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Al desplaçament de les forces del Reichstag cap a la dreta

lli ha correspost pas una mateixa accentuacló en les elecoss que s'acaben de celebrar per a la Cambra de diputats

francesa: el desplaçament en aquest cas, ha estat cap a l'esoerraDe la política de centre que representava el canceller
3asx, Alemanya es decanta cap als partits nacionalista i Ultraacional lsta i, a l'altre extrem, cap al partit comunista, amb
ots substrets del Socialisme. França, en canvi, passa del cendreta de la política Poincaré, representada oficialment en
eleccions per la candidatura del bloc nacional, a un predoi esquerrà amb el triomf de les forces coaligades d'Herriot,
and i Blum. L'extrema dreta-els monàrquics de "Action
nçaise"-apareix en absoluta derrota.
Les darreres dades electeals que coneixem donen una su".3 de dos cents SE tanta quatre diputats a totes les forces mes
oraen ys afins a Poincaré, i de doscents noranta set a la suma
aje diputats del bloc de les esquerres i comunistes.
ävidentment, el resultat de les eleccions alemanyes ha inhit en el de les franceses; ha influït, però, en el sentit contrari
preconitzat pels homes d'" Action Française". La majoria
de ilars concintadans ha vist més garantida la seguretat, o alones la seguretat immediata, i el be general de França, amb
predomini esquerrà que amb una accentuació cap a la dreta
de la política de Poincaré.
Representen aquestes eleccions, a Mes a Inés, la rectifica-

de la doctrina tenaçrnent i moltes vegades intel•igentment
melada durant molts anys pels cape dele "camelots du rol",
¡influencia de la qual en la vida política francesa culminé en
ela anye de guerra i primen de la post-guerra.
De la doctirria ¿1'" Action Française" s'han nodrit essenrkaent el feixisme i els pocs reaccionaris de l'altra península.
occidental, capaços de nodrir-se d'idees. Aquesta derrota en el
propi lloc d'origen té un grandíssim interès.
Periode essencialment electoral ha estat el que va d'any, en
hpolitica europea: eleccions angleses, italianes, alemanyes,
france s-ea, amb resultats ben significatius en cada cas.
Aquests resultats són una de les guíes mes segures per
teure futurs esdeveniments en cadascun d'aquests pobles, i
tot deis que estan subjectes a llur influencia.
....4.~.....wsermemeramairmamemeammomi.

CARNET DE
LES ARTS
rYposicro GUSTA!! VIO..-

LET.

bu: que tot, la nostra cord;a1 salut l gran artista rossellonès que
ragut a honrar-nos amb la seva
Seda i amb les seves obres. Ree dones. les paraules germanivoles
el nostre estim.at Joan Sacs esr. en el prefaci del catàleg de l'exd'En Violet a les Galeries
t..mau "Benvingut : que la
era terra. la riostra taula, la nostra
epanyta es sigui grata".
:truplert aquest deure, que és per a
sltres un veritable goig. afcgim-hi
:apuntar malsigui Ileugerament les
ses qualitats de les obres que ha,
e a oferir. La personalitat artiskEn Violet és prou coneguda i
Lar:a entre nosahres pergai
r: 0 situar-la de hell non en el
ameIi correspon. Si, per6, diret%
s aquell real ,sme tan expres5iu i tan
que anirnava les seves escul• i c,ce encara es manifesta amb
4 turra plena d'emocionada conten
da 5f. s dues magnifiques testes de
ressellonesa" i "El filosop" de
.anasicie actual, s'hi estilitzat amb
ri:rere de noble severitat. i que
si mp'iiicant-se saviament ha guaett en emoció pura i en elecarr16
napa plästic.
seus repujats. que ticnicament
ifiquen un esforç enorme de pat'ea aplicació i un domin proligi4e
tenen tota la musicalitat dels
aleas entice; la trusicalit2t i un tel
que els inscriu d'una manera
ana lissima a la nostra epoca de
arits i frisoses recerques En
%enes i flors" En Violet ha atacat
• supe 7 f¡de, fent-ne eixir a ptc de
▪
tma harrnonia de l'nies i de
que encanta. Les dues
fe menines del tema es concerten
ae Ira arada cautivadora, acordant
e ' ne ltetits ambels enfonsats, els ciar!
el s embree, amb una ponderació
seav ellcsa. D'altra banda, la força
t".1' !in tria que els escoasna denun• s'atempera ami.) l'abandó de les
que donen una vaga impressiö
k,tim ental. Al nostre entendre aques'Jira capital de l'exposició.
41"
,..
le.s restants, aquest decorativieme
ex Plo t at amb !a matcixa fortuna,
la madestia dels tierna no li
a tatues ocasions de manifestar-5e
tant ofeselat. No °tutee /es tes'
; "Pecialment "L'odalisca", estudi
• Pel g ran plató que hem >atleta
7. ,°hres que per elles soles bastarien

En Gustau Violet entre
L'trans el Cuit0t5 i reputar - lo com el
Titi lador mis haba i de mis ale em
tre,.. tl moderns que es dediquen a
difícil especialitat. el mèrit de
en apreciar els que pro
,q11,1.'ols Poden
• Les a remad() estética saben què
fer sortir de la planxa 'lisa
4413e1 formes que palpiten amb
qe la vida.
ELS EVOLUCIONISTES
`"io
ves artistes que formen aguas-

tanmateix no eón pa'
iikiwals a :Lastrar Ciar pea.

ducct6. Feia molt de temps que lo
havien fet una exposició, i en la que
actualment celebren a les Galenes Dalmau tampoc hi són representats
tots els artistes que la formen. Si
aquest retraiment provingués, no
de l'apatia, sind d'un vigoras sentit
nosaltres sederas els primer; daprovar la seva assenyada actitud; perä
si hem de dir la veritat. aquesta exposició ens fa sospitar que llar retratment no té una causa tan respectable.
Vint-i-tres obres entre teles i esculture.. corresponents a cuit norns, formen el conjunt de l'exposició. En
J. Ferra hi ha concorregm aml> un
beleg 6 i un petit paisatge, pinr
tato amb una finor de paleta i una
aguase de visió excepcionals. Sin
dues paises teles de pintor de Itaca.
En Ramon Camnany hi té una nota
del port, obra que ja coneixiem.
paisatge i un auto-retrat. Tant el
paisatge com la nota del port teneri
aquella elegancia heil, característica'
d'aquest pintor endiastrarement habla
En el paisatge. per?), es mostea una
mica mis sälid 1 auster que de restate, austeritat que s'accentua en l'aum-retrat, obra en la que sembla qué
La tata del pintor hagi perdut bort xic
la secta agilitat habitual i que la paleta
se li hagi tornat mr,lt mis feixuga.
possible que En Capmary es trobi en
un revolt perillós de la seva carrera.
Un eco l'hagi vençut la seca pintura
indubtablement }muna adquirir novas
qualitats. D'En Mompou citarem cl
retrat de la hala i la natura morta.
En ambdues obres, l'artista, sense rectificar-se en res, ea mostra molt mis
deseixit i segur que abans. La natura
marta, executada amb una paleta molt
rica és una obra d'una gran distincii.
Les obres d'En Canzdell i En Castedo
no signifiquen cap avene.
Dels escultors cal citar en primer
terme En Rebull, amb un cap de ocia
tallat en pedra dintre l'estil de les primeres obres d'aquest interessant escultor i una mitja figura femenina
mentada dintre aquella fórmula sintetista que ara explota amb singular
fortuna. D'En Granyi el mis interessant és el grup un rallar don expressivieme graciosament estilitzat. En Fa'
nosa hi té unes petites figures modelades nerviosament.
EXPOSICIO JOAN

MONA,.
El mestre Llimona, en l'exposició
que celebra a la sala petila de les Galenes Laietanes, ens ofereix una mena
de rejoveniment de la seva paleta dolcament sentimental. En el fons es
manté fidel a la seca tradició personal;
mca sovint encara recorra a la figura
humana per donar una sigmificació
dramática a les teces visions de li
naturalesa, per6 a nosaltres el cor se'ns
en va als seus paieatges, en els quals,
tot mantenint . se dintre d'una respectuosa sumissid al tema, sap infiltrar-'
hi el deix exquisit d'un delicat sentiment elegiac. En aquest sentit ens

plauen especialment "Els safarettros"
i "Bons 'mies", en els erial; el pai•
satge. sanee ésser prolixe ni perdre
l'aroma de poesia, arriba a una precio
cid poc freqüent en &que« mestre.
Mel iatemsaats el& números 3 i 33,

nvmeltelre N•••••.ftefrurnente'wel:e.,-..ezile.
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DE LES DEMOCRACIES EUROPEES REP UNA NOVA
CONFIRMACIO ESCLATANT TRIOMF DE RADICALS I SOCIALISTES.
IMPORTANTS PERSONALITATS DE DRETA DERROTADES :: LA PREMSA
TRIOMFANT DEMANA LES DIMISSIONS DE POINCARE I MILLERAND
LA TENDENCIA

11A ESTAT CONVOCAT EL CONSELL DE MINISTRES
París. 12. - En les quatre
circumscripcions de Paris les
candidatures realistas, malgrat
de la gran propaganda feta, no
realitzen cap progrés.
En canvi, la candidatura del
Bloc Nacional sembla que va

al cap en els quatre sectors,
encara que perdrà segurament
alguns mandats.
L'èxit de la candidatura socialista és major del que generalment s'esperava.
Els comunistes han obtingut votacions molt reduides a
tot erren. El grup que portara
a la Cambra no sembla que
pugui tenir cap importancia.
En resum: e,ic veritables vencedors de la Hilas electoral,
prd3 resultats coneguts a primeres hores del matt d'avui,
són els radicals i els socialistes. Llurs òrgans a la premsa
fan constar el triomf de les esguerree i dentaren la dimiesi6
de Poincare i de Millerand. navas.
PRIMERES DADES :: A LES
CINC DEL MATI
Parle, 12, - A les cinc deq
matt es coneixien els següents
resultats de les elecnions:
Elegits conservadora, 6 antics diputats i 2 de nene; republicans, 8 antics i 5 de nous;
republicans d'esquema, 12 entice i 5 de nous; radicals dissla
dents, 8 entice i 3 da nous; radicals socialistes, 21 entice j
36 de nous; republicans socialistes, 9 entice i 9 de nous; socialistes unificats, 16 antics
25 de nous, i comunistes, un
ex-diputat i 3 de nous.-Havas.

A LES SET
París, 12. - A les set del
mat( dadvni es coneixien 305
resultats de les eleerions, als
quals da:laven les segilents dades:
Cnnsert adore i d'Arria Francesa, 6 diputats reelegits i 2
de norte; repuhlirans. 11 reelsgib 1 22 diputats rolas; republicana d'esquerra, 31 reelegits
i 10 de mis; radirals dissidents, 1 reelealts; radieals socialistes. 12 reelegits i 9 de
nous; sacialistes, 25 reelea.its
i 33 de t'ame, 1 comunistes, una
reelreci6 i 7 Nace naus.
Entre els resultats coneguts lii ha quatre rasos de
"ballotage".-Havas.
el primer per la viven del color, en el
cual es lIngien amb molla originalitat

unes ombres d'un blau cantant de segris terme amb unes ombres extraordinàriament fines de primer terme,
i el segon per la gama de ceris grisos
finarnent matitzats. Assenyalem tambi "La serra c -rh". "Paisatge (El
coll; -, "El rierol" i una nota de Montserrat que ens sembla que no es la
primera vegada que aplaudim.
EXPOSICIO JOSEP ARAGAY

En Josep Aragly és un del; casos
mis interessants, i si goséssim diriem
mis considerables de la nostra pintura
moderna. Es una voluntat que nalga
com una torra amb finestres a tots els
cents. El seu apetit espiritual és formidable; peró l'increment d'aquesta
voluntat d'absorció ha cohibit la seca
sensibilitat. Adhuc en les teles petites,
en les figures i en els retrats, la sensibilitat resta sepultada per un concepte
de force- forlia en el sentit dinàmic,
o force en el sentir de sotmetre-ho tot
a un eStil antic determinat, si us piad
per force. En aquest aspecte. l'Aragay
no fa "pastitxos" d'això o d'alfa alee; sind que quan adopta una fórmula
- italiana, francesa del XVIII, cepanyola -sembla que vulgui dir: M'ho
apropio perquè la pintura ha d'ésser
això, i ho faig.
Perd aquestes coses no es fan impunement; la profesad va per dintre
i molt sovint sota la carcassa mis dura
hi ha les pitjors tempestats. I per
nosaltres, l'Aragay fa temps que viu
en plena tempestat interior. Però renormitat del conflicte artistic que se Ir
tureitat dintre seu fa que tot el qud
surt de les Mes mans sigui enorme O
pel toneepte, o per rexecurib, o pel
propbsit.
Ara amb l'expooki6 que ens olerá»
a les 9.44% kaistsass ans ddua la
•
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LES ELECCIONS A FRANÇA

Raga cap a l'esquerra
La propaganda electoral dels monàrquics francesos a base
del resultat de les eleccions alemanyes ha tingut un èxit ben

EL TEXT DESTINAT A

BALANÇ DE GUANYS I

Radicals, 33.

PERDUES
Paria, 22. - A lea set del metí ja

s'establia aquest balaste de ganäncies
i pèrdues de la lluita electoral:
Els conservadora guanyen 9 llora i
en penden 6; els republicana guanyen
9 llocs i en perden 61; els republicazas d'esquerra guanyen 9 lloca i en
perden 41; els radicals dissidents guanyen 6 llocs i en perden 18; els radicals socialistes guanyen 49 llocs i en

penden 6; els republicana socialistes
guanyen 8 noca i en penden 4; els
socialistes unificats guanyen 33 noca
i en perlen 4, i els comunistes guanyen 7 llocs i en penden 5. - Hacas.
A LES ONZE
RESULTATS I BALANÇ
UNA MAJORIA DE 3o VOTS-PER
A LES ESQUERRES
Paris, 12.-A les onze del metí es
coneixen 449 resultats que es descomponen atol:
Conservadors, 7 reelegits 1 4 de
nous; republicana 68 reelegits i 35
de notas; republicana d'esquerra, 33
reelegits 16 de nous; radicals dissidents, 18 reelegits i 7 de notas; radicals socialisres, 41 reelegits i 70 de
nous: republkans sccialittes, 19 reelegits i 13 de nous; socialistes unificats, 35 reelegits i 43 de nous; comunistes, 3 reelegir; i tu de nous.
Hi ha quatre "ballotage9".
A la mateixa hora, el balanç de ga&ocies i pèrdues s'estableix COM segueix:

Els conservadora guanyen

3

1 en

perden 15; eta reptbricans guanyen

i ea penden 78; rin republicana
crean:erra guanyen zi i en penden
60 ; els radicals dissidents guanyen 6
i en penden 19; eta radicals socialistes guanyen 6o i perden 13; els republicano socialistes guanyen 9 i en per20

den 8; els socialistes unificats guanyen 41 i en perden 6; els comunistes guanyen ti i en perlen 6.
De les dades conegudes fins ara,
sembla desprendre's que els Bloc del;
grups d'esquerra disposara a la Cambra d'una majoria de 30 vots.-Havas.
A MIGDIA
EL TRIOMF DEL BLOC D'ESQUERRES VA CONFIRMANT-SE
París, I2.-Segons les dades facilitades pele corresponsals de liAgdncia Ha y as, al migdia es coneixien 523
resultats electorals i els d'altres qua-

tre districtes en els guata hi ha "ballotage".
Els resultats e desglossen en la
següent forma:
Conservadora, fr.
Republicars, 117.
Republicans de l'esquerra, 82.
provatura mis enorme ele la pintura
moderna catalana. Una vasta romposind desenrotllada en una superficie
de dotze mares quadrats tanmateix es
una cosa imposant. Aquí no hi estem
fets; del vuit cents enea se n'ha perdut la mena. Per emvestir una tela
d'aquesta magnitud i plantar - hi agrupaments de figures, i arquitectures
paisatge cal un alè de brau i una prepareció digne d'aquest ak. jo us 114
de dir el meu parer lleal-vós adu d'aquells bornes que tenen dret a teta la
veritat a la máxima sinceritat-aquesta
tela, "Vacancea", no es pas reeixida, no
certament; però malgrat totes les lalks-n'hi ha de dibuix, de valore, de
tota mena, almenys jo ho veig aixíu; admiro Ilealment, efusivament. I
es mes: cree, estic, segur, que si poden

tenir la fortuna d'agafar desconfianca
en la vostra força i desgabanyeu la
sensibilitat que fins ara l'haveu trastada amb excesiu rigor i fina amb
menyspreu, ens donareu obres d'un
nirvi robustissirn en les quals tot s'ordenara i s'animarà amb aquel l ritme
nobilissim que viu dintre costee i que
espera que us retorneu d'aquesta embriaguesa que tense adonar-vos-en
fa inhuma i desorbitut.
Moltes altres coses, en bi i en mal.
ens suggereix el magnffic esforç
questa tela, pues ni l'espai ni la rapi
desa d'aquestes notes ens permeten anotarles. Abans de donar - les per 'testes
siena per:mis de cridar l'atenció sobre
el "Retrat de dona" (9) i "Paisatge" (4) que entre les restants obres,
de les guata la majoria ens tren ecce-

guita, eón les que trobem mis atina:
des i madure'.
C. C.

-

Per al asesor!. V. -Alome,
No sé beta bi que ved die, peed
raid bi. I per ataire eird be
hagrd, de, poccor, cinc setraone•I,
Si.

Radicals-socialistes, ta'.
Republicana socialistas, 39.
Socialistes unificats, 9r.

....
.11.

Socialistes unificats, 91.
Comunistes, 26.
Falten munes les dades eorrespo-

nentS a 37 districtes.-Havas.

Resultats definitius, menys
els nou districtes colonials
El triomf de les esquerres
Parla 12. -Els resultats definitius
de les eleccions, menys nou districtes
de les Colònies i quatre casos de "ballotage", donen les ;cifres següents:
Diputats elegits: 57t.
Conservadora, II.
Republkans, 137.
Republicana d'esquerra, 92.
Radie:ala independents, 34.
Radicals socialistes, 129.
Republicana socialistes, 39.
Socialistes pnificats, 102.
Comunistes, 29.
Les forces que fine aqui havien ajudat el Gabinet Poincaré, o sigui els

conservadora, republicana, republicana
d'esquerra i radicals independents, sumen 274. Les torees d'oposició, o sigui el Bloc d'esquerres i comunistes,
donen una cifra de 297.-Masas.

Balanç total de pèrdues
i guanys
Parle, 12. De les dades darrerament rebudes, heu'; acá el baban% de
pirdaes i guanys:
Conservadors, guanyen 2 110CS 1 ert
perden uy.
Republicans, guanven 24 llora i en
perden 88.
Republicans d'esquerra, guanyen 14
llocs i en perden 77.
Radical; independents, guanyen 9

llocs i en penden 23.
Radicals socialistes, guanyen 66 loes
i en perden 16.
Republicans socialistes, guanyen 15
'loco i en perden 16.
Socialistes unificats, guanyen ß
lleco i en perden 10.
Comunistes, gmanyen 24 lloes i en

perden 57. - Hayas .
4
HA PRES PART A LA LLUITA
EL 83 PER CENT DEL COS
ELECTORAL
Paria 12. - L'interès que acense
guiren despertar aquestes eleccions pot
demostrar-se en xifres. Ha votat ei
85 per cent del cos electoral, merare
que l'any 1919 0 solament un 7o
per cent.-Havas.
(Aatresta informació pasee a la Mg. 5.)
ble, si que li costa de pair les toses!
Li arseguro que jo no res recordavii
de voste ni que al món fas. Sapos('
que ara ja aleare oa brcovat i no mi
tornead a encelare, oi.' No costa pas
Mar: fati tons jo, house, seo ?si pensó
mis i
P011.1.

Cal no entendrir-se
amb el seDyor
Fa dos dies, damunt les planes del
:lastre confrare "La Veu", vàrem Ilegir el segon article que el senyor Aríts
dedica a comentar les cartes PlaXammar. No ens ve bE de resseguir
d'una a una les afirmacions del seayer Aria. Unicament ens sembla de
gran urgencia i d'una oportunitat que
dificilment podrIem descriure, la rectificació d'un concepte que jutgem
equivocadissim.
Alludim les excuses que troba a rectitud d'Eugeni d'Ors i renterniment
sobtat amb què parla de la leva tasca
literaria i critica.
Es d'elemental conveniencia que no
ens deixem arrossegar per improvi-

sacions d'aquesta mena. El mayor
N'id, de la bona te del qual no dub-

tem, no te proas dades per jutjar
senyor d'Ors. Si en tenia tantea corra
nosaltres, Es segur que no gosaria ler

equilibria i que compartiria resoltament i «ese atenuants, el Sastre parer.

La conducta del ~yaz d'Ors, a fa
Ihms de remata utituds 1 intervenclon), no pot mertixer la tonsiderscib
de cap tatalä. Mu n die, si Diu vol,
serem Inés explicits.
Ara out are, cal que tothom comPreas4 ele. no Parte% UDS% 121°I.U•

El problema de les
S. a

p

icionlilis

S. R.

il lela

Orackwlei, malg.
i Ilur unió amb la Rússia
No fa pas gaire temps que la mera está basada en espontä n
flussta bobtevista encara era, nies "convencions proletàries".
almenys en leona, una Fede- La serie de les Repúbliques
ració de Repúbliques dotades "independents" forma: 1. Ucr3amb els atributs de la sobirania. nia; 2, la Rdssia "blanca";
La seva denominaci6 ofical era 3, Azerbejdjan; 4, Armenia;
aquesta: República russa Socia- 5, Geòrgia; 6, 'rubia; 7, Bujara,
lista, Federativa, Sovielltica, o Cal notar que algunes traques-,
sigui, abreviat: R. S. F. S. R . (la tes Rernibliques tenen també
success16 d'aquestes lletres em- subdivisions nacionals.
Les dimensions de l'autonoa
blemàtiques es deu al fet que
en l'idioma rus els adjectius es misa d'aquestes unitats nacioa
posen davant del substantiu que nals 36n diferents. Els organisa
afecten). Tots els Estala que mes de la "Rússia primera".
forraaven part de la Rússia po- gaudeixen d'una autonomía rea
dien, almenys nominalment, di- duida; les Repdbliques "inde-e
rigir tots els aspectos de la aova pendents" de la "Resta segona",
vida política. La direcció deis gaudeixen de drets mes emplea,
assumptes exteriors, comerdals, En cesta dominis de la vida poi,
els bolxivisies es varen
culturals, etc., es trobava "dintre" dels dits Estats. Sobretot mostrar intransigente; els asUcrania, la nació més nombrosa sumptes de la política exterior,
i mes conscient de la seva in- els del comerç exterior i els
dividualitat entre les nacionali- militare. quedaren atribuits al
lata heterogènies rimes, gau- Poder central. L'època en que'
dia de molts civeta nominals de licitante poslin tenir representaa
sobirania. Mal, per exemple, afons dip/ornatiques pròpies a'
licränia prenia part en lee ne- l'estranger, ja ha passat . El
gociacions de pau amb Polònia semi de certs braxevistes pa"separadament" per la interme- triotes de veure a la seva terca.
diaci6 dels seus propis delegats. san exereit rota racional, lamba
i Polònia ha signat el Tractat ha pasean La diplomacia, l'ede pau amb el Govern de la xenten, els òr gans del comerç
Rússia bolxevista 1 amb el dli- exterior, san comuns a tots els
°randa, separadament . Per con- paises de Rassaia.
Seria erroni de creure que
següent, dones, a Varsòvia hi
balad dues representacions di- en el terreny de la cultura els
plomätiques , una de rama i bolaevistes deixaren les nacioa.
una altra d'ucraniana. 1 Polbnia nalitats en completa Ilibertat.
també tenia en /a 8 . S. F. S. R. Els limitaren el aret a la sepa-,
dues representacions diplomä- recia politice. llenaren !lurte
tiques: una a Moscou i una al- drets quant /a la direcció de
tots llurs aseumptes. perb en
tra a Txarcow.
Es clar que en tots aquests una qüesti6 restaren fidels a les
casos es tractava nomds d'epa- seves idees' a les seves pros,
ribncies. Perb, per ventura les meses: donaren a los nacionalia
apariäncies no sbn l'expressió tats la possibilitat de viure
de quelcom mo/t fort que cris- rement nur vida espiritual prbteix sota d'elles? Si els bolxe- pia, i els donaren les condicione
viste.s es velen obligats a re- necessàries per desplegar la se-e
córrer a teatralitats, era perquè va cultura nacional. Cal recae:
la oonseitoncia nacional dels no- näixer-ho.
Tadeu Falsee
bles heterogenis de la Itilesia és
tan intensa que no és possible
ignorar-la. 1 encara podien ignorar-la molt menys els holtet -

començaren Dur govern per declaracions impre g
vistes que

de-nades'uprgotimn
justícia nacional, 1 que devien
una part de la seva virtbria a
l'actitud que havien adoptat davant del problema de les necio-

nalitats.
aquesta: actitud es trnhava

sempre en evnInci6. Inspirats
anicament en Vinteree del seu
sistema social, sis holapvistrie
rada vegada rednien mes els
drets de les narinns. Spenint
aquest ramf, arribaren finalment a la limilacia de les anoriencies. Les relacione oficial!
entre les nacionalitats de la
Raseia experimentar en un nou
carvi pel juliol de 1022. D'aleshorra enea, la denominada de
l'Estat holaenista as aquesta:
Ilnia de ice Repübliques
firmes Socialistas, n sigui,
abretsiant-ho: S. S. S. R.
Conforme a la nova const

cía nacional. l'Eatat hoIxevista
rol destriar-ee en do! el-imponente. La cninnlexitat de l'estructura etnnarefira de la pn-

Full

de dietari

ELS FETS LLUYYAYS
L'esdeveniment mis important que
poguérem registrar en el dia dable is
el resultat de les eleecions franceses.
De la mateixa manera que ei fet mis
important del dia 4 proppaesat ton el
resultat de les eleccions alemanyes.
Fins pe: a nosaltres que, as-ui per
avui, no som alernanys ni francesas?
Fins per a nosaltres. Es trist d'anar
a remolc de coses rernotes, d'eedeveniments en el quals no terna cap part,
ni manera de taair-la. Es trisa Peda
fóra infantfvel que volguissim deseonéixer aquesta llunyana dependencia i
que ens entestéssM a optnar que sorn
eis (Idee directors de /a costra vida;
collectiva.
Tampoc podem encunen; sols

rectors de la nostra vida privada.
ha damunt nostre un joc d'influeml
eirs que no podan resistir ; hi ha,
dintre nastre un joc de secrecions n'oh,
estucEades en aquesta hora, però que.
mai seran dominadas per la ciencia
de's
La concitastó lógica d'aquestes neflexions sembla que hauria d'ésser la
pi-aclamar:e del mis absolut fatalisme.
Fatalistes, en la vida individual; 'atanores, en la vida collecfsa. De'asarnos anar sobre ele esdeveniments, coas
sobre les ones d'una mar benigna i
germanivola. Na pensar, no actuar.
Aclucar-se d'ura, creuar-se de braceo
i rondinar =In una beatitud inalterable ; "Lloat di Deu I".
Aquesta 7015er fóra la conclusió 16gira... Per?), evidentment, fien la conclusis immoral i la conclusió antihi-.
giinica.
Coneguem la interdependència de lea
acciona dels honres i dels poblea, pena
nodrim desesperadament la alusia coe
pedem aprofitar-nos-en en benefici
prepi. Fermem-nos la idea que no is
indiferent que el bine d'esquerres subtitueixi el bloc nacional en el Goma
de Franca i que Isla Macdonald, primer ministre de !a Gran Bretanya, sigui socialista o treballista,

Varió russa ni tan sois permet
demostrar-los anib exactitud.
Cal , dones, rerarrer a una denominaria arlifiral que. encara
que sigui buida tocant al seu
contingut. tingui almenys la
qualitat d'orientar i en g faciliti
la comprensid mutual. Les dues
Rüssies en qüestió les anomenaré, senzillament, la "Rüssia
primera" 1 la "Rússia segona".
La "M'esta primera" no representa ni unid) etnogrfifica ni
histórica, ni grogrefira. En això
precisament reu la dificultat de
trobar-li una denominació bateada en un eriteri definit. La
"Ilüssia primera" clis una construeci6 artificial. Cante no solament els terrenys on viu
la pohlael6 etnieament roes!,
sitia lambe els que posseeix la
poblarla heterngenia, i ni tan
sois eslava. E1 rompren que
aquesta terrenys, habitats per looPM-igFerre'reg•I
reces distintes, no pugui for- kin•
mar una sola organitzsaii6 po- t.
e.rxrierimetrivern
.
Iftica, freu's acf marque a la
'agenetetUnntlIVIer
'Rússia primera", els bolzeviser:190/ ieslEtinr
tes hagueren de fer eubdIvi. • 9ele
siena: primer, en la Rdssia prbpiament dita (en la qual viuen en.4=%farteren
fflutrivn mtiernrig
els russos "pura"); segon, en
•%41›,iperel,innEvelr,
les Repthibliques autònomes (la
7 *.‘ "
lim9rIrr
dele basquIrs, la dele kirgisos,
9411P! 1.1
la dele tb,rtars, i teroer,
elts distriotes aufbnoms (per
9,9IP riTt Wv.
ir
exemple, en la regid habitada en
• Je ," t-.
rPte
Une gran part pela coloriste%
F
lPe
rr
alemanys) . En total, la "Rüssla
%Piere7r1Ftrr;
primera" renta 21 unitats na1111:11"IFIrinr.'
Monda autònomes.
La *Rtlesia segona" està for. Salcal•J`JI' I
madi per lea RepilblIques que
hora dita que sdn Independents, u.
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el mattlx: és clan
En Cl valor de cotització guanya el
tenedor que es presti el 4.16 per roo.
En el nondnal l'augmenta d'una lamina de 5 00 pessetcs, contra Dahand6
de la facultat de cobrar en lliures

dan,El mov:rnent burfitil d'avui ha estal
en el ii de mes.

ester:17.2s, com

Els Nords h:.n pujar de 68.8o a 6o.6o.
Es diu amb insisténcia que el divídzird del Nord serà de 24 pessetes
artes, contra les 22 acordades per l'Alacant.
Cada any e, diu cosa sernblant del
Nord i a darrera hora obeeix el enten dc restricció de DAlacant.
En aixti, no per consuetud, sin.", perque mi deixern de creure que a les
dues grane companvies no els convingui anar unirles. insistiritm, però hem
de recordar 1 . aixecarrient esioreat i
incondicional de títols per a la Juntaeje vol dir votació-, començat i
isdl el7 la uns Tiaras meses.
Cal estar, dones, a re3tmetativa.

R. Sdrinyach Senties
Barce1,9r.a. dillues 12 ra-i;g de 1924.
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AGENCIES A GIRONA,MATARO REUS

Delegacions a Banyoles, La Disbal i Palarnös
l'.1agatzerns a ;a Bareeloneta (Barcelona)

'
1

Execució d'ordres de
1:Sorsa - Compra i venda de vaiors al corniltat - Negociailt, de cupars - Cu4Oalia de
1, , J.Iars - Cartes de eredit sobre les prineipals
places del ruin - Servei
de magatzentatge de
mercaderies, etc., etc.

1

Agraits de3s resullals °bitapito. nombrosos
I eixen els efectes benefics i curativs del meloee C. A. Boer,
l in preve la següent caria,
que havern d'afegir a les mol..
tes ja puldirades.
'31olt rospectable senyor
Bner: Per la present vino a do-

nar-li les rnds expressves gtacies per la curació completa

que el meu germä Ita cbtingut de la seva 1;;2rnia, a Padat de seixanta quatro anys,
això en e; leimini de n wt
oro. gràcies als voslres bons
aparells. Es per aixd que no
d • :bto a recomanat rl rei..tode
sPgur rstic que
E. A. Boor;
eis herniats quedaran satIsfets
amh l'ús (;ris seis nparells.
Atob aque,ta' „eas,,:, es rc_
peteix vostre a t ent s. s.
Antoni Juliana,
30Vr1 etui lArroc,
'Forre de Claramunt ;Bares..
lona,, 4 de desembre de 1923. '
e. Si voleu evitar
Wilj•1
•
molties
i
és
i
censequemes de les
'Mes, visiten el senyor C. A.
Boer,
eaeceiona, tots els dies, Pelai,
n30 primer.
1:t; cotiaborador abel senyor
Roer robra a
Nirnresa, diumenge. 25 de maig,
Sant Damtinec.
Torrassa,
jous, 29 de ma:g,
ii 0 1„; v,etOria.
Sabadell, divendres, 30, Hotel
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°Lis D.oinvEs
Fruitat extra, ele ata'30 a la.
Fi. de 9' 5,9 a lo.
Corren], de 8 . 50 a 950.
Preus per pessetes el guarra de
3900 quNos.

Llicenciat en Dret i Cieneles exactes. Ex-degir de la Junta d'Obra de la
Parròquia de Sant Just

Mor! el die 5 def eerrent cn. Pair del Sonyor

bat)

' OMS DE NNVOLA
Groc, de 130 a 135 duros.
Verd, de 120 a 1 25.
Preus per curga de 115

(A. C. S.) -

Vich, dissabte, 30, Hotel

Co-

BE.ryoles, diinvenge, 1 de juny.
mel
Oiot, Ilion a, 2 de juny, Fonda
'L'EA'
.
Figueras, dijous„ 5 de juey,
l! . .H París.
La Bisbal, diveruire, 6, Hotel
Girtna, dissabte, 7,
Eta
snri i

Co_

erdlalwratior del se_

nyor doer visifarä a
Delco, ,linin,rrs, 28 -de
l • cdtda Sitial.

Granoilers, si j.m-, 29, Fonda
1.urripa.

Vade, O : n itrtenge, 1 de any, Hotel París.
2 de , juny, 11,del
Bous,
París Con/Me/1;dt.
Tarragona, dunarts, 6, Fonda
Vilafranca, dissalde, 7, Hotel
de la Ilanibla.
C. A. Boer,
Pelal, 62,
primer - Barcelona

1

•El Rvd. Rector i molt litre. Junta d 'Obra de la Parròquia de Sant Just , la seva esposa Anna
Maria Ct.lafell, fills Ignasi, Maria de Núria, Josep O. i Carne, filia política Cencepció
ge. rmans Mere¿?. i Ramon, nebots i fanll la teta, agrairan a liurs amics l'assistència als funerals

•n•11311111.”-elnILIOW09n11.111,«n•

que pe' bíl de la seva ànima se celebraran dimecres, dia 14, a les deu del mati, a resglésia parroquial de Sant Just.
Divendres, dia 16, seran celebrats f unerals al poble de Sant Esteve de Palautordera.
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Preus per pessetes cls ro quilos.
.
'hals, de 330 a 4.
Palla, de 2. 50 a 3.
Falla d'rdivcra, o 4.
Garrotes, de 9'5o a 10.50.
Preus per pessetes els 40 quites.
Gallines, de S a 12,
de O a 12.
Conille., de 3 a A.
0115, 11 2 . 20 p2ssele0 la dotzena.
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LA CONDAL

"r*
El mcjor cepillo de di,ntes conocido
renta atina!, 12 millones de cepillos.
TRES TAALEVOS: pa; a adaltos, paranutchachos
y para niiins. TRES Gli?IDOS: Una sola calic1,11.
De renta Co todos Ins farmarias, perfamalas,
drogurei23 . bazotes. Canothe a Si denti,tq.
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CASA CENTRAL I OFICINES:
Rambla de Catalunya, n. ' 13 (Xatnfra Certn, Catalanes). Telefan n.' to20.A
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PER A LLOGAR
durant els mesos do juny I Joho!, a la fermosa plata tic 'Por.
redenbarra, tan senitwa per als
nena, pis inlependeot completament ogtiipat, amb guatee dormitoris, menjader, saleta, galeria amb rento/loe, cutna, algua, c i cctricitet, vistes a la mar
al camp.
Rail: Antes Sons I Roaseil,
placa de Sant Joan, 6, primer,
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obert novainent el su despatx al carrer del
Censen de Cent, 2G, prd.rünera. 2851 A

PROXIMA OSEP.TURA DE NOVES SUCURSALS

Promptitud, Esmerement 1 ECOttenlia
tr.m.m..........
215..•.4.1.0b
1 6rtve:s de lot., •
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Da 'ID a 12 1 de 6 e 7

Correr A/mate, n." 6 (al costat de la Parròquia de Ntra. Dona
de la Meneé). TcH... 349g-A
Carrer del Valleetpir, n." 28 (Sans). Tele. 342 - 11
Caere, Major a." 49 (Sarria). Tele. 633o-G
Tallers i Garatte: Carrer de Otrora, r.° 39 (a: costa: de la
Granvia). Tele. 873-S. P.
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ASETA BARCELONINA
gunes persones del seguid reial esta
guaral una Ilarga casona tense saber
guinea tren les babitaciona que seis
designara.*

viatge Regi
L'ARRIBADA

asas qua no acostumen a manear mai en aquests actea. com
ama
p7Ulors de
eiputals de la Mancomunitat
rama. representacions de l'aria,'ararla. clerecia, capa i nficials
z. e la guarnició, dependència del
kvern atril, de la policia i de
tcts els organismos burcarätica.
ttMera.
Ele monarques l'oren rebuts
arords de la Marca reial.
primer que bahrh, de! rornhoi
Alfons. al mial va
¿ssrr
enar la mà a la seva asomen,
atril apiandimani
:n
rebuts
,r!

TilileigrrIrti9T5r5i3L17-3)

flieriu de iti- Ornra. f.:- apiaudjmeflte varen repetir - se. Dessrée sartiran En Prirnn le Rii algun altre dels personal:p5 que bavirn l'al junta el
ratee•
El tinent eoronal Alvarez da
L Campa va fer ofrrna a dOnYa
Talbria d'un ram ile flors
en:s a tis-en d'Eapanya. i eloS1rS03 d 7 SS O r

raviatad a e les toa-

tes que havien anal a reine ale
hallors. ele sobirans pujaren per
1e5Cala que dóna el carian. de
Caris.
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177; r diatament . S'organitza la
amiliva per traslladar-se al
Pena de PPrlrallos. Obria la
. aaraa l'autornbbil del director
;,aleral de es guratat, seguit del
'cera' Losada. un eararnot de
Tsaolta Reial, que prescrita
o‘r. ocupa! per 1). Alrons
bran Viele5ria. als Tanta aromw aava el senyo » Alvarez de la
l2r!U•,a.
A raval!. i a la dreta del rei,
va rl rarilhranPral Barre10 al coatal d la reue, el
n'leric major .aenyor Gómez
hlAerha. Ene allra sració de
1,a olla Retal, i desnréa vania
d ^etxe oeunat nel fll g ran dele
is. que arompanyavrn els 1.19
a rle.sanrs sanvors Le.riza
,nale de Grnve. El tercer. l'orulavan el premidont del D'aerlorl
i marquPao3 Viena i
leaatafm. En gran nombra (Fan_
air;,Idls ocupat per l'element
palatinai, atea tancava la
tritiva,
trai p ate fine al Mate de
1 !-albaa era roltrrf pela dita-

rs Crissn . da la guarnieia,

e al pas drls sobirana preaent"r armas.
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arribar al Palau. la
çua
no e'ae d'rstranyar, teon compte l'ratansi n S del
a a retórrar. i que el seu
pa
i le passeig. per tal de
.r que els entusia3te3 que
S.
.a rls roltes eriala an
en ele aplatuliments.
d da tot, inedt: teIls
' rr l , a-en al Palau
' a adment ron tres? innata•
L" r a. rsones que per mona
rbrrees eren a eaperar
o narques n1 Patria. t'oren
snrtir
reeitvis
`1 .8seiest. a fi tir. porture .n-anpli,11 ' n 'ar en lefa els 5C119 sal rams
ter; mbnia anunciada. Ili hall a la Junta construelora rie l
T'a l ai/. el cardenal-arquebisbe
i° Ta rragona, acompanyat dala
h:h
2"'" de Llayda i de Vich, 1
▪ tiq
personalitats.
fl ('co allf, el senyor Alvarez
C Campa anava a ter °frena,
Ira Alfons da la clan d'ar per
Ágrir el canaell. Aquell baixa
"Inc. pareo les nembroses
n arnilies que fria p atona esperive n la seva arribada, ja na
,,D4911 i c ontenir-se ni refrenarer rnAs temp. saltaren a

P

principal. dodejant
prorrompint amb
.1/1"cli ntents frenètics i obli..
rant_ als ray ana de l'Escolta
"allal a maniobrar.
• •

president de l'Aasociació, N'Ignasi
Girona i Vilanova, en la soldó ne-

crológica del dia rs de mal, de

l'any 1923.
L'Institut es planyé de les teistes
noticies de la manca de pluses que
es rabea de tot arreu.
ELS GENERALS DEL DIREC-

Tal com s'havia anunciat,
erribaren ahir, a lee onze, pro.
dunti, de Madrid. D. Alfons,
cap Victòria i In fill gan,
iit ompanyat edel general Primo
de 11:ver1, alt personal palatf,

acätera.
moll del baixador del Pas04 de Gràcia estava molt con;crregut per totes les persona-

els discursos dedicare al que fou

Oolle ALBERT: no fan oidor

na vegada en l'interior gel

Palau , rls sobirans reeorregueron rapidament la installacid
del mateix, prodigant ele elogis
en grau superintiu. No cal dir
que aquests superaren les esperances que els mateixos que
varen iniciar-lo i construir-lo,
alma ien formal.
El doctor Vida, i Barraquer
procedí a la banediecia del nou
Palau reja!. i neta seguit lee Comi.aaions desfilaren.
A prees dels periodista,. (oren rahula pal praaidant del Direatara que va dir Que els rete
estaven encisats del gran acolliment que aela havia fet. 1
que ell ‚ ha tenia per denornptat.
Mari que encara no s'havia
final cl proerama oficial, però
que podia avançar que la inauEnunció del monument a Mossan
Cinto. seria el dia 15.
Ee referí a les noticies fina
allavert mole incomplatem del
stirre . de Badalona. per assegurar que e, (arta justicia. i
(11117 110 e s descansaria fins a la
captura dele agrassors.
Ja vaurem qui es can3a primer—afegf ei el Directori
castigant o ella cometent de-

fletes.
El senyor Sala. altament
emocional, va demanar al princap hereta que es dignes assistir
a on to que els diputats do la
Mancamunitat nova Ii oferien , a
la tarda.
La invitar i' fou aoceptada.
au gmentant. l'emoci6 del senyor
Sala.
E t a augmatee viatgers es re-

tiraren a llore habitaciona, i ele
comissionats anaren desfilant
Diagonal avala plans de aatiafarrir; pal falaguer resullat da
la primera etapa del viatge.

CA LÇATS

SUE3UR

E51 aria, 311: San1 Pan, 16: Jaume 1, 15

El. PROGRAMA OFICIAL
Molts esperen amb ansia el programa aficial deis acres que han de tenir
llec durant 'lactada deis Reis d'Espanya a la nostra c:atat. Mes iS el cert
que arnb tot i Yactivitat desplegada
per les autoritats. no ha estat encara
possible combinar el programa oficial.
Aixi almenye cas ha comunica ahir
al raspee el general Lossada. De totes manees. li foil possible donar-nos
un "avant-gont”, que trantetem fidelment als nosr-es lectora.
Aval. dimars, ele Reis no sortiran
de casa: ontser rabean alguna audiencia particular: canvidaran a dinar alguna personalitat i a la tarda, a das
amaras de Sis , assistiran a l'Exposició
d'Avicultura.
Na se cap encara fixament si la
inauguració del manument a Mossen
Cito sera ditnecres o dijous.
El que ja esta cenvingut és que
aquesta semana visitin la ciutat
Girona la setmana entrant Tarragona.
A Menda, per ara. no hi animan pas,
perque persen ti.itar la Van d'Aran
a midan, d'istiu, i !laven aprofitaran
l'exaltes:6 per visitar aquella capital.
Cantinui dient el gevernader que
dissalte vinett, amh matisa de l'aniver.
sial de don Alfons, hi haara solemne
recepció a Capitania general, fundó
religinsa a la Merca i altres festes.
El din 2 7 aniran a Terrassa i Sabadell.
Diumenge rir.ent és probable que
ragin a Sitges a 18 torda que assisteixen a les cueces de encalla a l'Hipialen-va
Ela sercente de la enarnició de Barcelana donaran un dinar al Ttbidaha
al prfneep d'AstúeIes, l'aerm713 del qual
e7e ä

malt pròxim.

1 en P. que demà ja hi haurà pro-

BALCONS I FAÇANES
Amb motiu de la vinguda dels reials
personales lluiren ahir banderes, do'rusos i altres ornaments el; edificis
públics. bancs, consulats, soeietats i
companyies subvencionadas per l'Estat.
També en nuien algunes casta par&
culare en el trajecte on havien de par
san les augustes persones.
Els fanals ostentaren gallarcts amb
els colora oficial'.

POLIKOUKA, biliosa torta

MOLT INTERESSANT
De 1'1 al 15 del corrent podreu
comprar a preus de fabrica
ices; cassero+lea, eteile -e
ra.Llorens Oms., Rambla de les

Auromenrs
.6 cilindro,
onreAvore in väsrAcc$6..

, I MGQnO

S.R.C.

LT.NPOSICTO D'AVICULTURA
En virtut d'haver de visitar avui
al/testa expasicie don Atices, donya
Vientre i el pr:ncep d'Astúries, únicament estarä oberta al públic de les
den a la una, i després a les set. A
lee quatre de La tarda únicarnent nodran entrar els que posseeiaili les irr
especial.s per a aquest
A les set tomaran a obrir-se les tia.
guilles per donar entrada al palie el
la forma ordinaria.

ARA

!MPERIAL

PARAtt3OES CAROUB
Portafusiles», 10
—

EL PRINCEP A LA COLLECCIO
ZOOLOGICA
Despees del lunc de la Mancomuni-'
tat el jove prineep d'As:Urjas fort

acompanyat al Pare de :a Ciutadella.
on visita detinedament la collecció
zoológica.
Dadas lea sen-es aficione avícolas, el
príncep es fixi especialment amb les
installaciont d'aquesta mena que hi ha
a la collecció. Quant a m imiiers, cri'
a la cera ateició el naquiderm regGe
lat a la ciutat per l'ex-aoldä MuleiHaf f id.

Pragieliri g du

1 da FIN
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El coll graixas de la vostra
americana netegen-lo amb l'espaf:Me per a treure laques
MARAVILLOSO. A tetes les drogueries a 075 pessetes.
Colls ALBERT: Indestructibles

--

LA BARONESSA DE MALDA,
GRAN D'ESPANAA
La "Gaceta de Madrid" de
diumenge paseat, publica tan
R. D. concedint la grandesa
dlEapanyta, unirla al 111.ml da
marques de Cast a llbell, a donya pifiare da Monta aronessa
de Maleta.
Per ara, de teta la combina -

rió nobiliaria qua s'anunciava,
aa aotieratsia que sita
fe d'acu n e; rariletrr.

wea.a.-.aa

a. Granados, 21 - Tol gon 1055 A
DE11717'11'53 EL CATALUI

Expaca un-diari que acostuma
estar ben enterat d'aquestes coses:
"Al palau va treballarase amb gra:1
activitat fino les once. A aquesta hora
s'estava netejant encara l'escala d'hanos. Els reis 1 llur fill agraven ja a'
les seres habitaciens, quan va sortir
per la porta principal una brigada de
trcballadors obrintase pes entre la bri-

llantor deis uniformes i les creus.
A palau l'organització va asar gueto= deficient, donant-se el cas que ala

PURE PERMANYER
CALÇATS

SUBUR
&muerta,

kn! hm, 16: Jeans 1, 15

SUICIDI
Ahir se suicidä a Badalona, penjant-se amb una cerda a fa casa on
vivia del carear d'Arnús, Pere Muntanya, de sa anys, cense que en siguin conegudes les causes. El jutjat instrueix diligencies.

EN EL

PALAU

Saló per a banqueta
Propietat HOTEL COLOMD,

Societat Anónima
Direcció: Regäs
Asad, dimarb, a l'Ateneu Empor.
danés (cartee del Pi, II), el senyor
Josep Mallan, de l'Institut d'Orientació Professio-tal, donar ä una conferencia, illustrada antb projeccions. Gomeneari a les dcu del vespre.
POLIKOUKA, drama artestio

Ha estat dirigit el següent telelenema al presiden del Directori mi'
Jitar:
"Preseatant-se pròximament l'oportunitat per renunciar el tractat amb
França, la Unió 3fetallúrgica insisteix
en la necessitat de revisarlo per establir novas bases de relació cemercial
que represcaain la drguda protecció a
les indústries nacienals indfistria metaHtirgica que és la 1Tfé3 perjudicada i
a la que repercuteix la pardtraci3
d'altre; sector: industrials, agreujant-se
ta siteació re manca de crmandes:
Preguent l'eslndi d'aguce problema.
El saluda atentament. — President,
Josep Bordas."
Per preservar les robes contra les arnea, usen els saca
guartlicrohn cl . pap a r. V'egeli
l'anunci amb dluatracia del

que Barcelona dedica
en honor dels Reis

d'Espanya, no hi ha
dubte que Sa Majestat
la Reina i les dames
han d'usar alguna de
les creacions de les perfumeries A t k in s on,
Bourjois, Coty, Cortès,
Crusellas, Dorin, Florälia, Font, Gal, Gibbs,
Guerlain, Gelle, Higea,
Houbigant, Lesquendieu, Myrurgia, Piver,
Pinaud, Renaud, Simon, etc., etc.

Vedes a re i g ris

LA INAL- GURACIO DEL 1JONUMENT A MOSSEN CINTO
A la felta níicial de la inauguració
del monument al gran poeta de Catalurya, gime et fati dijout, ha estat invita: l'Ajuntament cte Folgarolas, pob l aciä on va reixer.

LA PINACOTECA
EXPOSIC/0 PERMANENT

--Al carrer de Sans un carro ateo.
pell a Jann Marcien Ferro i Ii causà
una ferida contusa a la regló superciliar dreta.
— Al Pare de Ita Ciutadella un auto
atrnpellO el noi Cristófol Rubio López
i Ii c,saanâ ~asió al pea dret.
— Al carrer de Sal:fletan el noi
Joan Estallé Mort g errat anava a pujar al tramvia cii mara 1 va caure,
causant-se una ferida contusa al Ilavi
superier i es trennt diles (lente.
— A la plaça de Sant Agusti Vell
un autemabil atropela a Encarneció
Martínez Guzmán i al seu nebot losen
García Martínez, causant a la primera
una contusió amb hentatrma a la cama
dreta. L'auto fugi.

em BREL .LE s Ferran, 14. Casa
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SALISERON, 59

L'INSTITUT AGRICOI.A CA.
TAL,- DE SANT ISIDRE
En la 3e.!3i6 efectuada ahir per
la Junta Directiva de l'esmentat
Institut, es tractà ultra alguns assumptes, de la Fasta de l'Agricultu-

ra, els actea principals de la qual
es faran dijous vinent, sabent-se que
hi assistiran nombroses representadone agräries i ramaderes.
El president dona compte que s'havis imprès un fascine contenint

A la pedrera del Stadium de MontjMch recollires en malt greu estat el
capelli messin Dandi Soler, amb torta erntusi6 al front amb epitaxis, equinosi palpetral i estat micopal. No se
sap com s'Irs na fer.
— Al Parallel un automòbil topi
contra un pal de conducció electriea i
es causaren: Jean Borras Martínez,
xafer, ferida misa a la mi dreta; Josept Anfruns Pascual, ierida contusa
a/ freid i greu commoció cerebral, i
Jean Ferré Oliva, contusió a l'anca
dreta amb fractura interna.
- -En una casa del carrer de Verdi (Gracia) Pilar Garata Perca va catire des del terral al jardi causant-se
contusione a diferents parto del con.

mesTatnekin. ROYAL
Saló de Te

cada dia te dansant de 5 a doa
quarts de 8, i dinar a l'ameri.

rana, de 9 a II.

CAMA D'ESTALVIS P MONT
DE PIETAT DE BARCELONA
En la vinent satinan* correspon
presidir les operacions en qualitat de
director. de torn:

1

al

La sera vidua Meren Vergés 1 Barrio, mate po.
Mica, germana, germana politice, tia, nebots, cocina
patente tate, en recordar ala tome amics i conegute
e leegon anlversari del seu traapite, ola preguen l'as:dolencia a lee mima que se celebraran en b6 de la
seva Anima, demà, dlineeres, din (4 del corrent, a
l'església de Nostra Senyora de Pompeia (vis Dha.
Atonal), de deu a dotze del matf.
VIO Ml HAURA OFERTORI

CaSil

Layret

BOQUERIA, 29
Telefon 2853 A
NOTA.-Immena wortit en
le3 minora marques nacional,
i estrangerea.

Preus Incompatibles

Gran Exposició
als aparadors
SERVEI ESPECIAL DE
TRAMVIES
La Companyia general de trammies ha establert Ull SCI'Vei especial
des de la plaga de Catalunya fins a
Can Gitell, prop del Palau Reial.
Ele cotxes passen per la Rambla de
Catalunya i Diagonal.
POLIKOUKA, torta
russa

SUBUR
lenta, 3 last Fan, 16 : Jame 1,15
TIMADORS DESCOBERTS
Segons una nota facilitada a "Jefatura", en el mes de febrer darrer,
Miguel Soler Tatxer, d'ofici taller,

i amb domicili al carear d'Urgen, 13,
segon, segona, entra en relació, a
amb un perruquer anomenat Francesa Buena Herrero, habitant a l'esmentada capital, narren del
Castrillo, 2, segon, esquerra. En virtut d'aquesta amistat ca proposä al
Bueno l'expendicia de bitllets del

Saragossa,

Banc d'Espanya falsos, que en havia de falsificar, pel qual motiu
dad el 5 per roo de la quantitat,
pecó fent-li avinent que aquesta Mena d'operacions no podrien fer-se
per una quantitat inferior a "oca
pessetes, legitimes, a canri del doble de bitllets dels clandestins. Com
que aquests afers arca delicats, el
Soler va pregar al Bueno que l'anomenés per Tomas.
Acceptada la propo,icid amb l'exclusin objecte de fer un servei a la
Justicia, el Francesa Bueno Herrero
posa el fet a coneixement del di-

rector general de Seguretat.

detall

nac.
PRI MEREB COMUNIONS
Devocionarla : Recordatoria
EcStorlal Poliglota, Patenta, 8

(A. C. S.)

CALÇATS

Restaurant, Billar,, Tresillo

C8NCHIS HE !E

mor( santament dit 14 de maig do Puig 1882, son.
tartas amb ola Santa atora:nonti di

roel, Antoni Callado MartI lar agredit per Ignasi Pert Expòsit i Ii ClU3a
una ferida contusa a la regia parietal
dreta i commoció cerebral.

Grao Cafè CROMO

ACCIDENTS

Trloot

eirinelein¿tr,
ea

A la sucursal mamerta 5 (Sana):
Senyor En Carlea Campe

POLIKOLXA, InoblIdable film

V ANOS

P111 P+11

REIG

després gel goma.

lintrada

>le r eferir

Tallero

Durant 1

mar, ~u

d'Orovio.

)411.

MiliTell/riSrIFV.11•11P/Klrra
ra"-.'rwrirdre'eTitirIggre7
181VID,

A SONPRELI

celebrar Corneta

Valenti.,29.3

grama oficial.

MOBLES -

TORI

El general Primo de Rivera va manifestar que dijous vinent arribaran
cinc generals del Directori per tal de

A la Caliza 1 Mont de Pletat (Central: Illostrlasim senyor bar6 de
Purroy.
A la sucursal número e (Padró):
exeellentlealm senyor veseomle de
Farsas.
A la sucursal número a (Sant Pere): Senyor N'Ignasi de Fontee
berta.
A la sucursal número 3 (alela):
Senyor En Josep Maria Malet.
A la sucursal número 4 (Sant
Marta): Senyor N'Antoni Varia

oreaold

UN QUE LI AGRADEN LES

MONGETES
A la Ronda de Sant Pere, cantonada al carrer Bruch„ hi havia las
carro de mes, i Francesa Porra Gonzälez va robar-hi un cistell de motageles verdes, que, segons el carreter,
valen 30 pessetes.

Colla ALBERT: no •'entornen

Foriamonedes, carteros,
maletas, sacs de viatge. Gasa
', exaltó, Pi, 7, bis; Petritrol,
Fäbrica. Vendes al detall.

UN NOI INTOXICAT
En una portería del carrer de les
Corte Catalanes es deixaren oberta
l'alicat a del gas a la ruina, el qual
s'escampa pel pis i causa imptomes
d'intaxicaci6 al noi Teodor Urbes Ell-

Descobert el truc, tinalment foren detinguts: Miguel. Benaventura i Teresa, Andreu Soler Perejuana, pare pelaje del Bonaventura,
ami) el qual viu; Josep Bada16 Puig,
marit de la Teresa, i Dolors Soler
Taba, muller del Bonaventura i germana riel Miguel, que coneerregue
a una de les reunions i va planejar,
arnb els abres, el negoci. Al Bonaventura ii fou oetipat un bitllet de
mil penates, i al domicili del Miguel, una caixa amb documenta i algun metäRic, que passi al Jutjat de

guardia.

Tots els detinguts foren posats a
disposició del Jutjat de Barcelona.

NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS PER AVUI
MAT/
Reos Bayet Tria,16, de 14 mesos,
Meridiana, 16t, al cementiri de Sant
Andreu. A les once.
Carolina Borras Roman, nle 63
anys, Ronda de Sant Pere, 48, al cementiri NO17. A les ruit.
Rafel Dispara Puig, de dos meses, Torrara de les Hors, 4, al ce

mentiri Nou. A les malt.
Rosa Masip Daroca, de 48 anys,
Hospital del Sagrat Cor, al censenun Nou. A les deu.
Maria Piferrer Chimeno , de 17
anys, Dos de Maig (Hospital de la
Crcu Roja), al cementiri de Sant
Andreu. A lea vuit.
Enric Horta Feb. de 34 anys,
Vengara, ir, al cementiri Non. A
dos quarts sle den.
Eleuteria Soriano Duda, de 34
anys, Isfarian Agilitó, 97, al cementiri Vell. A les deu.
A les volt.
Elisa Brasa, de 75 anys, passatge
13anys, Iletra D, al cementiri Nou.
A les vuit.
Antilnia Aguilar Larruy, de cinc
mesos, Béjar, lo, al cernent , ri de

A lee emes dela 'enyeta es bou
Clam.Sors, etiqueta sarda, »c.
JOIES, VERITABLE 00Ait0
1 oled•, sute de totes olaa.
seo. Pm flx. Tallare, núm. 41.

Rosa Bogufiä, de 83 anys, Jesús
Maria, Collegi, al cementiri de Sant
Andreu. A les cinc.

PER ESCANDALOSOS
A la plata de les Corta Catalanes
els guardias urbans detingueren a Art ebada Gibad per aseando!. També
fou Josep Lepanto al carrer del Mas- En un pis del carnet del Pou de
la Figuera mouen escindid un dia j

l'altre samba Magdalena Rubio Brin
(au, mestressa del pu. i la rellogada
Maria Simas Labe LA«. Forro
portadas a la delegae16.
BARALLES

Al carrer de Floridablanca i

les tres.

Soledat Alcoberro Vallejo, de 13
anys, Ronda de Sant Pau, 15, al ce mentid Nou. A les tres.
Joan Ballo Cabinas, de 39 anys,
Hospital Clinic, al cementiri Vela
A les cinc.
Maria Puig Sute, de 65 anys, Bai-

lan, 66, al cementiri Vell. A lea queIre.

Jaume Faul Puig, de 63 anys.
Cardenal Vives (convent), Sarria.
A les deis
»sepa Navarro Rkharte, de 4 mesos, Carretera de Montjuich, t6, al
cementiri Non. A les cinc_
Josepa Llobet Ortiz, de 3 anys,

Sana 44/, al cementiri Nou. A lea
quatre.
Dolor' Pinyol Solé, de 84 anys,
Valencia, 443, al cementiri Nou. A
les guatee.

FUNERALS
Rat Jaurne Pagani i Banr6. Morí
el dia 3 dels corrents. Avui, a dos
quarts d'onze, a Sant Vicens de

Pan
En Josep Carreras i Garriga. Mor; el dia 24 de mare. Arui, a les deu,
a /a parrdo. uia del Coa
En Josep Carda Vria, M oni el
dia 13 de gene. Avui, a ee deu, a
&ami.

ANIVERSARIS
Na Concepció Ventura i Badia.
Morí el dia 24 d'abril. As-ui, a les
den, a Sarta Maria de Sane.
Na Matilde Bunet i Ros, vidua
d'En Miquel Sola i Bosquete. Morí el dia 27 d'abril. Av mi, a les deu,
als Josepets.
Na Dolora Fornells i Pi Tenes,
vidua da Ccrdona. Mori el dia 24
d'abril de 192.3. Av sal. a des tatues
d'onze, a Jesús de Gràcia.
En Franceac Coll i Leen. Morí
el la 7 de mane de loza. Avui, a dos

quarts d'onza, a l'esglasia de la Casa de Cuitar.
Lots de gata, lots da copee.
Iota de joes de Caf,S i de vaixel le s a preus !ncraiblea de tan
barats. Aneu a veura als apaa
radors de le e VniXellerie3 Mula
INglada, Rambla da :es Flore,
8, i Ronda de Sant Antoni, 5.
us en convancereu.

[OWS 1

I
a C.

Passolg de Oräola, 2. Ron-

da do Sant Pero, 1
Telefon 4892 A

Proveedora do la Relal Casa

Carme Bonastre Parro, de 36 anys,
Hospital Cala, al cementiri Nou.

Les Corts. A les den.
TARDA
Francisca Cansllez Hidalgo, de
54 anys, Viladomat, 58, al cementiri
de Les Corte. A les tres.
Carne Rabasa Saguée, de 73 anys,
Salmeratt, 167, al eementiri Nou. A

cave.

sota Hospital Maritim, al cetnentiri
Nota A les tres.
Dolor, Sud Carrera, de 36 anys,
Calabria, t 04, al cementiri Nou. A
dos quarts de quatre.
Pero Poma Vila, de quatre mesas,
puntee Creu Coberta, 15, al tementiri Nou.
Carme Radon Sacristan, de 7 meses, 01m, 29, al cementiri Non. A

Camiseria
Sastreria
Capelleria

dos quarts de quatre.

LA CASA PREFERIDA DE
LA GENT ELEGANT

Ramon Simon Pareo, de 26 me-

ILAVAISOSnBANYERES
ESCALFADORS
BIDET9eDUTXE9. etc.

JAUME SAURET
-PELAYO,

LA PUBLICITAT

pese s 13 de maig de t924

EL GOVERN DEL DIRECTORI MILITAR
LA PRESIDENCIA HAN FACILITAT UNA NOTA MOLT CONCISA, EN
LA QUAL, CONTESTANT EIS COMENTARIS QUE S'HAN FET A LA CIRcULIR DE GOVERNACIO SOBRE LA MORAL PUBLICA, ES DIU QUE
TREBALL, HONRADESA I ALEGRIA MEREIXEN ESSER LEMA I SINTESI
D'UN PROGRAMA POLITIC
Consell del Directori
12.-Ele generals dcl Ditectori shan reunit
a les onic del
e
El Consell ha arat una hora.
En acabar. els generals han dit
shavien runitat'a resoldre diver,as aers d'escac interés.
periodista li ha demanat
haría de rindalt del reu Ce Srranca . a la qual casa el ge.neral
e,;lespinesa ha dit que el Consell
ocupat, però que en canvi
Se
a teas impressions ben optimistes_
Despr es ha parlat del Marroc; ha
que els inform.es que en té ...On
esee g erus. Coto a resultat dels dats cernhats, ha dit, alan recollit
zeim rifenys marts, amb armalene Ida dit que seguratr.ent aquest
eigdin es facilitarien detalls.

--------, privada crea
L'acusaei...
ejes.
responsable a Viala'l Planas de
rassassinat. i el defensor eslit en. quitt ls fets realitzats pel
seu defensa' no ski constatakit dr. doiirte.
Vidal i Pianas relata el tu-im
dient que Antón 11-A Olntet l inSUltä parlä nimia/neta de la
sera amiga Elena. Per defen-

DEL

MARROC
CR1M

desenrotun ertru passional que ha
causat gran enu.,eiö.
El nutrir:, Joan Fetnändez,
engelostt, ha ferit la seva
aniant, u la gua! ha del:KM, en
greu estat. Desliares s'ha.
dat.
DETALLS DE LES OPERACloNS D'AQUEsis DIES
:Melilla, 12.-A la posieto de
Sidi Mosaud, les inforniacions
a ssenyalaven els rifenys dea
dei die 28, .pre feu ;une de mies:enea:4i al C1111 da del Terci, si.
mal a 214o metres d'aquella puhat,

Ahlr el marit va seguir la
seva dona sense que ella se
n'adonds fins al cairel d'En
Pece Seraff, número 39, a la
qual éaaa match ella remanenthl nut estona. sartlr el Josep Martínez 'l'esperava a l'escala, on l'agredl ansia una navaja d'a fallar produin1di ferides tallants al ce), espatlla i
braens, que, l'oren qualifieades
de greu. Passä a l'Hospital

Ell després, anal) la mateixa
nav,tja. produí una ferida
incisa al rol], de pronOslic reserva!,
El . jutjat instrueix
rice.
AGRESS/0
Anit passada tau as,...i.5tit
earrer del Dardispensar)
barä 11:1 h r q ue anonienat Manuel Serra Monís, de 50 anys,
solter, d'ofici paleta, habitan!,
al catrer )1-3 Robador, 33, que
presentaVa una ter-ida ; fl e¡sa al
nas ipronüstie reservat).
Sturons manifestä un deseonegui l'agredí al earrer de
Sant 01P .2.1r1. Ingi»t després.

sar-rne - ha dii - i dient 'la
for,:a dcl sen .cor . ‘e/nn, vag
fer un dispar ami! l'arrr,a que
dula. vrde.uent nomai s espantarlo: tant Ion aixi que vaig encarar l'arma a territ. N aga que
aneo al (catre Eslava per malar-li i que lreMs I:t pistola
...ztssermazrael
ele...,Newimes.!=-.
d'amagat ile la vielima.
DesprOs huta desfila! diver1) 0 1 11 i
L a
sos le.timonas senoe que .`ap :a-tic:al. L' in: a re:: sEe. ga'a la jZt es
tStriel'betl'I 'i:
aportes 1.11111PS Trillteri s Ts . Tandb4 r onvoi 1 coi-nene:1 ) . I ltroteig el
_ .......___
nota
sobre
el
"treball,
Una
porits: entre cita 30.
han destilat
LA
JUNTA
GENERAL DEL
"honraclesa
i
l'alegria"
del
nl
t,,
ia
el
sehas
aliada penetra a una
lestimonis l
L'harea
Guerra.
desallot ; lid eis monvor
' -•
noble
(rayes. ara poca de tirador 1
Ets triii1)1 1,--1.11-iaLts tipiel)z.:01 /ja) :', c,9-1.1"froSritra
Les despeses del viatge
.M,',! id, 1.2.-A la Pre:.idencia del
d e de ... 1, ,...vs,.,..., da ca„fia „ ca a ia
u
ros de les Se VeS trrceres
ha
estat
facilitada
la
nota
Directori
riera- ju,,r„ de 11, ,, , , „ foe,....
dels reis d'Itälia
(TON'T'.5 TkfellSiS TTT S 01,111ra
niient:
ni
I, Gamarra, Fidel i Díaz, Eci.e.
Madrid.
12.
- El Directora platas.
en vers, per
-En periòdic comenta
El dia 3t• els d ife41 5- -, cult11 - C„,•,. ,,,-,,, (fui Manuel). Fra-, P.re
cm de fi ,,,,;. ent , l .,. d.,,,p, de acordara aviat la c.encessió
FrallCiSC d'.-1. Condeextranrdmari de mig nuaren tris seus tu- chille. t'ttlte. - , lerel i
z,heerari3 sobre moral. qUe é3 un d 'un er;edi./
LiNiS FrgueGarcia
pessetes per les deo- truint unes trinxeres a gran
::irert i que no va contra els na- mul l o de
'Ingles roa i Maria. Amador Conde. Alienan
ocas iona 0 1 vialge dtstänein, aprofitan!
iurals esbareiments de la ioventut. P eses g i l,
bes
Rómal Racarnara, Engeni .Natnorts de la posició. El
rida i técnica de la rai,-a, 4;7.6 contra oficial dele reis d'Italia a Esi Caints...Innd Gil, Josef Freird
Iii. ".1e44
e!observat
perversió i la degenerad:, que PauYa.
"niew;ar""
güent
e
L.'oreas Galinda, Isidre Liesa,
Elzurnar, hasent-s
LA CoMPA.NNtA DE MADRID-r s•T reix iauitquda.
que baixaven pels bnaranes 300 Ramoniel:. Benin. ruturn Garcia Terne!,
tz.1 HA( ;I iSSA I. :V; A N T
el poble rigui es .liverteixi
,
-4
mutes,
distriPerca, P.211
moro.s,
aniab 30
5' '1 i Ida, Donr...ner
s eas esbargimeats de treball
2.-Aqu e sta larda
.Madriel.
;Crol:
r a construir trinpe
t,
tu
Benaii;es
i
Clariana,
;„
ala
compane.
?rohibeix el Directore sinó
la
i SaMp.r d'Arroyo, Ramon Croa i
gassa-Alaennt ha cedebrat Jun.
ser', d,ra,
lee b er veu amb gust.
Pre'i0111
1 15
(lud
Badia, Salta;ca,Fra nersc Pons i Primo,
r.
els
eessent
la
n
'
tic.
l
a
.
ajoria
d
m
alegria
Trch?.:1, honradesa
Casamidarra. TramaLiarais
Edua,e1
n
d'un
protalas.
síntesi
'
ts
ea
¡Malta,
aalen éster lema i
cioni;sles assiston molts
lamas rateo• o i ,.,_.,
Enuo
els
roci,
mis
talua
de
En l'exercici de 1923, el pro- Bits lit Itavia un cap relids,
eaina ro!ft;c. Potser
103s:
un
abstruso,
Ira
obtingut
duele liquil
r. 2e altres filosòfics i
que dui" trittnitat de rosaris
ate;roent d.4 2;2.90;.912. pesse_ penjati.s al cola.
BorGrani
"
as
i
jo
Robatori en un tren
a ha Da'man, i
3
tes. rah t erain! Un a T.T.frnien!
LI drt
e
l'exerr
•
•
mes
d.
15
milions
sob
re
de mercaderies
el 1,:. egti,mt eramunieat:
posicai
Slut ralineat la
l
Madrid. u-La guardia civil que eiei de, 1922.
-Cap ¡Dr a tercera esquaEL DETI.VGU T DE REUS,
ll d'aelininise
al
Cons
oonfionea
paIlavilland al cap de
t71.5ea servei a Jetafe. teilt el errorALLIBERAT
de la ConaDirecció
trarió
i
a
q
3losaual.-Agraina
dat"
p er la via del :erracarril
posat
estero serupre dis)1111:‘
.a a Pinto, va vence al quila- P n Y : •
Ea 31..vran
PER
EN
rl
remiodisla
!libertar
EIS
FUNERLS
esser-la
utils.
posals
re 14. prop del !loe c onegut per
confin:T.:va ,htzT.9s t el Casi di de
LO7ANO
elniayuela". dos individus
LL COMHAT DE EA NIT DEL quf
Pilar.
l'eseitésia
dels
Madrid. 12.-Aliir,
ee‘es. procedint a llar deterció,
D1sSABTE AL DIUNIF.NGE
Nambrosiss; ms aisles acud.ren a! sen
Angels dels Quatre Cantin5. e› va
arribar la guardia cisil arab
12.--La nit de dasa felieitAr-lo.
domirili
celebrar
una
solemne
inissa
de:
Re.
tareu
. ,-.in g uts a Pinto s'assabentaren
sable s'iniciä en ple con-abril.
Nnsaltres tund , j lis celebren' smaestat assaltat un dels ouiem, en suiragi de l'anima de ranaCuediren les trepes al Ilocs mimad.
- /4z mercaderies i robades les bulent de Correas d'Andalusia, se- on
sorprength, ha lid, estaADVERTIMENT
aliar Lczano, assassinat en el com . blint un ale
serrei de vigiec e , guarden en un vagó.
pliment del seu deure.
g a nacional
k spitant que els dos datinguts,
Els soldats continuaren
lancia.
Eis editers de la mise
Concorregueren la familia i les aula qua i
IS es diuen Manuel de la Santissiei) la penosa tasca. desprds
M. TÑ.lr ", la reeNaereid ele
5
Irritats i nnnihrosos raps i oliciala
a Tretitat Clemente Poca Gargairebé dotze hoces amb re
f 7S suefcs. iliS
diS
Mojar
del cos de Correas,
Tablades. de 43 i 4 5 arys Trenceun enentic collecat estrategica- pregilen i cr rens.'ar que no tener;
Una comissió (raques ,. cos covarncnt, fossin autors dels robatoment amb l'obstinaci ó d'apea- rap pareq .- ittir iti en et alee& diari te !u
rramicä a la vidua que el Colb.gi dera r_se era Iguales de les posaels puaren a disposició de; jutnom íd1 liii, ratari.ió del
d'orle, té diles places a disposició ei,,,,s .-...-pariyales o causar a les tarda de
- 4. de P:rdo, resultant que eis esqua i s'anuncia aquests dies.
deis fills mi s grana de rinfol'unat
rentats subjectes són de rnals ancoto/un o s espanyoles ciars que
c ficia1.
eredents.
colisa itnissin una derrota.
UN ESTUDIAN T DETINGUT
EL
GENERAL
SANJURIO
De les indagacions practicarles
Cumplimentarles toles les or-,
Per
un intident erricteingnt la setembla éeser que els autora de l'asdres manan:en:, a ins
comandant
Madrid, 12.-El
ren:Ka jassada a!s fassedrssos de Elalt pujaren al vaga rompenr els
general de senyor Sarilurio,
set del watt d'ailir les tropes
dorado" ,-acre En J iri,aaz MirazialeS,
res tetes i llançant les mercaderies
ha marxat ami, rereprZes d*Andalu,:a
quo l ' aviesa acampar feren un estud:ala a rESCOla dEnginyers, i as
a
Ir. via entre M'ato 1 Jetafe.
avene. haseut de Ilanear-se
cap a Mahga i
agrnt de tolicia, agnell fan detinfmt.
.a guardia civil trobi en ten ionMAGAZ CAP .1 Passalt do les trinxeres mores
caixes. ascendint a una
posienuis
ales
(Pon
es
LA SOCIETAT DE NACIONS
i a les
CENTRi: CATAL.-1 DE
• .tat respectada el que se &han
Madrid, 12.-AT4e7ta nit ha mar- fe!en fort s els ri fenys.
d'una
violenta
?
el
alomen
I7:n
Magaz, per
sal- a París
l'olida practica gestions 'er
ros a ros, la ;enarenen')
r11.1.:-nala ornaEl Cenire Català
ae•i,t:r a L. reunK, Soeictat Huila
n
na
sorne eta autors, car els
Ilesand va
ter u
tata 1,ct1!ado ^3- tul de Conne,ele Nacions. Interinament s'ha octi- alar Sidi
n:tea
fors
a Piriv) neguen tota intervena.a gafant entre dos
d
C nai.e‘ te ca d'En
r,t de la presid¿mcia el geeeral
mera, cl Urifena ri
.l'li ei rca.
i
.41arja:!.
Pi
Tran:ese
Jordana.
MAN.P.00
MES DETALLS
El pra!;r.in,, re- au tan • lecte :out no74-1' r.1/2cuments del comte de
LES COLONIES "isiEL GOLF
Madre 1. 131 ened a les tres de la
DE
GUINEA
Romanonn i del senjor
-- Noticies oficaals del
n•••
Madrid, ti-Per 45ner compte Marroc:
enaratymmomm......1••• nn•nnn••n•••
Alvarez
rt
e
de l'estar en que es troben
Zona oriental.--Al sector de Sidi-

1

ta.-E1 cae, de la Secció
e 17fe -inacii, de la Fresidéncia , set:-' . Rico, ha fet constar leo; daels repòrters que el fet coque les comunicacions
als senyors C‘m tte de Roa i Alvarez anateguessin un
. res,
Canta la signatura i l'anee amb
. es den senzillament a un erc cOpia, cae tot .es dies conati-ean ésser subscrite.: arnb
i'enOrt

P er

1-,.: n reu Colmenero

..1-,artd. L.

-- La

creriassió
a Madrid

e- n ama tea que r
i i ;• !lar 'itait ii del enu
ahir al P2:ail
.11 . el prineep d'Asturi-s,
r
il t su pl.aren

ritr.rs del Golf de Guinea i per atencire les seves necessitats mes ergents , ha arribat el senyor Angel
Barrera, govereader ,,eneral da les
dites cobzinies.

ELS CARnoNs
Madrid. 12. - Srgoris talarmaeions °batan/sudes Consell
de Miseria. In produceió dr . raebons Espanya durant l'any
1923 , puja a 0.288.781 tones,
eorrespon o nt 299-009 a l'antracita. 5.(530.133 n la huila i
ar,e) e,ft re al liqui!.
Van, "reei.1
e.- segueix e ssent
19!S.
PI

Nesand els rifenys han hostillitzat
des de lluny els treta-elle erestatliment de blocans, que shas posar per
completar el sistema defeneiu. Despees les tropes han anat a `dure acantoantent.5.
n
vri;t feLes baixes sofertes sAii
rit t , entie greus i na tan greus.
A la posiciO de Siel-Mesaud aliir
rail
sinferits.
n rnp
ree,ru rl:anrag
d'esquadrilles han coI.:r per ...inunt del front Re -tiSeid

i Melar.
oecidental.-SeT/Se novetat.

DE

SON MANTINGUDES LES
SENTENCIES DICTADES
PEL TRIBUNAL DE KIEV
CONTRA ELS INTELLECTUALS RUSSOS
Londres, 12.--( 1 a dospatx de
3loseau, rebut per l'Agència
Renter, anuncia que lotes lees
senlacies pronunciarles pel
bunal tle Kiev, amb moliiiaId
proUs instruit contra els intellectuals I'llSSos, han estat,
an ami tigudes .-ha y a s.
L'INCIDENT GERMANO-RUS
MANIFESTACIONS A MOSCOU
Londres, 12-Comuniquen de
Moscou (11. durant d'ahlr
Ial liagut diverso manifiestadona de protesta a aquesta capital am'd motiu deis recents
incidents bermano-russos, desfilaid Pis manifestants davant
l'Ambaixada aletnanya en actitud hostil.-Havas.

ese cona autor d 'un delict i)
raid& sume eireumettm,

pana, resaltant [evita la majoria dels
mus ocupante,

lerda eren casals, peerb feia
Lemps que Do vivien juntg.

UNA MANIFESTACIO DA.
VANT L'ESTATUA DEL
GENERAL mourKg
LLE :; TRETZE MORTS 1
NOMBROSOS FERITS

OlT l'IlS lultänie i eSpallyúl

ratificar el rouveni coa,eertat
el 1 d die desembrn de 1923 re_
l'organització de l'estatut )le la zona ale Targer..14.n_
Ire ala molt pee lempo podran
esser dipositats nl ministeri
d'Aters estrang e rs fi-atiesella
instruments dc ratificada eraquest aeord.
Aquesta f.a . mal . "at des .
sarta per a la ela .titue15
Cm/lile que CITIPTITIK1 ea la seaplicaciça , tan aviiat. cona ha.gin termina/ ola seus treballs
els dos Comités, que funcionen
simultänlamont a Rabat i París.
El sols-CuiDite de París estä
forma l - per diversos jurisconsults i diplomittics, els quals
s'ocupen d'estudiar als Cadis
que podran esser apiirables a
/a zrina tì.t l'iinger.
El sots-Comitte que funciona
a Rabat, es !roba lartibti formad
pcls representants de les tres
pot:mcics. els quals s ocupen
d'esludiar lotes aquelles mesures d'ordre administraliti i
finaneier aplicables a l'esa:enfada zona.
Els lreballs d'aquests 410s ComitCs q uedat'an:rminats din(re d'ab-James //a_
vas.

,;_()
nfi c l t ,,n
"'' I (Wt

dcl

rttizi
Campet Eullyel e
to«letes eiì fista
CUMSft D'AUTOCICLIEE.•

Sa Nlejestr.t cl rel honorarä
LA CATASTROFE
E roNSEcA
D
atol, la seva assi.-tencia
t es eurse's, ostenl la presidrinTcd,:o, 13 0-ebut a les tres de la
A benefici deis fills dels amals de- can del Ceiduit;.•
m
m a ampliació
cia
ine tifia).-Co
bulants Ors i Lozano
tall,. que värein donar de raparen 18 de maig da 17i24 Atitdrotil
151 de l'esmenint ren.
s'aixecä. a Fonseca, atropeilant
Naciera!
Nafarinas.-A nii se cci-br:t al Ca- que
L's .mpressions quant a 1111dues centes ; n ersones, se. sal, que
'1.2 sün francament optimis- sino una itinciG a benefici del: fills
TitZN:i
11011.11t1
In 1.a tres morts i un nombre molt
tps.
T let 5 U TTT 111 , 1h1 ,, de Cnertins rectrument
'nie-eilt de ferias. 1. 1 m'une role es
armn.
Sed.
T.S T Trt.
assassautts en l'exprés d'Andaluset.
1:51. 1 e.a. Esi. Fea. ant.Tel.
produi. en arm • Ils nranients és una
èxit.
L'acte feo
Viet8 de la causa
el
enmere
ha
Tot
cosa indescriptible
ti
5'Lleuger
del
UNA G02,11551 0 DE BADALONA tanrat les portes
senyal
ti' í
5'12 5'20
!d'In
contra Vida! Pianas
„„
troba
a
Madrid
una
Madrid, j2.-Es
8'10
pfu, i I lte. 7'',0 7'55
31,J-id, 12. -- Avuc fla co- cente,ssió
de Badalona formada per
9'-Idee: 2. • /V-- 8'12
v ençat la vista de la causa
ralcalde. senyor Pere Sabate, el ti9'08 9'21 10'33
(i e reo
Vidal 4, Planas per mor' nent (l'alcalde senyor Manuel Catre)
9'20 9113 10'
Exprds
de L'ufo Antón del Olmet. Ei i cl delegat governatiu dcl elstricie
El tren especial de tercera
ha n assistit algunes actrius i
ite el
senyor Josa Ft 5(11111. Han vist
ef.•eluara parada a Sans, sordiv,rn os 1k-trat,.
sots-secretari r.1 4, Governació, el de Folitti a les vuit.
La Secció prunera. que As ment, el de FMances, el rl Instrucció
De 19runda bovliran tretas del
On
celebra el j1.111:T'i, cc lil 1 el de Treball per gestionar asstunpDE BARCELONA
Daixarl'ar de l'Autitalroin a les
efia stitilida pel seu president,
tes d'aquella Icralität. Els comissio17'30, 17'15, 19'-- i 19'15.
4n Pn• Marian Pascual EspaCRIM PASSIONAL
nats tornaran deir,a a Badalona. EsEls treras especial l'efeeluai es magistrals senyors tan molt contents de les visites fetes.
Anit
passada
foren
conduïts
rail
entre 10 f 17.
G arcia Valladares, liernaldez i
al dispensari de Gràcia, Josep Preus d'ana- (de 3.* Ptes. 5'h elero de Tejada i García Sie- DESGRACIA ACTOMOBILISTICA
31/Irttnez Sotomayor, de 35
id. 7'50
Madrid, ta.-Aquesta tarda ha morda I tornada (de 2.'
rr a i Summer. Representa el
anyS, easat, habitant all 'arree
regut un greu accident automobilistic,
rairtsteri fiscal el linera!. fiscal
i
Enfflia
boiiga,
d'Elisabet,
16,
set/Y -4 r Escosura: l'acusació a la carretera d'Andalusia. Ha toOrtiz de 23 anys. casada, ludri- DESP ATX DE LOCALITATS
Priv ada el senyor Taixeira. i cl par un atuortaibil que anava a gran
lant al carrer del Ch3 t, 139,
senyor Valero Martin velocitat anda una camioneta que fa principal.
Al Reía! Muto Club de Catade fensa el processat.
el servei de Madrid a Villaverele. La
Segons referències, els dos
E l fiscal considera el pro- camioneta ha donat la volta de camlunya (Plaça de Tetuan, 36)

Darrera nora

HAN APAREGUT FINALMENT, VIUS I SANS, EL
MAJOR MARTIN I EL SEU
MECANIC
L'ODISSEA DELS AVIADORS AMERICANS

acordat

París.

nffltraC3r-trallirfel

frei

ALEMANYA

Los ratificacions
del conveni dc Pänger

cd

1

L'AVIACIO

M'ASIA

es

km,

Halle. 12.-Abir se celebrà amb
Nova York, 12.-Ja han aparegut gran entusiasme en aquesta ciutat
el major Martin i el seu mecanic,
la restauració del monument a
món ¡le, el
que prenien part en la volta
el qual fa un any title fou par-.
i als quals 05 crea raerl e , can no
cialmein detralt puis comunistes.
se ' n sabia res del dia dia 3 0 d'abril
A lacte assistiren unes cinquanta
darrer-lfavas.
mil persones, entre h.; rimas figuCòrdova (Aleska), 12.-kran arriraren socis de di7erses «g ananbar bons i sans a Port Molkr l'a- cions pa:Mitigues, pm: desfilaren daviador nordamerica rnaior Martin
ttt del manto/leo, capita tielades
i cl mecànic que racompanyava.
ter diversos generals, entre ells LuDel relat fet pel major 3.1erCn
eendorii, Macl tusen. Tirpitz,
resulta que el dia 3o d'abril, poques
Scheer, Heeringen i
llores després d'iniciada l'etapa, queMalgrat les grans precauciona med¡ voltat raerophl que tripulaven
ses per la policia, rls cotrunistes
(l'una boira tan espessa que ele imtractaren Ile prr,,ocar fidarulls, lent
possibilitava de veme res en absodispare contra la pulirla, causant dilut, degut a la qual casa toparen
versos ferits i un mort
cintra un peeyal riel dm de la /DanPer fi la pulirla astahl ata certanya, fent-se a trossos l'aparell
Veseria on n'havien atrinxetzt els
quedant entre les desierres, sense comunistes, matant-ne deu i ferintque per ruiracle no sobrevingmessin
ne molts d'altrer.
ni explosió ni incendi
Es practicaren centellare de deL'aviador i el inechnic resultaren
tencions.
amb ¡críeles i contueiore, encara que,
socialistes havien publicas
per fortuna, toles 11e115.
proclama recomanant allurs afiliats
Reposats de la conintricin pradui- que s'abstinguessin de tota mena de
da pel sor i després de curar-se l'un
rnanifestacions. En efecte, guardaren
a l'a lt re Con/ van poder ame, els
Ilutunt l'acte una abse;uta reserva.clements que aconsegriren trobar
Hayas,
cl semidestrnit botiqui da bord,
París, 12.-Telegrafien da
es posaren en marxa cercara algun
Berlin al "Petit Parisien" que
poblat, orientant-se per mitjà de la en els desordres que tingueren
bríixula i alimentant-se els pritners lloc ahir, arnb motiu de la inaudies atnb quev1ur. ; que havien tret gurad() d'un rnonument a von
de l'aeroplii.
Mone, a IlitIle, resultaren deu
Al cap de s ..t les d'una penadacomunistes i tres policies
.
.
.
.
sima perilInsi,smet marxa per acmorts.
cidentadcs muntanyes, arribaren a
Derns. lai hagué set policies
un gran pla cobert d'un bosc espe- ferits.
FL-eSim, en cl qual van vcure una
Els comunistes acenseguiren
petita barraca on hi vivien uns ca- retirar nurs babees-Hayas.
çadora d'essos, els quals els donaren nixophic 1 els prodigaren rota
LA FIRA DE COLONIA

mena d'atencions.

Alti quedaren descansant durant
tres elles, posant-se d-es7 és navament en marxa cap a Port Mollete
servut-los de guía vn lels tementats cacadors.
El major Martin lii dernanat ordres al scu C;overn.--1-lavas,

eleccions

Ebert, Marx i Stresemann

EL VIATGE DE PELLETIER
D'OISY 7: L'AVIADOR ERANCES Alti/TEA A SAIGON
París, 12. - El Servei trAeronäutiea ha rebut el següent
telegrama de Peilletier
-Vaig s'orlar aitir a les 2.25,
marxant de Bangkok i arribant
a la F15 a Saigon, lluitant contra el vent huracanat 1 hm:e/A
d'elevar-me a 3.000 melres.
Signat,

fra
- _

ELFGITS f DEPROTATS
IOTS ELS 11hIN114;1RES QUE
ANAVE:: EN C.‘NDIDATURA
DAN ESTAT REELEGITS
París, 14. - ToIS el ministres que
anavra ett candidaura han estar reclegu,-Iiiiva,t.

El; despatxos que es reben de protj,i:pn:lienscidaccutse_n i,easno ha esdevingut
C AP

A LA CRIN?

M. Peinare convoca consell

de ministres a l'Elisi
París, 19.. M. Poineard ha arribal a Paris a les eina de la
Consell de
tarda, convolkant
=tí.
ministres per a da-mit
Aquest Comsell se celebrara
a l'Ellsi i sera presidit per Mi-

Ma;,iy
Eñand. ivlartv
sur'(cn eleuits
Eirrnanuel
De C;.-:../2r;,:ud
Brousse, derrotats COMENT.ARIS DE LA PREMSA
Paris, 12.-Er.lr , lee 1nersonati¡an4 5 nIt'g
1,1 r1,111,,i(VS
Itenaudet,
2. 21! )' :irs
Meg• lnel, Pa01 Boncour el comunista Marly. Surten lambe
.sdres Briand,
elegito rls
Tm-unas i }tan eslat derretir/1s cl general de Castelnati i
eis sehynrs A ra,,r0. De L;ISI r , Andre Lefebre t Brousse.-Hayas.
Nialtdel i Daudet, dgrotats

Pa:nlev c , Cachn Vailla.utCEY;t!.:ricr, surten
París, 12.-Ean estat /teche.
els senyors Fabry, Doltanowski Captas, LeIebre du Prey,
iterar,/ Pate, Klotz, Painleye,
Caelrie. Vaillant - Couturier
Le.on Murcia, Raen( I s r4 ret, Gene_
ges Leygues, Marin i Palmirall
Jarree.
Han este derrotats els senyors Ferdinand Buisson,
ges Mande', el professor Aulard
i Ele() Daudet.--Havas.

Tardieu derrotat; Herriot
triomfa
Paris. fC - Entro cls elegits a les
Set (1,1 mati hi ,,avia el; senyors I.44fevre da Prey, leceecnt Eynac, Colcate Reibe!, Franklin. Bouillon i Herrice.
Eure el; derrotats trolen ele. exrninieircs Tardieu i Gasten Vidal. •Hayas.
ALTRES PERSONALIT A T S REELEGIDES, ELEGIDES 1 DERROTADES.
París, le. -- Entre e:s reclegits i
elegits conv.., citar eh ex-ministres
Dior i Flandin, el viee-president de la
Itlunieiteditat de Parls, Mis5ofe, i entre els dereotats es compten els ces'
ministren Maunnury, Daubigny. Louis
Deschamps, el deg;:t de la Catubra An&jeme cl prticep Murat i els senyore
Do Castellane De Cassagnac i Manri:
ci de Rothschild.-Havas.
LES ELECCIONS HAN TINGUI/
LLOC DINTRE LA CALMA MES
ABSOLUTA
Parle, 12. - len eleccions han transcorregut dintre la calma mis absoluta.

DE DRETA : "LES PERSONES
PODEN CANVIAlt, PERO LA
POLITICA ENTERIOn, SERA
LA mATE.ixAEls diaris ceroParis, 12.
rie:xen peditin dci mos
vU»ent cap a Pesquerra determinat per les elereions
peré d'enea que /a nova Cambra s'inspirara p l mateix que
l'anterior, en les neeessitato
financieres i exteriors actuals
do França.
L'opinad general es coneret
PR els (,ornentaris (Jets diaris
-Le Temps" i el "Journal des
Deints", els quals creuen que
íos persones poden carivute pe•
rü la política de França queda
condicionada a les mateixes
exigències especials mu ço que
es refereix a la politira

COMENTARIS DE: LA PREMSA
1. '1:NCADE L'ESO:ERRA
11 IMENT DE LA VIDA 1 LA
DOBLE DECIMA, EL SUICIDI
DE LES DRETES
París, 12. - La preausa de
l'esurrra, comentnnt Itt Niet.ria de l'emninislro de !l'Interior
Malvv í ha 111. Marly, exoficial de la Marina, que va esser condemnat a ennseqüencia
do la sublevacM de resquadra
de la Mar Negra, din que oal
venere PIT arpleTSTS resultals una
orienta-cia.1 ea /a a Posguerra,
una protesta ~Ira l'oncaritren), i contra l'in/pos . de la
doble dbeirna tino 'Va éSST1r
posat per M. Poincare. El cap
del Govern --a lega-ixen els periDdies Dlor d'esquerresva veure en el projecte ale lIst
de la doble derima una manera de salvar el franc. El Bloc
Nacional en votar aquest intpost votä Lambe el sen Drop:
COMENTARIS D'IIAVAS
LA NOVA TENDENCIA :: LES
CAUSES DE LA DERROTA
LA POLITICA EXTERIOR
Parle, 12.-El resultat de les clecchotis assenyala una orientació neta-

ment i marcadalpent de:luxadas.

a les regions ocupades
Coiänia, 12. - Alair s'inaugura la lira d'aquesta clutat,
assistint-hi el president de la
República senyor Ebert. el canceller Marx i el ministre de
Negocis estrangers senyor
Strsemann.-Havas.
/31:11.031ESTBE DE COLONIA
DEMANA UNA POLITICA
MODERACIO
Colònia, 12.-El burgrnestre

d'aquesta ciutat, en un discurs
que pronunciá en un banquet
ofert ahir per la dutat de CoItalia en honor del presluent
Ebert i del canceller Marx, digné, parlant de la güeslits de
les regions ocupades, que const,
derava que la política seguida
pel Govern durant els últims
mesos era rúnica que pocha donar per resultat una EOlUCiti d ' a.ssurnple tan vital per a Ale-.
manya,
A continuació expressà. en
nom de /a cinta!, e) &sir
que continuAs desenrotllant-se
aquesta política en vista que és
mitja d'obtenir l'alliberament dels'-territoris ocupes, t
demanà al Govern que examinf
amb la majen afencid totes les
proposirions que es presentin
per solucionar lee qüestions
rendents relacionades amb
politica exterior d'Alernanya.-.
'lavas.
LES

ELECCIONS AL 1APCi

Sagnants incidents
800 detingu t s
Tcquin. I2.-Les eleccions han transo.,
cerregut anib calina a aquesta capitaL
En canvi, iban registrat a províncies sangnants incidents.
Hart estat detnguts vuit cents agente
eleetora:s, per infringir la Reí electo-

La victeiria deis radicals socialistee
i dels socialistes és la conseqüència
de la forma d'escrutini posada es
pr àctica i que és mota favorable per
als elements d'esquerra.
Queda per saber si aquests, el,
programes dels quals estan d'aros&
en llurs parts essencials, seguirau
units quan es tracti d'assumir responsabilitate.
L'encariment de la vida i els nom.
brosos impostos sembla que han influit molt en n'Inri del, electors 1
per tal motiu en el resultat de lee
eleerfons, restant vots als partits que
ha:1 aiudat el Govern en la seva
her financ'era d'aquests darrers us e-

Cal, peri+, fer ressaltar que en tot
això no ii ha hagut pilesti6 de per=otees sitió solament de politica i de
política exclusivament interior, total
Nevada que he-,a estat reelegits
noMstre e que integrer, el Gabinet dd

senyor Palmare.
Per que la referencia a tot el de.
més, potser seria una burda mimbre.
ca,UO que per ésser el que Es el re
sultat de les eleccions vagi a eofdp
d'un dia a l'alee algun canvi la PO.
litica exterior de Franca i que la 110h
va Cimbra de diputats traed d'esme
minarla per altres camine.
El Govern de Poinearé és del p.
ren que l'informe redactas pel Ce.
mité Dawes és i Isa d'Ente
essent la base per a la MOMIA
problema de lee

si

Mtereerrengre'
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CAE
ESPORTIVA
:La primera exhibició de

canannunannannnnanninanneninuonnnannumm

fluixa en les defensas i excelCampins, Tonijuan, Feliu, Fandoß
lent en l'atae; els tres quarts,
I i Riva.
F. C. Martinenc: Pallejà, Flaquer,
regulars, flaquejant l'ala esTeixidor. Comorera, Costa, Sala, Viguerra; 1 — arrifTe", be.
lar, Urrutia, Mariné, Sala II i RoDel centre cal esmentar an
dríguez.
primer lloc En Blanquet, la daEL CAMPIONAT DE SEGONA
Com es pot veme, els equipa es
vantera torea bé, tenia t alguna
CATEGORIA
presentaren incomplets, la qual copunts (loes; el istig de "ma- Pf.R A CABALS
L'ILURO I EL MANRESA EMsa, amb tot i que representava una
lea", le1 . paró lent. Eis tres, bé,
PATEN
pérslua en valor per tata dos equipa,
dislingintese En Pares.
9 i 11 Al camp del Martinenc Cisne lloc
no privé que la Iluita esdevinguda
Arbiträ el senyor Canela, en- timaimeggEzinamilimuzlinazinnizmemeam
aquest
partit,
que
correspania
a
les
elimolt animada durant tot el primer
verla!.
L'EQUIP LOCAL ESTIGUE INTEGRAT PER JUGAminatòries de grupa del Campionat
temps.
requip vendedor era: An - hat Ba:iller-Custa, quart de final del
DORE DE DIVERSOS CLUBS. ELS ANGLESOS provMcial de segona categoria.
En aquesta part els martinenes
(tren, Ser°, ParOs. Blasco, Ló- pes gall. Batiller va aconseguir al saAmb aquest mana Filmo en surt aconseguiren el primer gol d'una re- pez. Blanquet, Fina. Sarsane- nan round obligar al seu contrari a
JUGAREN AMB POC INTERES
triornfant, cae queda mantinguda la
abandonar.
matada de Vilar, que no posad evidas, Carreras, Balaguer,
seva superioritat de punta, per quin
Dimecres cantinuarà el campionat al
tar En Blancafort. Vist aquest punt,
Humeties, Aris, Ruiz i Arcotíceme queda caminé, de la segona cls de Sans e'animaren visiblement
El joc, després eadeve basPuching Ball de Gracia, que com.
_ Xfulada estrident, barrejada arnb
royo.
Elisa de la provincia de Barcelona.
2.ep/audiments, en sortir al camp els tant insuls. EI poc interés dels ani abans que s'acabes el temps, aconprendré els quarts de final del pes
El resultat apuntar. Notwadament &- acguiren empatar, mitjançant un xut
jugadora del Barcelona, parant els glesos es ben palès i no fan el mes
ploma i les aliminatóries del pes welmostea
el
gran
intimas
ene
existí
en
petit esfora per millorar rscore. Es
xiulets en arribar a la pista els jufortíssim dr Feliu, aprofitant una
ter, i din:tenga al rumí, l Cómic, les
CICLISME
huta
i
remeció
que
sempre
cxisti
la
Iliatima, car l'exhibició de la primeJoiers - Fabricants
gadors de l'Everton.
passada de Soligea
semifinals corresponents als pesos
En iniciar-se el joc Es evident que ra part feia concebir una segona part en el'a desanrotllant-se an mig d'una
El negro rampa augmentà encamosca, ploma, nausee welter i mitjä.
durcsa
:non
accentuada
caos
es
natumes
interessant.
els anglesos es proposen fer un
AL VELODROM DE
ra en emocid, podent-se notar un
Le, iinals del Campionat tindran afecJoies d'Art
ral ca ¡partidas d'aquesta naturalesa.
De Eactuació del Barcelona cal fer
match purament d'exhibició. La foratar. del Sana persistent a la porta
SABADELL te probablement al Circ Barcelonés-,
Cal
esmantar
el
treball
del
portar
esment,
en
primer
Serme,
del
joc
de
Martinenca, que ens deba veure
ma com escatimen el córrer demosTal com havien, anunciat, el cha 20 al vespre.
Copes i medalles
Torralba, que estigui sempre molt matarení. cl qual salvi, situaelons tan una espléndida actuació de Pallejà.
tia clarament que no s'esmercen a
diumenge s'efeetuaren unes
GIRONES - DENAIN
apuradcs,
que
podien
costar
la
pèrdua
jugadas
dels
angledonen
duoportú
en
tallar
l'exhibició
que
E/ gr.' que satinad la victdria al
Loas, parò
pro.es cieliales al Velódrom de
d'Esport
Aquesta nit, al Orc Barcelonas del
sos; després seguiren Alcantara, de rencontre, i destinéis Ventanachs.
Sans raconsemil Tonijoan. després
rant la primera part ea magnífica.
Sabadell. davant una regular carrer de Montserrat, tindrà Iba l'enEls equips es presentaren com sePlattko, Vinyals i Bosch, i al serrhaver-li catas passada la pilota per
La forma com es passen i repassen
eOnüllrrUtelp.
amme1118/11n.gima
contra Gironas-Denain que sera per
gueix:
la bala sense apropar-se tangible- gon temps Maurici.
Calad.
En pr:nier flor es corregue al joya i intelligent bo gador de GraPuro dr Matará: Florerna, Vila.
Els equipa es. presentaren com seEn aquest temps va assen castigar
ment del goal contrari dóna a comles dues horas a l'americana. cia. un veritable combas de prova, com
Comas, Ven:ansias. Llannart. Pass,
f *yo 44. :-: Tele( 5511
d Martinenc amb penalty. rime tirä
pre:Idee que no els preocupa el mar- gueix:
la quid doné la classificaoiö ho fou el que va tenir llos aquest hiBarcelona: Plattko, Soll, Blanco, Clos, Morell , Huasca. Canas i Feliear. La bala, mentretant va mateSoligó. no podent-lo cnnvertit en segnent:
vern
a
Novetats
amb
Paul
Gas.
sart.
•
ales tard el Sal/; aconaegnia
suiticament d'un peu a nitre dels Torralba, Maurici, Bosch, Vinyals,
Primere: Trserres I.-EsRuiz, cl campid peninsular del pes
Centre Esports Manresa: Corrons,
equipiers de l'Everton, sense que els Bertran, Peidré. Alai:muta i Sagi.
un nou pura, que no va esaer
crich, amb 248 Nones. 4 . 1 punts. ploma, despres d'una respectable se- 2.000 pessetes. 3.5,00 metres:
Maati, Delgada. Martí, Tort , Zanja- Ter hacerlo aconseguit en off.side.
Evertcn: Harland, Kath. Levingsesforços espasmódica del Barcelona
Segons: Ale,gre-SalvadO, 247 rie de y :mí:irles per knock-out, davant Delusion, e• c. a., 60 quilos,
n& Clabalna, Galobart, Fasre, Cechitone. Brown, Mac Ban. Hart,
Ifilúsars de Pavia, per Lewis,
L'arbitratge del sama-ir Peris. un
corlear estin el mes minim la demosvolles,
IR punta.
Dessin mames va poder obtenir una
4 • 16" 1-5, a un coll; Laredo,
Irvine, Williams. Chadwick i Trcup. ni i Pla.
ola daficient, encara que, pera., dinVació de joc deis ansiaseis. Horn obTerrees:
Farré-Margaleff,
adcteg
ia
per
punta.
El
rasultat
que
Tingué cura de Earbitratge En Ro- tre 13 imparcialitat.
e. c. . c., 71 quilos. d'A. Barreiro,
L'arbitratge del senyar Montero
serva que els davanters s'apoien
218 voltes. 12 punts.
obtingui Girarles ens dir !, les possiss-Il.
amb
encera
per Vilas; a tres cossos Bon
marcadament sobre els mitjos, amb un xic descompost, sobretot en tocar
RESULTATS D'ALTRES
Quarts: Llopis-Tresserres
bditats que hi ha de que cl nostre
Papá., c. c. c., 72 quilos, d'A.
els quals combinen molt sovint en da off sides, que no hi instigue del tot L'ESPANYOL BAT L'AVENÇ PER
I'ARTITS
216 voltes. 13 punts.
compatriota arrabassi a Ruiz reunen- Abad, per Sang.
afortunat. Amb tot, va Casar impar2 Ao
els desenrotllament de Ilurs ataca, el
Badalona-Europa (serecció): 5 a
Després se cellehrä la cursa tat títol.
No collocats: Bouton crOr.
que contrasta amb la pobra cohesió cial i anal-gin
A! camp de Saariä tingué diumcnGràcia-Terrassa: 2 a 1.
(Muera mote sobre 25 quitóA la matdixa reunid tindran lloc els
-que existeix entre mitjos i davanters
ge ajas- st partir, davant de regular
metros
100
voltes.
sagüents encontres: Martí contra Ar
EL BIRMINGHAM A BARel Barcelona.
cencurrencia.
La classificació quedà com
inengol: Rey contra alampó; Rency
CELONA
A BILBAO
Els anglesos, generalment, acaben
En Cruella encarregat de l'arbitratseguelx:
centra Arnerica i Pulmones contra
Els aficionats barcelonins estan
Hura combinacions amb xuts a llarEL NEWCASTLE BATUT
ge, dona ordne d'arrenelcrar-se el;
Primer: Alegre. entrenat per Marín.
rreelsorabona amb la vinguda del
ga distancia, i com que a:ab es reequips, cts quals ho taren aran sePER UN A ZERO
28
Rabió.
minut
s,
52
segons
1/,
REGATES iNTERNACIONALS
Birmingham, equip de professionals
peteix una i altra vegada un cop
sucia:
Segon: Armangol, entrenat
DE CANOES AUTOMOBILS
anglesos que encara resta palpitant
passats ja mitjos i defensas. ens ataBilbao, 11.—Al camp de Sant Maper
Buxadé.
a
una
volta
i
mitja.
el record de la cava espléndida ac71,1MIMMIMIM
A les inscripcions darrerament pubem de convencer que els anglesos
mes ha jugar avui el Newcastle cl
Tercer:
Gil.
entrannt
per
snack> de l'any passat.
blicades, cal aiegir-hi la que /emuno tenen cap interès en marcar.
neu segon partir peninsular davant
I UrES — fiet alles arlistique3
REPARACIO
Tresserres, a 9 voltee,.
El Consell Directin de l'Europa,
la -les conegude3 Drasanes Cardona,
No obstant, en un d'aquests ataca, d'una scleccid espanynla que els an4
CANISREs
Frepiee
per
aspan
a
NEUMATICS
deapres del, intereasanta partits
«aquesta capital, les quals, coneixeel davanter esquerra anglas, despees
glesos si tian apressat a fer constar
amb eauips de jora de Cataltinya,
dores de la importancia que ics side driblar netament un defensa del
que consideraven com un equip
Coman, 25.-BARbELONA
sense reparar en sacrífis i Si salatenues regates &han abangar. deBarcelona engega un xut fulminant
que el reglament de la Lliga anglesa
PLAÇA
RE)AL,
15
litem
arnb
el
desig
que
els
bona
sitgen contribuir amb participada
de lluny que Plattko no pot parar els prohibeix d'acceptar cap match
••
n
•n
amants
del
més
emocionant
nels
esa engruixir el nombre dala nacional.;
amb tot i tocar la bala.
d'un equip contra una selecció, sigui
EL CAMPIONAT AMATEUR
poras
puguin
gaudir
altra
regada
de
suc afrontaran a la concurrencia
Durant la primera part el Barcela que es vulgui.
A ven ç : Albar. Solé, Vila, Pasgeal.
Continuaren diumenge al rnatí al te
la tecnica admirsble del Birminfrancesa i italiana i molt probablelona est* anpossibilitat d'iniciar cap
Gularons, Toneln. Meleras, Codmier,
El Newcastle, que divendres pasteatre Cómic les eliminatóries d'aquest
gham,
ha
poma
ultimar
la
seva
vininent ranglesa, que halaran de ibaatac. Només de tant en tant la bala sat va batre la R. Societat de Sant
Soler. Salas i Novel).
Campionat,
les finals del qual prometen
CURSES
DE
CAVALLS
mida,
la
quid
casa,
ultra
el
beneplälar a les nostres
es l'aneada als dominis de l'Eva:ton Sebastiä notablement reforçat, ha
Espanyol: N'ilarrodana. Mas, Canals.
¿raer molt interessants. La concurran•nib
un
cid
del
públic,
sempre
serä
un
allipúblic
boelant
nonaLa dita inscripció correspor a
sense metode, amb la qual cosa la
Traba!, Sanabais-, Rddenas, Quema
vingut a la Península arrenglerant
ca no fan malt nombrosa
brns,
diu»,enge
aanament
veritat
per
als
nostres
juse
celebré
la
la
número 9, X. A. de les Inasaprobabilitat de marcar, del Barcelo- únicament cinc dala neun jugadora Lakatos, Mallorquí, Navarrete i JuaEn
les
climinatäries
del
pes
Ileuger
quarta reunió, que doné el se- ces Cardona, motor Hormand.
gadora.
na, s'esfuma cada vegada mes. Poc
n:ea.
titulara. Amb tot, el seu joc es meva barre a Cruz, després
Mernändez
güents resultats tècnics:
Es de grata satisfaccin per a sets
abans de hnir la primera part un da- ravellós, i la seleccia espanyola eme
La Puita enancena unida competida,
«un combat que va tenir malt ilipic,
Premi Rat Penal. 2.000 pes- el poder consignar que aquesta orvanter angles (ern sembla que és el Ii ha estat oposada aeui ha estat
i amb uit fort atac de l'Espanyol. que
paró molt poc d'esportiu.
setes. 2000
.
metros: Rost' dOr, ganització ha estar ben acollaba per
davanter centre) reb una passada en
saben molt bé tallar als tic Sant Ansaltaba sempre dominada.
Els combats de quarts de final del e. a . 6 anys, 62 quilos, del ragi. les revistes estrangeres. les quals desituació dubtosa, i com que l'àrbitre
Els anglesos han jugat amb poc drru.
pes mosca donaren el segaras resulment d Húsars de Pavia, per Jisliguen falagueres irases a les regano xiula, avança driblant els dos de- interés . dernostrant, pero, ésser un
Ben avías el iría escleviegué aniveAbans i després del partit tat: Vitriä bat a Marín, per punta. innnez, 2' 11 r , a 4 cessos; Blue tes, entre elies el "The Motor 13cass
fensas i engegant un xut a ran de gran equip que combina ami, gran Ilat, dona:in lloc a cont,nuats atacs 7er
a
Alejandro
i
Perales
bat
Sänchez
bat
Lagoon,
e.
c.
5
anys,
60
quilos,
Barel
jugo! diurneage entre
el director de la qual la manifestar
goal que penetra cota una bala. En
precisió i posseeix una gran xarietat im i altre bändnl. que san molt ben
del loaré de Velasco, par Diez,
celona i l'Everton, nl carne/ de a García, teta dos per punta.
jis desitjos de visitar-nos, captesPlattko no ti possibilitat de parar-lo.
parats rer les respectivas pries.
de joc.
Vitriä-Marin
va
ésser
el
62
El
match
Frera.
e.
a.
e.
a
3
Cossos;
Les Corts, s'efectuaren ti
sant en carta particular talcs les saLa sensació que ens debes la priEn alees: temes no es marca cap
A la primera part i bona estona de
mes
interessant
de
la
reunió.
\'itria,
quilos,
d'A.
Barreiro,
per
Oratlètiques que donaren
yas simpaties per a la nostra carmera part is d'una superioritat ex- la segona han fct urs joc d'exhibició gel, arab nat i que hi bagué un mael jove campió de Catalunya del pes tic.
els segiients resultats:
tas i ls seva organitzacid.
traordinaria dels anglesos. Llur ex- que ha agradar moltiasins, pern grit- ntear que es produí un bitibull a la
Premi Ga ya, a reclamar. 5.000
1.500 malees llians: primen, masca, va demostrar els sena conshibició ha transcorregut en mig de
III CURSA COSTA RABASSADA
pirta d'Albar que isicabi arnb kick.
e:es a roportunitat de Zamora i de
pesseles.
2.700
matees:
Ninot,
progresos
en
materia
pugilistica
tants
Pineda; segon, Ferer; Nuez,
silenci. Alguns anglesos
han arri- la defensa lecal no han pogut marHan citat ornaiment reg,:stradcs
La segona part continua ansb la maque el seu adversari Marín e. a. 6 anys, CO quilos. del band
i
malgrat
Alabar!, Malet.
bat a abusar de l'exhibid& sobretot
car, la qual cosa, segens sembla, els teixa aningisnat que la paímera. s:
que ele Velase°, per Díaz, 2' 39" 4-5. las sea-Menta novas inscripcions:
tel
campl6,
cl
potser,
després
es,
400
metres
relleus
(100
per
l'interior dreta, el qual moltes veGrup independents:
e., 58
ha contrariar bastant, havent arces- es velé una majar energía per part
primer equip blanc, Ce- el segueix en marits, va dominar-lo tu 6 cosmos: L'AUrO g e. e. e.
gades, en rabee la bala, esperava que , tuat aleshores diverses marrulleries de rEspanyol, el aua l aconsegui marcompletatr.ent durant la major part de quilos. (1E• Bartraid, per A. Cotxcs categor.a ideo c. c...
els contraris es colloquessin per tal que estimaren des de bell contens.
N'Enric nortes..
car dos gels, obra de Lakates, aaib
per mitjä del sea cop, d'una Peynolds; liuny, Retis, a. a. sis
I
encontre
de fer mis dificil i mis vistosa la saGrup Comercial
En diverses ocasions la selecció es- ddc recollint la bala dc Querol.
rara precisió, jec de carnes esquiva i anys. blm quilos, d'A. Abad, per
LI
tila
18
de
m
i
lg
jugara
al
ya tasca.
Cotxes categaria 2,000 c C.;
Els de l'Avena malgrat aben han
panynla ha perrnanescut liare lampa
ladearse. Marín inicia el combar Iliu- Gimen°.
La segona part canela bastant
J. Carda (Diatto).
atacar tairbsí Barna estora la porta dc
El guanyador és realarnat per
„nnse
a a, a tar a fans que , unzas
embotellada.
d'aspecte. Els anglesos semblen poUrna Mora (Diatto).
l'Espansiel, prre• no els fou possible
per Vitriä, no feu rnés que cansar- N. . Pueyo, per 4.600 pesseles.
A
mitjans
de
la
segona
part
Carsar menys cura en el seu joc i el
Prerni Saigon. ;;.000 pessetes.
Grup Curses
da marcar per l'axcellcm actuació de
lo i quan això 51.1CCd, el precia atac
el l'arate eGuir sie protesslonals de
joc desconcertant de passades mate- melo aeonsegueix apoderar-se de la les railes defensivas dais sarrianenes.
la PrIlnera distsid de la Lllga
del campió dc Catalunya l'obliga a 2.700 metres: Maruxa, e. a. cinc Cotxes categoría 2,000 C. c.:
Anglesa
s:atienes esdevé mes escas, la qual pala passant a Piara, que centra, reanys, 49 quilos, del regiment de
Cal fer constar que en aquests temas
alasscratti (Diano).
cuidar un ale mes la seva defensiva,
collint d!onjardín el qual, en discosa fa que el Barcelona, menys
Per creure-ho (Fintaras per als pas
encara que nansa parar ratac, gairebé Caeadors (le Tatuan, per Jiméposar-se a rematar és víctima d'una les fines dc rEspanyal sofriren una
anorreat, recobri entusiasme i s'arretras
cossos;
Iletmera modificació, Passau Canal; al
nez, 2' 56" 4-5. a
ticipants avui comencem la publicaci
peropoc
al cos, paró
sempre dirigir
quilos, deis medida de la Cursa Penya Rhin:
veixi a fer algun atac al goal arietes, violenta estrada del portar alistes,
anys.
Loe de Navarrete i Amadeu al de
CONTRA EL
cis. Al segon round, l'itriä boxa com Jauja, c. r..
que és castigada amb penalty per
i
que es va repetin amb mis fragüenvídua
d
'
Echaniz.
per
Dez.
de
la
Velomotors:
un veritable mesure; (,‚traust fresquera.
l'arbitre malgrat la protesta dels Canal.
tia a mesura que transcorreix l'enst 8 cossoe: Gasconnadr, P. c.,
Inarbitralge va esder Ir:oh ajustat.
Nogueras (D. E. W.), 8 minuts,
ra en directa doblas de crochet de
equipiers forastera. Larraza transior. Mata, scgons, t décima.
quilos.
de
3
!contra.
5
anys.
b
directament de dreta; jugant
dret
ma aquedt castic en Etimic goal da la
per
iihere
EL
MAR.T1NENC
ES
BATUT
Manos
lleugeres
El Barcelona en diverses ocasions tarda. Després el Nencastle torna a
Carnpio de Catalunya
admirablement les carnes i csquivant i
Preini "El Siglo", 1.230 pesDEL SANS PER 2 A t
Galeno (B. T.), 7 rn„ ir s. 5 deciesdevé perillds i esté a punt de mar- dominar llarga estona, tirant-se tres
blocant
arnb
vista
i
intelligène:a
CINC
DE
LA
TARDA
A LCS
setas. 1.600 metre e: Beaupré, mes.
car, peral) el portar angles defensa
Al camp dr Sans Litigue 11c.c aquest
seu adversari, que
seguí derninar
córners contra la selecció per un conquilo. de Freí- Motos turisme 300 c. c.:
anys,
be* el sets mara, encara que palesa
partir, el qual era a be:talad de la
no féu altra cosa de bo que esquivar
tra els anglesos.
Na-Trias-Cartés, per M. de la
Moré (Sun), 5 m., 58 e., 5 dècimes.
quelcom d'inseguretat, ja que la haaixa chi la omissid Ciclista de
brian, Martí, Salvador, Algar, alguna vegada amb encert; a; final Cruz. 1' 43" 2-b, sin con; SanLa selecció aha arrenglerat com
IPrió Eaportiva de Sana, per tal 19 1/5; segon equip blau. Cal- d'aquest round els aplaudiments foren
3.30 c. c.:
la, en una o dues ocasions, Ii rellissegueix:
5
any;,
77
quilos,
toriu. c. c . .
de recaptar csdaals par a rorganitzaAla (Douglas). 5 m., 32 s., &do.
ca de les mana. Durant una estona
dos. Bota, Piñol, Pi, R. Casas. 11drits cauri merescuts. Al tercer temps, de Caeadors de Tensan.. pol tiel joc 5 . estaciona davaot la porta
Zamora, l'allana. Acedo. Ganso cid de la VI a"nita a Catalunya.
1.000 mettes relleus (1 per Marín comuna atacant novament al nert Enciso, a u ncos; Lamotte, 56o c. c.:
cena, Lacras- a, Pena, Plena, Samitier,
El sesear Peris, encarregat de
Arana (Douglas), 5 m., 5 s., 4-10.
de l'Everton i per fi els esforços deis
400); primer cquip blanc, Al- CO5, però ben aviat el seu atar es e. e., 5 anys, 73 quilos i mig, de
Monjardin. Carmelo i Del Campo.
rarbitrarge, avisa el començament
davanters del Barcelona es tradueigar, Casas, J. Cerda, Junque- converti en ¿etrusca, ja que Vitriä. Caçadora da Treviiio. pel rapitä
I
el N ewcastle: Pradley, Russell,
la Iluita i els equipa s'arremetexen en un goal xutat a poca pams
";. 0 1 5 ;dae:
l. (11arley Davidson), 4 m.
anotters, el pa- atufara.
per
mitjä
croportuns
rae, 1' 43" 3/5; segon aquí')
liumier, Mac Nene, Sri:Buen Gibtaren com segueix:
57 a.. 6-to.
de la porta.
blau. Roca, Pont, Caldas, Ce- sa ya en perill de no radar aula:- a la
son, Law, Cowan, Keacing, Mac Docolocals
Poxeri
i
Marette.
U. E. de Sana: Blancafort, Borras,
750 c. c.:
terminació de rencontre; Iluny de desbrian.
nald i Mild
,Inekey tu quasi darrer can,
Balas-di, Soligd, Badal, Calvet,
M. A. (Indian), 5 tra,
- se El
atent
b
L'organització fou excellent. animar - se, Mann continua
Els anglesos han manifestat des
sense coseqUncies.
n
Sidecars turisine L000 c. e.:
amb gran coratge i encara que visiblepida del partir que consideraven inPremi Lisboa ( handicap ).
y. Carden (Indian s . 5 m., 42 5„
ment esgotat i corrent peral, ras deiga
justificar el castic que ein /la fet per2.500 vessetes. 2,000 metres:
nur moment de boxar, acabant
anys, 7:e%
cha el partit.
Antilogique, e. (e
centre serle perdre ni un sol moment quilos, de J. Dignalet. pe: A.
Per altra part, el joc deis guanyala moral. Al final els aplaudiments
CPIMISERM
dora de la Copa angleaa ha ratusias1 , ;;./.. 2 lo- n_ i . a don coseos;
foren unänirnes per als dos jo yas pu- Sola, e. lote 3 anys, 16 quilos;
mal de debí) eta vcritables aficionats
LA U. E. SAMBOIANA ES BAde E. Cadenas. per Flornera. a
al futbol. Passadea curtes, magnifirs
TUDA PEE C. A. D. C. I. PER gilistas.
n
Perales tumbé en agradé forma, encaricia de ,ioc. A voltea els extrema
nie eossos; Satan, c. e., 3 anye,
21 A 17
cara
que
superior
en
talla
i
enverga52 quilos. de V. i de la Cruz.
contraria pan vigilara pels mitjas ales
Diumenge a la tarda. al
i altres pels defensas. Passen la bala
9116
(anip sIal Sant Doi, se relabra dura. afruixä quelcom davant García, per Jiménez.
que demnstra tumbe acccptables
No collorats: Roteambole i
amb preciad o be avencen aísle, ra,Ar+Icet ros pftr.r Gpora`itte';1,
agites! Partit, niolt interessant
Tapsia.
giansainas. Tot segons cona bisel a la
per la igualtat de forres que tata.
1, núm. 11
‚lau
En darrer Roe 13 haver- ui cl cornPromi Monfjuich (handicap).
jugada que van a realitzar. Técnica
mostraren ele dos adversaris.
veritablement de ,j0C CASsif en el
El Cabal silbé salvar el pea1ll•11111143111121111•11.1111111111133 •11181 11 111 111 •11 111111 11 111 111 111 31 11 •••• 11 •111 111 111 1111 111 111111 1•111 111 •111 111 11110
emeelalltat en camisas
qual la bala és únicainent jugada
hll en als moments quel'ada mida
amb el damunt del peu, en forma
versari dominava,; en canvi el
elegantissima, emprant únicatnent /a
Samboi estigué molt superior
punta del peu per desviar-la quan és
en l'atar que co da defensa. U
Pra ga moderadfealme
precia fer aquesta jugada.
D'aquests el que jugä millor •
Una altra cosa admirable d'aquests
fou Pilen. que dirigí el joc
Te
SLUIS5
7 a.•
k. Rosell Cuaniltjana -:- Ronda do Sant Pare, 21 -:- Teléf, 1678 S. P.
jugadora és el control que trinen de
amb molt coneixement; la dasec
tense
que,
la pilota que deturen
11111111•19111111111111
v antera, " IR ja harem dit,

TEverton bat el Barcelona

tantrnateix el jugador deixi de córner. La cnnmenetració entre els diierents jugadora es lambe notabilissima.—Mutil.
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Compangra 'test-lenes-criolla Ce
NARCfSIN

e

t

Elijous. nit. Primer Cuneen t
eofilinie per l'O p luestra Pau

sais, sota la dirercid del seu

pertre 1 prenent -hl part ,els
Niwertisies Enric Casals (vio-

31auri ce Mardial

pri ma

Josep Novi 1clarinet
part: Beethoven, Ober-

Ira Corilan-Senbert, Simfonia
Segona part.
yahms, doble concert per a
violoncello i orquestsra.
Tercera part, Debussy. Rapsódä per a ciarinet i ()Nuestra.
yylen. Ballet de la nova ti a ta "Neron i Aite" (primera
u d¡rwi. Garreta. "A en Pan
wats" (sardana). Es despalna compladuria,
incompleta.

Teatre Catalä Romea

' Avul, ti/mares. tarda. a de!' geRrix
de cinc. gran Tm:linee popular.
/Maques unir) entrarla, 2 pta., te.
orral. e . o. 1. L'entrenlea Te la 1
debo, Santa Rita; II. L'aplaudida
sal suela erlolle en tin aCte Rapa; ciño, cre;:col de Narcislo; ¡II. cois--u a uf dr la p000lar SaraUela
Los chicos la escuein. urb Narcirpreia cera fungo. NO. a .
Si (105 quans rp• ira: 1. L'entremPs
SecrotIco de confusió n ; JI. Formi- t
doble exii de la sarsuela Los chicoa da la 1111101101e, ruede gental
(je Mi-Maui, 111. 1.eO rot,»// c. 110
art r 1 trct (Madre. El pibe del
corendn, obra nredlleeta de Naretsin.-etreren ge. IS wrandn'A tnn
Pul de P.OXA

/444•1014.44441
‘•144444•4444444•0444-~114er
Companyia de Joan Vila
Primer actor: Frene»
1 Alambra. Primera actriu,

1

Maria Lluisa

Monote

nnn•nn••n•n••nn•n••••••nn •••n•n••n

/Avui. dimarls. tarda, a les

5 , 30,

d:rnarts. com:at. de la
eimpsa yia Catalana. .1 les cinc
ik la tarda. Butaques a 1ia

Olio extraord l näria or•.
15. 7.1,1 vi

Gremi de Flequers
vdu trist 1 Giviiitzats tancateix. - Dissable, darrera
rada selecta, estrena de l'o_
ira "n ouatre artes. del nord O'Neill, Anna Cris.
rì
Is„ traduccide d'En 31illäs
Es despatxa a comptadu-

a4+44.44.4.64144ffletelletell44
TEATRE TIVOLI
Gran conlpanyla de sarsuela
Praners actors i directors: 1
, FERRAN VALLEJO
ANSELM FERNANDEZ
e

dirnarts, tarda, a les
cinc:

LOS GAV/LANES
p,r Pau Gorga
EL DICTADOR

/33alrir; e. selecta:

Nit. a

1111

Diana - Argentina
Excelsior

TEATRE APOLO
Tournée Manuel Sugraiies

EL DICTADOR

per Emili Sagi-Barba
despaiza a comptacturia.

Mi44444441~41444~
Nk4K46444+.44,4444444~
:TE AIRE NOVETATS

Tarda, a dos quarts

de cinc;

nit, a les deu
Entrada i butaca. dues pessetes
i if representad() de la ja
famosa revista en 18 quadros

t. K...!

en

ele

nous grans quadros

LAS HORAS

Esde ven iment a rt is tic

1.” tices primeras companytee
d'Espanya

Qualle espi,"meltd e s decoracions
de Ros i Güell. 20; artiste s, en
escena. 20. 30 i 10 r,,presen_

tacions del cense igual especia.
ele

LES ANAGLIPHES
LES OMBRES EN AELLEII
El mes curiós. El rro's bonic.
El Tfli•S agradable i el mes culte
dels espectacies que es presenten a Barcelona
Entrada i butaca. dues pessetes
i7 i 48 reprodimecres,
DeMä.
Sentacinns de I. K...I i Les orn.
brea. Es despa i xa a comptaduria amb cinc dies d'anticipacid.
Molt aviat, debut del notable

Joaquim Mon-

......1 - •---,,-,-4.4 .-^ å.4 .., ..1....444.Teatre rarcelona

I

Companyia cernico-draniätica
RICAIlD PUGA

(piart de sis. El drama on
t7eS artes, inspirat en una
/ fl-Ira de Eled Tolstni, per
Manuel Linnres Rivas.

EL CONDE DE VALMO.
REDA
Nil. a un quarl d'onze. Fi

Gregori Martínez Sierra
Catarina Barcena

xariMs sainet en tres ;mies,
ie Paradas ; 411131Pripz,

ALBA-BONAFr.

MI

untar L'ALC,NANIEliT

41/4..--_-344+14444•4444/444.4

INC.N4••••••44444444.4e.e..7,•.e.es.•
Cran Teatre Espanyoli

Teatres Triamf i Marina
i Cinema Non
Avui, dimarts, Amor I solfa,
La filia del generat, Sonant el
cuino, 11 , r Roseta la cantadora des careen, La casa del
misterl, 1 rpisodi.

I

X,

SALVADOR

la pantalla: ThoSvvanson
mas Meighan.
i Bebe Paniel, extraordinaria
riet celecie pin,gratna Ajulia;
tres ases de

La juguesca sensacio n al, gran-

film americe. interprelat
pPi famós arlOr Frall!Z nivel;

dite

La gota de rosada Tomaset, gran broma: Sonant el cui.
ro, 11 ro p :ni; Preu do redempció, magnífic fitrsa di'smetn..

tament sentimental, ereació del
crlebre i conegut artista Dort
Litell; Partit de futbol- Buce.

cantadora deis carrera per Mary
Pickforcl; Basi, per EAlefiS

Avni. mannifi, programa

Seleccionat Ajurla i Pararnount
larda 1 1111:
CONFIAreA, comedia dra mhtma; EL PARANY INVISIBLE,
LA PRINCESA
per Jetar
CENSE PATRIA, drama
EL FE!. DE LA DEVESA
per Clai a Windsur. fina come.
dia mnderna
Formesos films de gran novetat i elegenria
Preferencia, 1 pesseta

general, 0'50

Pediere.00PuelPaerer000e---

COLISEUM
TELEFON

señor de la vida i de la
muerte

3536 A.

Luda:
11118 EL DESONI PORTA RANYES:
53;
1
EL PECAT DE LA CARN
'N•U-;,..,-.est-6.3-„-e.'

•

• 'a

ex,

;$6.reee.3.344.4.4.4444.64eeee.
ELDORADO

Collseu de varietate
A val, dimarts, tarda, a les
c inc . MI, a los deu, rotosprogrames.

Notables

hllicules Exil dele

Ao1l. ridharts. geandicis
exit de HELIOTROP, crearle, dc p m;iiira 11''' Feil Bur-

1664 04144.644.4+14/6644.4e4+6-'

TEATRE NOU
bariton

Frederic Caballé
•nnnnnn•nnnn•n•nn••n[.

dirnarl, farda . a le.;
cine en punt. /-11112l'a, duo:set f”:
pe,
SOL DE SEVILLA
N ii, ir les tI i u Sisena pe_

presentaelA de ¡a g,,audic,..a
(ibral dcl mcsire Rafe' mi-

nan

EL DICTADOR
por l'arlandil ha rit un
FREDERIC CABALLE

1144+044444144~11444+04444,

ton,

1

Pm-ti -al.% m.1 AnuttA:

L'ARRIBADA DELS REIS I

EL. PRiNCEP D'ASTURIES,

. NOVETATSUNUNIVERSAL,
MILIO
11
Ilerluut
111.11nor ia 145.
. MALGASTAR, per

Ildwiluson. i
leoll (quilma.

PER

LA PADRINA,

s.

AVLIT:
4.44444444.4444444.4444e

ORQUESTRINA
GAT72-14AARA. Contractes
Reymis.-TapInerla, 35, primer.
:

CONCERTS

rusates

!MORE!

FARABOM

LES OCAP, arridiates
dULO T A ANETTE, musicals excèntrics

TEATRE TALIA
Companyia de eomädies de
MELIÁ CIBRIAN

Debut del famós
ANDER
M agicien hurnorist
Zli täs

de la eminent artista

LA »YA
RePe rtori

ezclusiu.
presentació

nou

4l eulssima

Avui, dimarts, tarda, a les
cinc, la comedia en tres artes
nit, a un quart d'enze, Los hijos mandan i l'entre-

mès Lectura y escritura. - Dedimecres, tarda, Loe hijos
c7ina. de E: talento
de 'mi mujer.

Palau Música Catalana
Avui, dimarts, a tres quarts
de deu. Audició extraordinaria
de la
Novena ilmfonia, de
- BEETHOVEN i escena de la
Consagrad° del Oras', de
"Parelfel"
Solides vocal.: Andreu. Por-

14" i 15"

Ptes. parell
g.
Tl p ue de luxe d preue baratfeelma. Es pardenne ~Ole le
gn la de goma, dais de 1"50 pesadas Paren.

12 VENDES

Si voleu vestir bé i a

•U

confieu la confecció

sastreria

Magnifics jardins, oberts to_
tes les tardes. Dijous. Tercera
matinee imifant it. Magnifica joes

IIUUIIUUlIUUI

Els objectes amb que seran obsequiats
cor_sumidors dels papers de fumar NIKOLA
CLÁSICO seran exposats, des del present mes,
a diversos establiments de Barcelona.

deis vostres vestits a /a

TU RO -PARK

AL DETALL •• •

Correr ANSELM CLAV2, 9 (Final da les Radias/
tebana carrer Dormitorl Sant Premios).

preus molt limitats,

TMICIIMINIMIliliBMIII(111(11110111Z

2

higiènic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Box.calf, taU anglés, doble plantilla de culto

a

rarroc del gloriós
OREE° CATALA

Rofastes
i Comas

Cada objecte serà canviat per un lot de tapes
de llibrets i estoigs de NIKOLA o per un lot de
tapes d'estoigs de CLÁSICO. Es podran obtenir
tants presents com lots es presentin al canvi.

Fonlanella,

El nombre de tapes que constitueix cada lot,
ahí com l'epoca i els domicilis on tindrä llOC el
canvi, s'anunciarà opottunament.

generes i dibui-

Bons

xos selectes

jap011osos; la inusió deis neas.

Sic gerat2i2a:71,3:7:01.12;::up"re;=
1

1•MfflenIlleMar,

Si

sou

soliera, casada o bé
si sou mere

No deixeu de veure Palta comedia sentimental

i'e.s ulterior.

reli13
a 050 pessetes les den Primores paraules l a 0'10 per cada
--- una d'exoós -

OFERTES DE TREBALL
PERFUMERIA. tr;a7;72,to7„reeri,,
Presentar-set Casanova, l'a. Fabrica.

LES

estrena de la
eniord:a en tres artes. de
Gra jales i E. de '.n ilquel. El

Companyia de snrsuela

asta de
R. GALAN
(euccosser)
PASSEIG te On.Q.CIA. 129
beeneleimmume

tres dr gran e:vi!.

In11!

l'1u1 , Canerts. farda, a dos quart2
de cinc.
E rdrala 1 mutara l'aa pessPla
U NEBODA DEL MINISTRE
/ '-' a ,-: r , 11 a , eire sud) PI dls 13,:d salera en tres artes
EL PECAT DE LA CARO

FARMACIA RODO

Taylrr. i la grandiosa superserie La casa del misteri, í d'al-

Cinema MIMA

CA

alar

retiren& anees, catarros dels bronduls„
per erönfes 1 rebata que Stel1111, es gua.
melase ratlecalidertl amb l'ELIXIR GUATACOLAR CALME Venda, al paco de 2110
manea, els Centres d'Especifica 1 a
; datIg9

:
LÇAT

11E111181111111111111111111111111

od444144.4~~4•04444

al qual esta dedica!, els
•rninents concertistes
MARCEL.LE GERAR, cantatriu
ROBERT CASADESES, piano
NIA1111. - S CASADESUS, violi
MAURICE MARECHAL, vioztonceno.
Diverses primeres au)dicions i estrena de dues
les mes reeents creaeions, del gran composi
-tor.
Dirnarls. 20 de maig,
extraordinaria sessió de
música coral. catalana i
estrangera. en honor, i
amb la presencia de
MAUR ICE RAVEL

Cljous, grana
estrem•s, entre elles Roseta la

641444•4 • S414es-, •••-• .4•440 4 44+•n•

11AUTPERE - BERGES

MAURICE

ENTRADA, UNA PESSETA

RAVEL

lo n a-Gljdn. -

Dr roh. dim e cre,. larda. MI

sa l vador. Nil ,

FESTIVAL RAVEL
en el qual cooperaran,
ultra .l'iliustre compositor francés

- DIVERSOS -

cinta de
gran argument interessant, interpretada magistralment pele

I CASANIENTS
BATEN»
DINARS DE CASA t

Associacie intima de Cunees
Sala Mozart, (lanuda, 31
Diumenge. 18 de maig:

Telefon t3it A.

d'esposa?, graildio s a

Can CULLERETES

1n1111M1111n11di

Avui. dErciarts. extraordinari
programa : Per què canviar

Cinema Princesa
Vis Layetana, número II

REST t URANT6

TeeCid:

dirigit per l'eminent mestre
LLUIS MILLET
fi g urant en el programa
tres obres del prnpi Ravel
Exclusivament per als socis.

1.../GHT.DANCES
per als quals han confeccionat 290 vestits nons els famosos mediste:, parisenes Max
Walkarki 1 Madame Jeaziette.

Avul. diniarts. tarda. u un
"161,, ORADA OFICIAL D'ESTfU

Avui. La casa del mieten, I:
El preservar Or Zenda, Mirant
la Iluna, Canvi d'esposes, un
missatger snack,.

dirnart s . din 13 de maig

Dues erans funciona, dues

chevik Komik i Una nit del De.
esmeren.

i diumenge. tarda:

• .

Installacions de 25 països. Més de 2,000 exemplars de totes les reces d'ocells. Aportacions de la
Reial Casa i del ministeri de Fome. nt. Presentació de Paons del Parc Zoològic, Colom, Cortina,
etcétera. Interessants aspectes de la cria del cuc
de seda. Aparells i maquinària agrícola, etc., etc.
Restaurant a càrrec del Majestic Hotel d'Anglaterra.

Orquestra: 100 professors. Di-

Avui, dia del coneert, entrades
i localitats a taquilla

e,

(PM.' DE 111011TalCID

fignaumaanemegmaaamiaaaaaaaaanaaaaaa

444+0.441844i64~-~144•••••

I Avol. dirnac ts: Sherlock Refines,
Entes Ceo/trua i 13 paII 1 d arra:
tr
red; Martí; L'oruga; eran oodetat:
estrena ale cines Vol.:u-5,0-41 1
n walkyrie de roperma La Geisha
rama, eaciala per notables o ftlsI, 1 aCOnmany,tda per oc, on:r1ct.
DiJA115, La cartera de la fabrica, .,._
I tomada: Noentr.e.; E! pf,,,,,jer ..
al palas, pe i• so'ney Chaplui,
i allrea.

PALAU D'ART MODERN;

o

dimarts.
Avui. grandiós i escollit programa: Ele role del A
II
SI carta, remira de gran broma. Gran èxit de la famosa no- LE
a vella d'intensa enlodó Com oorresponen ele filie (exclusi- •
a va), interpretada magistr alment per la genial artista Lu. Id
uII clenne Legrand; èxit sorollós de la magnifica comedia dra- LI
111 inetica Hedempold (exclusiva), sublime cread& per la enai- •
II nent artista Norma Talmadge. Preus c omenta.
a
Prexima estrena de l'emocionant pellícula La pecadora,
•
u
• per la genial artista Paulina Brunlue.
B
e

nells, Concepció Callao, EmIll
Vendrell, Ricard Fuetee
OKPEO CATALA

e

EXPOSICIO MUNDIAL D'AVICULTURA fl

Sexteto lorrens

FELIX WEINGARTNER

Monumental - Pedr6
W alkyria

-

i Salón Catalunya!

á Orquestrina Sute

+11444~9c-de-ree+e-c~illea

quart (P,mze:

tero i estrena dele nous quadros Excentrik.Jazz-Band, Bol-

Sagi.Barba

1111; itssabtis,

cOmioues: Canvi d'espete Un
rnIssatler mosei; les grandioses
pelll c ules La Cese dele meterle; El
prammer de Untes Mirent la llana, per Chrrles Bu. Avino La portera de la fabrica

LA SANDUNGA

primar actor En

per l'eminent 1•driton

I

dimarts, tarda
nlf, monines programes. Les peilleffles

CONSTAPiT:NO PLA

Repetleiii
pessetes.
.iogran ia de benefici de la priVra

I-",z l'ERANCA ORTIZ
fi Sai/S de Vilatrista, d'En
i Serafins 1 Bonifa?Montero. Nit. fundó
or g anitzada pe?
Greral de Maatr-is Barbees
tea cosa al seu 'loe (d,,s
rfiarxa nupCrehuet
actos, do gran broma.
vntere). - Divendres,

Gran Teatre Cendal 1
1 Gran Cinema Bohemia

t

TEATRE POLIORAMA

TelMon 3500 A

Emil!

:Kursaal
la

TEATRES
Gra"

21m......mmammummnimmumminummlo u

[POSES

E.13 II I[S I

sublim producen) americana
Protagonista: CLARA

tres o /lust r e enea

COMPL‘RIA b„ratetes a Sant FeItu de Gulsols. °teclea: L. V. nansa
ntlniero 9.

WINDSOR

ddivendres que Ye ESTRENA a l'aristecratiç
Saló Kursaal i SAti Catalunya.

COMPRES

VENDES

DIYERSES
tr
a. itleet
in 'aelo
HIPOTEQUES.
tractand, 8.

A. Panatire de la PI"
'aireen. TOMO 11494 A

s.

PROPIETAR!S:

enntlICIOnS Immillorables. Ra0: R11111b111
de lea Flms. 18. bcoros.

CASA RERE
COPIES catuectotu
ul"fiel Manees I a»
re o MOnt•SIO. 12. Tate Mi A.

VIES URINARIES.

Pell. 5111111,

ta. impotencia. Anntal ce OISL Orlas II
rue !Nona. UnIrersItat. 5. l'encante&

TORRENT, DENTISTA Z11".
ESTILOGRAFIQUESor„,DatT;a.

nasa, II, de 3 a 7. Preus económica.

urvent. a
Mar c a "IllarPcnd"
rontanede, 15. tercer, segote.

pese,

PIANO

u5nt. vmärrnm, núm. 6,9,
segena.

roeturLi! 211Coete. (MI; Holsneie
!t, corta eatatente, 539, acceseorl.
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Mercat.-Bastant animal fou el d'ahir, veient-se bona disposició compradora per a certs gänere s.
lioreso.-No hi havia la pretensi6, per part dels venedors. com dies passats; d'això prou SR n'han donai compte algtina
compradors, i si be alguns ig-noraven el medio, nostre imparcialitat ens obliga a fer enastar que el dit motiu es deu, en
part a que de la càrrega que portà el correu "Reina Victoria Eugenia", bona part d'ella era moresc de_collita vella,*.igyal, .:
.
,. - 7, --.
succeeii amb la cirrega d'unes 850 tones que descarrega el vaixell "Balmes".
'y .•
A això, dones, Os degut, Inés que a altra cosa, la dedinacid del preu d'aquest gra.
Garrofes.-Segueix accentuant-se llur puja . Dels punts producto', gairebé ne es roben ofertes, i si alguna que Otra eil
presenta al mereat, es a p reus tanta elevats, que la part compradora es reserva, adquirin'-neno mes que el precie perilltuB

compromisos.

Deepulleß - Hi ha Inés ofertes que altres dies, veient-se mes desitg
La una Ileugera !miza .
....Ele Ores generes, cense y ariaeid d'importencia. !'

per
0*-

vendre; això tare, dono, que eill pre
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Untarte 13 de mal . 4,
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I Abans d'encarregar el vestit al vostre sas: tre, com teniu per costum, visiteu les
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de la Cooperativa de Fabricants de Sabadell
on trobareu el millor assortít en gèneres de mig temps i

garaniim que estiviarell u

70 per 100
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INJECCIONS PROLIFERANTS-OBTURADORES dei Dr. PIA
MESTRE. Guariment radical en quinze dies sense interrompr
les habituals ocupacions. Consulta de 3 a 5. Telèfon 1452 G.
Claris, 111, pral.. 1.• Informacions gratuites als senzors melga

TRACTAMENT NO OPERATORI DE LES HERNIES
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GRANS EXISTENCLES
Menjadors - Dormitoris -

Salons

La Mutual Agrícola i
de Propietaris S. A.

VEME111~1111115111111111~
Em serveixo
sempre
d'els

Amezismusimsaiasit

e

per •
L'EXTRACCIO DE LATRINES
Ea reben avisoe

CENTRAL
Carrer de Sepúlveda, 177,
pral., primera; telèfon 3548 A.
SUCURSALS
Passeig de Sant Joan, 95, pa!.
Telefon 2037 Cit.
Coello, 169. Telèfon 3023 0.

POLVOS

Carretera de filospitalet (depòsits). Telefon 529 H.
Franceso timar, 56, tenda
(Gracia).

Carretera de Sane, 135, prtr
mür. segona.

HORLINE

INXE

alero

patentat d'AKANTIOL
Un
les extermtna per a sempre mak
N15E1111t a tetes les Exposieloat
d'Higiene I reconegut ramo el at•
llor antl-iinsa del alón. 110 vela
a les prtnetpals
pros a. al despata.

drOguerles
DIputacle, 201,
entre Ártbau 1 Muntaner.

•

Els POLVOS d'HORLINE fan une cara formo»
evellutada. 1 fan devenir la pell fina i agradable.
com la d'un infant. Eta POLVOS d'HORLINE son d
millor secret de formosor i joventut.
MODUCTIES MUDAS s

Fabricació Esmerada

!RUS BARATISSIIVIS
No hi ha fàbrica que pugui competir amb aquests magatzems
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ANGELS. núm. 2.
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1 BOMBES

RAMÓN PUIGJANER
Menéndez Pela», 70

Amb la bomba PUIGJANER l'electromotor no sofreix
el gran inconvenient d'estar coliocat dins ¡del pou.
Ami) lu bomba PUIGJANER hipa no falta mai. La
bomba PUIGJANER es Púnica que es garanteix per
—.quatre anys.
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ASCUA 4111ORLINE (tintura inerme.s per ele cubas
bienes) . 6.. DENLATORI (echa/ 1 incelmiste . 6 • PoLvos (mott
adherente: 3'30 • CREMA (evite les arrupue*,: 7C30. - ASCUA
DENTIFR/CA (en con/primito eferreseents) . 5.-SATHOL MONTRY
(mis mineral, per als banys de peva): SSO. - SANIBEI. (comed.
inits al bay•rhum Par. regenerar el cabal 310
DipAit ilmurel I
Estabibneats DALMAU OILIVE1139, S. A ,
PAIVLIG DE UINDUSTRIA. le 61JtaLONA

DR VELLVL

M.
.

URDI 1-t.

i OrMANEU

CACLE. IL LUVP;-%-
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