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els vello politice espanyolsl Ben merescut van
cop d'espasa, que mée que cop d'espasa va Mur cop
otabra. Eren una gent abominable. De tota Hura defectos
ts, el pitjor era el de Unir la pell gruixuda, moralment
t.
Eas feien i deixaven dir. Tant se'ls en donava que ele traca de murria cual de brètols. S'ho havien tienta tot, i ja
produïa efecte el mot roent ni l'acusa'ci6 concreta.
Era un cae de pèrdua de la sensibilitat moral. Tothom,
'11 primera, sabia que ningú no els tenia per savia ni per
que l'opini6, la premsa, les forces vives, els horneo d'ofioteHectual i els d'ofici manuel ele tenien per une eapavisense escrúpols. Comprenien que, en certs aspectes, feien
Quina uns,

adonant-se que feien fisatic, es deixaven dir, en lletres de
i en paraules sonores, quatre fàstics, i molts mis i tot.
indiferents, impàvids i tranquils, que diriem, feien la seva.
Aixi havia anat endurintee Ilur pell fina a tenir un gruix
'dable. Els més practica, com el comte de Romanones i
duien sempre als llavis una rialleta de tant-se-me'n dóna,
quedat, perenne i histórica, a les foteurafiea del "Nuegordo" i el "Mundo Gräfico". Els més infeliços, cm el
d'Alhucemas i En 3felquiades Alvarez, feien un posat
seriös, més trist. Tots plegats, els riallers i els for
positivistes i els mis o menys romàntics, s'havien desvert. Els uns en nom de la llibertat i e/ alees en nom de l'ormiraven per ells i per Ilurs amics, i prescindien en els fets
}fa idees que els servien de rètol.
El rètol ja no enganyava el públic. Hi ha rétols política
amb els qua/s hm es proposa atraure la gent. &In els rètols-propaganda Els de vell règim espanyol
d'aquesta
Els mots del Atol eren buits. Les eones politiquee tenien
rel per distingir-se exteriorment les unes de lea alees. En
hns, totes eren el mateix. I com que el poble ho sabia, i els
" pi:dtics sabien que ho sabia el poble, no hi havia engany.
har:a només barra.
Er mig d'aquesta degeneració grotesca, els ciutadans i els
' tes, el contribuents i els oradora, tenien un consol: tirar
nra als vells petics ilurs malifetes, Ileugereses, disbarats
»e23 ti2rboles i cspesses. Es veritat oue tirant-los a /a cara
rt. rebotia en tocar 4.. pell gruixuda.

MOR I FINANCES
Epa l'amor es V• '11 Ine é. 5 una
Userass el voleo
• e stesa.
urb tos; fan coto nasaltres,
m'ara amb Cl pa. i roma els
lmocesos arnh la min t ega. Jo
-a a Berlín irelier.a v a a cena
perque menjava p3 amb paaixen els semblava ab-

tinuaran 12 serie dissortada de les passiems terarics.
, Ferb .aqurs;:. ¿co enamorara no es
troben en un ball de disfresses a
toca. ni
ni en una ira popular, ni a
i(ornbra doto pala:era colonial; es
troben repte:e:1;ns cada un d'ella una
firma comercial
decidits a fer-se la
competencia per 3 ramprar la conecta:6 clames mines; Lewis no 1!1
cap cales i lrene no es cap Vid blanc,
que diguése1m. Ell
fill natural ¿'un
juma, ur, rmix que es porta lot, 1 un
Don Joco n1 , 12 té les M'AV', dCt:/11.3
C3takgade5 tu un classificador ameIrene és una vidua grega; el que
a;'s cidra na 11 prisa desser fresca
can tina r'-sa i balee recomes de
naiaeaa 1 de diegir una banca. Irene
és ...na pantera amnb totes les unges.
r...11Morand aglfa aquests dos persamages, els fica d ntre una mena de
tobua d'assaig. i cumenqa a tirar-hl
tota mena dác1ds, tota meza de corress:us i potingues concentrades. L'i dril: come:mea de seguida que Lewis
er planta davant d'Irene, però Paul
Morand s'entrete a punzar, a enverinar, a esgarrapar amb opera-

nosaltres ho trobem melt naDones bé, :iterara l'amor
umb tot i es pot barrejar armb
- ro, recordo malament. em
e es Bjornson /u r, una mbra
seo Amo- i yergmcf , a Qui poegraf_a, pot posar el • que vulicav_at de l'amor. que o3 cara
alainent. L'ama.: s :ora una
le s/reta i ben delxado. que ve
im vulguis i sernpre e: faca
11
b e seta acudit aquest tito; d'a: iimances, 1 no se olla acod.t
•
sinó que mel 3uggeea obra bastant entretinguda que
kü. fa poc, i que val la pena de
ee, pel seta signiikat t la seva
literaria.

.4eauta obra es titula Lrwir r!
d'un autor jove que comenea
iarvi,s al levan, ; del qual Khern
alnes vegades, que es diu Paul

cions aritméeques, amb venciments i
pagaments amb competències i ¡alce.
nades arnb tota la desesperació que
¿cerilla la moneda, amb rota la mala
ba y a i la fredor de tes llagastes dels
bitilets de Banc i dels piratea de la
Borsa.
Paul Morand fa que aquella lluita
continua dels enamorase,' aquell harallar-se i fer les paus, aquell geeguit de
malenteaos i gelosies, invadexin per
un igual el camp de l'amor i de les
Linances dels seus protagonistes.
I Paul Morand escrita aquestes coses amb un estil de Iletra de canvi
empastifada amb totes les potingue.
d'una sclinica i tots els alcohols d'un
bar. Es un estil perfecte a estones.
d'una precisió, d'una claredat i d'una
agudesa que punxa el cervell; altres
vegades és trinxat, depravat i corrossiu
i sernbla que lea falles del llibre arriben a fer pudor. Altres vegades vol
forçar la maquina i ti surt una "bou.
lade" sempre intelligent, gairebé temple de ball gust.
L'obra casa dintre el cantó pessimista de ¡'época que vivim, que potser Ea
el pessimisme mis desesperat que s'ha
vist d'ença que el món Es món. Perque és un pessimisme Que no grinyola ni udola, sinó que somica de tant
en tant i encara fa velare que aornriu.
Aquí i a tot arreu del món, Leteir
et feble sea dos personatges falsos,
can sbn falsos, encara que siguin - sublims, Tristany i Iaolitz, i precisament pesqué sien falsos ens agraden

lat l,..-_,rand obra amb ¡merme-ditabi titol a l'Intima plana del
Comença per agafar el nom
e03 protagonistes i posar-los l'un
tour de la b re, en forma de nountirr.ental d'época. Des de DeiClac, a cada moment històric
, a cada període de sensit h reraria ben definida, hi veiem
caer es noma d'aquestes pareraraorades.
Ag entes patatales resulten ésser
kles no massa complicades.
Tristany, Romeo, el -Paolo"
Dant i el "Paul" de Saint-Pierre,
1122' uP interés cotas a tenues; en
Vas del fons són uns beneits, uns
com una casa, sense mes
a que la que pugui tenis. un
Sil bien" o un calavera de vint
L 'i nsportant en aquests persois ei valor heroic de la seva
• Que con/ mes apreta el ro'431u de 1,»cca mes heroica,
411in eessada i mis estirada Pela
a re sulta. Quan un autor crea
Irtonatge i a mis a mis d'enamoalguna abra cosa, aleshores
r la ha cas. Es neceas:ni q ue els
baquestes grana obesa que
Or ar a mitja humanitat siguin
i res més que enamorats. Al
lIt pinta l'ambient que sempre
a huy 'badil a l'amor i que
ltgadeat h el mía interessant

.

tant.

tum
411
2_ Paul /floread ha cercas 'que*.
.111111, sentimental de thol de

LiarSI tritw; beenbk sus
Illest
_ ele ea ele 11101belb que
" Iretal icli novelista 00
prodigar-se amb obres de
Paul 1Locan4 iss pu,
tinc• . L'U, e+ kiwi our,

•mat.

i
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LES ELECCIONS A ALEMANYA
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ELS NACIONALISTES GUANYEN TRENTA LLOCS 1 ELS COMUNISTES MES
DE CINQUANTA :: UNA DECEPa0 DELKULTRANACIONALISTES :: ELS
SOCIALISTES ES MANTENEN A LLUR LLOC
EL BLOC GOVERNAMENTAL PERD LA MAJORIA ABSOLUTA
Londres, 5.—Al - "Datly Rail"
li telegrafien de Berlín estant
que els resultats dele vote obtinguts per cada un dele diversos partits a tota Alemanya,
coneguts fina a la una de la
matinada, eren ele següents:
Socialistes, 859.000; nacionalistes, 108.000; comunistes,
319.090; populistas, 259.000;
ultra - nacionalistes, 218.000;
demòcrates, 157.000; Centre catblic, 124.000.—Ilavas.
L'ALMIRALL VON TIRPITZ
T.AMBE ES ELEGIT
Berlin, 5. — Les ffitirneN dades de les

eleecinns donen ele

17,700; populistes, 13,300, ces.
triste e, 1,300; demborates,
3,900; socialistes,/22,400: co munistas, 9,500; .ultranaoions.
listes, 10,800.
Dresde ciutat): Nacionalistea, 59,000; populista., 59,000;
partit social 12,000; contris tes, 4,200; dembotates, 31,900;
comunistes, 28,900; ultrana-

cionalistee, 20,900 —Bisse.
Bautzen, 5.—Resultats definitius de reecrutini electoral
d'aplesta ciutat:
Socialistes, 334,000 vote,

Nacionalistes. 225,000.
Populistes, 125,000.

Demòcrates, 92.000.

següents resultats:
51/ socialistes, 33 comunistes, 12 demòcrates, 39 centristes, 25 populistes. 42 nacionalistes, 2 ultra-nacionalistes, 6

Comunistes, 80,880.
Socialistee alemanys, 23,000.
Centristes, 11'700.—Ilavas.

socialista ex-canceller senyor
Scheidpinann. el repuliste senyor arhals, els dembcrates
Bensdorff i arhurking, i els naeionalistes alDirall va& TirPitZ

Munich. S.—Restan/ata efectorals definitius, corresponents a
aquesla e,apital:
laltranacionalistrs, 81.03 0 ~S.
Populistes bavereaos, 8.720.

populistes baveresos.
Entre eis eipgite figuren e)

i Eulenburg.—Havas.
ELS REST:LTATS CONEGUTS
A LES TRES DE LA MATINADA
Berlin. 5. — A les tres * de la
matinada es <tomatal' els s e.
güerils resultats elerlorals:
Si:Hall:eles. 252.000 vota .
Comunistes. 238.00 5) ,
,.iicionalistes. 235,000.
Populistes, 87.000.
DernbCrate5, 86,000.

Eltranacionalistes, 35,700—

Barata
BEsuLTATs DEFINITIUS A
LEIPZIG. HALLE. BRUNS-

WICK. DRESDE 1 B.aUTZEN
Betlsti. Is.. -Resultats rieten.
aus do los eleccsone:
Lespzic: Namonal/st e s. vota
128,5000: populistes. 114.700:
ul1ratiarsonnhe ic e. 52.500: en 3 ‚31) 0; domochtee.
t
51.500:

oectaitstee,

c ., 7nunistes. 109,400.

211.100:

ilr'I n : Naclonaltates, 26,300;

18,000; parts t so-

1.70 0 ;
aemacrates. 6.200: socialistes.

cial. 8.200: centristes,

11.200; •rimunisles, 29'70a.
Brune unute: nacionaitetes,
afegit que el Govern e- basar i ces

reseripter diquest moment, com Maene potser n'és el pintor. I amó, per
nosaltres, té malta importancia; potser d'amueva literatura de Paul Morand amb el temps no en quedara res;
potser tomes se'n citará algun paragraf de sintaxi original i de Santasia aguda, potser ni això. Per?) ara
cona ara, la seva prosa agafa tota una
moda, rota una manera d'ésser del
asolan. La seva prosa en fa de vegades
la caricatura o l'akalloide d'aquesta
manera d'esser, però les fa arnb una
gracia i una agilitat de gran artista
que

COMTI101.1d1.

Gran triomf deis ultra!.
nacionalistes a Baviera

Socialistes. 47.200.

Comuniates, 13.000.
Narionalist es. alano.

• Populistes, 3. 000. —Havas.

EL GOVERN RAYARES
DIMITEIX
Munich, 5.—El Ministeri Kni-

Hing ha pres e nlat la dimi.tuó.
—Bayas.

LA IMPRESSIÓ GENERAL
Els resultats són pessimistes
per al Govern
Els veritabIes venoedors sön
comunistes i nacionalistes
B e rlin. 5 --Els resultats conoatits fin, a les eis de la tarda
pessomblea ,justifIrar
straismos.
Ele rmaultale qua mara:la p a no
pod p a aportar i in manat !tangible
en la situarla genmtal.
Eis narienalletes comunistas son, en slofinitiva. ele grans
vmttemclore de la jornada.
Els prim e ra guany o n trenta
I

el s o gons niPs
o s a dir. q ue. adhur .ai-

narlita re
publicans consagrate pol salva-

glat popular d'ahir votrn tots
eh- amb bloc gavernamental
actual i aratt els so r ialtetee, el
neu Reichstaa no podrä reunir
la majoria dels dos tercos indispensables per ratificar l'acreatada pol Govern alemany de
les ronclueinns deis pbrite.
Aquesla as la primera impressi6 do les elecrions alerna_
nyes, en relació amb la política
exterior.
El sime,ialisaes s'han defensat
foro bé i continuen essen el
partit parlamentari més nombras.
Als centres politic s ha causat
fonda eensaci6 el resultat dele!,

elerrions.
Ele ultranacionalistes comalaven amb ;manyar un majos

aquest estil i aquesta.concepció

a mes. que el Reichstag dissolt
ho va brier per Eoposicia al
manteniment de la ¿arrees Ordenança fiscal que, cara es recordarà, rebutaven ele sacionolistes. els ,socialistes i una
part dels populistas.
Aquesta qiiesti6 -podría Asar
la pedrn de toc del nou Parlae
ment.—Havas.

que afalaga les inés pintoresques debilitats del snobisme. Si hi llagues
una mica mis d'cli d'olives i una mice mis de sal de mar, potser aquest

tbre seria incorruptible; a mi em
sembla que esté una mica ma ga carregat de älses picante i de liquide

Ara, que Lewis et irCne no sbn sublims, ni perfecta, literkiamant; sda
un producte claríssim d'aquests taus*
que corren. D'aqueas tesupe que ja
diem rieles amb une mica de sea.
ben reeixide, ca cm momea'
d'internad aguda; 46= de mitgea
tinta, de nasa critica, de masa pre-

que es tornen ¡gres.
En. interesa molt aquest ¡libre,
amb tot el seu brogit da miquines d'esctiure i amb tot el fel que ene deixa
ale l lavis, però despeé' de la eses lectura •tealm ganes die respirar utia mica d'aire, de vetan quatre arbrets
<nutre florete+, per no perdre gust
a/ matee Da de cada dia.,

ocupar:16. Pauf Monea és a Pluma

jomm Macla de hipara

vu.
LA LLUITA ELECTORAL ES
DESENROTLLA AMB UjiA GENERAL TRANQUIL.LITAT
Berlín, líder del partit populista berlinés, Foelce, ha estat objecte d'una agressi6, resultant ¡Res
del dispar que se ti va ter.

Les operacions electoral, perb, stban desenrotllat a Berlin
amb una general tranquillitat;
anlament han esdevingut algunes collisions entre comunistes
i narionalistes , a conseqüència
dels quals hi ha un mort i

molts ferits.

El nombre do votante a Berilo ha petat d'un 85 per aent
de les l'hatee Matarais, i a la
resta rPAlernanya de 70 a 80
per meuta—giavas.

EOMENTARISS DE LA PREMSA
FRANCES A
París, 5.—Alguns diaris, ro_

ferint-se a -lea dades fine ara
ronegudes de les eleccions
Alemanya, daifa/ que censal
desconfiar d'algun e s noticies
que donen una majoria als narannatist ee.
rasa tis
doble un -camnuflasre" per imprcesionar cle Alerten (caneo.
!,os. 1 per a atar, recarnana que

no es tioni (-redil a aquestes xifres fins haver efectuat la ne.

ressäria verificaci6.—Ilaaas.

NOS' SERVE1 POSTAL AERI

New York-San Francisco
en trenta hores
Nava York, 5.--L'administra4P Cornetas ha anunciat que
a romptar ara cha primer de julicd hi hanrä un eeryei
postal sera car o rt e entre Nava
i Son , Francisca, que ett
re ahlzara en tres etapes 5 durara ?renta berree.
Firs ara c , realitzava aquest
$7 1mi e,,..---Hrives.

(la

praant lue

Ara, que aquesta manera d'escriure
de Paul Morand i aquesta manera
de veure les coses té sas perill enorme. En pprimer cop el seu estil es
Ilaminer, invita a la imitació, a l'assimAac.16 i desgraciat del qui alai
aficiona. Esté a quatre dita del grou:se, del banal, de la poca-solta. Paul
Morand és un escriptcr conscient,
dona del perill que hi ha amb els
ganivets esmolats que maneja, i els
fa asear amb habilitat, talla i esmola
sense fer-se malbé els dits. A mes a

literaria tendeixen a descentrar les
coses, a capgirar els punts de vista,
a modificar la valoració natural de
'les sensacions físiques.
Lewis rt Irise ha estat un ¡libre
d'éacit; jo prefereixo les històrics de
Fermi la nuit a aquesta novia trencada i absurda d'amor i de finances, però em faig cartee del gran
ixit de Lewis et !cine: fa un Illbre

El susdit cap de servei de premia
una majoria de dos tercos.
El Gabinet actual, aves sembla,
dimitirà, 1 'deslieres el ',ayer Ebert
donan el Poder als eocialistes.—Ha-

nombre d'actes.
Es pregunta a lotes hores
quin ser*, en vista d'aquest re_
sulfat, el de les elecrions IranCeses.

Em din lamba que el nou
Beialletag linea una existencia
bastant curta; perb la mateixa
prnfecia es va fer l'any 1920.
E g, poca de manifest, a mes

CAP A LA CRIN?
AL GOVeRN, MES QUE TOT,
L'HA SORPRES L'EXIT DELS
COMUNISTES
SEMBLA QUE EL GOVERN DIMITIRA 1 QUE ES DONARA
EL PODER ALS SOCIALISTES
Benin, e.—El cap del servel de
premia del Govern, en abre ele periodista estrangets, ha declara que
el Gavera esperas Vade electoral
dele nacionalistes i deis ultra-necioalistes, 'perd que l'ha sorra ene"mement l'èxit dele comidita, 61111
que fa mis dificil la tases amerar

atesta, da l'actual Cable«

Full de diet a ri
EXPLICACIONS
Ben amarar de les responsabilitats
da l'ofici, tria els temes dels nieta
articles amb una cura extrao:dinärta.
Un cop triats, eh descabdello amb tota la delicadesa que • Din s'ha servit
donar-tate.
I ja veles, no hi ha setmana que
no quedi un Fui/ meu en la xaraa

de la censura. Esfullar-se sempre es

una cosa malencbnica, certament. Però
esfullar-se debacles, sense que ningú
pugui apreciar el teu sacrifici, sense
que ningú pugui exclamar-se: "Amb
quina constancia s'esfulla aquest xi-

cot I", reconegueu que es una trage-

dia.
'
Un hom davant la repetidit de)
fenomen i de la seva abrivada, mis
aviat progressiva, fa examen de consciencia. .Escric amb mes fiada que
abans? N'o; en primer Iloc, perque
mai no he escrit amb fúria. En segon lluc, perqué cada dia estic Inés
persuadit de fa inutilitat de la fúria
escrita o parlada. Desitjo Esser tenac,
clar, directe, i no sento la velleitat d'éser furiós. Tine la coqueteria—coque-s
teria cara en aquests temps 1—de conservar-me dilas Una tònica si fa no fa
uniforme. El mesa ideal en aquesta rúbrica es d'arribar a manipular amb
el mateix somriure els al& perillosos

que l'aigua dc reses—el monopoli
la qual m'atorgava cl meu amic Pla
en un article recent.
Si prou que aquesta actitud em val
sovint el dietat d'escèptic i de mesafumista. No bi fa res. Tots ele que
escriuen en diaria sin navegants—alguns piratea i tot—. Qui porta un aparell que no correspon a les condicione
de) seis vaixell, pot loes mole terrena en la bonanza. pallo quin ve el
mal temps fa mil tombarelles i mil

giragonces...
En fi, no veis pes que im lacremea de lela anal la culpa dele

metas contraten». Alabeen no tire
altea rtmei dad creare que el filat da
ii censura entreny cada die una mies.
Per qué? Bas sayal? Mal anal?
Ele prciztea ces loo dime.
CM« &Muna

EL TINENT FRANCO YELLETIERFOISY HA FET
EL TRAJECTE PARIS-KARATRI, 5.790 QUILOMETRES, EN TRENTA VUIT !ORES DE VOL SEGUIT,

EN UN PERIODE DE CINC DIES 1 MIG
Quan el comandant anglès
Mecieren havia realitzat la pri-

mera part de la volts al man en
aeroplä, aterrant a Pariu,, port
central de l'India, on actualment es troba en pana, 1 era
aviadora americans esperasen
a Dutte Harbour Hur cap, el c o mandant Martin, que, urea fu-,
riosa tempestat de neu havia
deturat a la costa d'Alaska
sial (11141 bayal aneara no es ta
cap noticia, sospitant-se que
hagi mort, el heut trances pe -

Iletier d'Oisy emprenia en un
aeropla militar Broguet, tipus
19 A. 2, proyeit d'un motor de
;370 HP. amb un dipasit da
banzina d o 5.0 0 n litres do eapacitat, el raid Parls-Toquio,
al Altea d'acard amb el Gavern
francas. cotana prapara1 feia
temps en el secret més absolut.

Arompauyat del seu mecanir,
Po ll e lier d'Oley sortf d o l'Aeròdrom de Villacoublay, prop
de París, ed mata de dijous 24
d'abril, a un quart de set, i després (Ponte hores da yiatgel
tense escala intermadia, arelatol-lava
cuba a Bucareet.
recarrer prop
riespres
1.900 quilbmetres, seguint
tinerari Viena-Budapest-Belgrad.
El tinent Pelletier reprenia el
V ol l'enderna al mata 25 d'abril. a prop de les nou, i, p55
0550k per Aata Menor. yclaaa
danvant ;a serralada del Taure
a l'altura de 3.500 metres, aterrant r, les rino do !a tarda. a
Aleja havent recorregut 1.500
quilbrnetreo.
Isortint d'At e a a la matmada
de Murnenge 27 d'abril, l'arda
mica feto una brovIsstrna escala,
a Bagdad t s'arrasa a Bukir per
transmetre ordres del Gcli era
a l'alista: `ramas quo daareix
una secada d'avta . .16 per cninple riel Govern persa, haien: r e corregut prop de 1.800 quametres.
ei IT'SIj

atirien7reelnednIttluPrilsv;81
lftier passava al migdIa per
Bender Ahbae (Golf Pbreir i
arribava a les primeros harem
de la tarda al port inda. de Karachi, en una etapa de 1.700
quilbmet res.
Fins al 3 de maig reposa, per
revisar el motor, a Karachi,

d'on, aquest dia, a tres quarta
de set dell mata sorti per arribar a Agra a dos quarts de
dues, havent realitzat l'etapa
prevista de 1.300 quilòmetres
després de travessar una de
les regions més desolades de
la terra, entre les riberes de
/Incitas i el Ganges. un desert
immens on no plou mai.
L'etapa següent, de 1.350
quilbrnetres, d'Agra a Calcutta,
segueix ell Gangues passant per
Hoce pobladissims i després,
en acostar-se a la mar, on el

riu s'eixampla en un terreny
pantans, refugi de les grana
*res i reptils.
Els 850 quilòmetres que separen Calcutta i Akyab seran
tot seguit l'etapa méa curta del
Constituirà, en carta
manera, un mIg descans abans
de les duce etapes terribles, la
trAkyaf a Bangkok (Siam) on,
a Birmhnia, despras a Siam,
Pelletier d'Otsy haurä de travesear tres serralades paralleles, separades per valls profundas. 1 desprde l'etapa Batir
kok-Ranoi, on l'avió travesurd
lea retiene desconegudes del
Laos I la vall superior del Mekong.
Les alees etapas urea:
Hong-Kong, Xanghai, Pegata t
Taquito.
L'AVIADOR I EL 8113
hfECANIC.
Pellatier d'Oto, Tumbal, a
Aueb, el 1119; ira una Bias

1
eln

d'hércules dedicat a tote ele ese
porta quan entrà a l'exercit in a
gresaant en un regiment de dragona Un miting d'aviacid, al
qual t'esteta fou per a ell una
revelació i de mana d'ésser pan.
ast a l'aeronautIca. Enviat si
centre de Bron, rebia la patent
el mara da 191.3.
(luan es declara la guerra,
sie
afeclat a les esquadrilles rea
c.onsixement i bembardeig, ton
tot seguit designat cera amarla
lot en tina de l ee charol es d e perfeccionament. }ti resta nomea
el (culpa de formar pral) de
tres cents

alumnes i reprengud

el seo lloo st front d'una esquadrilla de cala on, al costal
do Glément i N'avara, s'aesenyalä per diversos fets glera'
ra esrlatants. A l'amista', tema la medalla.niilitar. la rreu
rin la Le g al d'Honor, una rreu
de guerra amb palmes i el grau
de Stoilnleicn.itt'a aleshores una Ilia

cenote de dos anys i l'aproftta
per ter, l'agost de 1921, el raid
París-Bucarest, i a roCtuels

Toulouse-Par í s.
El gener de 1122 ternk el
aervei archa artant a Tunis
les ordres del comandan: Lafargue. El 7 de juliol fiu, sena
sp oenta. p I vel Tunis- Pas is
11 bares, 50. passant 650 qua
lain o tres de mar i 1300 damunt

Fran
Et ça
m• tearuc Besan, rascar a
Ouevy. al Nord, l'any 1119.1, era
ajustador mertgar quan la,
l'aterra eer:atä. i e s féu un mee
eäair d'ay laria. Afectat a aeea
. 1%nya
gE tiele'irreili lt g rI\Olni aSei n -t,ttirtfEu .9°
191 5 , la retirada de Servia.
Eva c ua t s Franea. partimpa
ami') el t ient aleguer,guee en tata
eas bombardeigs a gran distancia del grup 1 Cape ra! el 014
:Assenaala ros- dos grans
raid Taras-Casablanca l teta'.
nada amb ‘lessergitee. i desprde
el famas rati de; Sahara fans a
Tarnanrasset ama •!
Dagneaua.

RELLETIER trOISY
ARRIBA A CALCUTTA
Calruta 5. — A bord de la'
arribat
a aquesta rapttal el tinent evita
dos francés Pelletier d'Oisy.—
parell que tripula ha

Navas.
LA VOLTA AL MON EN AVIO
ELS

AVIADORS AMERIC.4N8

CONTINUA IGNORANT-SE OUE
5- 11A FET DEL MAJOR

MARTIN
(Alaska,
varen mamar tres dels avlans
americana que realitzen un raid
de vena al mart. Ahir match z
arribaren a /a ala Atch4.
Continua ignorant-se ras pa..
ca el cap de l'expedida, el major Martin.—Hava s.
Còrdova

L'ULTIM COP OVE FOU VIST
"EL COMANDANT MARTIN
Nova York, 5. — Segons un
telegrama d'Alaska. el comandant Martin va dsser vial e
cent millas de l'Oest de Chiga
nik, set horca després d'haya'
marre de l'esmentada pobla4
cid, dimeores passat.—HavaS.
EL RAID 1./8130.4-MACAO

'Karachi (India inglesa), 5.
Han arribat ala aviadora portuguesos que realifi•n el raid
fina a Macao.—Hans.
PROVEA EN BEL(COPTER
Parlo, 5. — L'aviador De libe
caen ha A/4114W avni op
de ut minuta 1 <maneta sa.
goa* sobre el seu helletopter.
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El principal 1 immediat resultat del definitiu establiment de les Pires de 'Rostros d'Espanya sera l'estima l que foréesament ha de
determinar entro els Indiastrials espanyols por tal de
mil/orar progressivament la
seca producció.
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Els restants passaren a Ilurs doma- scs. Preu fix. Tallara, núm. 41. De 1'1 al 17 del corren" podre
Al quart pis d 'nna Casa del tarnen
Coeli°, 321. al cementiri de Sant
El manobre Antoni Barbará Gil•emonmetam,
cilla.
bellas, a una casa en construcciO ule Ist outserrat s'inieUt toll incendi.
comprar a preus de übric
Andreu. A ins tres.
La Fira de filostras es gran
EL PALAI: REIAL DE
acudiren tot segint les Imaihes
joes d'olles, easseredes. e1e1. te
del careen de Sant Unís (Gràcia).
EUNERALS
element d'estímul i de divulA les cases dels senyors es beu
PEDRALBES
ferides
a la regid occi- i els guärclies del distliete, i :do1a. Llorens (ims.. Rambla de
es
va
causar
i
Marsà,
vidu
Francesa
Brasa)
facigació de ta indústria,
Er.
Caam-Szars, ctiqueta venia, sec.
Es troba en aquesta ciutat, a lob14"
pital i erosions a l'espatIla i ma dre- raren l'incendi.
Crusalles.
i
Earbany
una
manera
lita
d
extraorTer=
de Na
A la golfa (l'una casco nle la plaaa
ja cte de disposar l'arranjament de
tes.
d'abril.
_asta.
a
les
dia
26
dinària
el
desplcgament
del
Mota el
EL GOVERNADOR
les habitacions Palau Reja.' de
- Treballant Eanai Gaitan Ca- de alaclinacela una espuma de la
den, a Sant Vicens de Sarria.
DE FERNANDO POO Barcelona, el ?ny/5 r Azúa, de l'Adcomer é, és obra de cultura
parra* a Lord del vapor "Cabo Blan- xemencia callo fue a una viga. Els
enaitirnent
per
al
país
En Jaume Rovira i Aliberch. Mo- co", auroral al moll del Rcbaia.
a
la
nostra
ciutat
el
goHa
arribat
ministra ció del rial Patrimoni.
bombers l'apagaren de seguida.
PC .. a la població on se cevernador general de la Colania aspari el c l ia 22 d'abril. As ni, a les deu, va causar una ferida al peo dret.
El senyor Az zia ahir mati s 'enlehra.
FernaJa
Pao
i
territori
del
a Sant Agmti.
ityol
de
trevistiì amb el capita gencral.
a la carretera del Pont
Trcballant
DIONIS CONDE
Na Paula Corominas i Marrnitja,
Muni, capita de navili Angel Barrera,
Per cert que ahir a la tarda els
dalt d'un pal fe tt una instailaci.", per
vídua d'En Josep Fans d'Alcart. (Tilinte de la Comnanyia Espanyola
Fira de Narcelona 31 maig
gema de l'actual capita general dé regidora anaren a fer una visita colEXPOSICIO PERMANENT
al '10 juny
Morí d dia 9 d'abril. Avui, a dos
Cal alunya.
lectiva al Palau de Pedralbes, i seEntrada Ibure
Construccions Elertriques, va
quarts d'ouze, al Roser.
Proposa estar-se mis dies a Barca.- gons sellada, es convenceren que
caure
un obrar, causant-se una tara
Na Quitarla, Goy i Miranda, vídua da incisa a la regia parietal i helona i després marxma a Madrid, a actub tot i l'activitat desplegada, la
EL CONSELL DE GUERRA
d'En Garcia Echevarria. Mari al 17 matoma a la superciliar esquerres.
UN ESFONDRAMENT DF, TERdonar contrae de l'estat d'aquells tar- Diagonal estä encera molt enaarre
a
Santa
DOS
deu,
d'abril. As d. a les
RES A alONTJUICH ::
ritoris al Cayena
rida.
Ahir al mati va ce"ebrar-se es la
Anna.
MORTS.
uta ...Trua Reger de L'aria un conseil
NN.
En Marion Angalet i Bosch. MoAlar al molí, en el lloc conegut per
guerra contra el petisa Josep Cainpird IE IES
p
J.
r; el dia 8 ¿abril. Avui, a dos quarts
la "Cantera de matbre", a la carreMartall",
acusat
fa)
"El
lla
0:tuao
!PL.11.14e1,;11 O Mb:
Tat just inaugurada, augnionMitges de seda, colors assortits
d'onzc, a la Casa de Caritat.
tera del Poli, on. per compte de la
r.; .:-ÍgrgyLyrocienauf,
dl derctc d'insult a farra armada:
gg
la la sena clientela per %emir('
SALIIERCN, 55
social Antela Gómez i Fills, s'esraa
resulta
que
un
AIIIVERSAP.IS
l'apuntament
Llegit
Undreu
els seus leixits d'Ultima novela',
unes excavacions,
Na Fiara d'Oas6 i Garra. Morí al
preus barattssims; senyores, 'lacha:goa cialegut per "El Martell", tan practicant
ATROPER
alORTA
DONA
de
ternes
un
esfondranicnt
el dia 2 d'octubre va coniztre ecu furt, produirse
dia ii de iebrer de 1923. A v ui, de no deieen de visitar aquests
PEI .1. la'AUTO af O B1
Seri
essent perscguit pa' un sornetenista menire treballaven diversos obrera dios
El, CRIM DE L'ENGINYER
¿tu a (191ze, rnisses al Pi.
gatzeins.
prenent
A un quart de sis d'alar a la tarva ¿a s en insultat de 11
detenir-lo,
que,
en
Les
diligancies
instruidas
amb
moNa Filomena Sala i Tia, vídua
tuna
mercat del Clot.
Carrar Camtal, 32, tocant a la
Id lalgrat als treballs actius que s'em- da, davant del
algiiis
cops.
rebé
i
tiu
del
crim
comas
per
l'enginyer
;ed'En Deltnir de Caralt Matheu. MoatroVia Layetana
dona d ' uno ao anys va ésser
El fiscal demana per al processat prengueren par excavar les ten es des- pellada per un antomeibil, lcasc,ct re- nyor Chopitea, han correspost al jutrí el d:a 6 de maig dc 1922. Avui.
la para de tres anys de presa correc- presas, no n a poguer evitar - se que dos
jat de la Lativersitat, secretaria del
de de na dotze, misses a la Convela
PER INSOLENTAR-SE
ya
No (5 nioto que una orlan ad es:
n .1)rers morissin ofegats sota el pes Lut tan greus ferides que
senyor Codorniu.
día i a la parroquia de Sant Andreu
Per tenir Vicens (jarcia al carro cional, amb accessori-;.
Plunte s Ileteres que restUreo
se abans d'arribar al dispeusari
d'aquellas.
defensar
sollicità
l'ahsolució.
La
Int
lit els inamIters QUICO teacc uece40
El
L'agressor centinua a l'Hospital Ch- st act,'ear
de Llavaneres.
al nag del carrer de Regomir, obstaI.es víctimas s'anomenaven Llorena la plaa Valenti admiran.
Na Tenaza Ventura i Gili, ',fatua
ina, custodiat per guardias da SegnDurant l'embrriesi Rob . vma nula
calitzant la circulació deis altres suntacia no se sabrä fins que raidentiecada.
no
toa
moment
De
conduau ralburolnuela. uolors I 5nvc,l,
i Francesa Ortega.
de Sansalvad.or. Morí el dia 6 de vehicles, en invitar-lo un guàrdia a prov ,. cl capita general.
reta:: dins l'estat greu, uca s'han pr e- plopts
desenrotlla foro.
El jutjat de guardia va personarse
maig de 1923. Avui, misses a Bal- que circulé -e, S ' insolentà i el dessentat complicacions a la ferida.
el Gnu eeSer. loltd1C11 la tocare
//un rene 0 net abalr2
lt.
ordena que els
pesa
por
O
un
l'accident
i
al
'tac
de
lena jesús de Gracia, Bonsuccés i obei. Fou j antat a la delegad?).
Fortamonedes
carbres,
Alar va efectuar-se l'autòpsia de
Ca"
En la lactae.cia: linU-Vuda non,.
O MELLES FP"an '
dos desgraciats obren; fossin trasllaCasa la Pepeta Argalich, l'enterrament de menta la quatintat de 'la g, reili5000t3
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parrequies de Tardara, Sant Quinti
C L A , 1" E S dat s e:1 clipasit judicial de l'Hospital
( 5 ,5, cuso i nannega, refä la unw e de
de Mediana i Santuari de Mediana.
l'arana, Pi. 7, bis; Petritxol, 17. la qual tindrà lloc avui al mata Se- rleenutrielú causada per l'alletaulain.
CI nic.
Ll n farmacias. autor, doceor
Ea Josep Ornora i ?Jugadas. MoFabrica. Vendes ad detall.
gens el dictamon faculta •au, la mota. plaça
Les Fires de !Rostros són
toutenotal. 9. Barcelona.
r; el dia 6 de luaig de 1923. Avui,
altament beneficiosas por a
UNA CAIGUDA
ROYAL
RESTAURANT
de aloa a dotze, /M oses a la ProviLTST.113Á
DELS
REIS
D'ITAl'eccnomia nacional, 1 han
La venda Maria va caure
Saló do Te
¿ anc l a, de Retas.
1.1A A BARCF.I.ONA
d'er,timular-se 1 afavor/r-se
casualment al carrer cía Girona, can- tada dio re dansarit de 5 a dos
fl jozepa. Guasch i Fortuny. MoLAVABOS-BANYERES
Per les amarteles que es tenen deis
al nostro País, si bé r e gl afront
contusa
al
ferida
una
sant-se
dinar
a
l'ameni
8,
quarts
da
acords presos en la derrcra rMiniO
e: cl dia 28 d'abril de 1923. Avui,
mentant-lea degudament.
i erosions a la cara.
Cana,
de
a
1
1.
dotze,
misses
de den a
a Sant jauESCALFADO RS
t;tte celebraren a la Capitania geneANTONI O. VALLEJO
‚ir.
ral les autoritats i el Cos da la No1 , ..,1dmit de la ennbra
TOPADA :: CINS FERITS
PURE PERM&NYER
BIDETS-DUTXES, etc.
tia Hacia dels Angela Conato de
Ice la bahistrat sIe NlatIrld
tada, amb motiu de les fastas a ceEl mes bon substitut do la laoMartí. Morí el dia 6 de saaig de 1923.
Alar al watt al passeig de Gracia 1,15riir en honor (lela Reis d'Italia,
Fira de Barcelona 31 maig
tänela materna
Avui, de deu a dotze, misses als Cuva topar :atib una de les tanques de lea .1itrant la sera e3tada a la !costra
al 10 Juny
,:taitas.
•
obres del Metropolita. a conseqiian- ciutat, sembla que va acordar-se, en
111n1•9091.11n310111•
JOIES RECUPERADES
cia d'aaa falsa tnaniobra,
1.rincipi, aua les truques formin ell
CAMERA DE LLOGATERS
En un registra efectum per 1:s
núm. 1209. aue segons semhla anava tot el Injerte del Baixador del l assUN MINIS'IRE ARGENTI
a la taverna d'Assunipci6 Gon- llançat a gran velacitat. Resultaren J. eig (le Gracia al Palau de PedralEl general Lossada, en rebre alar
Ha cstat elegit president de la Canr
tea de Lloataiters el senyor 'aduar( al migdia cl; periodistas, digué que zález Saez, a la casa 49 del correr t'eras Francasa Pitana Myntanar, rk bes, on s'efectuar à la parada miliPELAYO. 7
hacia cstat a bord del transatlàntic de l'Arc del Teatre, va incautar-se 36 anys, saltea habitan al catear de tar.
de Palma i Alvarez de Sotomayor,
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(Anises color novetat, colls i punys .
panamá tennis, blanc 1 cru .
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12 pessetes
13
11

11541u:tos,
iv " ,s ' c• a-per Jim ene2.
' ea.Barretro,
E 1 u!N.A.
No

3.-Olivella tTarr ag ona). 1 1 me'
. trua 5.2 ceutimetres.

- .s . -F. C. Barcelona. 62 puma'-- ..
de olm

Eh v artiti

o
tiCament. el j oc seauria embrinit mole.
La defensa ilurenca, sabretot Tome
collocat: Mandarina.
salas d'alçada
jugaran emlindidament. Començaas
Premi Sant Martín (tanMses-,mili10.--Turreo (F. C. Barcelona), t
donúni de fltur g, faltant alguna ocalar). 1,250 pessetes. 2,800 metres:
matra 65 centimetres (record
SiOnS ¡ *res pee la defensa haro¡U1
Talpack, c. c. c.. 76 quilos. deis• Cade Catalunya).
brosa se celebrà diumenge a la tarda que fan ele del Catalunya. Islarquas
Triple
salt
2.-Llort (independent), i matra
;adora de Lusitinia, per Arizoir. en
Pcroué és obra d'una ploma
Roca, 12 nr. 6g cru.; antic record al ramp de la Unió Esportiva de Sans quatre cenners a la porta del Cataprecisament. (all quan culmini el mal:
2 4 " 2-5, a vuit cossos. Delusion,
53 eentimetres.
air.or1t.eada I penone teriiin la
et *non foarth entre el priniee borre lunya, pecó el gol no ve, finalitzant
Pena
ens, 12 m. 20 CM.
to:s CI3 culo es lianaaeen a la cens- c. c. c., 70 quilos,
rehusa gl1Ce e•ta illapiCal en r1
3. - Fteiter IS. G. Alemanya), 5
dels Hússars . de
d'agota «rete i el Motor de Praga. la primera part mesh dos urna al
•Ces i a (comparto saura per los
Salls
d'alcarla
pa:encia
duna
manera
escandalosa;
metre
to
tentimetres.
Pavia, per Mana. a quatre CO3303,.
es bons caportins) %Me 1.1
marcador.
El mayor Soto. irtntre eoltagiat..rinTur ino, t ni. 63 cm.; antic record
tui catalä emir: per ‘iaranl, n te
el crac s'Ea pros:un coguany per caP erra
Lady Hilda, e c.. O a 63 quilos. deis
Ulluco va jugar aquesta part malt
1, ,Es or iil,tflhiai t srgaretat, yaoen'arrenglerament
l
RO cura d'ordenar
sualitat; si al factor suri no hi ha- Dragons de Numincia. per Gómez.
1.- Fleiter (S. t3 . Mc/1140 /-4 ), 3 d'ell rnateix 1 m. 650 Han .
tl.aaein a C 01) imitarrii el ',dels equips. els quals ho feren de la mes que cl Catalunya ; bona prova vi
Llaneament
stii:s manen, la cosa hauria continuat
del Pes
gil, al escro Srose de:tarar-nos
metres.
Gran
Steeple-Chase.
5,000
pessetes..
bou l'aclaparador durnioi; el porteo
• considerar si e/ta completa111..; antic reord manera scgilent:
COM 5:5 possibie que continui
•
fraCO.a au4) ele p,ountns
2.-Valle (F. C. Barcelona). 2 me- so.Nie.itr.1, 1:11 n111.1.44806 uCun
4.50o metree. Begga, e. a.. 6 a 64
1). E. de Sana. - Pedret, Borräs, ocre, pasan eis praners
eet pur
per campa:sacia de butiga, i no io quilos. deis Caçadors de Teman. por
tres 80 centimetres.
pul,: de V iS:a G . 10 114 informal
Balase'', Soligd, Badal, Cal" Cam- minuto, no toca mes pilota. A 12 dar.clleui
4
s
100
just valer carregar el mort a una
In.
I,s campanyes tte LA Puouoi3.-Adam-Fidcr, 2 metro. 60 Cnd
n'itera, per& només en Dos h.:A
i)a, Feliu, Monleon i 01F
cae. Pubitcarem tambo tot al- Junta CraC na fa mes que continuar Gibert. a dos cossos de Bon Papa.
F. C. Barcelona, 48 s. 1-5; antic plus. Tonott
c. e. c.. ( . 8 quilos. de N'Arseni Abad.
Llaneament del peo
Ice racial que, ¿nitral en socacertat, seguint-lo Mora i Huasca.
Veres.
torced F. C. Barcelona, 49 li. 3-5.
la histOria- que va iniciar-se cap alià p CC Lewis. Tercer, a nutre cossos.
luciona dignes, ens inercixa
1.-Nru (Tarragona), t ( tnetreil
Gel Catalunya, sol:monje= Mareé
S. E. Mete«. - Sabak. Sana. flan,:
utelnuaucs sarantica„
Relleus 4 S 4 00 In.
es rgog, momcnt culminant de les groLaredo, e. c. c., 72 quilos, de A. Bar.
86 celainictres (record de Cai Gomila.
F. C. Barcelona. 3 in. 57 s. 2-5; man, Burianek, Cepelak, Rorroda,
llares antipaties Barcelona-Espanyol.
releo, per Vilas.
Cada vcgada que es produeix una
talunya).
Ntiaz, Rylavy, Zalarsky, Tengler 1
Ea comenear a la :nona pan, ala
adule record F. C. Barcelona, 4 m.
Si &aman ¿el futbol de Catalunya
co el nostrc nula esport:u,
2. - FIcitcr (S.. O. Alentanya), II °a a,
dos minuts cseassos 110 joc, Canal
Nostronek.
hi piano l'acusazió d'iintnoral matet
aca
apassionadas
a
la
:
58
nietres
rentinwircs.
accnsearucia el primar vi per
la Pan
Comenta la UtaUn
i
at
vb el Sana
rialitat, hui poca cosa pot fer un sol
LE
3.1A RQUES DEIS CAlf..
',ata llagan: yeti damunt del cos cercle per acabar-ho. Es clar que bo
3.-Alge (E. C. Barcelona),
a), 11
siensenyori de la situad& inician! ataca
A partir d'aqui FIluro sembla que
rio S D'ANY
ENGU
&agraciada víctima. Després del is camenear i que ja es arribada l'hondetrea 25 cantan:erres.
C3
Reina a la defensiva.
bon ale perillosos, que feren interveroo meres: .1 un q uera; (BareeloIrún-Barcelona,
desempat
Llancament del dise
D'un bon >ad, Gcmlia, des del danir a Sabak per trence pilotes ben
ra sacrifici; no In ka dubte que
t.-Ebiter (S G. Alcmanya), 34 na). 11 s. 3 . 5 .
vaut deis defensas, da l'armas, arab
liegueeen comentaris mis o menys amb e: regim actual de llicencies hi
comprorneses.
Eis
:00 metrea: Junqueras (iden:). 24
• ca re:ació al fet esdevingut, ha un niltja ef:caç per aminorar, si
metres 44 centimetres.
tot i l'estirada de Flarcnza.
Immediatament vingué la reírla dels
majoria d'clls hi traspuava
2. - 1,10rclic ( Tarragona), 31 ese- $ 1 - 5Continua dominant Idlurn, perd el
txcc.s, aconseguint, en el sen atar, marno acabar del tot, amb el mal; pera
4a(' metres; Carda (independent), rar un cbrner contra els Sana, salvar temps va passant i fempat no es netY:a sent:t i l'auhel que les falles no oblidem tanipae que aquest nou
tres 25 centimetres.
La manea d'espai no cns pernrct
csisteixin s.guin asimiladas i CO regia, magniiie, moralita.ader, ha ser3.-Nia (Tarragona). .e,e ndetres 5C. s 23.
mol! lié per Pedret.
a Cumenca la desfilada del pUblic
avui cstendre'ns sobre les marques
8no radares: Pons (Barcelona),
a de tots es posi ramal a una situaamb Jes caigudes... i quan mancas:a
L
a Ihi
rta
des d'aquest moment es
vit també parque Iragi quedas CO se- obtingudes en els Campionats d'en2
in.
11
s.
35.
'
ei Es fe: que no afecta sois al Fut1.14anc
5 rjs lcinet
:It(rle Lla javelina
un mirras escäs per al final .11orell,
mandingni melt anivellada fins que
gon imane el factor jugador per es- guan )', que se celebraren dia-,nu
1,em) ladres: Pons (ídem). 4 inClub Barcelona, sind que is La
i.-Pru
(E. C Barcelona), 41 mes
d'un Loa cap, fa el gol de la victória
Badal rl qual jugi aenti extraordinidevenir caiga:rae de club a club, les al camp vell del Barcelona davain
3
31
s.
1
çue corca loes els clubs de Catres 70 cciititnetres.
na voluntat. collocä una hala als (scus per als mataranins, tdcant-se la final
directives deIs cercles de futbol.
de poca concurrencia.
S,ouo tactreal Patas, (Mern), t6 m.
2. - Fleitcr (:'-1 Ce. Al emany a ), 40
,¡,,yat des del rriés humil al que
co cerarar - se la bala.
de Fcliu, el qual tingue- cura de venLa diferencia caerme del fulol de
En una próxima edició aumenta z
u
S
3
5.
:in:tres 45 cautinte(res.
,c7a e: :loe precurincnt.
Es diatingieen per l'Euro, Bena.
tarli un xut, que anä a penetrar a la
Catalunya amb ei de Eiscaia i Gui- reta com cal la brillaatesa d'aquesdesamo uretras: Dieguez (ídem), 34 xarxa per l'angle dret.
Perú no jaadcn influir en ?'ànim
3.--nr.,1 tr. 1. Barcelona), 3g
Pons, Clos, Huesca i :lloren;
pascoa, rau co l'entu5iastne; el nos- ta bella juntada atlética.
ta 15 5.
campanyes intencionades,
melees
35
cruliincIncS.
pal Catalunya. Marii, Kaiser, Gomila
De mica en mica el Sana s'anIt reLee (tubo l és molt cienific, ma,gnifie
ELS RESULTATS
I ti, )()() manir Urrutia (idem), so
relees. sostingudes per certa me Mancan:cut del mantel,
Castallet. La derrota hauria catar,
fent i aconsegui contramdar l'empunta
estèticament, pecó fred; el fuebol de
roo metres
Tot
pecfessionals
¿e
1.-Llorenç (1 arramma), 35 me- tri 23 s 1-5.
txeeä, produint moments dc gran emo- mes gran, a no ésser por 'reuma ami,
les terres del Nord tot es entusiasr.-Junqueras (F. C. Barcelona),
roo
tanques:
Bota
(ídem),
17
4.,
iab resulta ovni, cn el nostre segle, me; cal recanéxer que ha fracassat
que jugaren cis del Catalunya ,
tres 54 tentimetees.
cl6 ala porta de Sabak.
Ir 3-5.
amadihrgià, peria encara passa la ciencia per donar pas a l'impuls;
bitre, imparcial i voluntario'.
2.-Nin (Tarragona), 20 un. 05 cm. d quina
Musita part acabi amb un xut for
2. -Serralinna (Junior), 11" 4-5.
L4rgada:
Roca
(ídem),
5
m.
pa
Nu pot ir-sen mal.
3 --Allialare (A. E. I'.), 25 nictres
midable de Tengler. que parä oportú
els jugador; del Nord són inferiors
n (F. C. Barcelona), re
3.-Cebria
ce? S setres.
fraás del primer equip del Bar- als de Llevan:, però els superen es
18 een timetres.
Pedret, tirant la bala una altra vegada EL SABADELL ES 13ATLIT PER
segons 1-5.
Triple salt: Roca (ídem), u in. a còrner, que no Migué consaqüencies.
au co és un cas únic; respon a
L'EUROPA. PER 3 A
Relleus
e Y 100 cm.
entes:mane, en fe, en dignitat, si bé
200 metres
69 ere (record).
▪estat de fet que l'han creat tots e:s ea ceri que el mal nostre no hi és
Al camp idear de l'Europa se ceicbrä
La si
egon part va ésaer un xic in1.
-Barcelona
(Cebrian,
'Ilota.
1.-Junqueras (F. C. Barcelona),
nu.nAlc,r,ciac:0 ;Idis;.rmo ( idem), 1 m. 680 ferir a la Trimrra; ei domini Va anar
euc va näiceer cn aquclics 11M- desconegui Cl] aquelies terres (Bilbao.
diumenge l'anuncia] partit entra els
Pont, Junqueras), 43 scgons
. pass.onals, se g oaament fenides,
primera aquips deis esmentats cercles.
molt compartit i penare mes dreantat
Idas), tenen la son que cucara hi pre1-5 (record de Catalunya).
a.-Cebrian
(F.
C.
Barcelona),
Persiga: Elziter (S. G. Alemanya), pela txren, sobretet cap els ¡Jarree.,
,;,gata entre els tercies F. C. Bar- domina la dignitat. Per això sórz semLa partida va isser en eonjuat malt
den
2.-Club
Gimnistic
Tarragona,
51
25
segons.
3
metres.
r2era i C. D. Espar.yol. Per una pre (ser liosas, els equips del Nord;
animada, deacurotIlant els dos equipi•
minuto de joe que efectaä un atac molt
segons
(
5
3.
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(F.
C.
Barcelona).
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1,1,
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.
.
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coo n»).
g. :T....da no es reparâ . en sacrificis, perque IMiten pel Club i no per Un
tra jor; molt vides poi gran entusiait
aceentuat.
3.--Societat G. Alcraanya, st se400 metres
I ersc que cap necessitat en tincaos
me en cine tots e ' 3 equipiers es l'anEls txecs incorregueren en córner,
profit personal.
(
z.
M.
Garcia
(independent),
56
i
.11.4
4
5.
1)isct
Flaiter
(S.
G.
Alemanya),
asares 5u-,-r--.nt-sc al mal els
earen a la Ilma.
de la qual rosa s'ayruini el Sans per
lat
Es diu, s'assegura, que el Barcelosegons
2-5.
in.
4
x
415)
nellru/
t,Coo
34
to
.
44
cut.
que tcnicn deesies d'arribar al
•
L'Europa nunca dos gols al ptimer
Marcar el segon gol: Olivares Pengä
na La fet algunes amputacions en el
2.- Sarda (lt . C. Barcelona). 57
Javelina: Erti (C. G. Tarragona),
A ni:da que l'aficid al futbal seit c .luip:
i.-1' C. Barcelona (Pineda, Sartenme, obra dOlicrila i Maurici, i un
la pilota. agafant-lo Tonijoan atta?, el
e/ parla que la cirurgia
segons
1
5.
44
no.
70
ens,
da,
Calman,
Pons),
3
su.
57
saakerntntat passant a éster un escn
cap, el qual al sru lernps Tentregit a
Segon lamas, jet per
actuar:: iinplacablement; sembla que
3. - Forcadell (Tarragona), 57 seMarte»: Lloren (idem), 31 111. Feliu. que d'un bote xut aconseguí marenr.ie mes que manifestació espor- c/ va al peedornini de la gent jove,
segons 2-5 (record ile Catadespria durra bona e:mili:nació zar!)
gons 2-5.
lunya).
as. In exigencias de l'ambient hau arreconant a l'armari deis mals en54 cm %
i Alegre. Pee la seva part,
car aquest gol. Després vIngui un
800 marres
rgintat passant a darrer terme la
penalty contra els txecs, que tiris el Sabadell n'acensegul marcar va
1. - T. Pons (Barcelona), 2 m.
g geral e de dignitat par a prcd'una opurtunisi.ima rematada d'ArBadal intencionadament al porter.
segons, 3-5.
- chsolutardont la inatcri....tat
net.
Turbé cl Sans, mis tare!, incorregné
2.- Peda (Barcelona),
2 m.,
4
'a resultúncia efectiva d'una
Els cagys s'arreaglesaaen de la seen penalty. que tia 2dars1:y a gol,
V-T,JR;AtiLiZALIO
,
.7.5zus esplaivola.
güent
manera:
salvant
d'aquegta
manera
l'honor.
• r_EPARACIO
3. -Vives (Espanyol).
Eulea. - Jaumandreu, ScrribAlPrt272Sa, per la sera par!, hi
conEncara
un
altre
penalty
es
tira
CM:n2 1.7..s
NEUMATIC8
1,500
metros
entiza, Xavier, Maurici, Artieus, Gitra els txecs, de la quid cosa en ti
57 e culpa; ella ha anat enlai7. - Pons (Barcelona), 4 m. e
ronès, Alegre, Oli(ella, Cella 1 Alai
cura Pedret; sItj volgué afinar raer
.: forma la capacitar csloorCom.u, 21-EA:LEONA
segons, 1-5.
que la hala pasad a un pam de l'angle rar.
_r1s individns, que ha arri2. - Pineda (Barcelona), 4 m. 32
esquema.
Sabadell. - Terra Sil, Cabedo, Mes,
•-- -egrar-los einn a idel5; i do- dreeos flecos que són una valer històsegons,
' e: iatbol caràcter purament des- rica; perb no dublin cis :lastres lecL'actuaci6 dele txres ha estar bona.
talle, Cerda, Llannt. Teca I, Sangüe3.-Ferrer
(Barcelona),
nl.,
4
39
'e ha protestat el die que no tus que no mancaran els clubs antiencara que erciem que estigueren susa. Bertiki, Ame!, Tan./ II i S.111J.
segons, 4-5.
periors en el primer partit. MI tot,
1 7esentat un equip complet, ten- - quaris que furgaran per tot areeu per
Tingué cara ds ra:bitrarge Vilalta,
5,000
metres
11:ir en compte que, donan] al fatcal fet notar el treball dc Ca-pelota i
eisnseqnancies, tirant-sen seguidament
amh toult d'uncen.
• LA vicroRIA Ulf L'IRLIN
aproEtar les pe:so:mi:12s caduques,
1.-Palau
(Barcelona),
16
no.
20
i!: caraeler c3sendalment esportiu
Rysavy. Del Sans cal enmendar a PeI( ES U LT A IS
Donäitia, 4 -- Da y ani d'una concur- doo mes, que salvaren bi Rene i
i no mancará par:Odia gne els ¿efessegons, 3-5.
e
:t'u de tenir, cls xicuts entusiastes
dret. Radal i Feliu.
D'ALTRES PARTITS
sacó en norn de l'esport arab un senrencia null numbrosa s'ha celebrad
(Barcelona),
76
2.-Blat
ni..
53
e
titear integearn pee a poe el non
L'arbitre, rnolt encertat.
Azurza, scmpre en offiside, malver
Barcelona (reserva) - Gracia E. C.,
aquesta tarda rt partit imal del can<
segon s, 4- 5.
;ti per acapar arrib e: prcdornini dels timentalisme ricilcul.. que estará molt
sa molts avenços basaos, per la inseILURO BAT El. CATALUNYA DE
1 a U.
Luny cresser d'amateur.
piantar pcninsitlar entre ab; finalistas
3. - Rosas (Atletic Sabadell).
ingut ce qualif icor dotas,
enlatas i indecisió en xotar les piLES CORTS, TER 2 A
japiter Avene. / a O.
Reial Unid di :1M 111rd,•¡,1 E. t:
011,0o0 metres
F. R.
, exigint cada dia la malotes.
Badalona -1",ne n o (11-e .ecC16. 4 a 1.
El senyor Fermi Sancn,... del Col,
Aquear partir de promoció se celebra
7.-DiEguez (Barcelona), 34 es.,
1.z ccitat, és a dir, la presentació
llague din momead molt perillas
Atltie de S,:badell -Martinenc, o a e
camp el Japitcr diumunge, daeant
leg,i de Cantiihria anidar veis 011g*--3
15 segons.
nzieu de requip, ha contr:buit a
per al :Madrid en xutar René( d'angle de nombrnsissiatta coneurréncia. De MaL'ACERO, DE BILBAO, C.AMPIO
2. - Bellmunt (Barcelona), 34 co., dr India senyors Diar i Quintana, nr'n;',:itlirnent del mal, ja que els H1P1S
i amb molla (orca una bala des tic
taró solament de Boa a 1.000 entusiastes
ticna:en 1:n'ungieras-una+, dels .equips,
30 segons.
DEI.. GUUP
',fiel cada dia ¡can esta] mis exila ratlla de defensa.
acompanyaren el club.
3. - Sabat (Reus Esportiu).
els gneis lio feren de la iegiieni maneSe'villa, 4. - Aquesta tarda s'ha
i les juntes directives, refleEl
domini
machileny
s'anä
accentuant
A
las
cinc,
l'àrbitre
senyor
López
tram000
metrea
marxa
rat
LA REUNIO D'AHIR
gat cl paran final del Campionat pene e la manera d'esser' deis socis,
Du almiar als elidas de la tisis seReja! Unió:. - Emery, Itergis, Ana- cada vagada mis, pare, sense restat
7.-Urrutia (F. C. Barcelona), so
Jiliiiea, i
Menhir calle list: ero,
e tat acccdint poc a poc a les
Amb
una concurrencia veritablepositiu. Acaba cl primer temps sense
giient
¿decid, Eguiazabal.
mborena,
tia,
23
5.,
1-5.
tol,
Ga
sasona, de Pampicaa. davant malt
de tothom, fins arribar a
ment encorat;adora per als organittatc cap dicls dos bàndols •consevissin
Catilanya.
OLea. Massip. Atara,
Eches-este,
Väzquez,
Errazquin,
Ila2.-Garcia
(F.
C.
Barcelona).
so
yuca ecilcurincra 1 fent una calor es1! saci ,5' actual, que es perniciosa zadors de la present temporada da
tiljrC3r.
Raiser,
011 Setr, Castelln,
co. 26 s., 1.5.
tías i Azuri.a.
lixiam.
teas per a teas els clubs.
curses, va celebrar ise diumenge a la
A la sagrada part el domini corresGomita, Castellar, Calva
Madrid. - Martiner, Fscobal, Oue3.-Soler (Espanyol), 5o ni., 30
L'Acero ha aeunseguit marcar das
CuM algú preten , irr res- tarda la tercera reunió, la qual, des
plagué ala irundarres. La formidable
Furo. -- Florenia, Vila, Comas,
rrc,
scgons, 5.
sada. Ih
mMengotti. Megia,
gols:
5.1 prauer de penalty, que conol:e l'actual junta de: Barcelona del punt de vista Denle, va resultar
milja ulaI ' ltún, cada segada mis
Pons, Lleonart. Bcntanash, Cl.,,,
tanques
nyagorri, Valderramt, 2slon;arEn, Fi100mctres
2ven] Quirós, i el sagon ti C.r1 dat ta•
frae.2.5 del sea primer eituip,
molt interessant.
cempanetriela audd René Petit, exercí
Huesca, Can,q i Felisart.
1.-Bota (F. C. Barcelona), 17 se- lisa Pérez i Del Campo.
beta ils Gogsouri. L'Ocasuna n'ha
s' fnrj,1 o interessat. L'any
Cara liem dit, la concurrencia bou
Cemeneä cl j'e amb tore., lervia• aeonseguit un, obra de Gura:hala-f,
una presaió sobre els mitjos advcrsas
gen; 1-5.
Escolli camp el Madrid i cen trà IImolt
Lo:ubre:3a,
mancant-hi,
pero,
sitat en aintxtbs equips; a tu,sura que
sis, qua els davanters irundarres condre
cilio, el goal inicia seguidament un rae
2. - T:oca (F. C. Barcelona), 17
dlaver pass:: als dcienses
.11.1•1n1211MT,
diversei "elegi.ucieS" que, pél que
linuarnent iluilaren amh les d.-densa
el partit va avencant, els jugadors del
segons, 3-5.
pid atoe, km dut per Iatias i des•
l'Acero
es ven, es reserven per al "Derby"
Catalunya
empraren
un
inc
mol{
dur,
madrilenyes, i que l'encertada actuació
3.-Nin (Tarragona).
aprolitat per Azurza. El Madrid poc
El y•rlit h estst mal/ aniumt i de
barcelonf, que tindril lloc de dimiten.
xeiont
se
obligar
l'arbitre
a
ahirl'aquestes
¿su
causa
que
el gol, quq en
Satis de llargada
refent, els sean avcneus
a poc
borles Meadra soriint molt satisiels del
ge en vuit.
algtins moments scrnblava imminent,
lar tiñes. De no haver obrat caer1.-Roca (F. C. Barcelona), '5 me- per moments anaven esdevenint ocre
canta cl poc públic que s'hi hatia er
xifra
d'apestes fou molt modees
produis.
tres sa centimetres.
Ilusos, pecó René Petit amigué rallar a
uait.
rada. Isl majar dividend el pagi "Icá.
Als
quince
minuts
de
joc
aeonsegui5 perills
m.per
52
2. - Serrahima (Junior),
temps ela cantinuts
al seu
EIs equips estaven formats pels jet-.
ria":0 pu:sales per duro.
ren
els
irundarres
el
primer
Gnis
gol
i
centímetres.
equip.
gadors següents:
Resultats técnico:
.....a.mzemenawcztems
de
la
tarda,
obtingut
per
Echavestes:
co.
El joc, molt anivallat, es dugué en
3.-Olivella ( Tarragona ), 5
31
0,a,una. - Are:a, Zozaya, Pundaia,
Preini
Jaro (a re:alamar). 2,000
després d'haver-se sortejat e.s defenses
centimetrea.
rus tren formidable per amlidós bänOchaa, Luzarreta, Eras., lapatiessetcs. 2,190 metres: Antilogique
i
haver-se
quedat
sol
davant
la
porta
Triple salt
manifest
dols, pmant-se ten aviat
galeta, Creativa, Gurucharri i
C. C. 5 a 53 quilos, d'En 3. Eignalet,
deserta. per haver sortit Martfnez.
1.-Roca (F. C. Barcelona), la lat paca habilitat deis davanters da
ro.
per A. Diez, 2' 17" 1-5, a cinc llargaEl Madrid protesta el gol, paré-. l'arcentimetres (re- rúa. que dasaprofitaven avaros mag.
metres
Acero. - Santos, Abaittia, Varela,
sesaaratmcsarsuler.suarecalatoso
r ies. Tapsia e. c. c., 56 quilos, de
bitre el &hm per dlid. Aquesta seancord de Catalunya).
nifics duts per Re:16.
Botdoya, Goionuri, Calero, Liben,
N'Arseni Abad.
tatge
dramoralitza
el
Madrid,
i els
(S.
G.
Ale:enraya),
12
2.-Fleiter
Madrid,
mnit
al
davanters
del
,
Els
Sancristóbal, Quirós Teófilo i EcheIdA ESTAT SEICPRE
Joiers - Fabricants
El guanyador queda en poder del
•
irundarres continuaren en el seu aferSueltes 22 cm:hm:tres.
reyes de lirón. demostraras una gran
varría.
Son
prcpietari per 6,ocro pesrissat
avenços.
L'empenta
preeisió
cc
llurs
4/
0
44,444~~44411+4•44-911444
L'arbitratge del sanyor Balaguer, del
D'atta de durada
Joies d'AM
setas.
5
El joc s'andad un xic, resultant
dels niadriknys. amb tot i la bona acCoilegi Sud. cacclicnt
aval a aquesta altra
Pretni
L'aró de Eenimuslein. 2,01.10
siotteits Escobal, René i Gamborcna.
snack', dels mitj.es irundarres, dugué
q ualitat s'hi nfegeix
Copes i rnedalles
Pessetes. ',Roo realces: Sala e. tor. a
Matías, en marcar offside, arriba
Ileuger domini que 5'34 aceentunt
la désser lea molo-.
30 quilos, d'En F. Cadenas, per Pofina la porta de Martinez, 1 en el mod'una macera extraordinäria.
eicletes
d'Esport
valla, en f 55'' 2-5, a cine cossos. La
ment que aquest anava a defensar la
En marcar un of lude de Vitzquez es
Monclaine, e. c. 5 a 56 quilos, d'En
bala, Matías la passa a Azurza, que
produí un batibull a la porta madriV. Pueyo.
hoya. Azttrza, en anar a rematar,
també cetava en offside, mimo i en.
1103111111-Si3HdIli
trans la hala al marc, perb va esser
Prenti
Bizantina
(handicap). 2,500
tncä la bala amb I t mä, abans que
misil justament anullat Per l'àrbitre.
passelea. 1,900 madres. Entre centre
entres a la anexa. L'ärbitre anullä el
44.
501
e )194) Ø. .h *ge4;
La partida •Cali amb la victòria de
cavalls guanya Nauaa, c. c., 5 a 53
gol, produint-se protestes del
la Reial Unió d'Irun per un punt a
quilos, de la senyora vidua d'Echan :1'
que eolia que tos valid.
Veties
acro, donant-li aquesta viatória el titor
per Díez, per 2' 3" a-5, a dos cossos.
Martínez va estar a pum do donar
11111111111111E111131~3,11131111111111M1111111111111118U1I11481316111311111111111
de campl6 peninsular.
Rose d'Or, e. a. 6 a 2 quilos, dolo
un disgust al seu eattip repare amb
AGENCIA
Ilesars de radia, per Jiménez, a un
molla inseguretat una bala Peneada per
tos. L'Aurora, e. c. e., 58 quilos, de
Vdzquez. A eontinuseid, i com al eh
Lertrand,
per Gibara No tolloa saEìi
madrilenys volguessin donar una sen.
cat Ninot, a tres cossos.
saci6 d'optimisme, efectuaren un avene
Pa r:lb:a da Calalunya, 123
Prcmi
"Ilusión". 2400 Remetes.
maravellosament conduit per Monjar
Prbpl e p u a 411P.14
c.
n.
2
a
52
quiloo metres:
xut alt, passant
din. que g eabä amb
Tel. 1433 G.
Tel. 1563
PER A CABALS
los, de'Vilaregut-Ealcells, per Vivó,
a dos m
atres de la porta.
PASTELLS i SEGURA
70
5.
'
a
un
cap.
Beownie,
e.
c.,
2
a
5o"
1-5,
El primar córner ventea l'Irún va
BARCELONA
PLA911 «un, 11
52 quilos, de 1:'E. Malta, per Ruiz, a
18181111111111311111111111111111111111112111~3•882111111811
ifter lieneat Per It tungagorri, anneb
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L'Irún bit el Madrid per 1a0i l'Acero, de
Bilbao, l'Os:3suna, de Pamp:ona, per 2 a 1
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1,. A .ig,FIBTA . DEL PEDAL
.Diumeige : ea.telebnl la XII Fasta del Pedal, a la (mina ciutat de
Terra.esa.
A l'hora estada de salida, al Saló
de Sant. Joan, els ciclistes que sed
havien reunit erenr gran nombre.
Aproximadamcnt sobre tres quarts
de set i un cop ultimada l'organitzada de la caravana, es done la sorseguint ritinerari Sant Andreu,
da seguint
Sardaayola, Sant Cugat, Rubí (on

La 1 nava

Inililitat

EL SENYOR SALA HA FACILITAT UNA NOTA
DEFENSA
CONTESTANT EL DOCUMENT
PROPIA", DELS ANTICS CONSELLERS :: DES.
MENT LLURS DECLARACIONS
FA L'ELOGI D'EN JACINT VERDAGUER, "GLORIA VERITABLE DE CATALUNYA"

ir

radiar de Id puguin cooperar-Id
tu& aquello escritor' novells les pro-

duccions deli guata amePtabies, s'invita a tota els amants de la
Llrica Catalana que vulguin contribuir anlb l l ar entusiasme a la restaurecaí del amaine teatre, caigut en la
mis balee de le postergaeions per
vergonya de tots eh catalana, que passin pel domicili de la Direcció (me"
rer de Sans, 34, pral.), de les deu a
les tres.
ELDORADO
El

lobea del Centre de

Reportera.

•

Avui se celebrare en aquest teatre
el festival a benefici del Ceutre de
Reporten, que a jutjar pels. artistes
que la prendran part serà un esdeveniment.
En el programa hi ha noms tan
prestigiosos i populars com Vendrell,
Caballa mestre Meten. Selle de la
Maza, Merce Seres, Diana Reta i

LA MUSICA
LIDIE
Prime leseera Weingartner
Dill111C40 a la tarda tengue

lioc el priener dele tres conceets
simfònics anunciats.
La rtaapaeiciú . de l'eminent
n'estro Pelle Weingartner, al
qua), ha esial, encertadament
confeada la . direació d'aquests
coagente, fou unänimentent celebrada, car els concurrente al
Liceu tenien ben present. els
(rientes- obtinguts pet glena director 'en lee dandi:e veniades ele la temporada d'hivern,
trioinfe que suggereeen la idea
de convidar-lo a deseapdellar
la seva tasen d'aplaste dies.
L'èxit de /a seteae) de dinluengo fou del tote eepoutani i
deis mes cenit:dele. No es cecessari ponderar una negada
Inés els medie d7En \Venteare.
ner, que tothont (coneix i admira. Es l'artista complet i exceptional que sembla es manifesti a cada ;tuya actuada ande
especies mete i supet'iI a 'II
metete. En ineeseeix pre(ligiesemen! tes obres que interpreta, i Itt. eeva batuta te eempte
la virtud de valoritzar fine Vineponderathlr.
Eneapeealava el programa el
predieli d'" Ele 3Ieel res Canta tres" eju Pexeieneee del anal
lingUe i elfe>1`1"1111 .-lie hut 1ui st
twat. la mes admirable pon' &eme(' dr lee vail•NI u. erquestrate, que foia ressortir ande
viu tots ele detalle dine
una seiterit al 110 eenjunt (l'una
qualitut (.1n-temiera.
u'nutal lt, de e e , (ip
EI
i l'oberturn elegleent".
(le Beel.hoven, e-emptelaren la
in hilera pare asealint les dnes
obre:. una exexcució inigualaplena
ble i tina interpretaeió

L'anule a ' la mesas
prfreona i!l'adjeotiu
panya, no.pue amagar que
fatal; aren - extraordinaria
per Mes que en els p
que segueixen a l' a liaste
l'adjectiu, i deapres de la
interpretació que fa Juan

Ii
nos, que fou confiat als senyors
¡anos Baranyiet l'hender L'aletee,
notables pianistes hongaresos d'una interpretad() de Nqiusee
que aquest mateix tales haviem trole() unes iatereesante
conegut a la Sala del Palau.
'' cione sobre ele Ballets Rus.%
Dele dos pajees kein fel en
` eeure la Dense en g e n eral) aii
aquestes planes l'elogi que meplatuja efe:Pile per a paa.
retejen, apreciarle Hurte botica etni a1
trae l e ectuo2a (vi dier-oetpiit
e lier;
qualitats, que en la sessea a que ro
Cija referitu es manifestaren
urja
de
(1 te e re pa r notable
tan nedablement cont les ante- tia
raen!, .del parer de eeininea
eiprs vegades que els hein viet ceje,
i un esertíptel loen teme
ar1uar.
edble en aquests muniente
Perú malgrat /es aplitude
cada un deis inlerprets. el con- la
fel .47.7en
al viamni t'al(' de" m':1,7itif:aatIZ:
cnn de divendres no reeixt cena
media. esperar-se, Can la lasca
qui ienr15
dan.14
de ronjunt deis (loe inanistes,
Per?) parque vegi l'admira
probablement per manea turnt collaborador
lee setas ne
preparació mes aeuraile. 5115 servareons n••que
eruten en el eat
upar-gin/ grisa i sense l'intretes
que l'aurífera volgui !robar-he iten
e (iu e
l evident
fer e cleta
En el programa bi havia (lime
irinauieluile, i que neettlen.
obres importantlesinies i que ple
tina severa reeee
figuren 141 primer t erute dins ran
dele meds enneepte- lo log
el repertore no gaire pxtrus.
nieves
enhvic•tions.
no ei eeee
per a dos pianos: la Sonata en
"re", de Mozart. t reAtilante
Dair: ::t iaebl tól
alainf
ami) variadons". me. 15. de !t_a_
r istn
Sehumann.
l. Pn lser ti ncle e du-,.
havia. pede lambe (-Pela genera
agradabl e 'sorpresa de .beseebre
"Rapseiclia espanyolft". d'Albee que
fins ara he ;entibe re telep,
niz. que voldrient ignerae
qni veneren) al genial autor eta lampee aerdut lee: pene nq
(1 - Iheria". I eonlieletaven la ea! (lir ron) Ii e g rairia a le)
tele un "Conerel". (te flaelt,
"Funerailles e e betetasia eobre
'I; ::1;..1,..hitan d'earit:1
ilp.
11‘.:
si .tr.i
rtr
t'encone leingareses". de Liszt.
L'auditori aptitud( ele des
i ;Iteatildle31.9
i
pianistes. espeeialment despee,
el;
dr la enntrif*iri,", eFeineratllese. sest i l. a Cesportaele. quan
la interprota p iA tIP la quid
nc: „e”ae
,nur„.a
ftda.
el millar nitd . 01 . 1 de !a 30e•A*11:.
la 11 . n 116 1 (e . .. p . i111 ,11 i ne n bel&
ens
nro.
si
111
reb:rrvariA.
1.
aVli non . 1,
( n o pp1P,
lit que he «ente aqu e e t s (lee. t
011SPS clu p. rit4 be!! rere, he ' han
ancle la eeerdneel Preverle eeni(tonal a l'"Aesneirteie
de la ellisidt"-eom truele ; a qPieb nhi.i
Pilld 1,j
0
alguna altra similar---ee
reprPSAT119(,: f111; all e ara entre
bien! de (Benita/ i resprette dins
han snrpree In me ya bona a.
el <pral tenen ilnr 1(. 3 speeinns.
per denneeinrehn sense rap ftql.
reateneie f el fOrintr- templarla.
lee elementate de defereneia ale
X
artietes que deecahriellen !Me
tasca i ale oients que la seguniicen. tetes !es eeeltVe que malee
idea poden Menee de la discreció
i cultura d'un públic. hem HOMENATCF AL POETA
ennstatat sempre que el dpls
EN NIELCIOR FONT
"Amics" les observa, besen} habitual en ell l'aetitud de la mes
perfe,da rereeede. PorO hern
leumenge a la nit se ceieora en
tommethal amb dient en al- Restaurant de Can Martín el sope(
gunes de les velllades traquest homenatge dedicat al poeta elekke
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Cataluha cuando las mismas no sinú
teorolegica catalana, comunicades per telefon):
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a Espanya, establintee pressions relativareguant
dae anti-espailelae; y que en judiquin i no qui es consideres
nya. - Els veras sai Iluixos, dominant els de la rtEl ni.fleis ulla. lioui practica un rement baixes ami) el centre situta cap a Andalusia. cuente a la -MI inca Oper(IP140
sió de Llevant. - La temperatura máxima ha bu,
gistre al danzieili del senyor Joscp
A la resta de l'occident europeu tautbe el temes es
paft
interessada."
(le cred.lo.
ha reducid., a
de 20 gratis a °liana i la ininitna de 7 graus a I' eaForren', i anr5 resultat roenmolt insegur, observant-se pluges isolades í vents
OFIleleSCOLA
D
ENOINYERS
la ni it ad habiéndole() engañacerdä.
fregona.
pletomcnt
relate-antela forte, particularment a le; costes ando los que otra cosa les hayan CIAL A LA UNIVERSITAT NOVA
CATALA,"
glesee
EL
"CENTRE
Els noslres lectors estan asdicho. ni podía prescindiese de
DE L'ILAV.4N4.
la misma si se queda pagar en sabentat s sie la disposició I raeplazo Itreee a loe. numerosos Iladant l'Eeeola Oficial d'EngiPer festejar la diada de Sant Jordi,
acreedores de la Maiicomuni- t'yen( Induetrials de redifici de el "Centre Coral)" de l'Hilvana orgaqad, obligación pie no ha que- la Universitat Industrial de ta nitsil tina excursiö a Hershey.
rido eludir el aetual Consejo, 31aneemunitat.
A/UNTAMENT NOU
Dissabte passat es reuni l'aca pesar •le que la inmensa maA CastellO d'Enspúries 'atisbé tenen
yorta de los mientes, segura- tual Patronat de la Universitat
aeordn Ajwatartrent non.
mente. forman entre los ami- Industrial. Hom diu quel'Eseola
Tog a ele que l'integren pertanyen a
gos de aquellos ex - conseje- posar a disposietie de
d'Enginyers l'relitiei central de la U. 3/. I1'.
•
ros."
, Perque els nostres 'Kanes es Can BatIló. on. amb
LES PROXIMES DISTINfrican h. eerrec dels arguments experimental de les antignes
CIONS REIALS.
del seneor Sala, repreduiteon les escolles industria l' de la Manseves &n'eres martifestacionts comunitat, l'Oficial d'Enginyers
Retollem dc La Tribuna, d'ah& ves,
instellada.
t
estarä
perfectamen
als repòrters del Palan de !a
pre:
Generalit al. ineeridee al nnetee
"Continúa hablendose, ton motive
diari el dijous passal--ele con-. 1511111n11.11111011111111 del próximo viaje de los Soberanos
setter, de la Maneonmitilat tanespañoles a esta capital, de las mercetipa les contestaren neediee-i
des que °un-garete Nosotros nos hes
diVP/1111'11S
refereids
al
ment
mes n ,cupad., del asunto, y a lo dicho
pagament de 'cumples enderrepoderme añade-, como rumor recogido
elle ala extabliments Ihe
TEATRE LIR1C CATALA en centros políticos y mundanos. que
fieeneia:
•
La vinent temporada d'istiu tindri se había pensado conceder títulos no7 del matí
"La Casa de Cardal ha rebut
biliarios a un popular relees y drama3. VENTS SUPERIORS A BARCELONA. (Sondetges de eatrneadera Riere a lea
turres la preRESMA LES ULTIMES
la de Meter- lloc en un dels nostres
102.000
pessetes;
een, sno, tele, -neo, 3000. 4000.
y
a
un
famoso
escultor
y
autor
ktitt
el,
aletees:
turgo
NOVETATil DE LA TEM excellent
companiia
SW. WSW.
nitat 300.000, entre *rédito en- sen t ació d'una
ENE. E. SE. SS1V.
Direcció:
de un monumento dedicado a una elePOSADA
Moruna I corrents, 1 el que es rica catalana que patrocina l'emires%
16.
,
16,
3,
e,
4,
Velocitet
enmetres
ets
per
segon
:
personalidad
regionalista."
vada
de
projecte
e.
devia al Manicomi de Sant Bol Bosser-Guarro, amb
prodarreres
les
conèixer
LES
JORR
APREPARAN T
i &free etenirre de Benetiebncia donar a
duccions del Teatre Lirie Cata11.
lambe ha arate pagel."
DES REÍAIS.
en
cartera
diverses
L'empresa
té
la
Quant 'al m'Intimen( a mesan',
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Ileon di» que hs_Manconuntitas »ova
mea
amb
de
recosieseis
autora,
Cinto, la neta efleieba ce rete- abres
Horca d'observació: 7, ze, 18 horca
conaborard pracsicametu a la coman«.
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 761'o, 759'8, 7582. - Tennemetre sec: 18'2, 18'9, 132. del
del_Palar erial a Barcelona.
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Termòmetre humit: ts'o, - Humibt (centessimte de saturació): 6q, 64, 56. - Direcció
anstinerats
..Qoaset a Iijuntament,
vent: E., NE., NE. - Velocitat del vent en ;flirtee; per segun. e., ti, 8. - Estat del cel: quasi tal'et
dindstic s del (mal ade ben coorsods,
°LIS .MINERALS D'ALTA Q2ALITAT PER .A AUtape, quasi tapat. - Classe . de nevols: fracto-cemule, cirrus-etrats; strats-ciimule, alts-strats; alts'
Aranera momo peuetes • ofenden,
'nube ciimuls-nimbus.
de tO próxima estada dcl rei ellforts a
Na espina si terminl assenya lat 'ala professon de la flanoomunitat per retractar-le.
L'Escota Oficial d'Englnyere a
la Unlversit at nova
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fonalfet de *Mesita Agrades.

Temperatura extremes a rombra
»tima: 21'4. - - Mínima erran de terna: le'e. - Osci ció termométrica: e'e.
Temperatur a =hilo. Oree - Precipitació aiguosa, des de les 7 hores del dia a terior a les 7 hores
disude k data: 03 milinetres. - Recorregut del vent en igual temps: 141 quil' tres.
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erde'elo Yalealla. ,de Mota, el
madre Foneenet, clue ,digue
Melles l'amaba tierna pa+
trIotieme.I
:4 .4.e:.•ith,
lezl-anyr. El lamer Araade
canta la "Coupo santo".
Ocuparen un itoc d'honor a
la (aula els senyors Rasad i
Llorens i Macià, que foren ob.
jacte d'afectuosos auguris. }Mal
liegt diverses poesies.
I aixf van acabar les restes
d'enguany a Tolosa, que han
deisal al cor de lois els que les
han presenciades una foria eslit'
perance i una grang
sontrt e; „t ira .

.91

• • •

encara Murete
a l a Presnea, troncant el Coaton' dele alees anye, els discursos I les poesies dele Joco
Florale de Barcelona. Esperem
de poder-loe publicar dame.
No han esta%

EL kilt!'

1111tfill

LA JOVENTUT MAURINA HA PUBLICAT UN*
NOTA EN LA QUAL RATIFICA LA SEVA
SIO AL SEU CAP POLITIC. I DIU QUE NO - COL
LABORARA AMB CAP PARTIT NOU
El

general Primo de Rivera
.de tornada de . Bilbao •

Madrid. 5.-Eu arribar aquest 'maté'
et general Primo de Rivera a Madrid,
parte.et amb els general, del Directori i personalitats que acudiren' a retire'', es mostrava satisfet del resultar del seu viarge, dicnt que ha superal tot cl que podia esperar-se.
/Oral que vana admirar de tot el
que ha vist a la capital de Biscaia,
cl desenrotIlaineut i grandesa industrial de la qual es honra d'Espanya.
Digne que en passar per Miranda,
sorti a rebre'l el veinat amB les autodtatt tocata la música. la Marxa

Reial.

diada de
Sant Jördi, a Sarrià
La bella

Tal ctunk haviem vengut anunciant, ditimenge passal. va tetar

LA SENYORETA IRARIA ELVIRA GUASCR, REINA DE LA
FESTA

Tulosa ha acollit enguany

testa deis Joes Florals de Catalanya. La elässiea "1 e.sla de
les flurs", que encara al cap de
äis cents anys se celebra a la
capital del lilenguadoc, ha esta; seguida de la Ilustra traellanal cerimónia lileraria.
mi de l'Academia dels Jocs
fiarais de Toloe a invilant el
Ccnsisturi dels Jocs el. » Baroebna. fou escoltada amb
nrissima. El convit fou acceptat de seguida i a ningü no P,t3pava el sentit del fralernal
*rimen!. tan generóe en ice
actuals de repressid.
Els calalans han anal a ToKi i han estat rehuts etimii a
Aninans, amb un entusiasme
rerprenedor. Les festes de les
be ., Academice han estal una
//31: t iNti festa. Planaven daels poetes el noble. nWts
cara que la dolça figura Ileper/aria de Clemencia Isaura,
les colore d'una bandera immortal.
LES FESTES DEL

CENTENARI

Tolosa ha estat en testa des
del 30 d'abril. Horn ha celebrat
11.'D cante. illuininacions. ca-

Umeies, sessione ararldmiques
barnenalg,es al meelres OCtitans d'anees tcluies el sie:
e2titenari de la fundad() de l'Académia dele Jure Florale de
Tosa, pels set trobaeters. La
co ncurrencia ha culmina( ainb
(esta dele Joco elorale lulaselles. que van atènyer enguany
osa soiemnitat inusitada. Els
presidia el general Casleloau
e l senyor Henri Burdeaus
p onencia, el reglamentar) el.,-

gJ de Clerniencia Isaura. La sec''i timigud
a la magnifica
:sla deis Illustres, del Capuol e, plena d'una CODCUrrènvia
nombrosa e selectis.sima. un.

eült oberta la t'esta pel gon"r.)1
Castelnau i
l'elozt de Cle:Isitneia Isaura 1.)el sehyur Do y hnm nomena la conosq ue havia d'airar a cercar
lt,
,e
ba.dira .10
l.ra 14ra, de la Dorad,. Eo. tual en la cumissid el; represenlant s de bts ciSc
eadi•rn:e,;
traneeses, Acaeli-e rnia ii cl .10e,
Tolosa i socielats lileraries
ttoria g eres. El sentor
M.
lloca forniaea part. pel Consislei timador/f. Soguit' n
PonnE5
brrYsissi m P s personalilzite.
un a cerimimia d'un 1)1,11 efeele:
alrls balcons del Capitoli
assi sfini o a l'a el e s'ale,a\'', a guaitar el seguici
ates )1-lustres que precedits pPr
Se eCiö de cornetes i timba
enc aminaven. carrer de GaiiiI tta anima, eap a l'esathista do
ih heme , vora el Garona. A
la b orade, hons distribuí entre
co missirenats les flore que
ifl eslal exposadee a l'al
ts, it en el inagnilic Ofiei del
n'aKren pronunciats eloqüents
''eursIn . va cense d'u% i ;tu
Im be neides
les flora per un
!: n Y4r e anonge, frie" condui" es atril) tota pompa, en una
m.,narlr processó literària. a la
ala deis
on M. Arase
Praviej. secrelari. aca.
Al a de u p an . la seva memòria
,r'ftante nläri ts i molt aneedboa. I kit' segun boin liegt alfles de les poesies premiare TambA
la poelessa de Beatfe, Pb iladelpbe de Gerbe, ets
milleablee Strephen Liegeard i
la

•PeOsper Estieu, i el senyor
Ileraty Muchart acudiren a la
lesia amb Ilurs poemes. Va és.ser una magnifica sessió. Asseayalarem els poetes Ilenguaguaduciancs que (oren lloreJa l o en el concurs: Guillem Levetaude. pele seis e "Cante d'un
drd'a": Lluis Gouyer, per "Los
VII trobadors"; Lluis Fund,
"L'Elucidari ligorenc"; el
senyor Eyssavel, per. "Au beu
Soulen u dis Avi"; Mn. Juli Cubaynes. per -I...agnnia a l'orr
deis Oliviers"; Lluis Delhostal,
per Al. meus Helets": la seavara Juliana Seguret. per -La
fralaira blanca", i LIui Stehle.
per "La cansen de Jofre

EL POETA JOAN M. GUASCH, GUANYADOR DE LA FLOR
NATURAL
Els do S aecessits a la Flor
dos' grupa. seien els represenSón guanVais per Jaume Rus(anta del Consistori dele Jocs
Florals i de l'Academia de To. quellas :l'esa!), per les seves
puesies 'Balada de Corpus" i
lusa. Ri harta, ultra els senyors
"Duce gauss:ce%
Puig i Alfonso. J. M. Roca, Xavier Bonfill, Caces -Carbó, Ro°Me la Viola d'or i argent,
dergues. Cabot i Rovira, canon- premi de Fo, Pesmentat mos.eén Antoni Navarro, per la se.
ge Pataud, vacad general de
Perpinyä, i d'altres catalans, va eolleeelO - taracions". Resulnombroses personalitats literb- ta guanyador de l'accèssit el
ries i cientrfiques de Tulosa: eenyor Josep Maria Casas de
el senyor marques de Suffren, Muller pe! sim "Poema de Fra
secretar perfecte de l'Acade- Garí dainnat".
La Copa arliefica. - Premi de
mia dels Joes Florals; elc
prosa, ba estat adjudieat al se93-ore Anglade, comle ele BeCabut e 'Invita,
gouen i Praviel, manten.Idors nyor Joitquup
ole l'Orle() Català. per
dels Jocs; Paul Sabanee. el ca- presiden'
seva composraid Una nit al
va professor 1 académic, corres- desert", nbtetunt aecessíts
ponent de TInstitut d'Estudie
Llt: p Josep Honre
Catalans; senyors de Gas,
l'orremt. •
marqués de Palaminy, hará de
Del 1)1'0111i p oli - ata-tintad creat
lonlgailliard,
Desazards
nek tuattlenedi,r..._ en resulta
II. de Brousse. Tresserres,
glla liyador el e,,hogut rseripJents;
ma»lenednrs deis
lor .1/telie einal e l m m g,s .
se_
senyor, SarrIen, Lizo!). E:diem gros promi i . s onneeileix a un
PerltitSe. majorais
"
dol punta eni les Fages i
Ileury
;Je": sen3 . 0r
Chirlen?. •
mostro en gai sabor. a
El preini Faslemcnth
rail re la emicurrencia lei havia
Iza( al doctor nov..; n Itavedios.
l'alcalde do la emulat, el di.ic
liaban" el
pre111 "Cmteepr
c'saIie, el heim",) re Prinlberstal i er.:1111ilya ate llest any 1110SSti'll Ri111011e e ea lalans que havien
1)er.
a na I expressament de IlareeloFor,n llogides algunos dc les
na 1 'rolosa per presenciar la composicions pronimilos.
testa. Al Ion: i In l'est rada s'Irapnblid_ainb una gran
via ah • al el 11.01) ami, tot de ovació.
elides arnh la balieleflore i
senyi.e Itodergas Il p gris el
S'ober la testa anib
ra
tliseues de gräcies del setnyeer
ele ere, :1 s
mm el
El seetrelaRuiz i Porta. manlenedor. En ,t1
ri Mina 'oclu y a de les edite- sou parlardonl exaloa la poesta
nOt rirl i011a I i e:1s ami?
ent . I1S. Sell los segilen 1 S. entec
i
llayno qn, iineivon ml Ilifs:sellii
alle,: Aeadeinee ele Ilongs Mei
la
Pro
y
onea asida Cal:diluya.
ntes.
d'Advoe-als. Alaneu
COrrospoil l die:vais el se_
Itareelones, Atines ele la ¡'aree

L'APAT 1)EI, GAf SABER
. Al vast 1 histörie "Re feelori
dele Jaeubille" tingue 110r. a
les sel de la larda de (Resalele. el Banquct lelo Joc-s llenguatiodans. A la fi del Sopar,
ele senyors Illa rquits de Suf tren,
Francesa Tresserres, Henry
Hordeaux, Oteorge Let • O1/1 le
(presldent the la -SoeiMd des
Gens de I,Attres),
Franeesco
Cimmino. per les Acarlemies etran:z...res: J. 31. Roa. del ConJürs Flora i s. a u i
sie ) ori
calala; l•alealde
ho ha fet
de Tohtsa. eenvor Paim Venga _ i
el reektr de P.Aeadi• rnia. en repro,entaeWn del ministeri dins1 riteei0 pública de Franca. van
brindar amb eluqüencia, no cal
i fortn aplaudds extraordinal-lamen'.

I.T.SSEZA'r
d'Asszat i de Clenoturialeaura, iittut 11.e, desA L'HOTEL
A Hotel

del banque?. una ospindicta re2cpciet. Me nobles ealuns de Ello: el. resi nMicia de
...,e)eld
savantee" de Tulosa. tan apIogae . s'ne tote

alors
la etulal:• bellessemos
danies. sed . retot. Al pati. teol a
t a 1,t I lo ni da
it eel ele
.1 lees,
clic"
lucres

ett 1 • 11rael. la Limosa "Chorale
Doodal i te Severae" interprela
irr

. .

ialkie.IIS popll

e: 1): eri

.

.11;1111 -

I

ocaltanes.

je la tl• • sto ll

r,

Qutil

tt: - Can: :lo

d'aillOr
la Seliyeri .. .
1 lainhh.
la pälria eaialana!
quina cenoelir 1raspuava de les
Inelfalies tle "Jan:3 d'A une".
ra Denla . 101 ea p
P o n! " 1 " tl a r'-'.11 l'Ida de Prat etn-

rran o ver rentue:astue
de n nicsi re Foull . e,iffit. per

ea"! Cal

romprendre el » iniraele
"Co c al r1,;,-9131
v.:, una
poriard, llar de eatalanisme,

ml

"

ml

im, Coulre Atilonoini,la do 1/o01'1 re', (1.11:11), Orleti
pon:len;
- e« t.:
tiradera . .

,p(102.itel,„rtis51757.77
Cmii sigui que Paleo ,le

iJi

1, errat. P. Ant.en/ Merla Mare.'1.

presiden' del Jurel ,

el

ral de

EH;

vIcar, gene-

Perptilya. reverend

Ji -rus'., prest•
1,1e4olx
de o tal. admirablv poeze lehtraria, de la
dosprO.s el enlairar
t:randesa leterarla de Ca-

amb

saluda el noble germa
una mirra n -ola cor ti t a', ten

po: la ,e1;/ prosp,21•11.1:.

El seCr t. lari del Jural. AAvier Buol.i1 "Jordi Canala",
1.1 Memoria de CEMSUel ud.
lone do 'd..; eomposlcions l'anules aques1 ;my.

El s e ll

•

fine 1.1 i U

•11. 31. linea Iletteig
port s/a t1: . sil lulattili

del, porto, Angel
F.
Mutilen m J. Fi-anquesa, que bou

inuli

on

l'amor a Calalunya brolla en
pares cançons tIme joia i dc rem-

bat.

ELS JOCS FLORALS DE
BARCELONA
A la malciaa Sala deis
tres on se erMbrarett dtssable
els Joes del Centenari, van a eMe 'loe almas d'ante els Jocs
Florals de Barc. eltina. Era la
testa culminan!. Cal dir, preei5anien1 perquè potser ha es'
tat la nota més Significativa,
la simpalia la curtosital amb
quis era esperada a Tobasa
postra fea fiteraria. A leb
duma de -la larda, la sala' dele
ItInatzee. soIemne i' policroma,.
aleen, de goM a goal. A dretia i'diberra de Peeleada, en

hl phra (loe reist m el
110/11 InI g11:1115adOe de la rieir
Natural. Pretni d'Amor t . Cortecta. resulla
nomgot
mestre en Cite Saber .1..an ll a na Gini s ch, guanyadur del prense per ia seva eüllerci(i de cine
poemes "La U p e verm p lla". El
poeta passa a (drenar la Flor
3 la 'Irnos per 41 (le,(i400dtt, 1.t
e'-va graciosa i dislingida filla
Malla. E l vira. Orgaintaiti el seguid per anar e pres » fluir l'Ofrena. etlIti al Pap de por, sorlint ele la saln Martin la
bellIssinia Reina de la Festa,
vestida
tdane , iltfint una
magriffica mantellina eatalaaa
d r! pool, blanca. Oil brae del
marques da Sultren. prenent
betel! t al trua per a ella destipa,. en znig d'una aorolloea
ovació.

Ityder
11e n lil

011
la

tiCiS

.

mml e I sige
(lee
10
la
ea 1 a lanit
Fsmmml Metal
:qt la paraida
el ,Inantenedoe tolmo .Puig
Alfonso. dg 1 1):11/1
l'II, ¡VOS gräl'.‘i.141;•1111a
l'i.'S
Joes FI._
Fl"i'din. 11

J1101111111

i al s e a

araban' la r..,_

l,t .1111? ail,i11:aritt lts a la He In:1.

eof1111111:1Citl es fOrtiati 1111
st .g loet quo :trompa nya la He:na a 11101 el :l'Ase...tal
pos 11 a el sea litio tle flor s ;Os
pene tle
I ia
edoinenela
d'Isaurla. e desaires un ;inri.
plaça eumeteiniirali_
am .iels podes n'oil, per la PaiLIS:1111 la

r.a.
latitani Ii lesla. 1;1

"Coral

...tnlf.1

LiS ci f ilififf-ieriiiti•f. El -Can:
la Eettyt . 1 ;I" Ion o i,, atila 1 1) n .1.
ble
la Inunden! ;eral) a o
no ne :l i la /II:1 >01 e m ‚

.

110,e1111 11l

la

5

_

•.

etit ttsla -ene 1 11 l 'S 1111. Val ree t e174,1). br nole
lt,tt leel es.
ee112111(11:,1 1 /t'a
El. SOPAR DELS -.10CS
Al respre , al Gran tioiei..i•a_
talan, m otteilans Van reunir-se
el tradotional hpal
segneis la nolra frni• I na testa.
La Reina deis -fetos Florals.
Iteutiti per Ca l alunya i per

l'oda Sarria la celebrad() de la
diada San?. 'Jordi, que els
devols •Iel Saril Patrei- de Catalunya, (Fati:testa barreada, honoren rada ah y dial, magnificencia exemplar.
Al inati, a dos girarlo d'onzet,
al Ilehlet 3lonestir de Pedrallute.
d'histitria e al a lanissmia. l negad
Itue un °l 'el suleninissitu, al
anal eaneoutegue una multitud
de devol - s, hile eulament sarnanenes, bellbt; Pm ecoderds, da tots
els indrels (le la riutal. '
Ja n'oh abano de cumenear
era impossible d'encabir-se dins
el . te i,t ple. illuminat profusa-

ment.
Dantunt l'altar major fou cul locada una bella reproducció,
en marbre blanc, del fam(is Sant
Jordi, del Donatello.
Seien al presbiteri, en representació de diversos agrupa-

mente sarrianencs, els senyors
Romani, Guarro, Frederic Amat,
Lloret i Foix, attornpanyamt-Ins,
entre altres, els senyors J. MVidal, Joan de Lasarle, Josep
ltecasens, Alfons Serraba-tia,
Puigdonienec,
La massa coral Je l'Orfeb
Sarrianenc. • amb lees seves tres
seccibris, canta, dirigida pel
mestre °Mole, la missa "Fons
Bonilatis".
El Pare Joaquim de Port de
la Selva, caputxi, exalçla . les
ghlrists del Sant, i, amb paraules clocifients i profundament
emocionante, posa les sayos
a esemple a seguir.
A l'oí ert ori tingué lion la
honeilieriil die les roses. En dues

virluts corft

amples paneres, centenars ele
rases vermelles. simbidirme:s.

11 P11 de l'al t ar
forro Im g a(IdA
Irr a Ibir Monte-Mea-ti."). Desnres,
1111 esto! 1115itliSSitel ele joveS
ter- no el reparliment.
en rn
Cap da , ./a. ean n'Un no
sens, • 1 ,11 por 5 motnents el templo o s reinvertí en un vergor

Foro,' eeparlides larnIffl als

fide!: mit a n1 pos a l male 1111a 1101a ljlee ropro.1 1 /co l O del Sant. Patró
do Cal alunva
A la toot Ola do l'oriol. la
piongui,
Plaen dol
asoeole
Fideo ols fidels quo onnoorrounor, , n loiopi.- 1 10, , • 1•111011ar3
(lila' ils f .. 11 1))1) / ( 1 n S i blO IV/Mirarnir. n :9, 10:1(11 in10 1 r nula per :lidio/. enilors do
poi 01111.31 . os, earrol

ce

lo:.

al I.1 Placa d'Ele Gaspar
Ferrer,. (lo
on.
s,-.1 /tal ett 1 .' 5 ent
tul ere
frp3ques,
itillos
de p
s:adoll:1411, d'in) la t rf/11Y1 embriagador. es hallaren. inlernitelades
per 1,1 Principal ele Perelada.
1111;ll de les formoses sardan m'm' ompo s tes d'En Pon VenItirn rtnea.,Encara FEshart de
Dansaires haIti imites sarelanes

populars. '
Si eninenléssiin noms. ene
raid /d a omPlir aquesles columy es Mute els de la majoria
frien (P os Imeetelonines, de distin_
ieff 1 p uf e arinestes
el s d . 1111U e divo' al s Corle i
o la Mattetinitinitaf. artin•tt regi-

(represe:11,ml, per eerl. del Duo

d'Orleani), :1 Ilnaltnant, des-

Manifestacions

de general Primo de Rivera
Madrid, 5.-En Primo de Rivera
ha saludat cls periodistes i els lea
dit, parlant del set' vialge a Bilbao,
que potser dentä. es pealia facilitar
alguna referencia fla elit que a Es>tuya no In ha cdp ma partir que
el del Dirtrtor, per la voluntat del
ugetx 1 cLIC (lemaPable.
Mi que cmito n -e ha a fegit-: tot
labre te ha ter.•:; d lahistütia. Espanya ‚lonas tol pati i tratiquillitat.

Els maurins no volen col.laborar en cap nou partit i ratifiquen Ilur adhesió al seu
. cap politic
Madrid, 5. - La Joventut Maurista,
en la seva anunciada reunió, acordà
fer pública la seva actitud concretas
da en la segiient nota:
"Els elements i representacions
ristes que són a Madrid, davant les
presents circumsrticies pe litigues, CreUtll
del seu dcure sounetre al judiei del
públec les següent doclaracions:
Primer: El maurnme. ratifica un
cop Inés la seva inquebrantable ie eu
les doctrines i procediments de Iseu
insigne cap; se sent cirgullös de la
seva executäria i no trolta mutiu per
rectificar el seo cr,do en tot el que
ha passat dcl sticrubre cuca. sinó. pel
contrari, per enfurtir la suya
ta i la seva adhesió
lillustre patrinont.
ci, al qual den el
Segon.-- 1.1 Mal/1
‘ru semeje amb ;atisfacció tot el que siglidie/ni la proclamaciG d'ideal; que
conslituissin cl b y lVei de la
propaganda i lossia seniles pels
afiliats
ronsterirat que pregona
el resultat
e cecees investigaCtous
de conducta:, pert3 no pot collaborra
partas que
amb organilzations
adhur esment alta) la invocatiú ele galt de les ceses doctrines, al prele de renunciar a Ilurs
lítols. sigicilicaicid i disciplina, car
aixie equivaldria a renegar d'una le,
d'una Ilirtor a i atta personalilat que
l'enorguelleix i que en hat Cas vol
proclamar:
Tacer.-Ialgrat abad, cl maurisseva conducme pum:ve/m:1 Chi
ta de icspecte" al poder constituit
i de curosa abstenciO ile tot el que
paga riebaixar el prestigi de l'autoritat i els ressors de govern posats
al servei del; interessus públic
st-u

Mime

‚tat

im

El Consell del Directori
Madrid. 3.-Aquest mati ha estat
reunit el Directori. La delleraci4
ÍCIU

molt breu, lit/Mane-se cl general

-Ahir-digué-vai gllegir als pee
cessats el capital de 'anegues, i opas
que la prosea es tan atuidura i la pena
que s'imposa es mult dura, els produi
una gran impressió,
el partir va avançant, els jugadors del
--Estan realment abatuts els pro-s
ccssats?
-Si que ho catan. Piqueras coy
vcrsava amb un somris hipticrita, Cpell

ja_ariadeasauwrietzt.
ls
pa

les comunicado=
als processats?
-Seis ha autoritzat 4 acord amb la
reial ordre publicada, és a dir, que
poden comunicar als iamiliars fins
quart grau.
-Sap amb qui han comunicat els
processats?
-Ne ho sé. M'han dit que tibie
alud e la pres4 cl pare de Navarrete,
pub que cl fin atea gat a COIIIIIII i•
ea tela. Tallth la alta cl gema de
Doled:1y, perö igatutt si comunicareis.

LES

COMUNICAEIONS
DELS PROCESSITS

El director de la presó Model

dit (Ale shavia reunit la Junta dista-

ahilada a la galeria tercera cc estala
els processats, per resoldre sobre les
annunieacious amb aquests: els ente
respon la comunicació als presos 4.
mares i diveudres, pea com . que pele
inetatnent esiava asseloyalat per a demä el Consell de Guerra, s'ha acordad
que el -a preSOS podricn comunicar
aquesta tarda. A la presú de dones
ets processats tingueren comunicad&
VISITES ALS EMPRESONATS
Durant el dia d'avui tots els precussats, llevar de Mine Atienza, han
:chut visites. Les entrevistes han
estar n'oh entocionants. Navarrete
lea relata d set, gema: D onde', ele
seus gertnans; AntOnia Sinehez, les
seres germaties; la bugadera, ei3
setas fills; Honore Sänehez, els seus
gerntaits i el seu
ELS GERMANS DE DONDAY
Eis germans de Donday, en sortir de visitar aquest, han dit als pesco Donday és mime 1/0// 110i, molt
riodi:aes, triolt adaparats, que Jotelligent i estudihs, que no es invertit, de gratis aptituds per al noball. Alzó si, un inadaptable dels
mes grasos i sobre tut un abúlic.
Navarrete i lionori se li endugueren la eoluntat. Si ell no vivia amb
gaire gust amb la seva familia
pel set' carieter inadaptable.
La familia d'Honori Sinchez
els amics. Una germana atribueix la
també delen que qui Fha perdut
seta perthei.5 .1 Navarrete.

ELS DISPESERS DE LA PEN.
510 D'HONORI SANCHEZ
Els gerenans d'Honor; leso dit que
el negoci de la Pensiä InternacM-

nals lea íracassat completament.. Els
dispesers lian tnarxat tots i noma
hau euntinuat a la casa els mis
vas, el que el coneixien be.
ENTREVISTA

El

cornandant Aureli Mati/la, de-

Dels documents dels senyors
Melouiades Alvarez i comte
de Romanones

Durant la lectura de arrea ala
processats aquests van permaniixer
impossibles. i només en determinats
momee/es algun va donar mostees
d 'estar abalut.
lionoti Sänehez, devptés, en canvi,
gura anorreat.

Madrid. 5.-EI cap del Gabinet
Censura. senyor Rico. ha dit als periodistes que En Primo de Rivera
be moll satieiet de Bilbao i que
ei ignerata si aquesta tarda se ce:
lebraria reunid del Directori i que,
per Int. no podia dir res de si es
concedirla o no l'autoritzacid per celebrar els actes politice que intenlaven els senyors Alvarez i Romanones.

El doble assassinat i robatori
de l'exprés d'Andalusia

raripr n tzo lee

but da periodistes a la Canta:tia Ge-

t-e surn

MILITAR SENYOR MORENO
Quan els periodltes han anat aqacit
mati a la Capitania General han oler
versal un momeen amb el ' hoge militar, scnyor Moreno, que cin gle te 11
Casia
hi
usa. pel crim de lapas
d'Anda-4

¡cecee de Navarrete. abs entrevistas
amb el pare i el germi del processal. Horn diu que l'entrevista ha camal uolorosamtne emocionant.

PAS
enivoit 4
la ' il:1 al
stiweiA,
Amf,ff la rwalerfen
annetis rffilPix Ir a la Negada

Lee

non), helei Irr,b1nS do

D ECLARACIONS DEL JUTGE

Primo de Rivera a donar compte del
seu viatue a Bilbao.
Der. :31.es (le la renni.3, el prceident
ha despatxat amb els sots-secretaris
FM.Inces i Volviera i ha tcbut ahel e a',-'

MANIFESTACIONS DEL SENYOR RODAS :: EL CONSELL
IlE VI.ERR..1 5'.1.10RNA
,Madrid l; - 1 mii gdna el eeinandunt suitzr lierartati: Roes ha re-

das.,

ari;Inrehfic i p ormiar em, ratesles sarrianenaues, i parlieularment aquesla
anval..rnanlin g ueiren les
ballades de se...dance
dues
que ,
räer,., da la "tatet; es'filosa.
menlarta ting ueren !lo , . larda
Brindaten I;tiiihd tít pootsa
i nit. it he Piara . d'En Pral de
PlimlanielpIte' eta' C,.ialea, el se_
00e0a
-la Riba. .
nvor Pui .0
Antonio- Perbaee. el sitial in.
Coa m detall et:ride eal•esmengin, un aest illitratiles rorateta
lar la substatudai dei s ramelis
frarlandes, que una nlala
1l 1nnlealrilP9909q14
1111.1
biEud baria 'eatab!erl fins ar t
que havien d'éseer de !lustrina
JA. , „
el p aro esarzade de
e:treintena i absurda. per //lag;
hiontgailliatd, el senvor Tres- nIfiquea roses . naturnie.
sen"', vl-marquita eta Suffren

En Primo de Rivera els expressä
el sal agraiment..
•

vuit del (atad. Ah periodista efs ha
cstat autoritzatla l'entrada a La 5res6
i poder assistir al Consell de guerra.

e

IM PASS I BILITAT
DELS PROCESSATS

ORS. ESTAVA EN COMBI.NAC10 1N713 ELS ASSASSINS
ONO'

' La Correspondencia de Espahal
diu que encara hi ha el doble de ai
Ors estava complicat en el robatod
o no. Creu que. segons el sumad, estaca en combinaciO; enes els detalla,
altrament, semblen con fi rmar-ha).

Una brillant operació
al Marroc
Madrid, .5.-E1 comunicar 'Chad
de guerra dable diu el següent:
"Zona Orientak Operació ahir
Sclitnesaud constituí un hit, condemant-se un deis ferits agafats Ea
Kaid iniporlant Deoluiixecs. L'armamera tires c»einic lean estat dura ea.
rabine.e, set fusells Mauser. resta Re.
mington. Els titils consistiren el
gran 'nombre de palea i picota, i

neral.
-Abur a les set de ',a larda-ha tld
-acabaren les diligencies de; summi,
i la cauhi ha quedat aqueo? mar) 2
disposicid dels defensors; aquests. pea. s han presentat a Capitana Getambé quivlurea to abendinfda•
neral amb l'objecte de soHicitar una
prerisareh lialsrea letii Per .aieilleris
pròrroga per poder estudiar mis a lene
i aviene. Sniimesaud queda' &red>
la causa a rendir et mi:chi/un, d.a:zii• ment proveids. Aviació ha Medie
tat per als processats. .EI capia gereconeiatententa
real na eslava dispeaat a zencedir-ho,
Zona Occidental: Seis» mete
, d.*
pea salacot- les rsons d'humanitat
vujades.. pels defensor, accedí a
Col.feal t'Admita,
demanda, acordant concedir un termi•
di Madrid -4.
Els . orgarillzado. rS ti' aquest -a ni de vint-i-quatre horas improrrogaCoarell,el
diada sarrignente merelitan,„ un 1. idea Pa,*
findri Ilee diantres, die y, a lee .5PAkeabdi rinfitia de -Juri
apIaisiliment efusiü.

higa »amada
edderotiate, per tal
Iloot tes bases remitido.;

e'lidoileacid

oboes per a la
contribu" «AMI 441 sistema

- 31 oenyor Gaacon 1 Marta,
.-adearregat de la pontnoia, pel
Collegi, en unid del senyor Gi.
aldea Madrid, féu un (ten del
. reumatismo del non sistema.
Es planyé de Pespectacle que
sol donar-es en les Juntes d'apremiats, i es deotarä partidari
de la desaparició del regim actual.
Creu que els collegiats *l'han
do proveir de patenta tal com
fan els metges, contribuint a
mes a mes, amb els segells que

hauran d'acompanyar-Se amb
cada escrit o d'unir-se a cada
actuac i ó .
Assenyalà com a convenient
que els lletrats en estrendre el
rebut, consignin la classe de
patent que paguin.
Els altres oradora coincidi
ren gairebé en tolt amb el senyor Gascon.
Foren nomenades comissions
per formular els projectes.

Més manifestacions
del general Primo de Rivera
Madrid, 5.-11 president del
Direetori ha fet les següents
manifestacions als periodistes:
—Alguns tamice em digueren,
en emprendre el viatge a Bilbao, que a un cerele polftic d'aquesta cort es feren determinados manifestacions sobre el
breu termini de vida que restava al Directori. I àdhuc es
feren aposta relatives a la subetitució, dient-se que un personatge petate seria l'encarregat.
Creo que les fantasies estan
al seu lloc en els moments de
descomposició, però en moments com l'actual només sen
ridfcules. No arribar fins al
capdavall seria un mal, perque
fóra el mateen que no haver fet
res. El Govern no s'avé a des.
aparèixer ni donarà gust als
murmuradors m'ultra tingui les
dues confiances d'una manera
plena i total. Malgrat el que ha
fet el Directori amb set mesos,
encara no hal recorregut la tercera part del seu carne Fins no
haver tingut el menor radicalisme: des d'avui el tindrem
els decrets serán avançats
per de prompte, renovadora.
Em vaig equivocar, i ho con
el creuee que era una-feso,
tasca de pas l'empresa en organitzar el Directori. Aquest
any ha estat útd i fecund. Mentre no ene puguin sueceir bornee distints dels que trobàrem
el 13 de setembre, eontinuarem al poder, sense cap mena
de presea.
A Segovia, Valladolid, Bilbao,
Orense, Barcelona i... per que enumeracions? per tot on havem visitat he vist que la part Inés sana i
prestigiosa del veinat s'unia en nexe
espiritual lloable i salvador a la tasca que desenrotlla el Directori,
ens anima a seguir, car resten
per resoldre mulera d'assumptes, malgrat no tenir amagada cap intenció
en les nostres tasques. Això,. en l'administració de justicia sanejada
depurada ja, cal anar a l'abaratament pels ciutadans. Amb respecte
al personal, és necessari Unir en
compte que els jutges, els magia.
trata estar molt mal retribuits i estan retribuits excessivament els secretaris, procuradors notaris, etcétera, etcètera. La revisió mes potent de les carreteres ot just comença ara, de totes maceres, esperem que les carreteres d'Espanya
siguin les minora d'Europa, amb el
fi de fomentar el turisme i tumbé
que els nostres visitants viatgin com
per damunt d'una pista. Per aconseguir-ho no repararem en znitjans
j si calgués aniríem a la modificació de les llantes dels camions i a
prohibir la circulació de carros de
cines rodee..
En el problema del Marroc aviat
començarem a actuar amb Imperan ça d'arribar a una solució con-vetiene Per de prompte, l'època difícil d'aprofitament ha passat. Fantástiq uet) foren i fantästiques són les
mojone de contratemps de les nostres tropes. Es tan disbaratat tot
aisó cono el del centenar de baixes que setmanalment ens causa
Abd etl-Krine segons les manifeata.
cions dun corresponsal antes; se-

• e;t•

e,

En Miguel
RA ERT

geaestIu. koa "ab leo

Reptara de les re-

lacions comerc als
amh klemanya Les
importacions alemanyes proilfdes
Parte 3. — Telegrafien de Berlin
a r Echo de Paria que com a censeqüencia de l'incident diplornätic germano-behrevista, han quedas rorapudes
a mes a mis totes les relaciona comereials entre ambdós paisos.
sionalment han estat prohibides les
importacions de produces aletean» a

Rússia.—Havas.
L'AMBAIXADOR SOVIETIC A
BERLIN CAMI DE MOSCOU
Berlín, 5- — L'Agencia telerifica

russa pnblica la informació següent:
L'ambaixador soviètic a -Berlin, seayer Krestinski, ha sortit a les sis de
/a tarda en direceió a Mosco» —Hayas.
EL DELEGAT RUS NO TORNARA A BERLIN FINS QUE ALEMANTA HAGI PRESENTAT
EXCUSES FORMALS.
París, 5. — Es diu que el cap de la
Delegació soviética a Berlin, senyor
Kistinski, nomas tornarà aeBerlin
cop Alemanya hagi presentas excuses
forrnals a Rússia per l'incident de dissabte m'asee—Ilesas.
L'AMBAIXADA SOVIETICA ENVIA UNA NOTA DE PROTESe
TA AL GOVERN ALEMANY.
Berlin, 5. — L'Ambaixada soviética
ha dirigit al Govern alemany una nota
protestant contra els incidents que es
desenrotllaren el sis 3 del corrent al
local de la Missió comercial nasa.
El decument acaba dient que l'AM.haixada soviética a Berlin es reserva
el dret treure les consenüencies que
reporti ritaident, d'acord amb el seu
Goteen—Hayas.
LA CONTESTA DE STRESEMANN A LA NOTA DE L'AM-

L'afer del Bailo de Castela

BAIXADOR SOVIETIC

EMBARGAMENT AL CO3ITE
DE MORAL DE CALATRAVA
Madrid, 5. — S'ha celebrat
l'acte d'embergar llurs betas al
comte de Moral de Calatrava,
qua) ela tenia a nom de la seva
esposa, per la gual cosa no se
li ha .pogut embargar res que
correspongués al procés.

Berilo, 5.—El senyor Stresemann,
contsstant a la nota de ratnbairador
sovietie, diu que les noticies de les
autoritats alemanyes difereixen enterament de la versió per earnbaixador soviet:c.—Havas.
21 CONDEMNATS A MORT A
SIBERIA
Londres, 5.—Comuniquen de M0.1con a l'Agència Reuter que a Blagovechschensk (Siberia) han estat condena-u:des a la pena de mort 21 persones, acusades rrhaver pres part en
una rebellió.—Havas.
SUECIA APROVA EL NOU
ACORD COMERCIAL AMB

Detenció d'una colla
d'assaIadors de trens
Sevilla, 5 —A Lorca del Rio
estat delin g uada una banda

d'assatiadors de trens.
I a formen nou homes onze
dones.

RUSSIA
Estocolm, 5.—La Dieta sueca ha
aprovat el nou acord comercial amb

El Diuctcri, en el Cansa,
s'ha ocupat d.9 coses

els Sovits.—Havas.
LA CONFERENCIO. ANGLO-

trascendentals

RUSSA

Madrid, 5. — En sortir de
la Presidencia, els periodistes
han demanat al general Primo
de Rieera si el Dlrectori s'havia ocupat de l'indult del se-

nyor Unarouno.
d'això, no de les sollieituds dais polftics — ha dit— ;
tris ocupats de coses mes intereesants.

Aquesta tarda el Director'
ha celebrat Consell
Madrid, 5. — Fina a les vuit
de ría nit lía ducal el Consell
del Directori, assistint-iii el
sots-secretari de Guerr a per
donar compte de diversos afees
de tràmit.
El president ha donat compre de les irnpressions del 9111
vialge a lillbao i despees ‚'ha
parlat de la próxima visita dele
reis
MI•MIMMIIIMMIMIn111.1.1R
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Sollablin hduz

EN Lt PAU DEL SENTOR

Carme Giménez, filie María, Miguel, Teresa, Carme 1 Rufina, i familia
tota, preguen a llurs mies una omití per
la say a änima.
Ihatevamoot Uidrì Dar avul, &marta, a lea Quatre

Capetsina, 8, garra

1

I

.01•MMIOMMANMAIIKMeiteeL,Ä.

edeVit esposa

de la tarda.,

DE ROMA

nostre sacrifici.

( A. C. S.)

I.

fu

dieriament di len. El Gayera me.
Mera agiten punt m'ende' 1 oto Im
j
deixare fina a resoldrebo.
Ea materia tdbutärta bi ha molt
per lar. Per ara manea un datan a
de senzillesa i claretes. Els espanyols
ea troben apretaba per la manera
C.0111 es fan les <reaccione Ele funcionaria pública s'han d'orgadtzer
i ¡ha d'anar a la jornada de ata hocesTambé ola d'organitur l'exercit i
la marina. Abel confiem mes en la
seguretat del país sobre la seva cultura, elevació de la vida i %brea iler
tions. La tranquillitat de rintcrior
esti ficihnent assegurada a mh el compliment estricte de la lid, la räpida
actuada dels tribunals de justicia i en
la incomparable guärdia civil que de
dia en dia i de moment en moment est à
mes capacitada. La guärdia civil, unida als "somatenee", que cumpla amis
més de 250,000 afiliats, i cl co. de
seguretat i vigiancia, mantindrà l'ordre i la tranquillitat a tot el territon
Jo 34 que hi ha molts honras descontents, moltes persones difícils d'adamar - m a aquest ambent de deure i
austeritat, acostumats a tota mena de
eoaecions als governants, amb no sé
quina mena de titois de llibertat i dret,
pera se tumbé que el milions de mares,
germanes i esposete que surten al sastre pas aclamant-nos.
Seria insentat i una traici6 deixarhe a mitges i per respecte immerescut
als aclamadors d'aquell que mai no
feren res de b6 i no signifiquen res
per a la nació, i lo asseguro que les
2011W que encara queden de caciquisme
i influencia desapareixeran molt aviat.
Parlo així peque es arribat el moment de manifestar-ha clarament per
evitar confusions i perque el país qun!
estä amb nesaltres en intima unió, i
pcl qual vivim. sàpiga on artera i corn
anem.
M'he ficat moit de ferro a la
Sang durant el viatge a Biscaia i ¡inc el vigor necessari
per arribar al cap das-all. De
les meces impressions en dedueixo que la voluntat del país
està amb mi, i cal correspon drei amb el costee esforc i el

'

Londres, 5.—Segons les noticies rebudes per l'Aüncia Reuter, la Conferencia anglo-russa continua desearotllant apaciblement la seva tasca.
La Conferencia no ha acordat encara els punts realment importants ni
tampoc ha estat examinada cap qüeslió de principi.—Havas.
n•n••n•nn

DE l'ENC(ONS
Han estat detinguts Manuel Peiró,
Venanci Soles Evarist Leonardo i
eireuel Espanycl, els quals esteren
reclamats per diversos jutjats.
— Al carrer de l'Are del Teatre
fou definan:da Assuriseció Ganzälez.
aVliadd tsser un dels autors del
robatori cornea fa algunos dies al carrer dcl Comte del Asalto.
— Una parella de guàrdies de Seguretat va veure pastar pel carrer
de la Mesada un carro en el qual
anaven dos !tomes i una (1,na, els m'ah
se'ls feren sospitosos en 5-cure qtle entrasen a una barraca. Std presm'aren els gardies, miraren el enrro i
trobaren quatre peces de teixits de
cesó i 40 dotzenes de mocadors, deis
quals gimercs, el carreter, Josep Maldonado Martínez, no va saber donar
ra6 do la procedencia.
En vista el Majdurojo bou
¿--tingut i els altres dos . es fcren escdpols per una p .rt:a de la part de
darrera de la barraca.
— A instàncies d'un vel, un gttärdia urbá va detenir al carrer de Viladomat a Abelon Gabria Mahamet i
a Bert Amar, argelins. Conduits a la
delegació, foren reconeguts cona a tinradms d'orfe'.
— L'amCdar de la guárdia urba
na dei disuiete sera-o, cci pa! se pel
carrer de Taina.-it, observa que la porta de ferro ondulat d'una botina de
palla, gratos I farratge, eslava un xic
aleada. Sospitant que es cometía un
robatora amb dos guärdies i alguns
serenos soltaren la casa per evitar
que fugissin els Padres. En van venre un que mi.-ava per una fincstra
enreixada i encarant - li les pistoles rintintaren peratie es rendís.
L'esmentat auxiliar, el sereno del*
barri i el vigilan entraren al magatzem 1 en registrar-lo trobaren a NI.
tenor Ruiz Alegría (a) "Argentino",
quinzenaire, que ho havia remenat tot
i ‚'havia apoderat d g 28 pasase en
plata i 2'50 en calderilla,
Foil Porta l e Is dsleftsció, on s re.
tenegtatreu Irehres regad«.

LES REPA 1ACIONS

I

HIPEN DOWTAIIIC

parbeaut,

alpe,

escritor' i saber& del emr«
Jebett, en fundar els
gadors en concursos «estudia
des i arte ea N neutra temer
quite, el destina( al colarte de
tbria de CalAmya, es dedicas sie
011 »orar
RO
la bona reeordaeeä del
senyor Patzot i Ferrer. Din oe,
_
cursos d'Héstória el fimdador ets
,
sä sota el patrceatgi de l'Aeig4
LES CONVERSES DE LON DRES :: ELS MITJANS n i • nnnea on me
de Beses Llena, que ha vingut,
111U-'
"
I
111
UU
°
P
ul
COMment anunciar:teles per anal« IN%
COERCITIUS PER OBLIG A R ALEMANYA A
deis elements estudiosos de la eceel
PUR L'INFORME DA WE 3 :: LES DIVERSES
Unta.
TESIS :: UN ARGUMI :NT DE THEUNIS
Dele eme:nata Concurso., el itt,
CC, corresponent a 1922'24 COMptara,
Parle, 5. — Telegrafien de ultra els ataca premia, d'un d'oree.
AP A UNA CONFERENCIA Londres al *Sitie que, oou- ei de dues mil pesases, adjudiese,
Londres. 4,—Ea dita que en les
INTERALIADA
converse' englo-belguee respecte de
pant-se dels- rumoro .exagerats al bon judici del jurat, al m:Iter
ES TESIS DELS CAPS DELS
l'informe del Comité Domes, ideeque han circulat aquesta dista ball sobre el tema: "La dona st
GOVERNS
donald ha 'ostia'« en un principi
relatius a la qüestió irlandesa, menta general de Catalunya; ettie
,)ministre
i„i„,.
converses
can5.—Les
Londres,
la test angina dient que fa COOVen"
Colbnies Mr' biogräfic d'une dona ha influencia d,
• .. °' ""°"`
a Colmen belga i el ministre. de Thomas
ele rhenana ja ens els untjans mva declarar ahir en un la qual Av* patentitzat ea
president
la
idee
a
Chequera
entre
el
ermada per garantitzar
1 Hymens 1 el discurre pronunciat él Derbys- Mitjarla a Catalunya".
Exterior lleulle,
tat de
de lea tropes d'ocupad& atenta
bine, que no hl havia cap DIOEL Jaral quablicador, formai ;„I
rimer inglés efacdonald, han ser- tau per pronunciar la paraula
que els ministres belguea reclamalomear Francesc Carreras i Candi, per
ven una ratificació i alunes precit sobre tot per preparar l'entrel'Academia de Bones Lletres de Le
•
"Ps erra" '
'alta que celebraran Macdoneld i
siena respecte ele poders de la dita
n fegt que no es tractava cebona; el renyor Ferran Valls j Ta.
aneare despees de les el ions
convenció.
tampoc d'adoptar mesures berner. per einstitut d'Estudi, Ces.
;usases. A continuareó se celebraA darrera hora d'ahir s'amencoercitivee per Irlanda. ---n Ha- lene, i el senyor Daniel Giran i
g molt probablement una entrevisra y a que s'havia arribat a un acord,
gostera, en nom del senyor Rabel Pu, entre Poineare i ;ea:asistid, se- vas.
adoptant con a sanciona per aleas
VIOLENT TEMPESTA A L'IN- xot i Jubert, fundador del precie ef.
sida d'una gran conferencia interd'una nava informalitat d'Alemanya
dä per unanimitat conceder remete
DIA :: TRES POBLACIONS
lada.
el btoqueig maritim i el control
premi al treball presenta/ çuepa
DESTRUIDES :: QUARANTA
duaner d'Alemanya mitjantiant l'arA la residencia de Macdonald a
el titele "La Reyna Maree muller
MORTS
traquees, Theunis i Hymans . s'han
bitratge de la Societat de Racione.
Allahabad, 5. — Una violent Magniraim". Lema: "Siendo tan ex.
sforeat en concloure un compromis
—Hayas.
ue precises les sancions a aplicar tempesta que s'ha desencade- celente preneeea". (Zurita). Oler
NO HI HA ACORD DEFINITIU
nat a la regló d'Ilardoi ha des- phca, en resultä ¿asee l'autor del sor.
Londres, 5.—Una nota de l'A- a Alemanya en cas d'incompliment
truit tres, poblaeions i causat ball el scnyor Ferran Soldevila.
e les seves obligacions.
gència Reuter confirma que arre
la mort a quaranta dones. — fall es feu públic el dia al de gene
La tesi que manté Poincari Es que
tot i ésa« molt satisfactòries lea
proppassat, segons les desigs del le
Bayas.
1 vagi a una convenció previa entre
converses entre el senyor litacdodador.
ls stets respecte de les sancions que
nald i ele ministres belgues,4to es
El president, senyor Frenase C.
anvindria aplicar, i no s'acontenta
te cap noticia oficial del que ‚'ha
AMERICA
raras i Candi, llegi un jadie; cite
les
dites
salita
adoptessin
trtb
que
el
parlar.
pogut
La situad() a Cuba :: Topa- sobre el treball premiat, esmentant
misiona solament després d'una inManifesta la dita Agerasia que les
punts principals de l'actuae:4
ormalitat d'Alernanya.
dues parts no han pogut arribar a
da entre forces del Govern reina Maria, procedent de la casade de
A Cheuers, Macdonald ha reconegut
una conclusió precisa sobre les
Castella telloctinent del reialme en ab.
i els rebels
a necessitat. que Alemanya trobi daqiimitions plantejades, per estar inl'avena, 5. — Telegrafien de sacia de son marit. Posä de relletub
ant seu, el primer dia en qué orenteressats en rassumple altres Gosalment manqu4s als seus comprad- Cienfuegos que a les immedia- nombrosa documentació, base del ten
runa distinta.
cions de la dita ciuta hi ha ha- bar., l'estil acurat de la sera relate
os, el bloc una dels aliats.
Als . centres oficials londinenca
gut un encontr entre forces del ció i la justesa deis cfflceptes pe».
Bélgica proposa el blaqueig econòmic
es creu en la possibilitat d'una rä.
legics i judiraa conseqemts sobre
Govern i chels. — Havas.
'Alemanya com a sanció o agremia
pida reunió d'una conferencia interpersona biografiada. Termina manita.
entra les seres faltes. Per abra, el LA LLEI DE RETIIIS OBRERS
aliada.
tant que l'Aeadrienia decidi incerpoi.
SERA MODIDe totes maneres, aquesta confe'noveno belga es funda en rarticte 18, A L'ARGENTINA
PER ALS ESTRANrar dit treball premiar al volteas de
rencia no se celebrará Itas passades a nexe segon de l'apartat tercer, en el FICADA
GERS
Ibas publicacions dedicat a estudis
les eleccions franceses.—Havas
:ual es preveuen les repressälies ecoBuenos Aires, 5,—Amb molió bre dones célebres en ht Histeria e
bmiques que Alemanya es compro- dels incidents i de la vaga que
UN ARGUMENT DE THEUNIS
Catalunya.
cona un acte «hmLA INFLUENCIA DE L'ALLI- st"t a no considerar
ha donat !loe la nova Hei de reSeguidament, el senyor Rafel Pne
ilitat.
BERAMENT DE LA RUHR SOtira obrera, el Govern ha deci- xot i Jubert, fundador i donador del
Macdonald, pecó, preferirla jastial- dit modificar la dita Bei, en la
BRE LA INDUSTRIA ANGLESA
ar les sancions que es convinguessin qual s'introduiran reformes en premi, parlä de les causes que ran
Londres, 5.—Durant la conferenundant-se en rarticle 16, part prime- el sentit que els obrers estran- sien monta a la instauració del% di.
cia anglo-belga sembla que el Goversos Concursos per el fundan i
a del tractat de Versalles que fa re- gers podran retirar, quan aleanvern angles va poder convencer's
erincia al pacte di la Societat de les donin el país, les imposicions a manifest qui era En Rafel Patzot
que la preferencia briiiinica a faFerrer,
el seto avi, en honor leí Tul
Vaciaos, i prevea entre a/tre5 Coses Hur favor—Rasas.
vor d'un control sobre Alemanya
ell havia fundat els dits Concurses
lue els membres de le Societat de les
urarcit per la Societat de Nacions en
Honra de tremp d'acer, de gran receacions s'ajudaran mutuament per a
.
lloc d'un bloqueig d Alemanya, si
.
titud moral, de fermesa inquebrantaaquesta no compleix l'informe dels
1 es mesures econòmiques 1 imancieres
ble
de conviccions, clar judici i sere,,‘„,, a a‘ n ,,,na jeme i
1 adoptar quan es doni el ces. Macperits, no trobarà sitió noolt
na decisió, era molt popular a teta la
t DE
tti
ronald també desitjaria solmetre .
tosament l'altessiú dels altrcs
comarca empordanesa, on era lanna '
dicació eventual de tota mana de sudEl senyor liacdonald dee/arà forliarment conegut per "ravi Patea",
malment que en cas d'aquell incomions económiques a l'arbitratge de la
INSTITUT DE QUIMICA APLI- el qua!, l'orador, son nét, presentä
planeta els alisto havien de preseniocietat de les Nacions.
ses virtuts civique.s a la coco ¿era
tar-se davant d'Alemanya com una
CADA
Aixe doncs, el principi que algui
deis presenta.
Ldoptar sanciona econòmiques no sem
forea única.
Anua dimarts, a les sis de la
El secretari manifest que el seny«
La que hagi de trabar a Anglaterra
Segons sembla, el senyor Thetatarda, tindra 'loe, a l'Institut
Soldevila, guanyador del premi, abisal
nis cridarä l'anuló del senyor Macira oposició irreductible. Pel contra- de Química Aplicada, la mattdonald sobre la influencia que po-i, ja sembla favorablement comideguració del tercer curs dels de Catalunya per afers de familia, no
hacia pogut presentar-se !terso:mime
ssda gel Forcing Office i per la Tm.
dria tenir per a l'ecoromia anglesa
extraordinaria de Primavera., el
un sobtat allilierament de la Ruhr.
;oreria britänica. L'oposició mutabas qual est à enearregat a l'eminent a recollir el preml. Per encinte i
L'argurnent mostrant els perills renés be. de determinats aliats.
qufmie doctor Wolfgang Ost- delegació de l'agracia:, ho fes el dit
senyor Girona, el qua!, en nom de
No poden deixar-se de preveure cersultaras de l'alliberament econòmic
del Reich sembla que van fer eiecte
ae ss elgaüseen‘t'ai l'interessat, donä les més expressires
tttema
a
.es dificultats en la manera d'executar
r
‘pyrai indi 'e er al (11 lui ea nI') t ddel
sobre riman del senyor Macdonald.
es sancions. que s'irnposessin a /Memagracies al fundador i donador del
"La conception moderne de la
premis, així com a l'Academia .i a
—llanas.
sya en So que es teile-rein als seus palscience des convides".
l'Institut, per Pur cooperació feeem
,os velas, cono són Suecia. Dinamarca, ACADEMIA DE RONES LLETRES
•nn•••••n.....
per'
Santa,
Holanda, Txecoslovàquia i
el Jurat qualificador.
de Bonos Lletres de
L'Acadèmia
amb
cemercials
estretes
i tan- Itirs relaciona
Acte seguit tingué lloc la recepco
Barcelona celebrb sessió panca a
Alcmanya, des del doble punt de vista
dels Consells d'aquesta de l'acadèmic numerari electa, sensei
dita
sala
la
de
l'exportacia.—Havas.
tel trLisit i
Agusti Duran i Santpere.
Universita t , por a Vadjudicació del
Llegits pel secretar: els acords Pee
THEUNIS I HYefANS TORNEN premi del III Concurs Patxot i FerEl governador civil prevé al core
A BRUSEL.LES
r a la recepc ió de racadimic tinents a la propeata, tramitació
ter,
i
pe.
merç detallista d'aquesta citara que
Londres, 2.—Els senyors Theunis i
or N'An us t i Du- glamentäria i votació del recipiendut
t
rar e 'ns...°'
castigará severarnent les infraccions
tece 5-e /a presidencia preg Ci5 senyors acr
flymans han mancar a Brusselles.— nume.--1
ran i Santpere.
dels acords respecte a horari presos
Havas.
Acompanyaren el pres!dent en els clemics mossèn Barrera i senyor Ve
per la Cornissió Mixta del Treball
g. POINCARE REP M. BARTHOU llocs d'honor, els representants de les da d'introduir l'electe dins la sala a
se celebrava lacte. El senyor Duro
en el comerç, o sigui el que es deParla, s. — M. Poíneare va rebre autoritats locals, el scnyor Raid l Pat- i Sanper llegi un notable discurai
tz.11a a continuació:
i
premie,
fundador
dels
xot
i
Jubert,
de
la
CoBarthou,
president
tbir M.
tema del qua! foil: 'El Call de fa«
ESTABLIMENTS DE VENDA
rnissió de reparacions. Es tractis de nombroses delegacions d'entitats i cor- de Cervera". Da treball, ltgie do,
AL DETALL EN GENERAL
la próxima constitució dels Comités poracions culturals d'aquesta cintas.
El secretari de l'Acadèmia, senyor prés d'un elegi als toleras i labor dd
Els establiments dedicats a la venprevistos en l'informe dels perits.—
seto Rredeeessor en la cadira
Daniel Girona i Llagostera, en un conHayas.
da al detall no podran obrir abans de
mica, senyor Joaquim Miret i Saat
les nou del mati ni tancar després
constitueix una descripcia histétia
de les set de la tarda, a excepció
basada en la mes acurada dameroles perfumeries i comerços d'articles
tació, de l'Aljhama de juma de la ddl
,
ortopédica, que obrint a les nou del
ciutat, de la que en feto una exacta
metí podran tancar a les vuit de la
pintura, en especial durant el segle XV
nit.
La Presidencia. en nom de r AciTots els establiments en general
clémia, respangae amb sen parlameet
podran tancar una hora mis tard els
que, ultra els merits del recia:ancha
dissabtes i tigíiiea de dies festius.
es fa una stiscinta història del ArxisRomandran .tancats els diurnenges,
11 i 13 :: iNSUCC‘_.S, I i 3
ESTUDIS,
RAMBLA
Musen de Cervera. forma: gr3cie5
des
de
les
obert
aolament
podent tenir
treball, constlincia i cura del non 13'
nou del metí iras a la una de la tarda
demic senyor AselTsti Duran i Saapere.
CUPONS - GIRS - CAN VI
e
els dies festius que no signin ¿turnenAmbdós discursos foren me ta zetase
gel.
dits.
ESTABLIMENTS DEL RAM DE
L'ALIMENTACIO
Els astabliments de proveíments,
obs i savons, botilleries, comestibles,
cafés i sucres, xacislates en paquete,
cooperatives del ram anib venda al
economats, fruites, pastes. per
a sopa, ultramiteins, confiteries i pasN, ..
teHeries, no pairan obrir abans de tr5~3~243eareszinadierir .
les vuit del mati ni tancar després —
I.; 1..
Metge inspector del servei de dementa de la
de les vuit de la nit.
Mancomunara. — Preocupaciont, angoixa,
Els establiments de carnisseria, to:Merma, neurastenia, epilepsia, histtrisme, malenconia, impotencia,
cidtria, pescaderia, pesca salada, ous,
trasteen
mental o nervidra. — Aragó, ass. De 3 a 3
avariosis entiza i tot
marean i caça i Raquera, tindran llibertit d'herari per la sena (herrara,
Peró no podran tenue mis tard de
les vuit de la nit.

Eis preparatiu ; d'una gran,

conferbncia nteraliada

Mr. Thomas declara pe crea
tun guerra a Iriailda
sures coerCitives

ullillim

) 3. r m)ux
-

L'horari d'obrir
car els estannents

SOLER i TORRA amA'
BANQVERS

vAtieFts -

Negocienn tots els
cupons venciment
I de maig

,

RusQuET

NO DEIXEU

Tots elr establiments esmentats

del Ram d'Alininetaci5 podran tancar ele dissantes i vigílies de dies
de Imites a les nou de la nit.
Lls diumenget i dies de resta no
es podr b tancat desples de leo dues
de la tarda.
Ele comerços detallaste, liste ultra elle anides propia del 3CU ram
en deepatain alune 1i tetuda dele
quals .estigul especialitenela p er establiments ele q ue Ama; bilauat
un horari enes restringir, cue.letan
eubJectea al compliment enea%

horstd.

DE Y/S1TAE4E 1 ESTALV1ERED DINES
e

,

e

I

'
, i i.
ea

Cantses percaia extra . . Ptes. 10'50
,.1500
plt alom an anglüs .
,.
„

,,

Itfir ang ä s .

.

.

„

17'00

18'50
POPO !' Lisas . .
,‚
Pepena anglts . .
„„ 2500
NOTA, Totes arrib dos colla

Camisería J. MERCADER
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ESPECTACLES

E

soao«.••••«~«...».44.4
Gran Teatre Espanyol
Gran Test» del Liceu
caneen, INeIngartnee
Piniccres (novena de proletal i abonament), a. dos
¡aarts de deu.
FESTIVA L BEETtIOVEN
commernoruciä del primer
centellan de la primera audició Arena, 7 de maig de 1824)
e la Novena Slinfonia.
Primera part: Leonera.
Obertura número 3. Vuitena Simfonia.
Segona part:
NOVENA SIMFONIA
Direcció, Félix INeIngartner
prenent-hi part els notables artistes senyoretes
Fornells i Callao, senyors
Vendrell i Fuster
l'ORFE0 CATALJII
que dirigeix el mestre
Lluís Mitlet
Es desplaza a comptaduria.

Teatre Català Romea
Telifoa 3504) A
Avul, dimarts, a les cine de
la tarda. Butaques a tia 035
pHSeles. Darrera representarte
dr 'abra del misteri
L'ESPECTRE DEL SENYOR
1MBERGER
eilatre artes de g ra n emoció
runtidable exit. Nit. gran fes:l'uf a profit de la Germandat
Caixa de Pensione per a la
Yrl!csa de la Unió Obrera del
¡am del Sucre,
LA ?UVA DONA i LA DIDA
baUs i canconetes per les germases Puchol 1 per Blanca i
1,11so de 'Sa y ona. — Denla,
d.r.lerr. tarda, darrer de Un
NI d'Amèrica, quatre artes, de
Nit. Joventut JorFan
üna. Els ccerls de pas i La
esa de la TranquiPitat. Es
a

comptaduria.

aaac.i.4.41,84.444/4444•4444444'a

TEATRE TIVOLI

1

Gran companyla de sarsuela
Primers ortOrs i dlrectors:
FERRAN VALLEJO
i ANSELM FERNANDEZ

Ave:. dimarts. tarda. selec:, u-latineo arielocrlitica:
. EL GUITARRICO
per Sagi-Barba
CONCERT
it, por Emili Vendrell

1.03 CADETES DE LA
REINA
i per &Mil Sagl-Barba
i kesable, 10 de maig: L'e_
( altas del mestre Minan
EL DICTADOR
per Emill Sagi-Barba
fts4444.41•0444~44•1•41144•04•1-1
ite4+1144444441441444.044.44

TEATRE NOVETATS
Companyia argentina
Uvera-De

Rosas

»meres funciona de la temporada
Cirnarts, a los cine de la rara, altinéat popular. La comedia
tala, :ates, de Collas° I In8austi,
MI PRIMA ESTA LOCA
TU. a Un Quart d'orlar, darrere rette5 s niarna, en t'uncid de Hit , de
la eorn e dia en tres artes, de Darlos
)itcederni, 'radiara, de Juli F.

AGOALIA

lo arloquada por a son3•nreteal.
tie rna clamores, crimiat de la rannlianeii. Denota! d'Emir De lloras.
Tar•la. a 1.5 eine, Carrera reme•serda-I6 ritt, a Quart

e:ni,. el arana en tres acr.,. rtas aeea ebeje; el flial n • ¡c • °filie, La
Caz e, casa, / fl de tesia.
Gran Perkaln Necionat-Arrienti
ba..r.: per tota la iionipan:..to
ka uespalla a Ciaiddeduria.

Teatro Cata!» Romea
Telefon 3,500 A. Divendres,
9 de maig
PROVOST en
LES A1LES BRISEES
b isabte, 10 de niaig:
J EANNE PROVOST en
TENDRESSE
L. 311nenge. 11 de maig:
e.ANNE PROVOST en
CHARLY
Jeanne Provost es ulia de los
P ri meros actrius de Era riçoa.
ta lr mes la supera en art, elegincia i distinció. Es despatxa
a eoieptaduria.

ise»..,444.644.6.e.4444;ii,
t

IIANTPERK •

Anal. Mimarte, tarda • les ene.
Entrada 1 bulle' UNA detona.
111. CA811 DEI. 111C1
Gran tiit de la funesta vodevIleace
tres actea 1 Relee
to un pròleg,
enteros, tle 3. Montero. indsica del
metro 00o.
tes» EL wa gon. Parra winvier
Dome. Mueres. larda:
LA NallO gaa DEL wintsvgiti
ni g , 1 cada :HL recata:
FINO EL DI1102•1 PORTE WITILII1
en tres actea.
EL PECAT DI La

en maras, tarda. a don dianas

mama anib entrada 2 pts
eeicral, tren. (tren mennee popiiile. I. L'entremés. Setrothx. de
4nicsib n; 11. 1A sarsuela en un
' e • El chico de la portera. e
r er•-•,,-h,
pan marcIste III. SemieIG del welodrauta en doa actea,

maqracions musleala, La 110• del cura, reos colossal
• • • SI 8.15..sur ts de deu:
t. ; en treMéS
41. edotle.
eea; U. La preetose Obra
en dos
tk, Le momea hl asee, Un
O
de
Naretsln;
111
RePdslcl6
eeek,
muele en un tete Leo ye»
1 ea t crearld genial. de Sondea*.
miel Otra he miar ellamat a
Bueno. Airea 1 e 3114,d•

-abeteiswieiwieeiie:•••~1

Oollseu de varietats
Ana, dimarts, tarda, a les
cinc, Colossal programa.
Notables pellicules: MOL.
DAR TRIO, jongleurs. 'Exit
deis eminents artistes
BRONZI - FARABONI
LES OCAP, acròbates
L'intrépid NESTOR LOPES
en el seu original número
acrobatie

C.Add

'"III14•"444~66•44,"'
TEATRE NOU
sarsuela del
barIton

Companyia de

Avui, dimarts, tarda i nit,
no hl ha fun g ió, per donar
lloc als assaigs de
EL DICTADOR
Dimecres, dia 7 de maig,
grandiosa represa de la famosa obra del mestre
Millan
EL DICTADOR
per Tana Lime, Impar
Saus, Matilde • Tornamira,
Pere Segura, Rafel Diez,
Manuel Santhul, Damlä Rojo i
F. REDERIC CABALLE
Fastuosa presentacid, cinc
deeoracions noves deis senyors Castells i Fernandez;
sastreria de la casa Paquita; crandiós bombardeix al
final del segon acte

Companyia de Joan Vila
Primer actor: Francesc
Atareen. Primera actriu,
Maria Lluisa Telonera
dimarts, larda, a dos
quarts (le sis, matinée selecta: Agapito se divierte.
Nit, a un quart d'onze: Reposició de Mi prima está
loca. — Divendres, nit: Estrella de la joguina cómica
en tres orles, de Lluis de
Vargas,
LA SANDUNGA
Es despatxa a comptaduria.
„-s.e.4-,1,4-c-s44-04-04-e-ssedsree9.e.

TEATRE APOLO

42•IrereeetreroD44PO11 OIreetee*9

0•4

Fe444444444444444eet+4•04144

Saló Catalunya
e

I

ORN
A CINFM• D P %VID%
Notables seatet Torren%
1 trio Roana
»vial, dlmarts, insuperable programa. La preciosa pellfecla rxtraor- e
ilinaria, de grand
d: El lote
a". Cia
Medardue, siimptuosa P irC•ciiilicIó . r
salina interpretarin de Veminent ".
artista Michael Varlinnv .. la memo- e
sa ~Odia El cerrar Matar, de t'
gran Satt, pei. aciales Monte Elle- i
ve 1 Florera° l'unir. I la edita ''ti-',
mira de liabas segincles. L'hotel do ••
Pollard. Aelat, e›fr.:na de la fa- !
mona novella d'Intensa enmeló . Cuan (
corresponcn els filie (e‘timival. .

!,411•000.016.004440•000.00~
444•004~00.941.0441.04+N
Monumental - Pedró I
Walkyria

Tournée Manuel Sugrañes

diniert

dia O d'abril,
Dues grana funcIens, dues
Entrada 1 butaca, 2 pessetes
ti i 3:2 reprrsenlaciO de la ,ja
famosa le y ista en 18 qua,dros
1. K...1
en PIS TIMAS grane quadros
LAS HORAS
A Viti,

LIGHT-DANCES
quals han confecolonat 290 vestits nous els famoper

als

sos modistes parisencs 3fax
Walkarki i 'Marlainet Jeanelte:
Quatre espléndidos decoracions
(le Ros i 207 artistes en
escena. 207. 31 i 32 representaciú de sense igual espeeta-

Atan, (tiznaos: EIS enemics de la
dona, 11 I darrera 1 . ,rnatla; La petJada dele bandolero, per %Villiain
S. Ilart; Un mine per un sopar;
L'armari dele »ledicie; El rei deis

dropos. amiluits. eeo p e s , Sharloek
jornada; Roseta la can, p. r atan' racktadora del%
alta,
toril, El tercer vetó,
Holmes, 1

Excelsior
dimarts, 1 de La moderna Danta, El preu da fa redempció, Somni d'amor, Fternai

contra la veltesa, Idees joveni.

.Iels esperlaeles que ('ti

tliniarls ,
Les mcraveIles salv a tges d'Australia, 3onant el coleo, s I 4 . 1l11.1 Un
lb pee un sopar, Carrera d'orgull, La moderna Debla.

Via Layetana, número 14
Telefon 1371 A.

Teatre Barcelona
Companyia cbinico.drama.
tiesa
PUGA

Ajurra; Una fina del Sud, grata-

diosa
AViii, dimarts, tarda, a un
(pian de sis. La farsa ciemica rural, en tres :mies, de

Cartes Ara-debes,
LOS CACIQUES
Nit, a un quart d'onze:
comedia en tres artes i en
prosa, original de Jacint
Benavente,
LOS DUROS

Dandi, cloneeres. tarda. Los
buhos. Nil, La venganza de
Don Riendo.

TEATRE TALIA
Companyia de comèdies de

MELIÁ - CIBRIAN
Avui, dimarts, larda, a dos
da 5ia , TePfl e"lAdill en
quatre alee Le 'asa de la Tro(mart d'o nz e, La
ya .ail.
rplarf7.

a dramatice.

los.

Ordi, a
tes.

;
•

11'

,

Ji

per a casaments 1 Melga; Antlga Casa BARAuts. carrer

.

de Sant Pan. 33

/

La Mutual Agrícola i
de Propietaris S. A.

ammamemmeeeeneemar

Mercat regulador d'Inca
(Mallorca)

per a

Ametlla, a 325.

Es ceben avisos

Mongetes, a 125.

CENTRAL

Can CHUPETES

rolaron 230 a

iCASAMENTE

Arlstecrätic
Saló

pessetes els , zoo qui•

• g,

L'EXTRACCIO DE LATR1NES

▪
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COSES DE LUXE

REST URARI'M

177,
Carrer de Sepúlveda,
pral., primera; telèfon 3848 A.
181.1GWISALS
Passeig de Sant Joan, 95, pal.
Telefon 2037 G.
Cuello, 189. Telefon 3025 G.
Carretera de l'Hospitalet
pbsits). . Telefon 529 H.
Francedll (Ober, 5d, tenda
((racia).
Carretera de Sane, 135, prle
usen, segona.

Fesols,

138.

a

Cigrons, a 83.

Garrotes, a 21.
Moresc, a 42.
Ordi, a 33.

Civada, a 30'50.
Preus per pessetes els loo quilos.
Figura cantines, a 5'5 0 pessetes

el quilo.
Figues bordissot, a 7'50 pessetes
el quilo.
Polpa abarcoc, a 20 pessetes la
caixa.
Porcs, de 3 0 a 31 pessetes la ro-

KURS A AL

""11 " la
Cinematoerafia

Orquestrina Surlä
Avui, dimarts, La tragedia del Folles Bergeres (exclusiva), segons la célebre novilla de "El Caballero Audaz", per
o
2 Franco Dhelia i Constant Remy; "Alma de Dios" (excluII siva), obra basada en la sarsuela del mateix nom, adaptació
Ell musichl del • re n ebre mestre Serrano, int e rpretada per frene
II
3 Alba i Joan 5erfaf6, i La domadora de Catees, de broma. •
Aviat, estrena de Com corresponon ets filie (exclusiva).
oit
e
so
11 111 1BE111 10 11 1111 111 1111 11:1 UZZIERIIIIIIIMIEBIIIIIIIMOB

Sdfra, a 395 pessetes l'unqa.
Ous, a 220 pessetes la dotzena.

FESTA DE SANT ANASTAill
.• (Compelió de Badalona)
L4 contraria i devots de
San!. Anastasi honoraran
Sant paÉrd amb un solemne
ofici a la parrequia de Santa
Baria, a lee deu del matt, del
dia 11 del corrent, executant-.
s e /a gran misas "Te arista
supplice...", de Bonvin, per la
centella de Sant Felip Neri de •
Barceilona, augmentada fins a
40 cantora i bornes i nois de
l'Orfee Catalä, amb momeanyament d'harmonium pel mesIre Pérez Moya sota la direeció de l'eminent mestre Lleis

e

:lintel, director artatic de Pes-

mentat Orfeó. Ocuparà la
Sagrada Cätedra l'eloqüenj, O.

doctor Eudald 3lestres,
Pyre.. beneficiat de Sant Fe/lp
Neri de la capital. Acabat l'O-.
fiel es cantará amb acompae
nyament del noble, els Goigs de
Sant Anastasi.
Dia 12.—A les vuit, Ofici de
difunls en sufragi dels con,
frars morts durant l'any.
El Consell d'Administracid
de la contraria ha pres l'acord
de lar celebrar una missa per
a rada un dels devots que, per
al culte del Sant, se subscria
gula des de 5 pessetes en
amunt, com a almoina.
RELIQUIA DE SANT PERE •
CLAVER
Per donar majors faeilitats
als devots de Sant Pere Claven
que vulguin inscriure's en la
pelegrinació de 111 maig,
la Companyia del Nord, no sola
ha concedit reducció de preus
per a tots els frens des del dia
9 a I'll inclosos per anar a
Verdti i de 1'11 a) 13 Melosos
per tornar-ne, sind que lambe
a tots els inscrita en el tren,
especia) que pujaran en una de
les estacions de parada, Sant
Andreu, Sabadell, Terrassa o
Manresa, els serà permesa la
reducció predita des de les respectives estacions, secase que.
hagin de fer efectiu tot el bit-.
llet des de Barcelona, lloc de
sortida del mateix tren cape-

dar

cia!.

Per tal d'obtenir aquestes rebaixes es necessari presentar
el corresponent carnet d'identitat, que poden demanar en eta
llocs d'inscripetó.

al

/I

Prells achols

.

a
la

32•111 1311 1111 •1

preus del dit gTa,
segueixen fluixos al ncstre. deg,nt a
les importaras arribades i millora
dele cancis de la moneda nostra.
cato d'origen els

SUCRES
Degut a Varanzel alt que regeix
es impossible l'entrada de sucres
estrangers, ercasscjant en gran manera al nostre ruercat les cldssets
grats i fins, cssent cada dia més di.
rías els .proveiments.
taxa segueixen seaEls preus
se variació per al consum.
CM-ES
Malgrat haver reaccionat als mer-

Els objectes amb que seran obsequiats els
consumidors dels papers de fumar NIKOLA i
CLASICO seran exposats, des del present mes,
a diversos establiments de Barcelona.
Cada objecte ser» canviat per un lot de tapes
de Ilibrets i estoigs de NIKOLA o per un lot de
podran obtenir
tapes d'estoigs de CLÁSICO. Es
es
presentin
a/ canvi.
tants preses com lots

C.I ('AUS

S'espera el vapor "Ciutat de Cädiz", COrreu de Fernando PI5o, que
porta solament per al nostre port
2.5 3 sacs de la dita procedencia.

Els pies segueixen cense cap variacié sensible respecte la settnana
anterior.

d'exil

insuperable, altatnent u tt e! pielada per la gran artista Pati-

eta Fred e rtlz, Ajurta;
de Ben Turpin, grandiosa comedia, tuagislralnient :ulcerelada pul glan actor c?.unie /ten
Vurput; Parany invisible, gran

cine:drama, l'argunient del alual,
altament sentimental, eela ad_
nUrablement interpretat per la
eidebre artista lrene Lache,
Ajoi ia; L'emperador deis pe.
broa, 9 i dan Inh repito' de laa
interessant super-serie; Sonant
el cuico, projeclan g -se el nove
round, pet gran pugilista Itegi.
nald Deony; En busca de eaea, gran brount.—Dijou s , ;patas
(e.:..t.renes, entre elle, Senas
mit, grandiós can:drama;
ror d'una maro, i,er Loroly Delton, Ajuria; Relama, per Wa.
Hace fteid, Muna, t d'altres.—
Diumenge, nit, eatrena de la
sensacional cinta PER QUE
°ANSIAR D'ESPOSA?, pels tres
•. relebr-ia arl l st r ‘ dr la Plnfa
tui Tliou.as Mehigan,
Swineon 1 Bebe D'Id& - •

Venta anual, 1 2 millones de cepillos.
TRES TAMAÑOS: para adultos,para muchachos
y para nt7los. TRES GRADOS: Una sola calidad.
De venta en todas les farmacias, perfunterias,
drogucrias y baelres. Consulte a su den t ista.

El nombre de tapes que constituei-s. cada lot,
així cm l'època i els domicilis on tindrit lloc el
canvi, s'anunciarà oportunament.
Ifflsoinim3mulealimincd,

MERCAT DE LLOTJA
n eard t Navarra. . .• • •
e

de

M'orille I Mune. . • •

• . • . de
e. .ircioneurs . (ME Isst
. Os
Paideluele dur
etaul • •
' ••
• • dr.:
"
104 Kg. tease
,prens en peaaefee

millor conjunt de

Jun_
itriag UlalUS, 1. • :s load ida
dunarts. progr.orra
ció,
c1111

los.
Xeixa, a as pessetes la quartera
de 55 quilos.
Forment, a 23 pessetes la quartera
de 55 quilos.
Civada, a 31 pessetes els 100 qui-

1444444441.66.661144~~

d'ovan me> origen.)

Selepie

ren.
Colilla, de ro a 13 pessetes pareif.
Mamellons, de 55 a Co pessetes
Un.
Nodrices, de zoo a 25 0 pessetes
un.
Petates, a 20 pessetes els roo qui-

11

DIJOUS: ELS MILIONS
DE FATTY.
egree•-eaces-aeleieee4104.11444.3w

Quintana. a

fice

pessetes la dotzenseGallines, de iti a y, pessetes pa:
rell.
Pollastres, de 14 a 20 peasetee pa2'40

0111 1 311NRIMINE1113

35115 A.

BLATS

Cinema Princesa

"1144,51•44441.444444~44.11.

.•

Avui, dimarts, imponderable exit de Charles Ray
en EL. BON 0A111, PROGRAina AJ17RIA; LES Se.
BATES, comedia, per Mace
Marsh; NOVETATS UNIVERSAL 1/1'1/11C/1) 93, i la
cómica LA TRANQUILLITAT VE DE TRANCA, per
Neal Burne,

voleo.

Teatres Triond i Marina
i Cinema Nou

mo.

TURO- PARK
Magnifica Jardine. El parad('
deis nena. Oberto totes les
tardes
Passat dentà, dijous, segonn
matinée infantil: Publinellis
Qbatre Gats - El gran Charlot Wittching WaN3185 • - Muntanyes russes, etc. A les set,
foca japonesos, amb repartiment de joguines als netas.
Magnifie ratnell eónstruit expressament per la .Casa Forés.
A la matinée del passat dijous
hi van concórrer mes de mil
nene.

lema de

HOY E S RELIGIOSO

El mejor cepillo de dientes conocido

Diana - Argentina

LES ANAGL1PHES
LES OMURES U:N RELLEU
El Irles envine. El tilí,S boffir.
El mes agradable el Illeb
ten a Barcelona
Entrada i butaca, 2 pessetes
es, 33 1 3 '.
iliniont
ernig.
lg
11‘, J. K...! t Les ombres. Es desparxrt a romptadula wat) erro.; dies d'anta:11ra_

elmee.

111111111111211111111111111131111111311

BATE1011
so444444.~.~.44~44 5
DINARS DE CASA
Gran Teatre Comtal I
1
4+0041+0414+004444441+4,44e)
Gran Cinema Bohemia
Aval, limad', larda I
murprogratms, Idees Jorenivoles;
Remei contra la entiesa; Somni
d'amor, per Dala Al:Imante Manatril; tocmma cinta Un mili° per
un sopar, 1111,rprelatla p e r hl n• n•••
!eh, artista («--ve clswalila. Orandies Poli de la colossa/ pellicula
La Moderna Dalila, Drolectant-so
la primera 3,0,113,1a. 1 , 0111, n11111ucree, extraordinari

SI

DIVERSOS —

COL ISEUM-

CINEMES--

(Ve rcats

TRINA

o»,

Orquostrina Torrene. Esmetat servei de bar a Oeste eco;

111.411•44+44+44444•44.5.4.e44l..

es4.~..44~~sessefte
--.4444~444~6.444.44TEATRE POLIORAMA

tia

de Barcelona
Carrer Valencia, 289 1 291,
entre Roger de Liare i Bruch.

TELEFON

UES

R•sols.--Tapinerta,

en els contes de fades, bellissima comedia; Sandall busca
un (Jarreo, de gran broma, i la
primera jornada de la Ilegenda
dramatice, de grandiós exit i
sensació,
Ei. VAIXELL FANTASMA
. Preu únic, UNA PESSETA

HOME 0 81111?

O RQ

I OAT)2•11AAILL Contractos

repländid eln•rifn
EI local mes elegant i cómodo

Succés, succés, de la graciosfssima i genial artista
N1ERCE SEROS
en les interessants creaMona del seu variadissim
repertori. Nit, a les deu, colossal festival en honor del
Centre de Repòrters de Barcelona. Extraordinari programa. Eminents artistes.

Frederic Caballé

1

Minios. Gran terrassa.
Avui, grans sessions. tarda,
a dos quarts de cine; nit, a dos
quarts de deu. Magnífics programes. Grans exclusives: Com

ELDORADO

ild449454,41•411•440.4904•11.dere.44441

nisonne-erlotte de

MARCHO?.

esfinge di tirerd. Deinä, dimecres. tarda, a dos quarts de
eta, La esfinge de Utrera; nit,
a un quart d'eme, estrena, el
drama en quatre actea El ori.
man de un detective

DIvendres, t'a, estrena del vodevil

TEATRE COMIC
C °MPan y la

BERGlie

.Salón
Inac

-
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VAGONS ARRIBAI'S

••••te r . un")
17 de 1,141. 15 de rarina; V d e elesOd, S d'U V:.

de ferina: 1 di che.
de tnet 1
da. U d old1.

al

génetr ay,

esePeat—znrera que bon xie animal, les transaccions nomas han Wat regulars.
Moreso•—Segueix estacional el preu. La part compradora n'esta mes pi* novell, t aquesta decisió permet fer declinar un aill
la qualitat celta.
(loan seis
El vaixell "Reina Victoria Eugenia" porta bona part d'ambdues qualitats, i, per tant, obliga avui als receptora
presninta ;watts. a fer l'advertiment d'ésser novell bo o bit ciasse barrejada, la qua: cosa, mal grat d'haver-hi una petate dtfeg
dit-euysions.
ituriA
va
ti.111eii1 de pron, settlpre
Resp•ecte ale •altres genere* u lianitein parbstit-ne en strecesolvee Teesenyd.
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DE MES DE SIBIL

COOPERT111
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YERIES SALMERON

obt

tÀ

t
en

La casa Inés important d'Espanya

•

Corresponent al favor creixent que el públic ens ve dispensant, des del
vinent clijous, dia 8 de maig, REGALEM 10.000 cortes de vestits
de 3 metres, llaneta estam "DONNDA 1" a 15 pessetes corte.

a

a

al

Estalviareu un 70 per 100 compranles un corle de use

LI
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tuvid.,Polve,Cognrm.d•e.

VELLESA

re459.ERNESTO PAGLIANOto
5.» Meto 4.

Atalt higiene 1 precauciono, al/argareu la vostra joven** • la vostra nolduresa. Combatiu l'obesitat paf riera
reatucici, uborre• les arrugas amb mas:atlas bacalao
pero sobre tot, "evíteu els cabello blanca o grissencs, primer senyal de la vostra decadencia.
Veieu amb quina atenta vigilancia els hornea 1 dones
*vals voltees, competidors vostres, miren els vostres caballa, el vostre bigoti, la vostra barba. Cada da sentireu a
din — • Haa vist a fulano? Ea fa ve; ja te caballa blanca.
Ea quant a les dones, mes observadores, mes coquetea,
onds presumidas, la Mutar/ is pítjor.
Dono a ddensar-se, a resistir! Pera 'la caballa blanca/
Al pektict caben blanc doneu -vos una tintura de
11113u4: deodlne, la tintura progresalva 1 clentifica per
excelencia. More se n'adooszi, ni 'Is ventea intima, per qua 'la vostres caballa agil aran Ilut color normal. Podes
aplicarvos-ho sol encara que tingueu la pell delicada. No
• ark
f pleor,111 us surtiran grana, n/ us /aran neuralgiu,os,
tenlu que tenses per la vostra salut.

L:AIGUA dflORLINE
calguda,

fati
tónic del caben que ¿durare la sama
altear el tau tttistment, li donará /Mor 1 suavitat. Der
seguida ¿captes de l'aplicaci6 d'aquesta loc16, les mayo*
ets poden procedir al pentinat, risa o ondulat.

ca en

llllllll I
PRODUCTES HORLINE:
y
MODA d'HORL I NE (tintura proprestlaa t er SI, ollotme
'
~de): d. • DEPILATORI (aedo 1 Inolanslu): 6. • POLVOS (mol
adherente): 250.. CREMA (evita las arrugues): 2'50. • AIDUA
RENTIFRiCA (en eomprI gnits efeeveseenta): 5. • BATHOL
MONTRY (sala minerals par a N'oye de veo.): 3.50.•SANIDEI.
41 cabal!): 3.60P
(eeespelralte el bay . rhum, par a ros
ommaN.1111111M01

BOMBES
RAMÓN PUIGJANER

Jarabe

Defensi's contra la

Meneadas Pelayo, 70

Amb la bomba PUlGJANER l'electromotor no sofreix el gran inconvenient
d'estar coi • locat dins del pou. Amb la bomba PUIGJANER l'aigua no falta
mai. La bomba PUlGJANER es 'única que es garanteix per quatre anys.

EXCELENTE DEPURATIVO
I REFRESCANTE DE LA SAMGRIF
CURA LAS ENFERNIEDMZS DEG
EIGADO, CATARROS DEL ESTO.
MAGO. BILIS, INTESTINOS,
EXCITA EL APETITO
3 ESTINtuLA LAS FUNCIONES
DEL Ak.ARATO DIGESTIVO

lose

meres paraules i a 010 per
cada una d'excés

Extiast *MIL limen ERIZTO PAGLIANO
neme., vi Ira,"

f ES DE TREBALL

a. vil viva y c! Bre,49.13Rame.
Y DI/OGUIR11n5.

falta corredora per 5 saben»
FAN usuals. Santa Teresa, 7 (Oract•)•
D'onza 5 dotae.

VrtilDESI En FARMACIAS
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Otease sesee • tema:
tetabdreente CIALMAU OLIVER g e, e. A.

Iras o matee emes
COMPRAMA Inmensa
e Sanc Fev. Dame

?AUNO Da

L'INDIUSTIUA. l4 • DARCUOMA
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!apale n» ame as.

posa« ornen.

a VENDES AL DETALL

de Gulzols. Ofertes: L.
Nous, numero D.

liu

d'oeuld. de Sm. Ved I
ni. entre punta. Pul d'Emill
SS.
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a TORNS
_
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CATARROS

mises, y eultates

TOSES, BRONQUITIS
GUAM:bou rtineatonse pa. ta

eta Pautaubtrge
lneldi PULO 11118 110eUSTOS,
(._ifeemuuleetei

Ue

uniremos estlea. mostrad dele bronquio.
ea pasper ertmleit I rebate
111.11011 SUMA.
teleen radlealetent
COLMO SALAN. Ve
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laUelet ala Centres d'alinead«,
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ANALIS

DISPESES
esas de teta confiarle. a una hora
Fa de Barcelona. encimaran una o
diles nenes per estlu gnar. Estrene a LA

vusucttra. 1111molo 448.

LLOGUERS

44liellaIdee äß »ata
1 drene es lehee Maese en me.
si.el ala «talle t hule. derudea
muela Cena "I 015-

ve mea 5 mato. . 515 5. P.

k kkk
casi
FARMACEUTICs
—4 que
s'acaba

Saibó %A OCA'

ate ameno del Tornas de lee Flore. At

da mamut'. a la Tralrellßera de Orada.

OUALITÄT SUSBILIOA
Ireirloue 4. ALIIIS. «muto

(bei
D E Fi N

s

Tranduseld raptliieCe da. Bona de Congracies». 5. e. Parsalge do la Pan, ä,
entrase. 'relaten 404

4

&alelare que alee d'aquel neo que
ventees obrtr .b1 una taren,' 1 volante
»ayes es Metes al cerrar de lituo. 44
u
batea. te fa afanen* que detamegi
wat panal 1 «la taltat d'u
d'aguan rana

VIES UR1NARIES. e..Frei

ItopOtemna. Ailthe se esas. arase
pus Ronda UnMersltat. 5. Ponerle

PROPIETARIS:

MAGNETOS ;-4,nstrueel0 de tOta

Condiciona trunillorables. ite0(11051%
de les Flore 16. Unos.

Carne, fila.

Auzumemenesumuni

• mena
número 53.

ne peces. Roa.

_

TORRENT, DENTISTA ,Zr,.
Masa. 14. de 3 a 7. Freno 'condonen

Doctor Y. momia, ama Hospitals de PI.
rle. Corta Catalanes. 530. accessort.

Si velen vestir bé i a

1

confite la confecció
dels vostres vestits a la
saatreria

Rofastes
i Comas

in %asco paternas d'allANY*.
les eiternalna per a mame CA
Premiat ß toses les Exposletoos
d'Higiene 5 reconegut corno el reSor Intt-xlnia del roen. De venas
a les princtpala nroeuertes 1. •
prosa, al desnata: 'n'escote. 201,
entre Artbau 1 Montaner.

,

CLiNICA
VIES URINÄRIES
del Besar 411Intei.
lit Ikepterill
ud. 8. prisen
teas. meto 1 U. rint

~da

Veneri,
Impoténola

Fottatelial 9 - pral.
Bons generes 1 dibuk
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........enumkieukeeäänenau‘
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de ramo. Me., risa espetts1 per a 1/1101
res 1 colore Drogueria Cerda. 5. A. Plid
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VENDES

• Correr ANSELM CLAVE, 9 (Final de lit llamaba III
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18, torre. Gracia.

PELL, CABELL I SIF1LIS

comprador foro o pastIsSerla
vtt o tores. F • erture I L.A. PuBEIC,ITAT, 'ternero 550.
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•I 14 1 15
terstisairea.
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moblada «n'ello a senyora Cola que visqul del seu, a cene(

alunare la casa de persona sola lambe.

LIOter,

a 0'50 pessetes les deu

te
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MatI pea,
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