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Volem cantar avui l'ofici de periodista, ràpid, nervi6e, febrós, el&tric. Volem cantar sobre tot la velocitat de ploma 1
Sestil sacsejat dels que escriuen quotidianament a la premsa.
Qui no és o no ha estat periodista, no sap el que es l'escriure de
prEssa. I qui no sap això, no pot estar orgullés del seu estil,
per bo i brillant i pomp6s que el tingui.
El periodista escriu de pressa, perquè sempre hi ha un o
¡are que l'envesteix: el director, el redactor en cap, el regent
de la impremta o el linotipista. Si es a fora, i des de fora escriu,
l'envesteix el rellotge, el recader, el tren o la tartrana.
I no solament el periodista escriu de pressa, sinó que escriu amb qualsevol material: amb paper fi o aspre, ratllat o quadriculat, tou o prim, d'estrassa o de fumar. I escriu amb qualsevol ploma, amb qualsevol tinta, anab qualsevol Ilapis. I escrita
damunt d'una taula, damunt dels genolls, damunt la paret, o
aguantant el bloc amb la mit esquerra mentre la mà dreta esgarrapa el paper.
Qui escriu així, a empentes i a rodolons, amb presses i amb
incomoditats, si escriu bé, senyal que es escriptor de raga. Quise diferencia hi ha de l'espontaneïtat del periodista a la calma
ireflexi6 de l'escriptor pausat i sedentari! Feliços els que poden
repassar el que han escrit, i retocar-ho una, dues, tres, quatre
imés vendes, i giren una frase, afegeixen un adjectiu, canvien
m mot, desfan una cacofonia! Feliços els que poden corregir de
dues provea en amunt! Molts deis més famosos escriptors, que
timen més fama de literata i més guanys que els periodistes, elaboren amb esforç continuat les poesies, les novelles i els trac.
tate de ciencia o d'art. Nosaltres hem vist prove3 d'eseriptors
catalans celebres, o quasi celebres, i E113 hem esborronat de lea
complicacions que hi ha. Hein vist també, en facsímil, provee de

Pérez Caldees i de SUlly-Prudhome, i hem pogut comprovar que
deixaven ele paràgrafs i els versos, respectivament, com a nous
a través de la correcció. Hem comparat la primera. edició de
"Les Nacionalidades", de Pi 1 Margen, i l'edició següent, i hem

constatat que l'autor hi havia introduït deu o dotze correccions

a cada pàgina.

I ara acabem de llegir l'article que a la nova revista francesa "Demain" publica el senyor Brousson, ex -secretari
d'Anatole France, sobre els secrete de l'art d'escriptor de l'autor
de "L'ira dels Pingüins"; i hi hem trobat explicada per ell ma:á la manera com corregeix les provee: "Sóc com Renandiu Anatole France.—L'autor de la "Vida de Jesús" esgarrapava fos el que fos, i ho remetia a la impremta. Li portaven les
preves. Les corregía... una vegada, dues vegades, tres vegades...
Ala cinquena, aló començava a esdevenir Renan. Jo no ho aconaegueixo fins a la sisena i sovint la setena. He arribat a exigir
fas a set provee. Que voleu? Estic desproveït d'imaginació, però
da paciència... Escric penosament".
I això Anatole France! I això Ernest Renan! Ja els hauríem
vigut vetare fent de periodistes, escrivint a corre-cuita, empales pel temps i per l'espai. Ja ele haurfent volgut veure, per
mple escrivint el present artiele cora l'escrivim nosaltres, en

nt minuts, mig a les fosques, sobre una taula de cale i sense
os minuts sobrers per donar-hi un cop d'ull... Demanem el
iremi Nobel!

Fui! de dictar' La
••••nn••n•n•

"EL VERDADERO CONDE"
D'on es aquest snot que acabo d'es-"Jr.e com a parat de partida de la
era divagació d'avui? Na ho sé. D'alga antiga comedia, d'algun diàleg
erg istic. Qualsevol que sigui la sez procedencia, som molla els que =eral el seu significas precie i que
: rpliquem de tant ca taus ando cariz, -
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Fis ahir, pene, no haviem trobat

a borne que meresqués agavellar

zlzest dictas d'una manera definitiva.

terimeeeneeigumeri

saltivent del tramvia davant /a
'n!"..ao:i6 de 1.A PI.XLIC1191.T i va_,eekenekutrum
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reza escoltar tul nocir'.t ap:audiment
145.
77•7?er-y
Ir; :a carrera central del Passeig
Ens vareta girar plens
tur'.W,:o.t... Qué era? Que csdevenia?
Tot sol en un espié:AA Packard—
ta za Packard, no?—passava un jote d'uns trenta anys. Dula, com tots
teves barcelonins, la cara rasa1.1a. Els ulls, una mica sobreixint,
it1f Gil e,
«raen amb benvolença, els llavis
szlreita d'una manera dissimu:ada ;
ti.:,7-Z7e=r;rj—j
kldffe.
n
Una ra =guantada de clar fria
se77als riptds perque cessés aquella
ly5et5 espontinia..L
La nieva curiositat en lloc de mina
e', ertsque davant d'aquell espectacle.
pla era aquell jove que tan modesreilt declinava el sufragi clamores
Ahir al matí van trabar -se a l'Ateneu
k la multitud? En vaig ter crbillá- Bareelonl un grup el escriptors i artisdins la meva imaginaci61 Però tes que es proposaven honorar la mev a semblar-me acceptable. A la mòria del glories poeta momeo Jacint
ti, arribas al surnmum de la curiosi- Verdaguer, responent a la crida dels
ralg adreçar-ene a un dels que
Amics de la POCsil i altres entitats
t' I nedia amb mis entusiasme.
^ Es el cornee de Sana Germain- culturals. Hi havia lambe distingides
darnes i senyoretes. Tots plegats van
clir'-inc sense deixar de picar.
Encantat i commegut, j ,) tarnbe arar cap al Cementiri Nou i dipositaren una magnifica corona de flor,
començar a picar de mans. El
terr.te de Saint Germain! Pere si no riaturals damos la tomba del poe t a 37:7
.427
ttl cnrce d . altrel Es el celebre autor r72_..
.
Die
d.-Usaste que té la virtut d'omplir el
tte e cada cop que estrena. Es el t•
,icaii.:c.¡Alt blenda&
tosatc que, arribat Carnestoltee es
esfr essa d'ineroyable i es fa arruase- enir6 tvier_9, 1.1
•• I ;
r
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Per un trone de casulla magni,
,z i. Es el comte que omple una plaEren presenta a la cerimònia Ire, selb eeleete del « ABC, tan eserupyores Clementina Ardería i vidua de
141 sempre en rekceid de les seves Noble, les senyoretes Mazagall i
Mene adora, antb unes confidencles
Llongurres, els senyors Narcis 011er,
ree d'interés...
Joaquim Ruyra, doctor Caries Cardé,
11 mute de Saint Germalu: "el mossb Lloren Riber, Josep
Llinsona.
rO Conde!" Pela temps que no
Lhis Milla, >Me Befit i Mates,
tant de coz.
Ponspeu Fabra, Carlee Riba, Ifelcioe
Cedes liddeella Folie J. 1f. Roca, J. U. de &garra,
ttsT NUMERO HA A. Espinal i Torda Gimas Diverso.
naclis intellecentle de 1dalkereb
ASBAT PER LA CENFascia i Vengase: ente repreltauts
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a l'esquerra

LA SITUACIO DE MILLERAND ES MOLT DIFICIL : : ELS SOCIALISTES,
ARBITRES DE LA SITUACIO : GOVERN DE CONCENTRACIO O D'ESQUERRES? : : IMPORTANTS DECLARACIONS DE LLEO BLUM SOBRE LA
POLITICA ESTRANGERA
(Del ~he redactor corresponsal)
París, «luna, lt mala.

Eserivirn aquestes quatre ratlles amb els primers resultats
electorals a la vista. La majoria
dels resultats provenen deis departaments(del Sud de França.
Les Instes d'esquerra triomfen
a tot arreu amb una empenta
extraordinària. El reaccionari
Maudel es derrotat a Bordeue;
el senyor Brousse es derrotat a
Perpinyà; el senyor Aragó, cap
del Bloc Nacional, de derrotat
a Niea; el senyor da Lasteyrie,
el ministre de Finalices de l'ocupaeid de la Ruhr, cau sorollosament; el general de CastelItall, cau lambe; el senyor Tandieu arriba tiitim de la seva
'lista a Seine-et-Oise; el capitä
aviador Ionk tomba els Vosges;
Maginot i Lle6 Berard s'esquitllen com poden 1 salven el seu
lloc; Rotschild es derrotat; el
prIncep de Moret, tambl Daudet es derrotat sorollosament a
Paris.
Aquests homes foren els que
donaren el seu color a la Canabra blau-horitee, dita del Bloc
Nacional. El desplaçament
vota del centre dret al centre
esquerra és imprsssionant. A
l'hora, perd, d'escriure aquestes
ratlles no se sap encara si el
Bloc Nacional ha perdut o no
la malaria. Falten els departaments dc l'Est, els departaments
de les .invasions alemanyes, quo
sdn sempre els mes conservadors. Perb detindran, els rectaltote que falten, la desfeta fanfestina del Bloc Nacional? No
ho creiem pas. La intenció del
pafs es clarament cap a l'esguerra. Tots els amic3 del felxisme, tots els que s'han posat
una venada a la boca la paralela
dictadura, tots els dretistes han
cataut eorollosament.
Tolhorn creía en un desplaçament de vots cap a l'esquerrt.
Sobre aquesta apreriaci6 zenere; es creía quo el desplaCament seria petit. pesque el Bloc
d'esquerres no ha nas funcionat en tofs eis deparfaments.
Tothorn, doncs, ha après amb
una estranyesa general el coa
d e timó a l'esquerra. Molt nvls
pebre que el Bloc '.'Zacional, sense disposar de l'alut de la sil:meló, el Bloc d'Esemerres
fet un paper brillantissim. Els
reaccionario de tot el món es
poden apuntar aquest punt.
Tambä entrava en el nostre
prontistin un augment de vots a
l'extrema drefa la l'extrema esguerra S'ha produit el fe!, encara que havent votat mes electors que a les elercions passades, l'Acció Francesa hagi perdut mandato, malgrat havrr fingut m és vota que a les darreres
eleccions. Molt important el
progre(' comunista, sobretot a
Parlo. IV sector (afores). on els
comunistes tenen non diputats
amb m03 de cent mil vols. Els
comunistes seran un grup respectable a la nova Cambra.
Els resultats de París sen,
llevat del parlat triomf comunista, mica mes mica menys,
q ue els da les eleccions anteriors. Perb al Sud de Franca,
les esquerres porten una empenta extraordinària. La 'lista
Herriot pasea a LIÓ amb la majoria absoluta. A Tolosa, a Bor_
deus, a Lirnoges, a Marsella. les
tee ,s•sa.
esquerres Irinenfon
En els departaments agricoles
mäs rico, les esnuerres srl'emporten. tambe.EI pagès trances.
el petit burges. no ha eanviat
gens ni mica: es radical
i negar aquest fet és buscar tres peus al gat.
El trlomf mes signifIcatiu As

el del senyor Malvy, 1'e-ministen de l'Interior eme fou dester-

rat per alta bedel& el /mal surt
al cap de la soya Meta pel
departament del Lot. I aquest

As un punt que s'apunta el senyor Caillaux, l'ombra del (mal
As al darrera del Bloc d'Esquerres, ja que, en realitat, es la
gran reserva del Bloo trionl-

tant.
1 el veritable derrotat d'aquestes aleccione de el senyor
Millerand. Mera dit &verdee vegades que en aquel, Última
"temps el amor Polnear6

tot al qua ha pool per amolar;
• -

se a l'esquerra. La darrera erial

marca un començament de pollítica destinada a estimular el
Ministeri del centre dret de la
Cambra al centre esquerra. En
canvi, el senyor Millerand ha

mantingut el Bloc Nacional fina
a la fi, ha mantingut Integre el
seu discurs de Bataelan, del
qual sorti la Cambra blaubotita&

El senyor Millerand, se salvarä d'aquest naufragi? Se salvara tan solament el senyor
Poineare? No As pas fàcii. Els
que ahir votaren per l'esquerra

avui criden la dimissi6.

Per?)

com que qui no s'acontenta és
perque no vol, l'elector del Bloc
Nacional os ensenya asan la cotització de Borsa: el frene, en
efeete, ha baixat. Per() no hi
cap Dad perqué el frene governant Poincare, i no pugi governant Herriot. El manteniment
del ¡rano és una operació que
no te res que veure amb la política:
El significat de lea eleccions
es l'orientad() clarament Iliberal i demoerät fea de Franca . El.;
feixistes. els dictadors, els principia que dominen a les pealasules mediterrànies han estat
derrotats a França sorollosament. Val ms ate
Josep Pla
Paris, 14. — Als passadissos
de la Cambra dele Diputats bi
lea gran aniniació, veient-se a
niolts dele nous diputats.
El tema general de les converses versava sobre la politice
que desenrotIlarS la.nova Cambra.
La majoria dele nous representante del pafs que prenien
part en aquesta conversa, tenen
cura de no manifestar una opini() precisa sobre la nova marea
pariamentärieS fins que els
nous elements que integren o
hagin d'integrar la majoria,
slagin re'unit per prendro
acords.
La decisió presa pel senyor
Poincar g de Murar el dia primer de juny la dimissió
tina del Govern al senyor Millerand, no ha sorpre3 als nous
diputats, tota cegada que el
president del Consell s'he mostrat sempre, i ajad leo reeoneixen tots, molt respectuös per a
la Constituch5 1 per al Parlament.
Un cop quedi constituida la
nova Cambra, s'entaularà un
debat politie, gräcies al qual la
maioria governamental podrà
fer l'afirmació del seu programa.
Aquest debat s'entaularà, be
motivat per la declaració del
nou Govern o be plantejada amb
motiu de discutir-se alguna moch5, que ja se sap que ha d'ésser
presentada pels socialistes o
pels comunistes.
La moche deis socialistes demanarä, entre anees coses, la
reintegrach5 a llurs !loes dels
ferroviario cessants.
La dels comunistes demanarà, abans tale tot. l'evacuad!,
de la Ruf• i el reconeixement
del Govern dele Soviets.—flavas.
UNA ACTA 111ES PER ALS COMUNISTES. I UNA MENYS PER
AL BLOC NACIONAL
Paris, 14. — Aquesta tarda,
font el recompte dele vote ornesos en les passades eleccions,
‚ha trobat un error de l'oficina
de recompte a la eircumscripei6 primera -de Perfil.

Airó he permès comprovar

que la nieta comunista té sis
mil vota rada dea que tenia
apuntalo, i guanya, per tant,
una acta Me.
La llista del Bloc Nacional
perd aquesta acta —Bascas.
RESULTATS OFICIALS
Parle, re.—D'una estadletica facilitada pel ministeri de l'Interior resulta que han estat elegits fine ara
cinc cents seixanta nou diputats, que
es reparteixen eem secuela:
Conservadora: so.

Republicana:
Republicano d'entierra: as.
Esquerra dengue:inca: yg,
Xadicals soclitlistes 1 socialletes:

139 *Puma.
lapeldiemm ~tes: gik
,

•

Socialistas de la Secció francos,
de la Internacional obrera: roa.
Comunistes: 29°.
Manquen encara els resultats de
dotze districtes, o siguin set colénies, quatre en` qui hi largué empat i un altre districte del Nord en
l'elecció resulta dubtosa.—Havas.
MES RESULTATS :-: A LES
COLONIES
París, 24—Takgrafien de Saint
Denis (Illa de la Reunió) que el governador d'aquella colònia, senyor
Pruret, i el radical socialista scnyor
Gaspari han wat deleite diputats.
—Hayas.

DESPRES DE LA DERROTA
Poincaré abandonará temporalment la política
Tardieu als EE. UU. i Maudel
al Japó
París, I4.—Segons "La Idatimo", 31. Poincare abandonarä
momentàniament la vida pit-•
blica, retirant-se Ildhuos del Serial, per a no Intervenir en les
discussions politiquee que
s'hauran de suscitar-hl. Per la
mateixa ra6. ha rebutjat l'oferta de collaboraci6 ente li ha
eslat feta per nombrosos di/tris estrangers,
especialment
nordamerigans.
El senyor Tardieu renuncia
també a la vida pública i sus.
pen la publicació del diari
"Echo National", que sostenia
la politice do Clmenceau. El
senyor Tardiou sortirà cap ala
Estats Units.
El senyor Mandel, també
qualificat clemenciata derrotat,
manara moIS aviat cap al Jap6.—llavas.
EL PARTIT SOCIALISTA TE
LA CLAU DE LA SITCACIO
• Paris, 14.—Com a futurs pre.
sidents del Consell de minis.
tres s'ihdlquen especia/mera els
Senyors Briand i lierriot. Si es
forma per governar una con.
centrad() de totes les esquerTea, seria designat el primer.
Herriot seria cridat en le cas
que es formes un bloc d'esquela
tes i extrem-esquerres.
La clan de al situació la te el
partit socialista, les deersions
del qual s'ignoren encara.
Abans del primer de juny es
reunirä erf Congrés nacional
per examinar la qüesti6 d'una
participació ministerial. Fine
ara, la majoria del partit socialista vol esser fidel a les resoluciono do la Internacional
d'Amsterdam, i rebutjar tota
participad() en el poder, excepte en moments excepcionals.
Potser la importäncia de la
victòria socialista el decideixi
a canviar de tàctica. En tot cae,
un Bloo d'esquerres podrä esser base d'un Govern solament
si els socirdistes renuncien a
Ilur tàctica i es comprometen a
votar el pressupost.—Havas.
LA DIFICIL SITUACIO
DE MILLERAND

Si el nou programa dr Govern no li agrda, dimitirà
París, st. — Els diaris discuteixen
la eituació que les eleccion, han crea!
a II Millerand.
"Le Quotidien * continua reclamad
la marla del president de la República.
A "Le Populaire", LleA Bit= escriu que Millerand ha jugat la partida
del Blos Nacional, carregant amb els
perills del joc. Com que ha pedas.
ha de dimitir.
"L'Oeteire" eseriu qua rontandre el
senycr Milkrand a la presidencia serii
un perill constant per a la politice es,
querrana.
Sobre saquead eran Mintió "Le Pe.
tit Parisien* escriu alomos tintes que
sereblen• inspirades pel mateix
rasad. Abras de decidir—ag rie, — el
president de la República esperarä
que laCambra eetigui constituida. Un
cop fei siete consultare als presidente
del Senat I de la Cimbra I ~anegara
la formulé del Gabieet a Mame qua
ii sembli nido bullese per dirigir la
mil enloda. Solament deshora, el
el neu presiden del Ceeeell II otntet
un programa de Comen que ell mor
sidtri inacceptable. Milterand tumida
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Aquests dies la premsa estrangera porta sengles articles
i novia de dos jubileus
tres; Feanea i Bélgica honoren,
eadescuna reapectivament, l'entrada a la vuitantena edat d'Anatole France i les noces d'ensacerdotal, del cardenal Metedor. Suggereixen aquestes dues
e ebracions, d'un fons tan divera, abundoses considerado!»

rememoracions pies, bones a
desdir per fecundar el mes
enervant dels mitres silencia.
Qui en descobrir-se reverent
davant el gran cardenal, l'Home de Lied XIII, no sent¡rä
defallit ei cor d'un pregonis•
enyor per aquell altre gran

bisbe peral-bol en saviesa i contemporani seu, que fou el nostre Torras 1 Bages? Nosaltres,
almenys, no podem contemplar

l'efigie ni Ilegir res de l'un,

cense que la presencia i l'obra
de l'altre es redrecin
igualar-la.
Cal per a aixte 43 clar, descartar de la vida 1 de l'obra de
Mercier la guerra, aquest fet
enorme de la guerra d'Europa
que l'ha vestit d'heroisme i de
Negenda; pel qual heroisme i
per la Qual longanimitat bistònica, cal convenir, però, que

també tenia el noistre episcop
l'ànim, el caràcter ben trempats. La més gran actuaci6 del
cardenal pogué ésser una lluita
a camp desqobert, una acció i
un esmolament d'esperit de cara a un enemic que, després
d'haver-se-li mostrat sota formes ideològiques, es llançava
a da conquesta del raen en una
realització política, guerrera. I
aixf els formidables comanamente de "Patriotisme i resistencia" pogueren succeir, com
la Ilum del dia, la do l'alba, a
les greus lliçons de Louvain,
font de restauraeie del seny,
de renoveceS de l'ordre ea les
divines funcione del penesment. Però si bou caltiat, no
fou menys profund el combat
del bisbe Torras. Potser li ha
mancat per daser eficae que
l'acompanyessin els trompetero
victoriosos; es, pere, Indiscutible que li ha fallat en bona
part el nostre reconeixement
amaste penetració de la seva
obra escrita que resta immaculada en el camp civil, si es medita un poo la transcendencia
i l'abast collectiu que podria
tenir. No sabem de ningú que
s'hagi parat degudament en
aquell simpee: "Catalunya será cristiana o no secó", dit o
escrit por ell. No sabem de fingú que, davant les lliçons
(blues dels fels s'hagi adonat
que cal partir d'aquesta evidencia: que , la nostra societat
es per antonomasia anàrquica
i desproveída de cadmior i que
rúnica flor natural d'apesta
anarquía nostra indestructible
As l'escepticisme, l'inconscient
1 l'illustrat, que ens va egisseeanf, Mi de la manca d'enquadraments que és la mateixa
quo tan fet que l'obra d'Ea' Torrus i Bages cáigues malgrat la
seva transcendència en la fossa
oberta pel seu cadàver. Manca
d'enquadraments, manca de
formació de la voluntat i de
replantament de valore en et
nostre esperit que ell preconitzava i volia dir en aquell "esser cristiä", que l'ésser hum.
per excellencia, punt inicial del
renovellament del nostre dsser
co•lectiu, del nou i definitiu
dsser social nostre, que fa que
les nostres generadores se succeeixin i sobreposin com a sedimente de totes les cultures,
I els nostres hornee es facin alboviradors com a guerrillers de
totes les guerrillee, perla
que es continuin cono a fraile
del mateix arbre sota l'oreig de
successives primaveres.
En el camp !iterari és on

aquesta anarquia, aquest escepticisme i estúpid descuid de
les nostres valora s'accentua
mes. Que una generació s'encimbel damunt ('enderroc de

reent nacional històric ha 'hile

Cut ni passat a l'oblit per sot«
un are del edenes f aixf, pe*
viu suggeriment de negacions,
tota personalitat, tota obra,
ban estat fecundes. Vegi's st
mis no Retan i la critica i l'oa
bra de dos dele seus vivisethe
tors illustres: Barres 1 Botita
geh. Entre nosaltres que? A
cada pas l'estroneament 1 1* •
projecci6 pedant de la darrera
moda que es llenes. Deis nostres bornes ens en fa goig ca-«
balment ço que hi ha en ells
d'imitad& mai d'obra autentia
ca, l'obra de rase que cal es-•
mieolar de veres o amb la que,
ens hem treeenjoiellar i cari
aquir.
Aquest jubilen d'Anatold
Franca porta al nostre penas.,
ment un nom de les nutre«
lletres amb el qual ens han-.
tfem de fixar mes, baldameni
no tes per no fer un mfser
4
per davant de la posteritat,' Ve.
'gris dir el novel-lista Santiago
Rossinyo/, l'únic vivent entre
nosaltres amb una obra prou.
vasta i una actitud popular, 1
que; per qué no dir-hol ena
apar un joc una mena de Pare

Etern d'una Trinitat.
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La novella catalana es mora
ta, anem dient; per?) d'un no.* vellista que tenim se'n paria
cada die fora de cesa, i aci se'l
Ilegeix i no se'n parla. No • e
spar que caldria davallar unt
mica al fono de l'afer per co-,
menear a veure-hi clar i arria
bar a ésser una societat dho-..
mes 1 no un somni de nyebitet
Ombra del gran bisbe, for=
tifica'ns, somrfs agre-dole
jcuiepnesubon
l
l'homorista ensenya'

Converses tilolbeiqu es
Apujar per apoiar no és acceptable
mentre no es comprovi /a seca exir
linda en el catali antic o en algun
dels parlares actuaLs. No és, en efeete,
licit d'agafar un mot llati i de sotine.:
tre'l artificiosament a totes les eriodi-1
ficacions que hauria experimer.tat si
hagués persistit en la lleagua traumas
cralment chlzeneraci6 a generad&
D'altea ban apujar oferiria l'ineenverdent de confondre's amb °pujar
compost de puj^. (opc,-,at a °Mirar).

Pece( — diuen alguna deis partidista
del mareenSnent de atajar (que ja ti
sobre atujar l'avantatge d'esser un tnot
existent — de una cosa permissible

que ?ha practicas en gran escala de
manllevar un mot liad catalanitzant-lo
lleugerament. Cal, pub, tenir en compte que appodiare no Es un mot del llatí
eldss s o i que, adhue suposant que /O
fas l'omisa de la d seria una bosa

malt discutible encara que es pegues

invocar l'analogia amb remciar (de remediare).
Resta d'acceptar apoiar com un finalku fet a l'espanyol. Totes les llengües modernes presenten nombecao,

mots manllevats a d'a/tres llengües.
Es cert; però apoiar pertany a de
ordre de castellanismes que havem conyingut a rebutjar. No es el 'tutela
d'acceptar un mot com é, ara .rwter
eme nn mot eptn apoda..
Avui la soluci6 del probkma que
planteja epatar ti cerca per un altre
tostas: renunciant a tenir (reflex de
empodiare) un mot que correspongui

exactament a apoyar, es trama de nobar els mota catalans que, mimesis& en
cada cas, expremea exactament o mol)
aproximadament la idea que solem aval
meneasee amb el caos apease. El ir
l'obra de la generacee prece- Olor Rtryra, en una comunicas:id par
dent, es cosa ben sana, sempre mesada a l'Institut, ha reunit ml gran
que aquella demolició respete- nombre de frases espanyoles ea figura
gui a una neeessitat ideológi- el mot apoyar I ala dense la traduce
ca; a una nova hora de l'espe-• ció catalana sense notar« a "Mar.
rit, de la pàtria i dele lampe, Limita el notable treball del efod
sentida, reconeguda, assenyala- Rape, hom es canean que, en ts
da 1 amb trulla Immediats. En. majoria deis eme, podent perfectoBoa com a Franea, les gene- wat prefindir del NI« 14041P. latm
,
raciona literbrIent I ideológi- el, mota que vedad:tea upe" bl
que» alau oombatut 1 aneen dotes" Menten reeetien
ami, Me da rabia al roe, S. sr. emorrn Miar—
Ud Peal led. de WIN. 418111
t'O, ab 1 arab una Mantisa fa •
I'ènlma. S'ha pogut eamlealsr enes caducara fas:peste mote gel UF,

t'obra d'un homo, pata mai 66p
tome rsprmantattu 1 response
bu Kana aoUtud D 'U aa.
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Entre els nombrosos i diversos decrets signats ahir pvl res figuren els
segiionts:
Presidencia. - Nomenant governador civil de Salamanca al senyor
ric Monsero i Torres.
Grac:a i Justicia. - Dictant condicions per ocupar lo.s pacos de magis
del Tribunal Suprem correspo--tra
mnts a la caMgoria judicial i altres
càrrecs de los categories inferiors.
Guerra. - Noinenant ajudant a los
ordres del rei al general de brigada
senyor Caries Molins i Rubio.
Autoritzant al ministeri de la Guerra perque el servei d'aerostaciä
a.:sisteixi al concurs de globus esferio, por a la Copa Gordan Bennet,
9ue enguany se celebrara a Brussolles.
DOMASSOS 1 LLI...MINARIES
Anal, motiu de la visita
tots els centres oficials i
alguno de particulars han endomassat els balcons i han
hissat !a bandera i lían fet llum'o:irles. Respecte a aquestes
manifestacions, el presídela
deq Directori en la nota que
abatas d ahir a la nit dona a
la premsa,- deia el .segilont:
"No pot haver deixat d'tIsser
plana als reis, i especialment
al Govern, contrastar la rebuda espontània. popular i clamorosa de què ha estat objecte, malgrat el desig manifestal que no s'endomasses ni es
feseta Buntinäries, • per tal de
donar caràcter de costum a los
visites que S. MM. reten freqüentment a Barcelona i al-,
tres gran ciutats d'Espanya, on
indo desitgen coneixer necessitats 1 estimular iniciativos que
¡osar motiu de testes."
Amb tot i aquest desig tan
clarament manifestat. ahir,
erial en dies anteriors, han continuat endomassats uns quants
balcons, sobressortint en agitesta pOblica manifestació el palea isP Marqu4 de Comillas,
el 'Sane - Hispano-Colonial i
moiC especialment cl graos
endoattems d'El Siglo. on hi ha

Barcelonesa Marrer del Marqués de
la Quadra, i, sobre el tema "L'Obra
de la Sagrada Familia; concepció litúrgica", anant acompanyada dita conferencia d'una escolida i interessant
collecció dc diapositius.

wl yngeladores i alineo artifrlue eles de temporada, gran
assortit. Preus sense competencia, Llorens Gns. Rambla de
les Flors, 30.

liE

RELLOTGE

I. ELECTION
ES HORA EXACTA
Avui, dijous, el doctor Xavier Pares donara a l'Ateneu Empordanès
(carnee del Pi, //). una conferencia
amb projeccions sobre l'Alt Emporda,
que conminará puntualment a les deu
del vespre, essent Entre l'entrada al
públic.
EXPOSICIO INTERNACIONAL
EARMACECTICA I D'HIGIENE
Aren, a dos quanta d'una, tindrà Boa
al salé central del Tibidabo la Mategufaciä oficial de I . Exposició Internacional farmacemica i d'Higiene, acte
que promet revestir gran solemnitat.
Acte seguit se celebrara al restaurant del Tibida',o tus tinas a honor sle
les autoritats, Prem,a i mmibres 621
Jurat..

CLAPES

%fil i es Laxants Prats
DETENCIONS
Fou detingut Antoni Arias Torres,
acusas d'haver pres robes d'un terne
del carrer de la Cucurulla.
- A l'estació de Itt. S. A. ho va
ésser Antoni Gordo García, acusat.
d'harer pres dos coixins d'un vagó de
passatgers.
- F.tnili Martcll. dependent de la
Caixa General d'Assegurances, se'l ve
acusar d'haver-se emportat algunes
lisses, des de fa alguna dies.
5.

ATENEU BARCELONI
Avui, a les set de la tarda, es remira la Secció de Belles Atas de l'Ateneu Barceloní en sessi6 reglamentaria
per procedir a Felecció dels indivdos
que han de constituir la sera Junta
durant el curs de 5924-25.
Amb el Inateix objecte es rettn;rà
divendres, dia /6. a les set de la tarda,
la Secció de Literatura del propi Ate neu.

"CHIMBO": Cabe por a la roba
•
JOIES, VERITABLE OCUPO
I <Modos usada do totes olass.s. Pm« fix. Tallara, núm. 41.
----trallY-11103 balcons endomassats,
ATROPELLS
ilullíVa la balconada del pri-

.

1111e$11 un magnffic tapie, da.
' del qual oneja una gran

espanyola.

Dijous, dia 15 del corrent, a les
sis de la tarda, tindrá lloc a l'Escola d'Infermeres de la 14rmandat
de Santa 'Madrona, carrer Bass de
Sant l'ere. 1, 3 1 5, la setena i (farrera conferencia d'aquest any de les
organitzades per l'Institut de la Dona que Treballa, essent la (r aquest
mes a càrrec del doctor En José')
M. Bonifaci, desenrrotllant l'interessant tema "La infermera i la higiene a Catalunca. Llur posició dacant
el curanderisme".
Donada la divelgaciO científica
d'aquestes conteracies, Itassistència és completantent

SI no llogueu un emula.
çamcnt a la Flra de Barcelona, is possible que el
maneta emplaçament que
haureu deixat Illure l'ocupi
un competidor de la vostra
indústria.
Fira de Barcelona

31 de maig-10 de Juny

RESTAURANT ROYAL
Sala de Te
cada dia te dansant .de 5 a YJOS
quarts de 8, i dinar a l'americana, de O a II.

Ornt
99'35
95'50

2405

02
. . . .
.....

Noca York

LIVERPOOL
matarles .
325 Tases
(Mentira . . .
:411. 011 teleeratna.

1 1670/
17611 1692

Tauca 14 mate
Nava Orleans
14 7,
1340 Taneleanterter
. .
1283 Obertura
Iota Semi teleivatala. .
1203 Tuca . • • .
1 /
11•11
... 1153

.s;tativato

'Up a

lul t ot

.eternne9.
.
96'25 9clubre
torembrs

DEUTEIB DE L'EATAT
Interior 4% A.
•

, 70'85
70'55
70'75
7570
•
70'50
"
" L.
70•69••
" O il 7000
"
6.5'110
Exterior 4% A.
n
8690
a.
86'75
••
• C.
•
L.).
86'75
55'95
11 E
85•95
•
•
F.
87'75
•
t.
•
AmortItzable • % A mo•25*
-u 88'75'
C 30'00
• U 88.50.
gii•na•
"
A% A 95'80
• 43 95'; 5
• C 05'75
• la 05 6t)
9550
"
9560
95'70
11117
• B 55'81i•
• C 95'75
95'73
"
si 53
"
9000'
o. Tres. A. 1942 A Un 'no •
101'70.
• •
•
"" A 101'20'
N. 524 a torso
10103
"

• C

l'examen de llevadora i ha desaparcgat.
L'Agrupació Excursionista de l'Associació d'Antics alumnos Salessians
de Sant Jasep fará diumenge vatent
una visita abs importants tallers de la
"Hispano-Suiza".
Hora i punt de sortida, a les nou
del matt, del Casal Salessiä.

A les cases dels senyors e: bel/

CLam-Sors, ctiaueta verda, sec.

INCENDI
Ahir a dos quarts de cinc de la
tarda, va declarar-se un incendi a la
fabrica de malta per a cercesa, situada al carrer Jurquera, propetat del
senyor Caries G...nansa.
Van cremar-so moles sacs de civada. ignorant-se la quanthat de les perdues, ni si estaven assegurades les
mercader ie s sististrasles.
EIs bombers pogueren localitzar
pidament el foc que de beli antuvi
semblava revestiria gratis proporcions.
Les bombes continuaren funcionant
com a mesura de previsiä. Na icorreguerete acc-dents.

CAMISERIA

Per preservar les robes Crin( ra les arnes, useu els

sos

guardarroba papes'. Vearen
l'atinad ami> illustració 1.101

opu REL . LEi Ferran, 14. Casa
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GASETA BARCELONINA

posa visitará la casa de Misericòrdia i
PHospital militar. A la tarda, amb
el sets fill, aniran a Montserrat.
Dissabte al mati arribaran de Madrid la reina mare donya Cristina, i
przbiblement la infanta Isabel, Iiniant
Ferran, la duquessa de Talavera i un
fill do riniant Caries. La recepció
de gala que se celebrara al Palau aquell
dia cwitenearà a dos quarts de quatre
-.de la tarda. i a 13 missa, que es dira,
et tutti a la capella del Palau reial,
re Alfons fati la tradicional dfrena
amb motiu del seu aniversari.
Densa, divendres, se celebrara al
restaurant del Tibidabo l'anunciat buque: a honor del princep que li dediquen els seus companys d'armes, els
eergents de la guarnició.

Cotitzacions del dia 14 de maig de 1924

?MI . .

31575

san!

COTONS

19.4
al 3.1

.5:1101

VALORS NO INSCRITS EN LA COTITZACIC
OFICIAL. DE BARCELONA

DE

MERCAT

/4053
152 30
14.9 al
148

Tunca 15 mate

Nova York
urna

2425
5000

Calare

i924

DE

NOVA YORK

Mang

111ANCOMUNITAT
DE CA1'ALURY2
54•55
EtnpzEettt lela.
73'00
1920.
79'50
C. C. COmuusl.
DIPUTACIO DE "ARCE : '155
7:•00
EmP. 9.000,900
7: 010
5.000.000
13.000.000
Sufrí
ferides
militar ha manifestat al senyor Sala Vall d'Ux6 (Castelló).
• 13.000,000 c.(
tan greus ;me mori a poc ditas -en
la sera conformitat a la designació d'uASUNTAWIENT
ingressat .st
na Comissió mixta de funcionaris de
DE BARCELONA
Em14410 1903
7975
la Mancomunitat i dc I Estas que es7975
1994
CAIGUDA
tudii la concessiO d'algunes delegacions
7973
1905
Ahir al rnati, després d'haver des3 9'75
1906 A
A Sarri à tau auxilias Valenti Garpatxat zrnb el presiden: del Directori referents a obres públiques.
7975
1906 B
cía Jordán, de as anys, que viu al car7965
1906 C
com d'habitud, den Alions va .asslstir
1907 U
78'75
rer
del
Prineep
de
Viana,
12,
el
qual
a lacte de la inauguració del mcntr
1910 1.3
78'50
presentara una ferida a l'avantbrac
1912 13
76'76
men: a Verdaguer i després va visitar
7300
1912
E
dret do pronòstic reservas. Se la cau"
la fábrica d automiabils "Plizalde". A
3 975
1914 F
sa en caure d'un tramvia en marxa.
1953 II
70'50
la tarda va estar a les pistes del Polo
1916 13
:5-00
/211 a
Jockey Club practicant el polo, que és
7, 5t3
10111 B
3:
16:
1,
15
El cull greixos de la vostra
Fau,
ses'75
dels
seus
esports
predilectes.
tut
1919 B
78'75
americana netegen-lo amb l'os1920 11
7900
El princop va passejar al mati per
"CHIMBO": El Sabe más pur pecific per a treure laques
1921
9000
les principals vies de la ciutat igual
1929 Exp sa ss
.
.
lotee
MARAVILLOSO
A
les
droEllampla
1 65 0.
9650
que la seca august mara. A la tarda
CONFERENCIA
1553.
89-75.
guerics 9 075 pessetes.
•
anaren tumbé al Polo.
1907.
8925'
En Martí Mantlleu, vocal de la
Bona IlefOrnia
A la nit havien d'assistir a una SanJunta de l'Obra de la Sagrada FamiPORTA
en:, de gala al Teatre Tívoli. represen1 e 1 4 De Barcelona 8775
lia. donara avui. dijous, a dos quarts
•
• Defina. . st 'o'
tant-se "Dala Francisquita".
de deu sie la vetlla, una conferena'a
"
Sevilla.
tir,5•
EXPOSICIO PERMANEAT
Avui al mati don AlZons sortirà
•
m 011...11Usei 5375.
al estatge de l'Orfeó Llevant, de la
Entrada Muro
cap a Girona. i a seca es-

loquita,

23550
28850

.9namveta
Molla
sueca
eraaa

e

136relnler9.

TractIon 1% 1511. .
550G Ivac$10ii prererenta .

ti

Ilnandea or Affma.
Isabel
' %ove..
• peute•
• ¡rancla

45195
301.30 30130

',roan .
.

• uta
31'46

CAIIVI DE L'OH

7430 705
85
8505
23550 23550
63950
7605
1:05

sido".
saetilla

80'001

amma. •

CORSA DE PAPIS
meras
94dir.t.
Fssanrs
.501anda
/Me .
%ova Ton
POrtusid

3401,0

fr lanas

BORSA DE LONDRES

!4 DE MAIG

DEL OLA

POMA DE MADI)

isstnitiA,:.-

Pr eme •
815141011. .
neln11146
5 lees.
.
1.11511911 . .
1solart
Peso amen«

851 5 ; 6010 aseo este
OTGO
6760
no
55
1615

69451 11916 . 6940

etso

CORSA NIT

•

Bel: Tu»

COMERÇ

9

"CHIMCO": Cabó per a la cuina
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Suguefia, 3 : San1 Fau, 16: Junte 1, 15
I.a Comis . ;i4 organitzadora s le
YAssemblea Nacionzl de Cecs EsUanytçls que se celebrará a SI adral
els dies 29, 30 1 31 del present mes
i primer (le juny cinent_ Isa sonto .
nat rcesidcut it, atrae de l'AssemIdea En Franeesc Moragas i Barres, director general (Ir la Calza de
Pension, per a I:: Vellesa i d'Estalcf;. E'llistitut Catala per a Cecs,
organHue Inuiniie de Vestnentada
triat, prendrit part activa en les
sessions de la (lita Assemblea.

-MOBLESA SON PREU

T'altere I.ÆIG
U. 141vmdos, 21 - TOSO' 2025 A
DIAANI'S EL CATALL.1.1

e

Colla ALBERT: no s'entornen
DENUNCIES PER ESTAFA

Silan presentat 'denúncies per part
de Segismund Grau contra fin comerAl Passeig de Gracia va amar atro- ciant que es nega a pagar 3,000 pespellas per un carro. Joto Crititart Pe. lates ADN géiseres que va rebre.
Ramon Calvó a un altre que es va
furo que anava en bicicleta. Al die.
petuari Ii fou apreciada una ferida vendre molde§ per 4, 500 pesetes, guarcontusa al cap, de pronòstic marean dant-se l'import.
,aSimforosa Ros, que hacia donat
- Diuen de Mataró quer un trola
aqa ",va.attopellar. ni je* AM' pirelre a un in411vielei panel li probeeieds ',a matrícula i linee per a
den »de" do Oval aely.)
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jous, el Turó Park se celebrará la
matinée infantl que tuno en aquests
magniEcs jardins un gran contingent
d'infants. A les sis es d:spararan els
focs japonesos. illusió i encis de la nosira gene menuda.
Dissabte i diumenge s'obrirà al públic aquest esplendid pare, exhibintse a l'e:cenad que, situat a lLe gran
piaqa de festes, té per fons i decorac.ó els meravellosos arbres que el
rodegen. la troupe xinea Sec - /lee.
A la tarda del diumenge fará la seca
primera ascensió, tripula: per l'intrepid aeronauta Capitá Navarro, el mongoliier esferie de 900 metres cúbica
de cabuda anomenat 'Invencible 11".

tossio. Eviten i Tureo
auuesla doleuTa amb les Pastillas Cartean, aprovades per la
litspeecid de Sanitat. Curen, a
mes, toles les afeceions de la
boca i de la gola. Venda: .11.111querer., ti, i 'tarta-Vacíes ben
assort idas,
Treballant en una ferreteria e, rana
ferides de prunbstic reservat a la
el dependent Antoni Jan Tallada, de
trenta set anys.
En explotar una barrina de la pedrera de Can Baró, es causà la fractura de les costelles del cantó esquerre Manuel GuTainon Ibäñez.
Per voler baixar massa aviat d'un
tramvia de la línia au, llagué d'ésser
portat al Dispensari, Joan Vila Bened:to, de cinquanta cinc AM/. Se li
apreciaren contusions de pronòstic re-
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FILLS LE F. WAS SAFIDA
BANQUERS
RAMBLA DEL CENTRE, NUM, 1
Clavant del Gran Tell.d.•

Panca Valars

Conael

tres de B g eoelona se cale. I
brara als muna Falaus do
MontJuich. Pe la so ya im.
portincla os intcressa visitar-la de; 31 de raig al 19
de juny.
dones Vilaró
Vire-preSident de la CaMbra
d'ihderits a 165
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"El. BORINOT"
Atan surt el número
d'aquest
popular setnianari liumoristic s satiric, anda abundor sIe slibuixos
diverses tintes i excellent stimari;
entre alineo coses publica les seDiento:
"CaUell notes", ''El duc", "La
clac "No:saltreslo fem millor",
"Tipus sle la ›ettnana: Cl torero",
"Una faula . : (le quan les bèsties parlacen", "Un hoci (le titol...", "1 el!,
(un:, respongué? " , "Cebes de Sabadell", "Sets i cuits".
"La nieva ánima está trista", de
11105SU55 Jacint Verclagner.
Pel vostre propl Interès
no deixeu de visitar la
V Fira do mostres de Bar.

Al local social de l'Aplec Escolar
del "Club Iduntanyenc" ( Princesa.
14, primer) se celebrará aviti. sitia
10, a lee set de la tarda, una sessió pública dc projeccions de diversos indrets de Latalunya, originals
de D. 11, Núñez.

44144.14+14444-34 .44i4+44-t-

I/ y

toPsdu 555 e5.
?retiro past dies
TRES HALS GAPS4

per a la vostra taula

ESTOVALLES RE
$ HULE ULANC ,4t
1Grandär1a 1'40 x vio metre ±

colonia que se celebrará del
31 de maig al 10 de Juny.

8 PESSETES

Lluis inglada

Pr~leut (le le umbral
id* Shtlettl , a les rtes

.
•

EL CONSELL DE LA
MANCOMUNITAT
Ahir es reunii el Consell perrnanent.
Sembla que s'ocupa preierentment
del problema plantejat a les Escotes.

e'

tspecialitat de

i

lü hiei siCl [

'Casa
tioüa

u Pm, 7

Sangra 1 ' 1,2: E31119133

Plaça de Santa Anua, 9

A JOSEP ARAGAY
Dimana, dia 20, a l'Hotel Colon
Els atines de "El Borinot" que
es trabaran a l'Hotel Colon Cti soper imita arnb En Joscp Aragay,
ärnb inotiu de la seva exposició de
pintores a les Galeries Laietanes, en
comptes de fer,lio dissabte, dia 17,
ho latan dimatis següent, clia 20.
Els que hagin adquirit tiquet els
valdrá igual. (Llocs d'adquisició:
Galeries Laietanes, carrer de Corts
Catalanes; Editorial Políglota, carrer de Petritxol; Ateneu Barceloni,
carrer de Canuda), i Llibreria Italiana, Rambla de Catalunya, las.
Poden adquirir-se tiquets per tot
el dilluns, dia 1 9.

lies 1 imiemees RISISH S. A

Tapineria, 33

Sants Isidro, llaurador;
Joan Baptista de la Salte, coniessor
fundador: Enfrasi, hiele i märtir;
Santa Dionfsia, verge i mártir.

Li

A RES
tIndrou

A

LLET

arenen

Rob-Vida Mirel
lgo 61 ? OS que una orxsta des suc
plantes limeras que pastoreo tostint111.

Innot els reamIrers quan tenen neceas/ni
tralletar.
Durant l'imberbe: 55 15 -V10a tutm . t
retunat 5alhomInOr1a. dolors 1 11101851/0
propts de l'estat, desenrotlla 1 for1190
I Ple
el 1155 taser. tondira la tnaleeses.:
pesa p.r a part talle 1 llet
148

En la ¡animosa: nob-clda 05155'-

menta la plianlItat le Ilet, l'enr10318M;
Cat. vetna 1 Mantesa, reta la Mate da
tle0nUtr1Ció causada per l'attettunenl._
in ramilletes. Autor, doctor Su""
plaça Coutertlal. 9. aarcelont.

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS
BIDETS-DUTXES. etc.

JAUME SAURET

"CHIMBO": El Sabe millor
El "Club Muntanyenc" efectuará
una anorak) a
Culk.s de Iltintbuy,'citis del Farell,

LAYO..

diumenge, dia

'

Havent veta( inolls
que no YR 51 poder aprofilar
inmitesa de comprar les vai.
xelles de sis eoberts, que tant
de rovol han drinal per Ilni bsha
n'Ostra, s'anuncia que
d'all resi. envara que peque,.
vaixelleries Lluis 1Nglada,
Rambla de les Flors. 8 5 non.
da de Sant Antoni, 5. Aneu -t5
de segulini; 551 deixeu perdre
l'avineutesa.

COM PR ELI t

serva.

Colla ALBERT: -no fan calor

NORSA DE PARIs

Banc d'Espanva.
159'60/ !luchar esp.
I aireo
Credo i Docits. . 15100 Calentar 4%.
Soso.
Mate L-panyol
128110
FERROCARRIL& I TRAMVIES Oc. Atacan& .
83309
Se. AndalusOs
a
•
Orense Vleo. .
55'50 • °be
1
955'00/
21 .501'
"
AnnaluMs. . . .1 5 5 20 Olio.

Els Castellets, Castellar i Sabadell.
Sortida: de l'estaci ‘5 del Nord, a
les sis.
Tornada: per l'estació dels F. C.
de Catalunya, a les 21.

CALÇATS

(fan assortil ea m'alta;
LA RIFA
Va ésser presentada una dentincia
per Angel Eadosa, propietari del quiosc
de periòdics del correr del Cottse:1
Cent. i que, segous manifestà tenia
sempre abonas el número 1,581 a una
administraciú de loteries i del (mal
cri despatxava apuntacions.
Ara el número ha resultat prerniat
'amb 2.500 pessetes i no li havia guardas cene de costum, trobant-se que els
svus clients se Ii tiren a sobre.

ACGION•

•

7.

pum

15 de

nutig de 1924

LA PUBLIC1TAT
11171 a 11780.
11931 11932 11934 11938 11940
11951 a 11954 11957 11959.

ANUNCIS
rOFICIALS
NYEA

4831 a 4833 4835 a 4840.
4841 4842 4844 a 4847 4819
4850.
488 1 a 4885 4887 a 4890.
Embaló de 21 de Juny de 1900
4971 a 4976 4979.
Numer c ó deis 969 Molo
5091 a 5093 5095 a 5100.
amortitzats
5161 5163 a 5165 5167 a 5170.
Verificat en el dia d'avui el 5301 5302 5305 5307 5309.
..s0rleig per a 1amortitzaci6
5331 5332 533 4 5335 5337 a
065 obligacions al 5 per
5339.
cera, emeses per aquesla Com- 5352 a354 a 53 3 9.
Juny
de
1900,
21
t
ci
a
5372 a 5375 5378.
sorteig per a lamortit- 5401 5103 5101 5106 a 5410.
490
obligae:ons
de
les
de
;ata')
5832 5834 a 5839.
enieses a 26 de Novembre
5 8 41 a 5850.
1912, també al 5 per Cent, han 5861 5863 5864 5866 5867 5869
resulta ; amortitzades de Pe5870.
Dassia de 21 de Juny de 1900, 593 1 a 5951 5936 a 5940.
ps 066 cbligacions correspo- 6031 6032 0034 a 6040.
reats a nadie:1t sorteig, la nu- 6251 a 6260.
raerae .iO de les quals. de com 6381 6383 6381 6386 a 6390
Rgueix:
6591 6593 a 6600.
6881 6882 6884 a 6886 6888
EI4ISS10 DE 21 DE JUNli
a 6890.
DE 15/00
7011 a 7016 7018.
7092 7093 7094 7097 7100.
J32 135 137 140
7402 7403 7405 7106 7408 7409
291 a 300
7472 a 7476 7179.
311 314 a 318
7581 7583 7585 7587 a 7590.
331 a 538 310.
7801 a 7805 7808 7809.
:61 a 566 568 a 570
7811 a 7817 7820.
561 584 a 590
7241 7913 a 7916 7948 a 7950.
1052 1054 a 1060.
1171 a 1173 1175 1177 a 1179 5071 a S076 8079.
8152 a 8160.
1801 1393 1364 1366 a 1370
1-: 0 1 1407 1405 1406 1108 a 8181 8181 $ 185 81489 8190.
8221 8222 8221 a 8226 8228
1110
a 8230.
131 1182 1485 1186 1488..
83 0 1 a 8366 8309 8370.
pol a 1008
8521 a 8525 8527 a 8530.
1601 a 1603 1066 1567 1670
8811 a 8843 8845 a 8850.
1141 a 1 7 45 1717 a 1719
soim 5962 8964 8967 8969 8970
1361 1753 a 1765 1770
9961 a 9064 9066 9067 9070.
1981 a 1984 1986 a 1990
9171 9175 9177 99178 9180
r61 a 2063 2065 a 20 7 0
9351 9352 9354 9355 9357 9360
f381 a 2098 2100
9092 9091 a 9697 9700.
531 2533 a 2510
9702 a 9705 9707 9709 9710.
913 a 2615 2618 a 2620
9722 9723 9725 a 9727 9729
1 431 2637 2634 a 2640
0730.
2501 2692 2695 a 2700
56
2712 2714 2716 2717 2720 9731 a 9740.
10011 10012 10014 a 10020.
741 a 2728 2800
2801 2802 2804 a 2807 2809 10051 10053 10054 10056 a
10000.
2010
'I82 a 7823 2825 a 2827 2829 10002 10003 12066 10068 1000
10101 a 10101 10106 10107
10109 10110.
P31 a 3035 3038 a 3010
10151 a 10100.
11 a 3413 3115 3117 3418
10391 a 10 5 94 10397 a 10400.
10101 a 10107 10109.
';,'J •2 a 3524 3526 3528 a 3530
10711 10713 a 10720.
3 81 3587 3585 a 3590
10721 a 10721 10726 a 10730.
IPI 3806 a 3810
10751 a 10757 10760.
272 a 3975 3977 3978 3980.
10801 10863 10864 10866 10868
4 36 1 a 4065 4057 a 46 70.
10869.
4151 a 4153 4155 4157 a 4160.
10871 10873 10875 a 10880.
1131 a 4434 4436 a 1410.
10982 a 10987 10990.
011 4462 1464 a 4570.
11072 a 11074 11076 a 11080.
Ea 1571 .1575 4577 a 4579.
11181 a 11185 1118; 11188
3 31 1593 a 4596 4599 4600.
11190.
- 2 4604 a 5607 4609 4610.
11331 a 11331 11356 a 11340.
1 a 4748.
•
11001
a 11601 11606 a 11610.
1 a 1774 4776 a 4779.
•
11674 a 11080.
141 4783 a 4790.
BARCELONESA
0018PA
D'ELECTRICITAT

ai

£251512E 222U22 ZE 222222 11218813512112222822283
ti

12052 12033 12055 12037 a
12060.
12241 12242 12246 12249 12250
12432 a 12437 12439.
12581 12582 12584 a 12586
12589.
12621 12622 12625 a 12627.
12617 12648 12650.
12721 a 12727,12730.
12731 a 12738 12740.
13141 13143 13144 13146 a
13150.
13182 a 13190.
13371 13372 13374 a 13378
1;380.
13381 13383 a 133S5 13388 a
13390.
13691 a 13694 13696 13697
13700.
13821 a 13825 13827 13828.
13871 13872 13875 a 13879.
13881 a 13886 13888 a 13890.
13921 a 13927 13930.
13971 13973 13975 a 13977
13979 13980.
14192 14193 14198 14199.
14521 14522 14524 14526 14528
a 14530.
14581 a 14587 14589 14590.
14742 a 14744 14746 14748 a
11750.

De les arneses a 26 de Novenere de 1912, han resultat
arnortitzredes les 490 obligacions corresponents a 111 sorteig segons ia numeració a
continuació detallada:
Embaló de 26 de Novembre
de 1310
NumeradI6 deis 400 titols

amortitzats
DA 461 al 470 Del 10831 al 1o840
1 " 570
" 10971 " 10950
" 611 " 620
" 621 " 630
" 671 " 633
" 1651 " /680

" 181/ " 1820
" 3 171 " 3180
" 35 1 .1 " 3570
“
"

" 1197111980
"
12771 " 12780
13240

» 1323 1 "

13901 " 13910
14191 " 14200
14481 " 14409
" 14971 " 14080

4261 " 4270

" 15211 " 15220

4451 " 4460

15361 " 15370

0

1

* 533t • 15540
13711 • 15720

" 447 " 44 80

" 4551 "4590"

15790
" 16621 " 1663 0
"• 901 " 6560
" 65 6. 65701683 1 "56840
00
• 1 7001 " 170 1 0
" 680 1 " 66
" 807 1 Ufo
17461 "17470
80
" 8171 " 8i 17631 " 17560
/8311
" 18320
" 8471 " 8480
" 18771 " 18780
" 8781 " 8790
roa! " igaao
" paor " ealo
19091 " /amo
" 9621 " 9639
e9 1 7i "10 33
" 9981
19981 • 19931)
" 4811 "4330

misma

DE 28 DE NOVEM-

ORE DE 1912
Des de lI de Juliol vine nt
procedia al pagament del capital de les obligacions amortitzades, o sigui Fcssetes 500
rada una. i del cupó número 48
de les calesas en 1900 i del número 24 de les meses en 1012,
tant de les amortitzades en
aquest sorteig cono de les en
circulació. amb deducció dele
impostos corresponents.
El pasarnent tindrà lloc lote
els dies feMers a la Societat
Anónima Arnús-C.iari.
Barcelona, 12 de Maig de
1 924. - EL DIRECTOR GERENT. F. Fraser La-,vton.
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VALORS CUPONS - GI RS - CAN VI

Negociem els cupons Cèdules
Argentines 6°;0

U

Vencimmt 1 ce juliot
egmerstrieryseemersreiveruerremsseeenetne~Eirreffili

V3IGrs -

Cuçon; - Girs - Een y i - Colors •

Barce:ona-Rambla
1

latees

Canaletes, 2

L1

MADRID: Dalle Internacional d'Inclústria i Coinerç. - Carrera de Sant Jeroni, 43

oberta la negociació
deis cupons CEDULES ARGENTP\IS 6 per loo
ueda

Vencinient 1 de julio! AM
L'IRECCIÓ TELEGRÁFICA
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LA CONDAL
Nora eran nigua dc Perniies N'Ajes
Constituida en virtud ~ver desaparcgut el Monopoli, id Itonor d'oferir al Ptiblic de Barcelona
eis seus serveis e. es [l'aval, Primer 6e Mig
CASA CENTRAL I OFICINES:
Rambla de Catalunya, n.° 15 (Xa gr_frä Corts Catalanes). Teleion n.° 1027-A
SUCURSALS:
Carrer Ample, n.° 6 (al costat de la ParrOquia de Ntra. Dona
de la Merca). Tele. 54 39-A
Carrer del Vallespir, n.° aS (Sano). Tele. 840-11
Carrer Major n.`
(Sarrià). Tele.. 633o-G
Taller, i Garatge: Carrer de Girona,
39 (al costat de la
Granvia). Ten. 5 7 8 -S. P.
PROXIMA OBERTURA DE NOVES SUCURSALS

Promptitud, Esmerement

1

LES REPARACtONS

L'AVIACIÓ

Els Comuna rebutgen, per Peder d'Oisy arriba a Ha317 vots contra 252, el vot noi, fent 1,300 qm. en 5 h. 20
de censura presentat per
durant una tempestat
Mr.
París, I 4 - L'aviador Peder
Londres, 1 . - Sessió d'aSir de la Cambra dels Comuna.
Es rebutja per 317 vote contra 252 una moció de censura
presentada per Mr. Baldwin a
propósit de la prolongació dels
drets "M'Kenna".
En la dita votació cap dipute laborista va votar contra
el Govern.
Nou 'libarais han votat a fa or de la proposició de ßlr.Balsvin.-Ilavas.

Les

eleccions

franceses
M. Herriot probable cap del
Govern i Briand ministre
d'Afers
París, 74. - A conseqüencia del coma:den oficial d'ahir anunciant que
el Gavera preGentarà al primer de juny
la soya dimisió conectiva, es día que
probablernent Herriot serà el cap
del nou Govcrn, reservant-se a Briand
la cartera d'Atare estran gers. - Hayas.

LA SITUACIO POLITICA

SOLERiTORRAG.""

u

D'ANGLATERRA

" 15781 •

Economía

Paris, 14.-La situació política es
bastant confosa:
"Le Ternps" publica oil càlcul relativ a la composició de la nova
Cambra deis diputats. El Bloc d'es(ag arres tindrà 276 diputats i el Bloc
nacional comptarà amb 264 diputats.
Crea "Le Temps" que tla impossihle de governar amb una majoria
de 12 vots. solució viable
seria la formació d'un ministeri de
concentració, en el qual tinguessin
participació els socialistas. Tota altra coribinació estaria exposada a
freqüents vots per sorpresa amb les
consegüents crisis -ministerials.
M. Poincaré estä decidit a continuar al Poder fins el dia primer de
juny. data de la reunió de la nova
Camina. Mentrestant. el president
de la República. M. Millerand, podrà
celebrar diversas comultes.
La qüestió principal és saber si
els socialistes desitgen governar o
collaborar, qüestió que han de decidir co el próxim Congrés.
M. Inillerand ha fet anunciar
oficioaament que si el cap del futur
Gabinet Ii sotmet un programa inacceptabk. no vaciHaria a prendre
una gren decisid. Amb tot. paró, no
sernbla probable que el Bloc d'esquerres estigui disposat a votar les
cxigi!ncies del grup comunista. Es
inclubtable que el partit radical-socialista que presideix M. Herriot
es decanta a favor d'una conciliació.
Actualment la principal preocupacid de les esquerres és evitar que es
propagui el pänic entre les classes
capitalistes. La Premsa d'esquerra no amaga la seva preocumació per
la sobtada baixa del franc, la qual
no té altra explicació que el temor
del capital davant d'una eventual
collaboraciú dels socialistes en el
fi:tur Cabiott. La qüe,ti g del canvi,
si s'agreugés, tindria com a immediata repercuasió un augment en els
Preus deis articles de primera necessitat. Aquest perill, que un dia
amenaçà el Gabinet Poincaré, tamtdI és el principal perill amb qué podria topar el futur ministeri.
Per això en Ilurs diaris, els principals bornes de l'esquerra aconseDen extremar la prudencia. L'expresiden! del Consell de ministres
M. Painlevé declara que els tenedors de frailes temen la política fiscal de les esqucrres. Aquest temor,
afeieix Poiacaré, és injustificat. Les
esquerres no volen desposseir ni
arruinar ningú. Pretenen solament
portar a cap una política fiscal mis
equitativa i estabilitzar el franc, pro-

lemmanwencenennammunencennmnannunnumn

d'Oisy, que va sortir de Saigon ahir,
dimarts, a les 9'20 del mati, arribà
a Hanoi (Indoxina) a les 2'40 de la
tarda, recorreguent 1,300 quilòmetres, malgrat la tormenta que l'acompanyà durant tot el trajecte.
La pohlació d'Hanoi i les autoritats han dispensat una entusiasta
acollida al valent aviador elle amb
cl seu menina ha recorregut en co
dies i en Mies etapas 14,3 00
metres.-Havas.
MAC LAREN A ALLANABAD
Allahabad, arribat l'aviador
Mac Lares-Hacas.
SCHULTZ EN AVIO SENSE. MOTOR VOLA PROU DE NOU
MORES SEGUIDES
Berlín, 14. - L'aviador alamar),
Schultz, tripulant en avió cense motor, ha estat volant dame van boles,
quaranta dos minuts i nou segon!
Havas.

jactes que indubtablement els capitalistas, induslials i comerciante
vetaran amb simpatia.-Havas.
LA PENDENT ENTREVISTA
POINGARE-MACDONALD
Londres, 14. - Es diu que
als centres diplomätics anglasos hi ha el criteri que havent
acceptat el senyor Poincaré la
invitació que li va dirigir el
senyor Macdonald per entrevistar-se al Palau de Çhequers,
a ell es a qui correspon anullar aquesta invitació.
Afegeixen que d'assumir el
Poder de França un nou President, ii serà dirigida una alira invitació.-Havas.
SEMBLA QUE POINCARE NO
ANLRA A CHEQUEAS
Paris, 14. - L'ambaixador
d'Anglaterra aquesta capital ha telegrafiat al ministeri
d'Afers estrangers preguntant
si el senyor Poincaré aniria
Chequers el dia 19. i segons
sembla contestaren que no. Hayas.
A LONDRES NO ES CREU EN
CAP CANVI DE LA POLITICA
EXTERIOR FRANCESA
Londres, 14. - L'Ageocia
Reuter publica la següent informació:
Als centres oficials no se
.sap res en eoncret sobre la
crisi política francesa i la impressi6 alominant sembla 4sser la de que no s'ha d'esperar

cap canvi en
rior.

la polftica

exte-

No s'ha rebut de Paris cap
sobre si vindrà el
senyor Poincale al Palau de
Chequars per celebrar la projectada entrevista amb el senyor Macdonald.-Havas.

Macdonald eetä matee«
amb convocar una contartn.
ola sobre ekr deutes
11:
interalats
Londres, 14. - El cap del Govern,
suyo; Mazdouald, ha dore la *esa
coaformitat al pmSecte de convoca*
ria dinia Conierlicia sobre els deseas
luteranas' de !pirra. amb particitmekt
en la maulea dele Estats. Units.
Cal arribar a una resolisció sobre le
ponencia del Comité de pirita
La qüestió de les reparaciees i la
deis deutes shats 53,1 chas citiostiens
diferente, i per tant no haa de Ligarse la una atnb

Els interessos dels EE. UU.
i el Banc aletvkany d'emissió
Washington, 14. - El Const41 crossultiu ha r&-emanat al federal enerve
Board que prengui tom mena de meseres per callahorar en el reajustament resultant de la creaci6 de la
Banca alemanya d'ernissió prevista en
l'informe Dosen.
El Consell creo que el dólar no pot
conservar les seres posa-Mas a menys
que es perrneti al, Earate Units
locar la sera extasana forra bandTic a beneini d'altres paisos que necessiten uaa recons8eció financiera.
L'adopció de la Mirra esterlina corta
a base per a reeabliment óel Banc
alemany d'emissió mantindria la present inestabilitat mundial, mentre
l'adopció del dnlar apressaria la tornada a l'eqnilibri.-Havas.
CAMPANYA PER A LA CONSMUGE) D'UN GOVERN NACIONAI,ISTA
Berlin, 14. - La Direcció de la Unió
d'Associacions patriòtiques la dirigit
un manifest a tots els pachte, serme
disiinciá, invitant-loe a prendre part
activa en una campanya encanijada a
constituir un Govern nacionalista *
l'Imperi.-Havas.

Stesnich probable non president del Govern de l'Imperi
Berlín, 11.- S'assegura que
el nacionalista Stesnigh serä
nomenat, president del nou Gfr
vern de l'Imperi.-Havas.

D'ORIENT
Terratrèmols - Tres pobles
destruits - 50 victimes
Constantinoble, 14. - Ahir a
les quatre, se sentiren diversas
sotragades sísmiques, produïdes a la regi5 d'Erzerum i a la
regló de Sarikarnich.
Tres pobles baza quedat cona-

pletarnent destrteits, i quatre
parcialment.
Hi ha unes cinquanta
Ill ee•

informació

Encara que Ileugers i intermitents, continuen els terratre,
mols.-Havas.

Lleó Mumm adverteix als
nacionals alemanys que es
mantindrà l'informe Dawes

Entre els dits projectes figura un viatge als Estats
Units, que l'esmentat senyor no
penca ter.
L'única cosa exacta, afegeix
el senyor Tardieu en la Seca
nota, es la suprassiú del parió.
dic !"Echo National". digan
del senyor Clemenceau, el qual
demà sortirä per última vega-.
da.-Havas.
LES RATIFICACIONS DE L'ES
TATC'T DE TANGER
París. 11.--Havent ratificat
cl president , de la República
francesa i els reis d'Anglaterra
i Espanya la Convenció del 18
de setembre de 1923, relativa
a l'Estatut do Tänger. ha estatl
°ferina! avui al ministeri d'A-s
fers estrangers al dipósit,
questes ratificacions.-Havas,
EL REGENT D'ETIOPLA A
MARSELLA
Marsella, 14.--Ila arribat
príncep regent d'Etiopia.-11a.
vas.

Paris. 14.-En una interviu amb un
redactor de l'Excelsior". Lleó Blumm
un dels líders deis socialistes
cate, ha declarat, entre altres coses,
que els nacionalistas alemanys tindrien una gran decepció si creguessin
que la nova majoria de radicals i socialistas que entren a la nova Cambra francesa, els proporcionarä pretextos per oposar-se al programa dels
perits i rnitjans per eludir les obligacions que del dit informe es der!
-venHacs.
M. TARDIEU DESMENT ELS
PROJECl'ES QUE L1 ATIllBUEIXEN ALGUNS PERIODICS
París, Andre Tarden, derrotat en aquestes eleccions, ha trames una
nota a l'Agència Hayas desmentint els projectes que li
atribueixen diversos periòdics.

192"....eenammr
n•••

4' V '1 " .""!./
,t,t30‘

41,

e e.

•

LA

SENYORA

-2
e-4t

4

rti PllÌgscch

Vídua d'Ernest Vilaregut i Fatjó
VA MORIR EL

DIA II DEL QUE SOM, HAVENT REBUT ELS SANTS SAGRAMENTS

(

A. C.., S. )

• Els seus afligits fills senyors Salvador i Ernest, neboda Na Teresa Feliu, vídua de Negrevernis; cosina Na Josefa Puigsech, vídua de Sano Selma;
cosines politiquea Na Lèlia Font, vídua de F olch, i Na Dolors Flaquer, vídua de Romà; nebots i nebodes polítics i parents tots, en participar a llurs
andes i coneguts tan irreparable pèrdua, els supliquen que li tributin un record en llurs oracions i se serveixin assistir a Pote' 1 mimes que, per a retan
descans de
de la finada, se celebraran a l'església parroquial de la Purissima Concepció, demà, dia 15 del corrent, a les deu del matí.
LES MISSES DESPRES DE L'OFICI 1 DE SEGUI15A LA DEL PERDO
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ABANS DE L'ACTE
.erir al maií va efectuar-se la
trrialónla de la inauguració del
waument al gran poeta català
gossen Cinto Verdaguer.
e'acte havia estat organitzal,
r la Mancomunitat no y a, mb
coperacid dels elemrints
aprotitant l'estada a la
potra ciulat de D. Alfons.
Ehora anunciada s'havaen
al voltant del !nontiri;•ni dos rengles d'especladors,
ii; q U P no deixaven apropar - an
ressa els individus de policia i
,uärdia eivil. Les diles cases

¡otea cantonada entre el Paseado Sant Joan i la Diagonal,
pu. fen domassos en alguns baleas. i b ro ta del monument
wia un escamot de eoltiats
(,cfanteria atol) música i balara per relee els honors a les
!¡7enes reials. Davant per dat hi havia una scierad de
eses d'Eeepladra•
Aun quart de dolze comeneä
Triba r tot l'element °fenal,
nStita it pels diputats i regir; eevernatitis. rector de la
ivers'lat, delegad d'Hisenda,
mandant de Marina. repreen;arie ns dels Cossos 'le la
r 3 rnieii'i, els hisbes de Lleyde
i
V i ch. governador
eree conegudes personali t ats
l roben sempre en artes
gmblants.

ib havia tambt una dislingita rceresentaeló del corriere i
k la indústria, de les Acaileeles aficiale i molts eonvidats.
I lee 11 . 20 el so do la innsira
i baila del
jtr anuncià
resid eid del Directori, acontperal del eapitä general, i tu
"tul, mi5e tard. en un coleo
ireeb er t i precedit dels enira-

en que formen l'Escolta Retal,
ribá D. Alfons, que despees
pasar revista als soldats i
mai d'Esquadra. es dirigi, en
epanyia del seu segni('t, al
aerenent. davant del qual
ten inetallat p is seients i una
Ji!a. en havia de signar-se
'ic e de la cerimònia.
El nionument eslava guarnit

al flors i banderes espanyorg sr.uns DEL SR. SALA
flan tota la e.neurrin nria
Aria aplegat al vollaid
vedada tanta. i rs fira el
nri. el senyor Sala. andi ven
segurament d'ente,•rateneä de recitar el sru
°reme
pul a nth fre _
r,. int
*ia pele "muy bien, muy
debe, que l'escollaven.
ores de fer constar la so'al de Eacte que tenia
.aver-se dignat assistir-Iti
el presid e n' del Go-

Ifons i

• cera) lambí lotes
tons oficials i la delegacid

les cor-

Ajuntament de Folgueroles.
e de la diòcesi de Vich-sepuntnalitzä-, que Cs on
rajxer l'eximi poeta. l'haver

ni donar a agar ro nete
'3. 1endor que acosturna a dola Ciar t d • Espariya, t, s- la
Si mis s delicada. inés sen-

5

mi5s fonda de l'afecte que
ssen les augustos prNones
•nble eatalä, per les sea ndicions i l'amor que sentot el que es expreesid

'anima catalana.
En Verdeguee. afirma el seSala anra gran energia. no
:Mamen t el mes aran polt
sind el verilable crender
la M e n g ua ea ta lana. de la
-neaa del noble. no de la Honro que ilespre sita velemt in.
'atar E s mirata al "gran vate
/I 7neall', i repetel y una ' a -

bo i de
t Tti Verringuer.

ii oropb-

El senyor Sala, AUVatnent
•ncionat per la impressid (tito

era vibran/ parlar/ten!,
'In liirremp tina tiene es tina

'" Que reprèn el

fil

del seu

-.dient:

revella mis s Lint/ d o l i3enr/ Vela, i les tYclies
q ueeions atiquireixen tole
r^ a l e l'amor. .101 t'eco' lime nt
reir rnistie is tn o . iis
S A VCS lendres tireeär' ee el
• a T'Ya] i a la ‘'erg' Nitizd
As rapar de india ir
P e rfil Iota l'aroma i la' la

pura d e les flors. aquelles
!l ees e-.dr iares que sort ¡ y en de
ltn iit del porda atiene (lo 1110-

r:
Ytuan
nrella nr oira.
l l g seta i a VAs. oh Marta/.
la /n o n it1! s'entelarä.
: 11S ve g i a Ve. Ma re mia!
11 5 eatalane (le y era a Mossain
a to una g ratitud immensa,
' 10 01 ene ha Ilegal la l'encnt atann. ene ut e la sincera
alai ssi7, de l'Anima del noble.
'Xnws mostees d'eprovacid i
lrde rrunriA do l'orador.)
bit 1161 1 ) de la Mancranninital

! Mane e l remesa del miran;II a la cinta?. cap i racial de

'alunen.
Pnblo do Rareelona, i en reMéfilacid leva. alcalde de le
41.0 telama: Conserva, ena Iel
aeloet monument que
L1/295lre gran poeta que va
a mar la seva formosa "Oda a
P4io na", i

reeorda ente noble

Poeta ¡l e; noble sense
s ense expressiö.de l'iani-

(11„41bien, muy bien). Perh
Ic conservar amb tot el

sen veritable esiperit,

tal com

Fänima catalana, sense mixtifiracions 3le cap mena, amant de
la Pàtria i de la Naturalcsa,
amant de Deti en la Naluralesa
1 en la Pàtria. (Els nuirmulli
d'aprOVaeili a:ni/ten/en./
Diu que a 1'm:de lii són presents els catalans i els que no

ho e,n,

porque

Iota Eepanya.

Barcelona és

Kegraeia la pres.énida del ilion:in-a i eap del Guvern i de tots
el s que hi han assistit, i araba
amh i tu vieira a la menraria del
gran porta aloi.eim Cinto Verdeguee, honra i glestria de Catalunya, deis seas Reis i de la
literatura univecsal•
El senyor Sala va sser molt
feltrilal per Eeloqüiincia i la
hrevelal tul sea parlament.
L'ALCALDE DE BARCELONA
El [molo i eronol Alvarez de
tima t le l'Ala Campa a g rai,
pintameril 1 le ti jitlatt illue reprosenta. la cessizi del rnonittue

itt.

Adrocan t - se a D. A 1 fons .. digui3
que Barcelona Me un poble seta
i quo
limentzil per
agrairia des del tons del S011
que hagi voluml assistir a
aquest arte de glorifirae id al
Inés gran dele seas mieles.
Dirigint- se als oionls, diu que
el rei (FEspanya ha vingui al
andt Ial seva ;man e ta prosMicia. un honienalg e al gran
rei de 1:1 poesia ra
Acaba asseguraid que Barcelona guardara i diga i fieartt
Pro 01 na.t111111.•11/ oran os mereix
Moesen

la ntemitiria

EL PIIESIDENT DE LDIREETOP' PlloNI'NCIA UN DISCEILS
I LLEGEIX VERSOS' D'EN VERDAGUIt
Fa lis de la paraula el marqués d'Estella•
Dign d que el Diroclori havia
tingut especial inler:n s que el
ei pedOs aestel ir a aqueeta fe..
la dlumenatge que ¡ . 5 ret a la
gloriosa 1110Fliöria tic l'insuperable i mistie poeta que en entrastes p e-frotes canta la Natura iin
les seves més graoS Illallife st a-

guns. emparant-se en tu i talsejant-he, han volgut separar.
Augmenta amb el teu resplendor la Ilum do la vernal que
avui venen a dipositar als leus
peus els bons eatalans, i araba
°hit aquests propis versos tous
que surten de la mey a barbita i

perqu;!-din-en aquesta

1

I

•

•
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EL GOVERN DEL DIRECTOR' KIT
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EL DIRECTORI TREBALLA EN LA CONFECCIO DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'ESTAT, EN EL QUAL ES FARAN CONSIDERABLES REDUCCIONS, QUE NO SOLAMENT AFECTARAN ALS ELEMENTS MILIS I Milb
LITARS, SINO TAMBE A LA CLERECIA
A ALHUCEMAS HAN ESTAT DISPERSATS PETITS GRUPS DE RIFEN»
QUE SEGAVEN
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honren els miras ,llavis, i que
senten no donar-li tal volta tot
Vareen? que vidilrien. per expressar l'amor que del rei,
norn dvi qui parlo. i el Govern,
senten per a Catalunya."
A euntinuacid el marques

El pressupost de l'Estat
Madrid, 14. - Li Directori treballa
molt activament en la conteeció del
pressupost de l'Estar, decida a cumplir roferiment que va fer ett encar
regar-se del poder: suprimir totes :es

despeses jutúijiit i reduir Im necessäries al 1Mit precis.
Diuen que es faran economies a tots
els pressupostos parcials, que aieclaran
tots els serveis, i que es taran amb un
tal esperit de justicia i equitat que
agafaran no solament Feleinent civil
i el militar, sintS tainlié la clerecia catedral i parPoquial, el pressupost del
qual es rcbaixarà en un dat per cent.

d'Estella Ilegi amb moll crac-

cent i emoeiet l'estrofa del "Canigti", a la qual el senyor Sala
ja havia alinda abans.
Aete segun don Alfons signä Pacta ra la qua! Maissla la

;
•

•

remesa del monument per pele

de la Maneomunitat a E.ajuntareent i que consisteie en un a y -

• •
,

per g ami alad funmenari
de la Maneomunital, senyor
Ailluiti Flos Gthernau, i des-

prim e de comersar breas naoments anth els que assislien a
Ira' le, s'ordena que la rompanyie ale acaatlat i i la sereiii de

abandonaren cf Itoc.

Noves del Marroc
Madrid, 11. - Aquesta matinada
han facilitat a la Presidencia el següent comunicat oficial:
Zona oriental. - Altir es scgui trehallara per a les minores de les posicHns inunediatee a Sidi Mcsand.
Els riienys hostilitzaren les ¡Orces
del Ter5 que ocupaven posicions
anneades al Nord de Loma; despréa

a•

t

u eadlasoit

per allä on havia vin-

se • ittornä
gul.

•

•••

Mossos d'Esquadra ilesfilessin
per ‚ L t sa ii t del im intimen 1.
El nninarea r set' seguici

)

•

•

II

a.

s allunyaren.
A Allincernas s'Un dispersat peras

n

grill); de moros que es dedicaren als
treballs de la siga.
Zona occidental. - A Osan ha
aterrit violentment tl n aparen sorra de Teman; Sha incendiat a els
pulants han sarta illesos.

• ••
El. atOMENT 1:(')ETIC.

sute pa% indifer,nts a la
mnria de mo ss int Jacint Vcrdaguer
1 ens ha agradat molt de sentir en
Ila vis del president del iDireetori
algune dele erais versoe. * Ili ha en
Ni.

M. Thomas requereix el concurs del general Marvä

els millur: Moments de la poesía
dele poldcs ita punt dii tote podem
aturar-nos un moment intig oblinagefi nies noSlres contradicIPIns

Madrid,

II
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1 4r

1. a

•• u;cA .."e
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(mis poeta. Al aliad 110 ha manea l qui ha ‘• olgut Presentar d'un
amor tebi per a repanya. quan
precisament 011 y a sentir-lo tant

El nou

D'acord arta) el Reial dccret de la
presidencia del Dircmori militar,
s'está' confcceicnant el nou Cena

ernmeteinaill. que Yen en els
reis i en el:- restants espanvols

electoral.
La inscripció Can:, es fa mil-

bu

afirmar que en acules t 'ami
hero de prossegnir sen s e desmaje. eonveneuts que aixi servir-u l'interés de l'etc.: u recollim

janeant uns butlletins d'inscripció
els agents designats per
dia repartiran i rezolliran a domicili
fino el dia 25 de jung.

que

el senlitnerd general.

(

No ens del aren ralees o perverses interpretaeions. ni trata_
sigim m'oh solacion s mages.

Aquesta butlletins
a

una sola persona.
Cal contestar tutee: les preguntes
del butileti d'inscripeiG amb I letra

rOSlarlts re-

I

gions. nernMt aki ho vol ella
i arvi val I a recta d'Fspariya.

clara, emprant sempre que sigui postal:de. la inäquina d'escriure.
Han de figurar al Cena dadora!.

ni estalule. ni

Arnh la flPseetilr il li f enrió olio

e

a lols aronsclla rl progtar,
deis lemns i el públic. raer?
censo' Iransigi, nei e s tt drhilitals. sen se aboenrions ni fre-

per

segens les darreres disposicions,
havent cromplir, per tant , el corresponen( butlleti individual d'inscrip-

1
1

I.

6
•

d,irs.

I

1

G.

al

a

ció:

ELS BARONS QUE DURANT
1524 FACIN 23 ANYS O

,

4,

L'ANY

y. a

1°-.

MES;

s,

1 , 11 .5 110 ontonultoren
Ira manera .. Pis out , abrigaren

trapsiaH,n
a mb .a lt ro- - o o! im,nts. varen
al!

fer

I

.0 II

inri! al Calaluaya i a

á

liya.
sol) liba_
Cal alunya 51, a
lata popular. sen s e perseenir-lo.
noria Innione selt s e posar - ln
poro,' :1 , / . 11 cl rastellä . Amb
1 ; 1,4.. ami, els soliS
tank t 1k seo: halls. eran
raja n rOrn AraaA. Cat llanca
ninli el seu gliraids osen!. periN
:mili tina sola bandera: la ban-

2 • ,

•

a

sin en ealallt, nerb abans invoca
a

Mns3An
scagi'lQtlt e:

Cinto en els termes

"Tu, humil i sant sacerdot:
tu, espanyol
eatalh o retal"' espanvol, prestdeix dirigeix des d'aquest pedestal el poble al qual el ten
nona dóna tanta glòria i pnrta'l per l'inic eamt de la veritat

LLUR SITUACIO

LEGAL

L'AUTORITAT DEL MARIT.

cions exigidcs per ésser elector.
I cal vetllar perquè no es cometin falsificacions o inclusions hulegudes.
Tindrem els nostres lectora al corrent de les instruccions que calgui

Sn

• •

seguir.
De moment cal omplir abb tota
cura els butlletins d'inscripció, i facilitar als funcionaria i agents encarregats de la confecció del Cens
electoral les dadas corresponents a
aquellas persones que, per absincia
o per qualsevol Ara causa, no om-

•

Ilurn dols till e du les ceros demos

es ron-toreen-lee-la en la mateixa
ent ranya fl'Esnanya.
Arinnein la lectura d'una por-

PER

NO ESTIGUIN SUBJECTES A

els amics que reunri>an les condi-

•••

que la rnillor manera
d'estimar aquesta lerra noble i
espléndida. que oferrix als reis
les flors del: san:, hort .i ¡
Afeeeis

LES DONES SOLTERES O
VIDTJES QUE DURANT L'ANY
29 2 4 FACIN 23 ANYS O MES;
1 LES DONES CASADES QUE

No n'Id ha preu amb procurar la
premia inscripció.
Cal contribuir a fer inscritirc tots

dera espanyola, que As la de

tot s.

«in

individuals: a cada un cal consignar solazaent lea dadee ;-(Erents a

Calalunra hen espanyola: tan

‘•
••nn 1.1.

la

plin penonalment el butaca respectiu.

Castella, formal pcl conde del Moral
da Calatrava. marques de Bosaleja
(mora), conde d'Artazaiz, senyors Sartales Cuerv . i Semprún, celebrà una
reunió ea la raza' acordä qtie Cl penyoress:u arnb el I3aric d'Espinya valors en cartera del (le Caste113. per
tal d'obtenir au. crialit (le 8 ntiliens,
i es penyoraren t bOl ba,ttcuat els vakai s i credits en cartera prbma, sbió
els alei serzyur Samuel Eyde. el quhl
bav1a dipositat al .Bane. de Casi,"
I.495 accion* preferents i andniaries
de lit Societat Ibrica de Mcieuri,
ole

flau

peSSeteS,

a instanda d•aatiest

Banc, el senya' Eyde l'animara per
tal que vengues les esir.entades accions
a la Societat de Rees i Foro de l'Ebie. en :u termatie anual , , cobrant-se
cada :my ao'An pessetes per accia.
EI semiir E3de ea reb: e /es quatre
vinieres annaltiats (_'m,924 pesse(es),
yerta es produeix la Supo içd ,le pagar/mas i n2 •3 ;roba
tertninis restants dc venda de les 3CCion5, a:u:anulenu cu total a 3..63.U7U ussetes, cid.) penyurat rai notler dl Palie

d'Espanya.

En taute que s'eleva al Suprem,
senyor Oppel aprecia un 'dicte

crimid'estafa, i, per tata, intlici
coltra ele denteras del Con(tar
edi
sc:1 que adoptaren Facorq, que consta al l'Are ilotas e, la Seeietat.

"A B C" i el defensor de
Navarrete en pro de l'ambulant Ors
P C" dedica forMadrid
,;:i copal a

reiviini car /a fuer/p.-in.'

d'Ors.

Una lletra del alelenSOr de Navarrete. eieenaner Au cii
M3tilla Dio en la seva carta, el sela or Matilla. que per écit.nsar
rete uttlitza la hipailesi de 13 culpa.
Nidal de l'arahulant scnyor Augel Ors.
Lii imperatiu &arre de conscaincia
obliga a reiyindicarde. Aleshorei
seca culpahilitat o incalpabililat era
una nebulosa Ara. creient intezpretar la veritat, ha de dar que Ors era

alié a les confabfilacions i propasirs
dala autors del crim. Aiab, per mi.

com

he dit, és una yeritat irreducti-

ble.

La sessió municipal a Madrid

In, .3%1 1 pnela:

de la lleialtat de lee mula al-

alcshores dictar:1 awe le presó i processament contra tot el Consell d'Administracia.
Segons semblit, de les ddigencies
practicades auuests dies resulta provat que e:1 31 tructuln e ale I922, el
Consell dAdiniaistrac in del Baile de

trelectors

dient el general Prime de
Rivera-antb quA se la venia

cense eslarnent,

Cens

S'esta fent la inscripció

-va

carta especial.

MeeMearennnn•

Electoral

i va canlar-lo cont el mili«.
En aquests moments que Catalunya reacciona de 13 malaltia

ospat-U., 111 itUti

Castella,

man i per tal que obri segons dret i

gions espanyoles. i en deefet
equivoes sobre com peneaveu i
s'expressaven els gnus calalans es poilrä posar a llur (-rastel la inimort al figura del vir-

Tils SOIS conmatriotes. serà

del llame (le

Sembla natural que la Inflen, el sil-

d'amor reeiproe de toles les re.

CALÇATS
...I:- 13

SUBUR
:
$al h% :

ció per conferenciar amb la d'repe:Na
capital, sobre la constitució de la Man-

LA ILLUSTRACIO DELS

1111DANS
Madrid, 1-1.--En la sessid de
l'Ajuntainent d'avui, entre al.
tren dictàmens, se n'apvova un
assenyalant 1,000 pessetes de

celona els generals Gdínez Por.
dana, Muslera, Vallespinosa
Rodriguez Pedre, per aprovar
afers dr trämit deis respertius
rninisteris, prèviament citats,
han concorregut els sols-secre4
taris d'Estat, Treball, Einances,
clovernacid i Graciai Justicia.
El Consell bis arabat a tres
quarts de nou menys cinc in:nul. Els generals marxen cap
a Barcelona* amb PI räpid,
demä.

comunitat valenciana.
CAP A

Noves del Marroc

BARCELONA

Madrid, 14.-El general Jordana, president inleri del Directori, ha (lit que dentà mar:varan cap a Barcelona quatre

generals del Directori, ell, VaIlespinosa, alueleta i Rodríguez
Pedret, els miele esteran quatre o eine, dies ella. Divendres
hi aniran la reina Cristina amb
els in fanlets, la infanta Isabel
l'infant Don Fernan, la duqueea de . Talavera, la cointesa
de Beredia-Lopinula, la duquesa de Sulonin 'par i la senyoreta

de Lis.
Ha erogo eue havia rebut un
telegrama ilet ;:iineral Primo de
Rivera donanlli rompte de la
bona relnula dels Reis a la eiutal errada'.
DEL VIATGE DELS REIS
D'ITALIA
Madrid, 14.- Amb motiu del viatge a Espanya dels Subirans italians, es comença a parlar deis preparatius de iestes amb les quais se%
obsequiara. Apart de les de caràcter
oficial, se celebraran diversos balls
ca s co particulars. El marquès
(Moya-as estar:a a les malees del rei
alfalfa, i a les del princep del
Pianmut el marques de Gornerue-

lemps encä la policia leida noticies que actuava a Madrid
una banda d'estafadors que realitzara mimbrosos deliutus amb tant
trencen (pie :migrar les dentincies
de les vietimes i les recerques policiaques no Id hacia manera de descubrirla,
r‘qu-e s t

elevant la causa al S l IpICIII•
COITI que el Suprem Ion el que nomeMi jalee especial al senvoi Opel,

‘11.

Valencia, 14.-Ha marxat a Atacant una comissió d'aquesta Diputa-

Una banda d'estafadors

els conseller

A

La Mancomunitat valenciana

L'afer del Sano de. Castella

ha comunicar Sil atzte als querellaras
-

gratificació als serenos que facilitaren el deseobrünent dels
autors del crim de l'exores.
Tarnbe s'aoroviL una altra
etilivoneiö de l,000 pessetes per
tal que dos guardies municipals vagin a Paris a illuslrar.
se en la circulaciú (le vehieles.

ES DICTARA ALTE DE PROCESSAMENT I PRES0 CONTRA
EL CONSELL D'ADMINIS-

TRACIO
Madrid, z4.-1:n stnyor Joan Oppel,
jutge especial del preces obert contra

I ••"

p-

MacaS,

Albert
tmnacional del Trchall
Thomas ha requerit la sPoc collaborad:5 assabentat que és un Inane partidari del progre; social, com Ii harten
dit els obrers espanyols.

'

ila

, ,

El general

part del (*omite de Correepondencia
d'Assegararces Serial de FOriciaa In'a.

mätzeminaer-

•9 ,

ta. -

ap aramp r N 3311psuu ap mapfsard
Prevish3, ha estat designat per formar

54.114retem.-13044tire.
tesifflgive,;11.141,1-_

cions. 4./m(111'4m a En Verdaguer

de glòria de la literatura hispana en la seva brama( catalana. i Ilegeie it irantie primer
de ereAtlanthla”, per I tt'toio. l t ar
respanyolisine de la seva obra
poetice.
és dificil eseollir en el jardi de poesies de Moceen Cinto
la millur, perquA toles ho sdn:
però elegeie la mes patriblica,

8

e

Walgtin

s estaladors tenien organit-

7ada una veritagle societat indmarial
arub corresponsaIs a Ice provincies
i la seca estafa predilecta era la
d'adquirir generes als coutercos
abonant Il m r import amb llores Salbes.

El comissari dcl districte de la
Universitat i els agents a les seres
..u-dres seguircn diverses pistes, arriban( a descohrir el cau ou es reluda 13 colleta de cicidors.
Fou detingut un Intuyó en ei nto.

ment en qué atiesa a tirar ena carta
al correu i oberta aquesta es va saber el domicili de l'agencia d'estafadors i abatas que poguessin fugir,
la pedida es presentà a l'esmentat
doznicili, correr del SimOn, 8, on
habita el director de l'agacia, anomema Josen Alonso, de 34 anys,
que ton detingut i acompanyat
amaldenieut a la Delegació.
l'oren detinguts diversos ernpleats
de la "Casa central".
Es calcula que l'estatal puja a
moltes mas pessetes i que la landa
té nioltes "sucursals".

Melilla, 1 1.-IIa sortit un
1:011V0i cap a Tizzi-Azza. No ha
eslat hostililzat.

Se slip que la harka d'.Abd.
rill-Krint Ita estat atacada per
un gru P de disidente, ele qualg
Perneen d'ésser un agent del
servei enlonista.
A les avancades regna Iran.'
quin ii at.
lla sottit cap a Cartagena un
vapor qu ur duu carteras de Pertinente Ileitgera del euirassat
"España - cuba craneal.

Darrera nora
El signe de la inversió
Malaga, 15 (rebut a les dues de la
rnatinada).-EI governador civil ha
ordenat que es persegueixi els invertits que lacia pública ostentació
de les seves qualitats, i que seis
äfaiti el cap i les celes. Ayei
jet aquesta operació a dos.
També ha ordenar als empresaris
de cinemes que 110 prajectin oellicules relacionades amb el recent crim
de l'exprés d'Andalusia.

VALENCIA
Assalt a un establiment
Valencta. 1 1. (Rebut a la una
de la niatinada!,--A un establiment d'abertes fologräfics, pie:inicial, del senvor Milis de la
Cuesta, situat a: la Davallada de
Sant Franeese, número 12.. s.h1

comes un robatori. que has esta'
molt comentat per Vandäria que
dernosraren els Iladregols.
Per consumar rl fol. Torearen
la porta d'entrada, quia era da
ferro, deixant oberta una altra
porta (le vidre que (lea pas, a
l'establiment, pndent-se ame
ciar de fora estant el que passell'
•
y a a la tenda.
Els llitdres escolliren l'hora

de sortida dels teatres , que és
(plan raes trànsit hi 'ha en aquell
cauce, per tal que la gent, en
pasear, es ereiéi que eren de-

pendents de la casa que feien
raordinaris.
rolla I s
Alguns vianants 0 5 posaren
escaparates
per veure les
als
fulografies. sense sospitar que

els que hi baria dintre foscos
Hadres.
Aquests s 'emportren 3.000

oessete) i diverses mäquines
(lates.
El fet de no saber PIC mal,
farlors en es guardava el dines».
ovil?' que el robatori fos de mAs

fol luiräf

ida

El contingut de la "Gaceta"
Madrid, 1
- Entre altres
coses, la "Claeeta” publica:
Retal ordre de Gi'aci i Juelíela nommant per al jutjat
primera instätte.a do LeOil, el
senyor Tontas Pereda Gareia,
linera fiscal de l'Audiencia provincial de Tarragona.
' Idear en el tura primer a la

plaei1 d tinent Iteeal de l'Audienem de Tarragona el senyor
1 alle Josep Giimez Campillo,
inlvocat fiscal de la de Múretal .

l dem

en el loen segon

placa de tinent fiscal al,'

a la

diencia de 'rertre1,1 el senyor
Francese d'Asts Segreltes, jutge de primera instäneia de Viiaepea deltrn.
ídem en el lercer a la
Ideo d'advocat fiseal de l'AHderaeia de les Palmas id senyur
Josoo Maria Mart
Glatt eria,
julge
[wniera Instäliclit
Da ft
I 'ilogr 'i tt e cr:n el lora (mar! al . jutjal d e primera inslanria I t, 1 1gueres, el settyor 1.lnis .laime
' 1 orres. ile primera itre•
läneia i/O Vdafratlell del Panedee.
'diem per al juljat de primera insläncia de A l itnno y a i
Geltrú, el senyor Juli Miguel.,
advocat de l'Audiència
fiscal

Tarragona.
Idem per a la placa d'advocal fiscal de de
Tarragona, el senyor Editara
Cancenia (himen, littgg do primera insfäneia d'Olot.
LA REUNID DEL DIRECTOR!
,' Madi. id,'11.-Tenint en ciarnp.
te que dernis surten cap a Bárde

•

ra

Els Madres, despres de reata-,
zaila Hur tesela, sortiren tranquil•lament per la porta d'entrada, tornant it tancar amb tole

cura rom els bolis funciona-.
ris.
Velas!' embareaneat

(rebut a les
10'3I) de la nit).-Les noticies
es reben de la situació de

Valencia, 14

de Campos" no
Sión trairanillizadores. El mal
temps no ha permés efectuar
el "Maimuds

les obres de salvarnent. Els
cutis de mar-han obert una ala
d'aigua a la popa, invadint una
bodoga. La tripulaeid s'Int

TORREVELLA
Atraiament

Alacant, l i rebut a milja
nit1.--Cornuni q uen de Torrare.
lla que Joaquira Hellandes ha
retal asealtat per un deseone -,
gal', el qual li ha exigit el diner que 'portava. Joaqyjén ti ha
doma una pelita qipintitat,
nleshotes l'atracador li ha do.a
nal una bastonada al cap que

ilei‘ul cense sentits. DiNersitc I callSna i t ils qu e patea-

ven l'han tiailant que
el deseotiegot Ii

¡'tibie els ba-

llets de baile que duia .

L'Anteado' . ha estat
Josep Marta Perell

pul. Es diu
(a) Guaja.

CAI.9ATS

su BU

»A : Sal le,

i

11W ler 11/‘er

ners''
e

N'otee lb de mdis.

LA PUBLICITAT

els sabelellencs. Molt malament els

Notes d'Esports
BORA
LA REUNIO DE DIMARTS
Ea Josep Gflisnh, l'apreciable
boxador de Gräcia, no es pas massa
Itut6s amb les decisions A Novetats no fa gaire, en ocasió del seu
match amb Paul Gay. en lloc de

proclamar-lo vencedor o de donar
'match nul" el decluaren vengut
dimarts passat, al Barcelonès,
quan després d'una brillantissima

actuació davant Denain semblava
que el fall dels jutges II havia d'es.
ser del tot favorable, aleshores do-

naren "match nul".
Menys s'explica encara l'actitud
de la concurrencia que acudí dimarts
al vell teatre del carrer de Montserrat. Odhuc admetent que el fall
de "match nul" fos just (cosa certament bastant allunyada de la realitat) no s'explica com després del
cornbat, que fon un dels més bells
que hem presenciat, totes les demostracions de simpatía fossin favorables a Denain, que pel sol fet d ser un primera serie trances que
ha boxat arnb les principals figures del Continent, en no poguer ob-

é‚

tenir la decisió damunt Gironès,
que no s'ha mogut mai de casa, re-

presenta un innegable fracàs o una
gran superioritat del nostre compatriota. Ents hem de doldre també
de la manca de consideració de que
fou objecte el boxador de Gràcia per
part de certs esportius (sic) en no
permetre-li posar la cadira al lloc
ole Ii pertocava per la petita moléstia que això els hauria reportat.
Tractant-se d'un boxador de casa i
d'indiscutible vàlua i, a mis a mis,
deis mis modestos, creiem aquesta
actitud improcedent.
Gironès va boxar dimarts com
diguem també de seguida que
Denain, el seta adversari, feu un
gran combat. Ja en el primer round
el nostre compatriota don ä la sensació que podia guanyar i aquesta
impressió la veiérern també reflectida en el sett rostre. Davant d'un
adversari de la Ulla i experiencia
del trances, va tenir des del primer
moment una visió clarissima del joc
que calia oposar-li en lloc de cercar
una victòria per knock-out, reservant la seva dreta per al moment
oportú, sortí decidit a no deixar-se
avantatjar en punts pel seu adversari i pot dir-se que en estricta justicia ho aconseguí. El seu atas dirigit adés al cos per mitjá, de curts
crochets rapidissims de les dues
Trans adés al rostre per directes
d'esquerra i entrades de dreta, fou

detentes de l'Europa.
El Sabadell acholo loé en tota la
partida i la seva gran voluntad
lt donä l'esclatant victòria sobre
l'Europa.
Els equipa el presentaren de la
manera següent:
C. E. Sabadell: Tache, Cabedo,
Muntane, Pascual, 'L'unta, Tena I,
Pastor, Bertran, Arnet, Tena II,

no acusaren superioritat suaniiesta
de cap dele dos adversaris.
Deis albis combats del programa
cal esmentar especialment el que
cposä Rey a Mompo, que tingué les
mes diverses alternatives i fou tot
ell molt emecionant. Rey, al primer
round, colpit per un formidable
ctochet de mandíbu a caigue sense sentits, per?, tornant en si els

Sans.

l

C. D. Europa: Jaumandreu, Serra, Alcor'aa, Javier, Maurici, ArtiSUS, Alagre, Celia, Cros, Olivella i

y

Alcázar.

pocs rdentents aconaeguí posar-se
en peu als vuit segons; tocas altra
vegada torni a terra per vuit, sofrint encara dos knockdowns Inés
abans que el gong assenyales la fi

Tingué cura de rarbitratge En
L'o eres, amb molt d'encert.
• ••
Aquesta segona derrota del cercle
Europa ha estat molt comentada;
n'hi ha molts que han cregut veurehi la confirmació d'un cert cstat
d'indisciplina en els setas rengles
per qüestions interiors. El cas és
que en l'ocasió actual no hi ha la
disculpa que requiso es presentava

del primer round Al round scgüent,
mal refet encara. Rey encaixa un
altre crochet, que el remete a terra
per neu segons: altra regada dret,
alta refent-se poc a poc, mentre esquivava cl cop atacant del contrari
i anib gran coratge al final del round.
per mitjà del seu directe d'esquerra,
aconsegui tenir-lo a ralla. Els dos
rounds següents ¡oren de cap a cap
de Rey, que es comportà com un
veritable heroi, posant en perill el
seu adversari, que es desconcertä.
Els jutges fallaren a favor de Motupo, sena dubte per l'eficacia del seu
cop en els primers rounds. Nosaltres
considerem mes ineritbria la tasca
de Rey que si no ésser proclamas
vencedor bd mereixia els loonors de
"match nul".
El match Pulmones Marin no vals
gue pire; el primer no sap encara
eué cosa es boxar. El director de
combat deturà rencontre al darrer
round, e:t vista de la manifesta in-

incomplet.
El C. E. Sabadell jugara amb el
Barcelona el próxi rodia 29.
EVERTON F. C. BARCELONA
Per diumenge s'incita dia 18, a les
cinc de la tarda, s'anuncia el segon
dels partits Everton-Barcelona. El

famós equip profcssianal anglès,
després del tanteig de torees que
realitza duimenge passat. Es probable que a la davantera barcelonista Id figurin els jugadors titulars
que per ¿ ' ser selcccionats no pogueren jugar diumenge. es disposen
per la seca part a integrar requip
a base de les SeVeS links completes,
passant a ocupar el lloc d'avant-cenea fa esperar que aquest partit nutre l'internacional Coda, la qual coperarà en emoció al de ditnnenge

ferioritat del gadità.
Americano va vèncer el negre
Rcncy, que boxa també molt par.
Els combato forera iniciats per
rencontre Marti-Armengol, que resulta match nul.

passat.
UNIO ESPORTIVA DE SANS

FITI BOL
EL CENTRE ESPORTS DE SABADELL BAT EL C. D. EUROPA PER 4 A ir
Dilluns passat. al camp del Centre d'Esports, tineud lloc un partit
entre el primer equip de )esmentat
cercle i el primer de l'Europa.
La 'Mita va ésser milpee moguda i renyilissima, notant-se, però,
des d'un bell començament, una superioritat local, que servi per aconseguir, ja en acabar-se el primer
ternos, un lleuger avantatge sobre
els europeistes per 2 gols contia un.
Aquests gols van esser aconseguits el primer per Cros, el rcgon
per Arnet i el tercer, el que desfeia
rempat, per Bertran.
El scgon temps va ésser tamice
molt animat, no deicaiguent un sal
moment rinteres de tots dos equips,
per tal d'apuntar-se nous punts.
Amb tot, l'Europa estava cridat
a sucumbir, per quant els locals n'apuntaren dos nous gols, obra de

C. DE EUROPA
Per al rinent diumenge a la tarda
tenen concertat aquests dos cercles un
partit entre els scus primers equips, cl
(mol es jugará ai camp del Sans.
Linteres que sempre desperta un
encentre entre aquests dos cercles
aquesta segada es veu ar:vat per l'in/eres eradjudicarse una formosa cepa
que es (Esputara, donatiu del bar "L'Aranya. de la populosa barriada d'Hos-

tafraneS.

litOTORISME

F. Armangué (D. F. P.)
Crup Curaos
Motos 750 o. o.

M. Cantó (Veloce)te).
Clialecoars 750 o. o.

J. Sierra (B. N. C.)

Cobee 2.000 c. o.
X. X. (Bugatti)L. Baixeras (Talbot Special).

Com es pot veure, la nova llfs.
in presenta inscripcions d'alta
qualitat.

CICLISME
•VI VOLTA A CATALUNYA

S'ha acordat definitivament

que els premis de segona i terrera categoria, especials, siguin

els segUents:

Classifleacks especial per

segona i tercera categoría: Pri-

mer. 25)) pessetes; segon, 150;
100.
l ernen,
r
Classificació especial per a
tercera categoria: Primer, una
magnif lea bicicleta de Diem

Boulon, present dels senyors
Benedit i Ileg,nant; segon, 130
pesseles; tercer, 100.
A mds a m.13 d'aquests promis es concediran en cada etapa
els següents premio especials:
Segona i tercera categoria:
50, 23 i 15 pessetes, per al primer, segons i tercer, respectivament.
Tercera categoria: 30, 25 i
15. respectivament.
Els agents de la gran marca
Peugeot, han ofert una magnifica ropa pera! primer Corredor
eatalä que faci dos anys que
sigui a Catalunya.

NATACIO
FESTIVAL DE

PREPARACIO

OLIMP1CA
Diumengevinent, a les dril del
matt tindrà flor, fl la piscina del

C. N. Barcelona. un festival encamina t a escollir els nedadors
que hauran d'anar a l'Olimpíada de Parts.
Les preves. sota la direcció
de l'entrenador senyor Coubert,
s'ereefuaran amb el següent or-

dre:

Primer: 100 metres braa
pit-Segon: 2 90 metres braça
de pit. - Tercer: 400 metros es_

ti! Iliure handicap.-Onart: 200
handicap.-metres estil
Cinqué: Partit de water-poloSisé: Aalls de palanca.
Salto obligatoris: Angel, arnh
impuls i sense impuls. des de
eic i den metres. N. 0.-Senzills
'Per darrerades de eine rnetres,
N. 10.-Mortal per darrera des
de cinc metres. N. 17-Un i /Mg
mortal do cara amh impuls.
N. 19.-Puntada de peu a la
.
Huna i mortal amb impuls.
rontrada serä, completan-wat

• ••
El Centre Excursionista "Minerva"

diumenge vinent una excursió a Montserrat i coves del Sa-

efectuar à
litre.

Itinerari: Martorell, Conato), coi Monis-

ves del Salitre, monestir

trol.
Punt de reunió: Estació de M. S.
A., a les a'ao del mati.
• ••
La projecció de la primera serie
de positives de la collecció 'd'En

Joan Rocamora tindrt lloc avui, dijous, a les deu de la vetlla, al local

cel Centre Excursionista Barceloni,

veient-se vistes .del camp de Tarragona, serres de Montsant i Pireneu
francès.
El Centre Excursionista Barceloni
ha organiteat per diumenge vinent
una excursió inaugural del Solarium
a Santa Cristina, sortint-se a les
cinc del mati per l'estació de M.
S. A.
La Secció Infantil d'aquest
Centre portará a cap el dia 18 la
17 sortida, sota el següent itinerari:
Sant Andreu, can Dragó, font de la
Mina, turó de les Roquetes, torrent
de la Font de l'Alba, torre del baró
i Sant Andreu. Punt de reunió:
plaça lirquinanna, a n les sis del

mati.

• ••
divendres, a Yestatge de
l'Agrupació Excursionista "Júpiter"

• TEATRES-sffle•I•1111•11»

Gran Teatre del Liceu
Avui, a tres quarts de deu,
Primer concert per l'Orquestra
Pau Casaba, sota la direcció del

seu mestre i prenent - hi part

els concertistes Enric Casals

(violi), Maurice Idarechal (violoncello), Josep Non i (clarinet. Primera )iart: Beethoven,
Obertura C.oriola; Schubert,
Simfonia incompleta.-Segona
part: Brahms. doble coneert
per a vioilf, violoneetlo i orquestra. - Tercera part: Debussy,
Rapsòdia. per a clarinet i or-

questra; Manón, ballet de la nova tragedia "Nerón i Acté"

l

valls dc l'Essera", illustrant-la amb
nombroses projece lons. !jacte conminará a les deu de la 1:it.
La Secció Infantil de la dita
entitat efectuara diumenge vinent
una excursió a Monta, Sant Gcnís,
Vista-R ca, Sant Medí i Sant
gat.
Sortida, a les sis del matí del seu
Casal.
• ••

i

El Centre Excursionista "Rodamón" efectuara diurnenge vinent
una excursi6 a les sarres de Ponent: Sant Vicens deis Horts, Torralles de Llobregat, font del Pcrró,
Begues, Castell de l'Aramprtia,
ermita de Brugues, font del F o,

•
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dIvendres. /arda:
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; Sil, darreres r resentaclora 4
FIN. EL DIPIONI PORTA 15ANDe
i DIssable, litt, ESTRENA;
LA CARLITOt

F444.4~4**444+fflee
ELDORADO
Vollsou de varletala
As-ui, dijous, tarda, a les
cine; nit, a les ;Ieu, colas.
sois programes. Nota
ponfoules. Exil dels ezni,

nents artistes

BRONZI FARABONI
LES OCAP, acròbates

Telèfon 3500 A

farn6s imitador
d'animals
AUREL PRAIAN

Dernä, divendres, a dos quarts

Debut del

organit-

zada

Croml do Flequers
EL VIDU TRIST
CIVILiTZAT3 TANTAATEIX

Debut del célebre CHAL
LOT francés

Exilas del

t

Dissab e, (hurera vetllada selecta. Estrena de ) 'obra en guatee antes, del no:darnerica
O'Nell,
ANNA MUSTIE
traducció do 2!illäs Raurett._
Diumenge, tarda, Anna Christle
SerafIns E Elonlfaeis. Nil, Anna Christie. Dia 21, debut de

famós

ANDER

magicien humorist
Exitäs de la eminent artista
LA COYA

Repertori nou i excluitt.
Riqufssima presentacid
ee6.1-e-te-re-;-..,r-54-serecet4e4s,

Les taticts romantiques russes. Espectaelo d'art, procedent dels Cliamps Elyssées de

TEATRE TALIA
Companyia de comèdies de

París i del Teatro Retal, de Madrid. Es despat:m a compladu-

MELIA - CIBRIAN

ria.

84444444.844•04444.044•0444+8

Sant Climent, Sant Boi i Cornellä.
MIE1811181111111181111MI

1

Teatre Català Romea
de tres tarda. fundó

duma, tarda, a doe que
de ente.
Entrada 1 humea UNA pm«,
r /1. a les den, el dIvertlt veden
F1111 EL DINON1 PORTA AM%
en tres actea
EL CALLDINDI
Aval ,

(primera elidid()); Garrete. A
en Pau Casals (sardana).-Dillims, die 19, darrer concert.
Es despatxa a comptaduria.

Detail,

donará una interessant conferi-ncia
el senyor Jaacint Arag,ones, president
del C. E. Barceloni, versant sobre
el tema: "Des d'Andorra a les altes

£444 4-a-mi ße....4.,....
Gran Teatre Espai
SANTPERE - BER0,4

TEATRE TIVOLI
." Gran companyla de sarsuola
Primera

actors i directors:

FERRAN VALLEJO

CHIS S

Avui. dijous. tarda. a les cha,
Los hijos mandan, i Pentremb
Lectura I escritura; nit , a

quart d'onze. segona represet
tació de El talento de mi mujo,
-Lema, divendres, La pena*
los viejos; nit. El talento de mi

i ANSELM FERNANDEZ
EL GRAN PREMI
mujer.
DE MOTOCICLETES
Pol
A‘iii, dijous. tarda:
La Junta directiva del Moto Club de
s
0•1•3•044s-24,-2.•••••-r 4-7.4-m.1.2.71 4)
LA MONTERIA
Cotalanya efectuará asad una nora vi1 per Josefina Bugatto, Emie
bita a lAutbdrom per tal d'inspeccioII Vendrell, Etnpar Martí i
TEATRE NOU
nar els treballs que s'estan duent a
A L'ALTODROM NACIONAL
Anselm Fernändez i
terme i entornar las deficiències en cas
Companyla de sartviela del
GLORIAS DEL PUEBLO -e
per al die 18 de mag de 1921.
que n'hi haguessin.
bariton
a los 10'30
pel set' creador Pau Clorg4 Z
sempre ràpid, sobri d'execució i efiBAN DEL GOVERNADOR
Nit, a les deu. fundó en .'.
cacissi m; una vegada (cinquè
Frederic
Caballé
Avui es finará un ban de rautoritae dc franc.
CURSA tlelTZRi1AC1ONAL
honor del rne,lre Batel l•
round) el set: contrari acusà netagovernativa en el qual es regula el
Minan
an
GRAN PRER71 D'AUTOC1CLES
ment el cop i sovint fou obligat a
Avui, dijous, tarda. a d
tràmit per les carreteres q".e condueiEL DICTADOR
en la que es disputarà el CAM1 1 dia 18 da mig jugara al
refugiar-se en un blocatge hermètic,
quaris de cine. prime
xen a l'Autódrom, situat a Sant Pere
PIONAT ESPANYOL DE MO- e' per Emill Sagi.Earba, dirique l'esquerra de Gironès perfora
fundó de tarda, que os ro
de Rices, amb motiu de les curses que
1 gint l'orquestra el mestre
TOCICLETES EN risTA
amb gran mestria. Girones boxä Bertran i Arnet, respectivatnent.
. presentr,5
allí han de celebrar-se el vinent
Millan
,..,.'i
sempre molt ràpid, marxa sempre
CURSA
D'AUTOCICLES
EL DICTADOR
eeveo«-»+:44+:4444ffleet.a;
L'actuació dels equips va ésser es- menge, dia 1S, organitza les pel Moto
el famas equm de profess onata de
endavant en busca del contrari i
de
la
miga
Frederic cabani
(misto
per
In rrimora
tots dos amb un Club de Catalunya.
Sa Majestat el rol s'ha dig/inglesa
correspongué gairebé sempre la ini- plèndida, jugant
Nit, a les dou: Estrena de
entusiasme extraordinari, sobre tot
El text del ban no difereix en res
la
presidéneia
d'anal acceplar
444444~4~44~4~.
ciativa de l'atar; sobri en l'esquiva,
la preciosa ehrst
al publicat en ocasió d'inaugurar-se
questes curses i personalment
fou mis remarcable el seu blocatge, looMtgoontoistIttts
BENA MOR
n
TEATRE
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i
solement
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afegeix
eue
donará
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sortida
a
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niotorebent molts copa als guants.
Gran davaasal de presea.
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CONTRA
EL
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fi
de
què
quedi
M'are
el
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e,eleles
concursants.
Demin fou damunt del ring un
I. tacIó. 10,020 pessotes en
pal tros de les Costes de Garra( per
TEMPORADA OFICIAL D'ESTIU
Iluitador habilíssim, que boxä semCORREDORS INSGRITS.sastrerla 1 decorat
al pos de SS. MM . en el moment
pre recelós de la gran eficäcia del
11 italians, 9 espanyols, 2 an- ' Esdeveniment artístic X serec-ile....ve-setes-t.tieesk-l-ret-teei
°portó ene s'indiqui, pararan la marxa
pusch" de Gironès. El seu joc esgiesos, 2 franeesos i 1 suls.
Lee dueto primeres conwanylee
Cam lo de Catalunya
els vehicles el temps precis perquè les
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ta dotat d'una gran mobilitat i el
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A LES CINC DE LA TARDA
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Martínez
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Gregori
nyin
l'entrada
de
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costes
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sort. Cort.
Arrlb
TEATRE POLIORA
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Fi. Fea. list. Fea. Astuta.
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x
Catarina Eárcena
Companyia de &aro Vds
EXCURSIONISME
III CURSA COSTA RABASS.ADA
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trari. Els sena trucs no desconcerI
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ronp r te t e_
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Moreat - Continua en la ma t eixa tessitura de dies pas sato.

r

I.:

neme. - Persisteix en la mateixa t ivantor dels pass ato dies i hom creu ho estará fins a les arribades
de mes, el qual tonellalge in fluido sena dubte en el ßeu preu. Pels arribos de fi de m es se ve oferint a 37 pessetes
ate cent quilos, damunt carro moll.
Oloadies. - SI le no gaudeix el nostre merca t de molles existències venent-se relativ ament a bon preu, els vagons
que vegin arribant, l'oferta d'Extremagura és molt maixists, arribant a oferir-se a 2050 els 100 quilos amb sao damunt
izranels. Només es comprèn aquest ese per hotoer-hi encara nombroses existáneies d'aquest gra en aquesta regid.
vagó jr

Nalt - ßón abundoses les ofertes de l'interior que eón theilment nodrides, p

en!, en

canvi les despulles de

treball que ran algunes d'elles. Les elasses g ranades sobrelott escassegen
Maitines local& escleaegen degut el
Me MAMA Usa l'enser* reacció en les veces I lambe en lea laves.
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TEATRE..APOLO.
rada Manuel &girantas

dijous, dia . 15 de maig
pm grane funciona, dues
da, a dos quarts de cine;
nit, a les deu
mida i butaca. duce pessetes
;50 repiesentacions de la ja
.,sa revista en 18 quadro' s
I. K...I

ea els nous grans quadros

geRAS

LIGHT.DARCES
ais quals han confeccio290 vestits nous els fainoinodistes parisencs Max
alkarki i Madame Jeatiette.
Ire espindides decoracions
am Gitell. 207 artistes en
i SO represenons del cense igual especiaele

curiós. El mes borne.
raes agradable i el mes culte
espectacles que es presenten a Barcelona
da i butaca, dues pessetes
a. divendres. 51 i 52 repre- e
ac:ons de 1. K...! i Les orn.
Es despatxa • a compladuamb cinc dies d'anticipakit aviat, debut del notable
r actor En Joaquim Non) estrena d o ls 11011S qua-

Excentrik.Jazz-Band, Co!Komik i Una nit del De.

rQn.

CINEMES

o
3

—

+04444.64444-~•44.4
Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohemia

Reginahl Denny: Navu, grandi ó s film dianiätic, altament.
commovedor 1 joia de la casa
IllVerinai, et•earió deis gratis

arriates Este& Taylor i Forest
del mIsteri.

Cinema 3111ZIA
Avui, nit:
Sonant el cuiro, seli. round
EL PIEL DE LA DEVESA
per Clara Windsor
Darrer dia de
PRINCESA SERISE PATRIA
Prefei encia. 1 pes.seta; general. 050, — Dissabte, gran exclusiva de l'artística producció
russa. exclusiva de Mirla,
POLIKOUSCKA
per [van U. Moskwik
--

DIVERSOS —

111111IIIIIIIKIIIM1131312511Ifilligg

TURO-PARK
tes les

,

lo ,
o

. Sexteto lorrens

tenyir el vostre cabell

—

tardes

AVUI, D1JOUS, MATINEE
MAGNIFICS FOCS
JAPONESOS, , LA ILLUSIO
CELS NENS. ENTRADA, CININFANTIL.

QUANTA CENT1h13.

El primer cabell blnc. corn la primera arruga, ve
ad Paria de la venas. Senyora comenceu d'envellir.
Dchasseu-y os, rebelen-vos, contra aquesta vellesa,
que devegades ve precoment, abans de temps.
Qué beu de fer? Arrencar-vos aquests maleas taba. blanca, 60, peque destruireu un tresor que potscr
mai mes tindreu. Tenyir-vos. Avui en dia us podem
aconsellar alzó, pesqué la citada, amb rAlgue d'HorUne ha trobat un producte eficaç. L'Aigua
ts una tintura progressiva I cientifica, que retorna 1s
cabells al Out color normal, que no taca, ni perjudka la
pell, ni pot portar-vos cap mal, ni deixa cap senyal
extern que fsei cona:ser que us tenyiu. La atva aplicadó
no ¿emana cap cura especial; un mateix pot fer-ho

Arenes de Barcelona

17 de maig, a les deu de la nit
Sensacional preeentaclit del
LLEO EASC

PAUL/ UZCITDUN

Cavalcant desenfrenada.
Oh, el telèfon!, Virgini en

s Triomf i Marina
i Cinema Nou
ti, dijous. Sonant el culte,
lucid; Missatger =del,
q ue venç, El presonar de
primera jornada: La
del misten, segona jor-

lonumental - Pedró
Walkvria
entren,-,: La portera
fabrica. I jornada: Hotentot,
n ,, arlas Mar Len, E! parra.
al palau, per s!dnet charil,n;
snuació compromesa; Quin

escOndoll
t! e. un: La portera de la
. II lornada: Mar,a
per Margarita ".larck

4•444,C44>044+04444".

COL
I S EUNI
TELEFON 3635
A.

An ii.

dijons. estrena 41,,
PER QUE TAN.

jagEggiv , 1,,•r•
i Llueca
Ptift'RIMA AJ1111 ARRIBA.

le er ('
t erilica pe!, xitt:ilets de a
UN MILI° PER
!IA LCIASTAR, conied:a. per
k tbort Rawlinson.

ex- campió de

França, pesos

posats

Emocionant combat de reven-

Antoni Ruiz

Lampir; d'Espanya. pds ploma.

tuninutatuunimmonimanu

i

Altres intei essants eittnbuts

(tintura progreselve per ale cabells
bizma): 6.. DEPILATORI (actIu I inofenslu): 6. - POLVOS (molt
adherente): P50. CREMA (evite les arrugues): 2'60. • AIGUA
DENTIFRICA (en comprimits etervescents) : 5. • BATHEtt.
MONTRY (sale minarais per e banys de peus): 350. • SANIMEL
(coma:41113s al bay-rhum, per a regenerar el cabell):

:CONCERTS :

Dtpbsit gestees% • Eseam •

Catabilmente DALMAU OLIVERE11. R.

rmreerame

•-y

Diumenge, 18 de maig:

Els objectes amb què seran obsequiats els
consumidors dels papera de fumar NIKOLA i
CLASICO seran exposats, des del present mes,
a diversos establiments de Barcelona.

MAURICE RAVEL
al qual esta dedicat, els
eminente concertiste
MARCEL.LE GERAR, cantatriu
ROBERT CASADESES, piano
MAR1CS CASADESUS. violi
MAURICE MARECHAL, viodon-

•

Modern

tor.

dijous, grans estrenes.
Oth•

grandiosa i inahle s uper-serie. dividida
villt ' li bres, projectant-se el
er , pels millors artistes de
!llalla francesa; Rowrna la

emocio-

ntimental 'cinta

de

ar kulment magistraement
et ada per la reina de la

Pickford; L'aurita còmica de gran bro.
el aseo, 13 . 1 darano líen
mary

arul cle
R. OALAII
(suesessor)
PASSEIG PE OnACIA. 129

mes-

tre
LLEIS M1LLET
figura nt en el programa
tres obres del propi Ravel
Exclusivament per als socis.
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CAbALIENTS
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AUTOFRIGORA

LA

PONS

u F. VIVES

,t

per a casaments 1 batelqs. (litiga Caca B ARGUÉS, carrer

i

Han de Eure l'alta comadia sentimental

1E3 ESPOSES DELS MIMES HL
sublim producid americana

(Exclusiva de Empresas Reunidos, S. A.)

LADILLAS (CABRES
Exterminad» en , un minut amb
e

L'insecticida PÁRADELL
fARNÄCIA PARAtecu..ComteAs5alt.28.5kontona

UNA PESSETA-Put cines:40 pumas.

a 0'50 pessetes 'bes deu primeres paraules i a 010 pu,
caaa una d'excés

urEtilES BE TREBALL.
ES bricaria de coberts I altros °Ojeda% t

emarvarimusinonn33215:3133111MIUMmuNnuemarmmeuliumilineinefflusuRRIfflum

IldifITZEMS ALE

f

,.,PELAYO, 20

110Cessiton boas (admita per a le te.
d'argent a la Joleria d'A. Valeull. Petal'Or-

número SC.

VENDES

ira

cabal», pernea, s'un dloS
ARQUES gratis
(testo:tetes per sal'
de

itou/da , -IeS. Mallorca, 125, interior..

105 dame,. Carrer de
PIANO Y_laene,
Universitat, 96,_ entresoL
LLEYDA, liad
ar,".",„s;,,`,73'n"a flaca,
E c teeen ~eral, per a molla, vago=

e4., 6tera, 'fue: bAtscit/ea: un nitre;
nna maquina d'egcrlure aletear: una yd.•
t ro Ilennel, 1 . %latee: una eyclosIll nora
I 25 .1111Iv‘ 1 ot ntoble de la -Historie
alunGo en la Edad Moderna". Red:
piara Medmarell, ndmero tl.
refral0

PREUS MAI VISTOS

a

DISPESES

baterit de cuina, alumini polit, ca1 tat superor - Detallem a continuació alguns preus:

••.
Tres olles de 14, 18 i 20 cm. . • . ... • • . ... • • .
,.. • ..... •
Tres casseroles de 16, 13 i 20 cm. ... .. • .. •
••
Sis pots polits de 8, 9, 10, 11, 12 i 14 cm. ... . • .
Bateries completes, compostes de 42 peces útils, des de...
Sabre de fusta i majblica, a • • . ... • • . .. • • • .
... • • .
Una mitja llana fusta per trimmt
.. •
Saboneres de ferro galvanitzat
Coberts d'alpaca "Porket", la dotzena
.. • • • .
Coberts d'aluntini, la dotzena
• • ...
Cullenetes de cafè, alpaca "Porket", la dotzena
Culleretes de cafè, la dotzena
• • .1

.. • ...

i

Immesissor1iltob 1eri3ät

•.

rara de tala contlança, a una hora
de Ba r celona. s'admeran una
rifles nenes per callnetar. Escrlure a LA
PUBLICITAT, número 449.

EN

Pessetes 17'45
"

ft

5,

"
11

12'55

1'95

TramItaeld
HIPOTEQUES. da.
Pura% de Coa.

traelaehs, 5.
leassalge de la Pus. S.
ectresal. Telegoo 11111 A

0'45
21'—
6'25

6'50

11

2'—
0'40

11

DIVERSES

O'90
95'-

11

11

• • el
• • el

CASA RERE
COPIES
alte

• „
TORRENT, DENTISTAtetara'
"'"'
14. de a a 7. Prima económico

ES

per

2

23'—

lt

27'50

tiep passa un Don negock de Dona.
porto anth eamions. bona clientela,
no poder atendre'l. Reh I n'alome%

•

Ittimero 125, ten*.
CC Iresttelea merstaem prop de I'Are
MM (le Traer, std) atila, 011a I torea
electrice, lacee amas despeas 1.4eu II- '
Malta de pise cialletrtittal liola Wired; 041.•
huela de rada un: ug rase d'OIL NO 7011,
ha cap mes a Parcelas'. Ud: paga m'e

Pesaetes 25'50

B- •
BO

GELADORES MARCA "OSO.''
Núm. 1
Ptas. 18'—

".
n"quina.
delcirewsri.
YMUIcal t7so.
Tetaron 1525 A.

MIC11001
1N.

VIES URINARIES.
Peje 7
la nupotencla. Anallal da $ane. «tea 5.
pus Rotula UutrersItat. t. FoliellateS.

0'75

elli tS1113 11111 3811: el pltig COW eléni l

SECCIO ARTICLES BIGENE
.Banya zenc polit, per a, nens
znarbre, a ...
DUTXES, BIDETS,

delin,

TERRENY ill'
pasued els cepa.
Pa g ant-lo a 5 I 10 centlint el pam. Es
plop de l'estaeld de Sant Quinte (tren
de Le, Plane.. !, voltio de pose. Ea per
omorlencis. BO: Palla, /6, phi/cipo&
Do ti a 9.

GRAN STOK de

Tirabuixons espiral ...

t

)

BARCELONA: GIRONA. 112
MADRID: PRIM, 2

de Saat Pu, 38

TOTES hE5 DONES

1 8111S lancis Ussthc

PETITAIDEAL
INDUSTRIA

gognstrearatseltMeMMIIMIDISISIO1171P

.›., CAPSES DE LUXE
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re9+044•4•14444-ife-a+0•••••

?.

N
81

• Tamiza - rearugute DE xocoun

ZATEIGUI
DINAR!' DE CASA

••••••••••0•••••••••••••••
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lairi"-IIN Da CONSUal OS 90 119A

ti
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111
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ESCHER WYSS Y c A: ZURICH
PER A FABRIQUES DE
CAMBRES FRIGORIFIQUES
ISAXIMUM DE PRODUCCIO
• MOTEL. - RMITALIRMITII - SAMS .
• C.21/115113SERIES - TOCINERIES - 5.14
sausoeumea

MI

3

Can CULLERETES,

MAQUINARIA FRIGORIFICA

a
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RESTAURANTS

SIC GRARDI-ROBI
de paper contra les ames. Pessetes 150, grandària 16o per
70 cm.; pes, So grams. Es reme per correu certificat, enviant 50 céntirns extra per a
iranqueig a Muller Germana,
Ferran, 37 "Villa de Parà.",
Barcelona

ia g.tatLi-S DE GOMA
Orsrita de lotes eimses en memas u fustes. Itaptelesa en eta encarreta. Corta Catalanes. 643 ( p ire Bruna 1 Liarla,. Tel. 715 S. P.

3IAURICE RAVEL

a Arree del gloriós
OREE° ( 'ATILA
dirigit per l'eminent

Salen KURSAAL i CATALUNYA.

elefon 1371 A.

Nos carrera,

refredahl miles catarros dels brongul3.
per crónica I rebels q ue stEldn, ea go areiten radicalment amb
GUAYACOI.AN GALAN. Venda, al preu de 250
pcaaetes, ala Centres d'Especifica 1 a
tanate
FARMACIA 11000

El nombre de tapes que constitueix cada lot,
així com l'época i els domicilia on tindrà lloc el
canvi, s'anunciarà oportunament.

Dimarls, 20 de maig,
extraordinaria sessió de
música coral, catalana i
estrangera, en honor, i
atril] la presència de

Rema ditendres, ESTRENA als aristocrätics

C inema Princesa
L ayetana, número 14

se

los-firolloallis-isi113

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

Diverses primeres audicions i estrena de dues
les més recents ,creacions del gran composi-

Protagonista: CLARA WINDSOR

e xtraordinari. La

A

PASSEIC DE L'INDWIIIIA. te DARCELORA

l'ESTIVAL RAVEL
en el (wat cooperaran,
ultra Piliustre compositor trancis

Klau d'Art

Instal.lacions de 25 paisos. Més de 2,000 exemplars de totes /es races
d'ocells. Aportacions de
la Reja' Casa i del ministeri de Foment. Presentació de Paons del
Parc Zoològic, Coloms,
Conills, etcétera. Interessants aspectes de la
cria del cuc de seda.
Aparells i maquinària
agrícola, etc., etc.
• Avui, dijous, tarda,
GRAN FESTIVAL
INFANTIL
Concert per la Banda
del
Regiment de Badajoz
Focs japonesos. Aviada
. de globus. Exhibició de
1 flos. Restaurant a càrrec del Majestic Hotel
An &ten a
Entrada, 1 pesseta

•

m lllll mandumnIMMIIMMIIMUns

tym

Issociacio. &tia Uniera

Exposiciú
d'Avicilliura
(PAU DE 1113NTJUICI)

MITOCICLES •

AIGUA d'HORLINE

ENTRADA GENERAL:
2 PESSETES

:

E

PRODUCTES HORUNE:

Denain

azimL

13•111U•11111•3311181131ZMIS

ademes, la dcsapartixer la caspa t pkra la calguda dcl
caben, fent-lo suan i ondulat.

ir] entre
•

winimonmeasammunsninnommommalmobannolammem~IIMMI

L'ANUA di REINE

MARCEL NILLES

tnLlS Divendres, a la nit.

ug hi haura funció cinemaV á rin. per ?unir !loe un
rGlIrerr dA gran gala aurb
..11ä! stimera deis reis.
La d eeatxa a compladurra.

41 m iden!,

29e. venta era farmacias y drtgrierias.
AGENTES Ut ESPAÑA: J. URIACH Y Ce
BRUCH, 49 - BARCELONA

•MilIMOIMIXIZe.21MOMIMMIffile

UNEVEREAL
ELS DETECTIUS,

T

•Descarfkid &las imilaciariesy
exgidel nombre delProl feterroPlaum

04.044440.0.044.0444.4.ehe,.»...,

DA DELS RRIS I DEL
AR INCEP D'ASTUR1ES, NO.

•

CIA

LÍQUIDO,POLVOS
Y
COMPRINDOS
ddProf EMES-II/PM«
Japoles,4ealatoU1areo
ezdeel
mejor preventivo y curativo
de las enfermedades dele:Mogo.
hilado e inlestinesy bilis

favor« del campionsst d'Europa

ceno.

Diana - Argentina
Exce/sior
n. dijous. segon de La sed& misten!. El presoner de

‚Jarabe
Pelito?»

contra

Magutfics jardins. oberts lo-

ttjül/S. tarda. I nit. mee ne' prorrrarnrs. pollieeles
rearl« ,! Virgini en l'exprés i Oh,
d Ideen! 5,gons I da-rera jornao1A1 prisionero do Landa; 6egou:ernarla de La casa deis misten, ittdreaa de ti Pelln,t a jonia la erandie !! a pc1-1,cula La
portera de la fibrica.
Acial: La batalla

Heu de

Avui, dijous. El •rel del carta), de broma. Darrer dia de
• Com corresponen ala filie (exclusiva), per LUelattne I.5 . N
a• grand. Exil. Redempció iesrlustve),• de Norma Taimados, i II
III SS. MM. ele Reis d'Espanya a Ba rcelona. Preus Torrente.
a
Lema, divendres, Mocita selecta, Tres estrenes, El ala del •
•
• amor (exclusiva) per Mlle. Marta Ferrrara; Les « P osea e
• deis hornee rics (exclusiva. per Citare INIndsor i HOYAR •
a
N
de broma.
IN Petera, i Amors fantatitles,
NOTA: Delira, de sis a vuit, eiri despatxaran butaques nu•
a 111er:idee per a la sessid especial r le les sin de diumenge.
rasi
Aviar, La pecadora, per Paulino Brunius.
rireworuallerilselle•MIVIWIFIPIRIlennufewonmuurup••

:Starilev.—Diumenge, nit, estre"na del t- 'u';, llibre de La casa

LES ANAGLIPHES
LES OMBRES EN RELLEIJ

- •nn •••••••

Kursaal i Saló Catalunya •ti

a
a
a
a °mustia ufid
o

amaren, 2.4.
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ABANS ÄRA
sense el cale amb Ilet condensada amb el cafe amb llet condensada
"EL PAGES
"EL PAGES"

Això es, una enal Estic desesperada!
p

Tant que em costa i tot ho embruto; em cremo els
llavis i encara faig tard sempre!

Qtiina delicia! No embruto res! Mai faig
tard. Estalvio diners. I estic assegurada contra els
microbis.

S1 voleu estalviar temps i diners 1 assegurar la valor
nutritiva, preneu sempre el café amb llet condensada

.

De

r
L

venda als millorä establiments de queviures

