican e
la orina sus propiedades antisiptic ea y mierohiciis,
ene admirablea resultados ue experimentan • las ;ni,
meras tornas. la mejori• p”sirte hasta el completo
y perfecto ratableeimiento de todo el aparato ea.
alto-urinario, curando» el paciente per si solo, sin
iteleed0110.1 ni /arados en Ve haya de intervenir el
módico, y.nadie „ente,. do en enfermedad. Saeta
tomar no& caja para convencerse de ello.

a

•muses•ar

arzzam

/

del matelx Doctor, que calmen de seguida els atacs 1 de
\ea permeten dormir tranquil.-Demaneu prospectes

rada de

50

oroya de

i1113.1111331131111333333331161113111
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Caccasona

präclioa
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91

sólo la
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Es reben avisos
CENTRAL

Carrer de Sepúlveda,

pral., primera; telèfon 36181.
SUCURSALS
Passeig de Sant Joan, 95, paL
Telefon 2037 G.
Cuello, 1 69. Telefon 30250,

Carretera de l'Hospitalet (di.

pòsits). Telefon 529 H.
Francesa Giner, 56, tenü
Carretera de Sana, 135, pri
raer, segona.
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FIIXES DE PITES CEISSESzFIIII-COMEI ADOOHIMILAODELSIIDDIDIS
Cotilles ortopèdiques per guarir o corretgir les desviacions de Pesquena

els PAPERS AZOTATS o els CIGARRETS AtiTlASMATICS

per a casaments 1 bateles. Sanpa Casa DAitGuts, curar
de Sant Pau. 38
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Breguers reguladors per a la retenció absoluta de la trencadura

ASMA o sufocacla, que ala

Sant Pere, 74 -

CAPSES DE LUXE

Tallar I deepatx: ESCUDELLER8 BLANCA, 8.—Telefon 3320 A.

efectes d'aquestes pastilles,
sentja un alleujament que sorprO 1 anima 1 gairebé sempre
desaparea la tos per complot en acabar la primera capsa.
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Agente elelesieen Hilo ea Jeme Misal. • eles,
se C.. afoscada, 21.— Venta, 5 plan. fraseo:
Secreta. Mambla de las Flores. 11: Faertaa. Gatear. Princesa, 7, y principales /anuncias de Ea.
pana, Portugal y Alnericas.
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bidos de oídos, falla de lacto, hormigueos, t'ahídos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de
dormir, perdida de id memoria, irritab ilidad de
carácter, congestiones, hemorragias, varices,
dolores en la espalda, debilidad, etc., desaparea
cen con rapidez usando Ituoll. Es recomendado
por eminencias medicas de varios paises; suprime
el peligro de ser víctima de una muerte Y:Ver:tino;
no perjuoica nunca por prolongado que sea su
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Los sintorms precursores de estas enfermedades: dolores de cateen, rompa o calambres, zum-
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angina da peche. vejez premstara y
dermis enfermedades originaztas por la Artericusae/eroals e HipertenziOn
le curan de un modo perfecto y radical y..
evitan por completo tornando
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