•
matees U eaannteteuse
sede de Mute, 11111.—Telfflis 11491•11

PUBLICI

ama, agá.

rr.

PREUS DE SUBSCRIPCIÓ:
EDICIO DIARIA

l

penfnsu a

.

Menea

g.-

roe P.P.

/Meta nansa. . s'ab
Otea rema . ,ea

•

=mi
•

N

1111111111B1111111111111111111111111111111111111111111~
101111111111113
n

ANY XLVI—NUM. 15,710—PREU: 10 CENTIMS

EL TEXT DESTINAT A
AQUESTA

PAGINA

HA PASSAT

PER

LA CENSURA

BARCELONA, DTVENDRES, ab E MAIG DE iat4

r•••

HERRIOT O BRIAND?
Anunciada oficialment per al dia primer de juny la dimis0 del govern Poincari, es fa mis interessant i Inés apremiant
pregunta que eventualment era formulada des d'alguna meso,
50; "Qui sera el cap del Govern eaquerrista francés?"
Altres vegades en casos de crisi ministerial o de perspectivas de erial, sonaven molts noms. En el caz actual només en
nen dos: Herriot i Briand. No és impossible que abans de
quedar resolta la crisi en sonin d'altres. Però la cosa mis protibie es que la tria de Millerand es redueixi a una tris entre
¡sueste dos noma.
EI president de la República trobarit que existeixen motius
japortant per encarregar a Briand la formad() del nou Gaeet, i que també n'hi ha per encarregar-la a Herriot. I hauria
sospesar els motius diversos. Això si algun fet exterior a
oil no li dóna per endavant una indicació clara.
Quins motius hi ha a favor de Briand? Hi ha els següents:
seva aleada política, molt superior a la d'Herriot; les seves
ndicions d'orador parlamentari; la seva habilitat maniobren;
seu tacte diplomàtic; el seu prestigi exterior, i, finalment, la
asi seguretat que en portaria a la mejoría esquerrista del
parlament nombrosos i valuosos elements del centre.
Quin motu hi ha a favor d'Herriot? Podem citar aguaita:
is el president del partit radical-socialista, mentre que Briand
5) té partit propi organitzat; tindria més la confiança deis
gaps vencedora, que aún els socialistes 1 els radicab-socialiates,
!representa mes genuinament les tendències del "cartell de les
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Londres, maig.
La meya darrera correspenMILLERAND CRIDARA PRIMER A HERRIOT. 1
AQUEST REBUTJA,
dende, escrita abans de la reunió de les Cambres. parlava de
A BRIAND
la probabilitat que el Govern
laborista es veiés exposat a un
atao deis lliberals si no es dieEL PROXIM CONGRES SOCIALISTA :: LES ESQUERRES ES PROPOSEN DESposava a cedir a lea seves enBANCAR MILLERAND NO ACCEPTANT LES SEVES CONDICIONS
tiendes. Lee exigéneies ,dels
'liberal, eren aleshores encara
Segona.—La negativa a sota represa imprecisas. Obertes les Cambres
taria 1 una figura popularlesi(Del sastre redactor eervespearel)
varen oristalitzar en la prema. Que demostra el sets fra- immediata de retadora amb el Goma
Paris, malg.
tensi6 d'un projeote de llei
case Simplement que l'Acció dels soviets.
proEl triomf de l'esquerra Francesa no pasea del que ha
Tercera.—El manteniment de l'am- aplioant la representada
es simplement impressionant. canat sempre, da a dir, que de baixada francesa al Venial Ea ciar porcional. Es obvi que pel sisTothom el deeitjava 1 ningú el mds un nucli intellectual gue que aquestes dues última qüestions tema actual els lliberals corren
vela segur. El diari mes afeo- segrega una doctrina bona per manquen de la importancia que tk la el perill de tenir en les properes
tes al Bloc d'Esquerres, "Le a l'exportació (a Itälia, a Es- primera, i sena dubte Millerand Ii con- elecelons molts rnenys diputats
Quotidien", de Parle, calculava panya, als Balcans) que no pas cedirà especialment la importància que dele que ericen a les seves forel dia abans, fent el cor fort, un sistema viriles pele franoe- té i la &tensare ami> teta l'alergia. ces reals. Aquesta proposició de
ilei fou rebutjada amb els vots
que com a màximum, es gua- sos. L'acci6 francesa és un enPer tant, resta solament per trobar
nyarien cent mandats. Les ee- filall de "casos" exclueivament una fórmula que reguli qualsevol mo- dele laboristes 1 ele conservadora
reunas. Si darrera la
peranees s'han doblat.
subjectius. La seva posició da- dificació que pogu4s implantar-se ea
hi hagueren compens aEs coneixen, en el moment vant dels problemas politice— el rksim de la Ruhr. Tot sembta indi- cortina
cions per als 'liberals que feren
d'escriure aquestes Mines, 574 militar, religiós. social—es in- car que respecte d'abrió no se susci- mes importable aquest rebuig,
"guerras".
resultats sobre 583 llocs. Fal- admissible, I alió de la monar- taran divergencies de d'hui lampe- Is corra que es desconeix. Perb
Són molts els que creuen que Herriot, que esta molt bé, com
ten els resultats de les cola- quia le grotesc. D'aqui vint rables.—Havas.
l'actitud dele laboristas, i adhue
slcalde de Lyon, es curt de talla per a president del Consell nies. Veu's aqui com es des- anys no hi haurà monarquia
els mote despeotiue de HenderL'ACTITUD
DEL
PARTIT
g ministres. Es certament un home de cultura; però no ha composen aquests números:
més que a Alemanya, a Espason per defensar-la, significaBloc Nacional. — Conserva- nya i a lee regions pahldiques
govat les seves condicions de governant. Adhuc alguns correliven clarament que el Labour
SOCIALISTA
dora,
ti
diputats;
grup
Araseus
¡carie
tenen por que fracassés en el cabdillatge del Gode ¡'Arrice equatorial.
Party acceptava la batalla. Els
go, 137; republicans d'esquerImpressionant tambe la tom- L'opinI6 de M. Lled Blum i Iliberale semblaven començar
al, com fracassà Painleve en tennos de la guerra.
ra, 92.
l'ateo. Pera una cosa féu de
barella del ganeral de CastelEs significatiu, en aquest sentit, la noticia que els amics
Orar, BrIan4.-44 diputats. nau i la del príncep Murat- M. Paul Boucom Declara- seguida practleament impossi(Herriot voldrien portar-lo a la presidencia de la Cambra de
Bloc d'esquerres. — Radi- derrotat per Malvy — i la de
ble l'èxit pels lliberals, almenys
eputat, Si Herriot fos el president de la Centra, de segur que cale
Glorie de M. Renaudel
socialistas, 127 diputats;
la del
de moment. Actuaste cosa Is el
Itriand tornara a ésser president del Consell de ministres. La socialistas unificats, 101; so- Maurici de Rotsohild i bornes
Paris,
:s.
—
Els
socialistes
decidirse
nou pressupost presentad pele
senyor Aragó. Aquests
embinaci6 seria exce•lent.
collaborar
en
el
fume
gabinet?
Heu's
cialistes independente, 30.
laboristas.
foren els qui donaren el seu
*sitie
del
dia
que
comenten
la
ad
Comunistes.-29 diputats.
El primer pressupost labocolor tiple a la decrece Cam- toca els periedies.
Falten quatre ¡loes subjecte.s bra.
nieta es extraordinàriament häEl
parta
socialista
ha
de
decidir
la
a halbtags.
bil. Es extraordinäriament häEl resultat de les aleccione,
Aquesta da, pera, una des- que As ciar des del punt de vis- qüestió durant el Congrés nacional que bit, en primer 1 principal lloc,
el
dia
prise
celebrarà
probablement
••••••••--porqué no es 011 pressupost
composició teórica. En realitat, ta de la política interior, es
laborista. No hl ha ni la mes
el Bloc d'esquernes podr& torna d'una claror radiant mer de juny.
EXAMEN DE NOMENCLAUn redactor de l'Agència Navas sha mnima anudó a l'impost sobre
LA SUSPENSIO DE "LA VEU"
comptar amb els republicana
quan es projecta sobre iba poentrevistat atnb els principals capa so- el capital, que fou el cavall de
TURA. — EL PROFESSOR
E: diari madrileny A B C explica,
d'esquerra 1 segurament amb litice exterior. Aprofitaran
sei tea número arribat ahir a Barels homes del grup Briand.
PREGUNTA I EL DEIXEMea els caps de colla feixistes cialistes, podent cornprovar que en el batalla dels laboristas a les
roa, la manera ruin s'acorda ia susló farä que l'oposicitS no po- que fan els gegants per les vo- si del partit existeixen tres tendkn- eleccions. Per altra banda, se
BLE RESPON
suprimeixen o es disminueixen
aló del nosfre benvolína coNega
drà pas comptar amb gaires res de la Mediterränns? Si el cies.
—Si tinguessis ur.a vaquería, quin
M. Lk6 Blum vol romandre fidel els impostos que graven els
Veu de Catalunya. Ho fa VI els
mes vots que amb dos cents sentit comí' existís, aquests
nom
li
posaries?
irnts termes:
mandats. Dl Bloc d'esquerres quatre senyors en coa de cami- a la doctrina tradicionalista, rebutjant productes de consum neceasen!,
—"Vaquería Suiza".
com el Sucre, el te, el cacao,
teta collaboraci6.
Eircelona 13, 12 noche. Durante
—Mole be. Les vaqueta balda:nene vorejarä el! 350. La majoria sa deixarien el món en pau.
M. PassT Roncan es partidari de la eteetera. La supressi6 de les
uno de los miembros de la
absoluta
és,
dones,
de
l'esquerEn
temps
la
Santa
AlianJamo sigui del Clot i la llet de Monttarifes de proteccia de certes
in del Palacio real, el marqués de tne16, han d'ésser "suisses". Si mal ra. El futur centre de la Cam- ea les monarquies absolutes coHaboració.
Entre aquestes dues concepcions opo- indústries conegudes eimb el
1ra. habló con el general Primo
bra,
que
tothom
imaginava
que
i
el
boicot
diplomätie
feien
aconsellat per algú obrita una "vanades trobem l'opinió de M. Renaudel, Born de drets de Mao Kenne,
bera, quien le manifestó la satisquena catalana" o una "vaquería in- passara, mica mée, mica real a les nacions on es des- punt de vista que probablement arcos- tan ecalleltada pele lliberals,
E
. is de los reyes, que habían encon menys,
per
Briand,
es
desOl
pertava
de
mica
en
mica
dostánica", t'expoearies a esguerrar el
acaba de fer impossible tot ateo
el Palacio verdaderamente magcentrarà encara més a l'es- sentiment popular de llibertat. segará la majoria del partit. Ha dit per part d'equests al pressuM. Renaudel: "No soc un intransia. El marqués de Masnou se dolió negoci. Una altra pregunta. Amb quin
guerra.
l
centre
seran
gaireun
Avui
n'hi
hauria
prou
que
post. El pressupost. dones, ba
que un periódico hubiese dicho que nom batejaries una botiga de robes?
be els socialistes.
país governat per un metode gent adversari de la collaboració, pera assegurat el Govern laborista
—En diria "El..,"
reyes no habían podido dormir en
Recullo el rumor que circu- dernocratic alcés el dit perquè tampoc soc partidarl d'una collabora- per una temporada, a menys
—Malament.
Una
botiga
de
robes
io, y habían pernoctado en el
la avui per Parts. El lloc de toles les bastides de cartró i ció immediata que en aquests moments que hl hagt algun esdeventment
sempre es "La...", mai és "El...":
originaria greus dificultats en el si
1 Ritz.
"La
Quhnica",
"La
Renovació",
"La president de la Cambra sera de fullaraoa caiguessin per a del partit. Aquesta qüesti6 podria Imprevist.
'Considerando que la noticia, isldonat a un socialista. El lloc sempre mds. Ern sembla eviModa
selecta",
"La
Psicología"-,
El seu autor, air. Snowden,
para en absoluto, había sido publicada
de president del Consell de mident que el sentiment dele ho- comprometen la unitat moral del
ds un deis mem interessants laAqui tens un floret de noms que,
osamente, el general Primo de
ticnistres pas.sarts a les mana rnos lliberals d'avui seria veuborietes espeeialieta en enesa. muy indignado, preguntó de per força, han de portar bona astru- d'un radical socialista. Potser
Cal —afegí M. Renaudel—que abans nona econamlques I autor de
re resucitar, no la Santa Aliangovernaran els
observar
com
periódico se trataba, y al saber gància a un negoci de robes i conpoguem
per
preparar
una
entrada
triomça de Meternich i de Neselrode,
diverses obres sobre matarles
feccions femenines. Ara suposem que
t s-a La Ves d4 Guindas:yo, ordenó
radicals. Si l'eventual Gabinet radical
fal d'Herriot al Qual d'Orsay sin6 l'Alienea de la llibertat.
fiscals 1 econbent q ues, en redaaplica amb fermesa el seu programa, ctó
isi:an general que dispusiera fuese. plantes mi negoci de pells, una pellees
donarà
a
Barthou
Pencaramb el soetallsme. Durant
teria.
Josop Pla sense deixaree arrossegar pel centre,
dida su publicación durante ocho
reo de ter un Gabinet d'Afers
la guerra, com molts deis la—Triaria un nom nòrdic, ben nery St le impusiera una multa de
qüestió de la nostra collaboració boristas, entre els quals hi hala
per
tirar
fine
al
Juny.
El
eärdic austral, ben austral, tenint cura
Paris, 15.—S'ha ajornat la solució
)xselas. El general Primo de Ri- queoja
rée de president de la ReptIbli- de l'actual crisi política fins el dia podria plantejar-se dintre d'alguns via efeedonald matear, fou pano se n'hagués emparat un
en voz alta y con frase enérgica,
meses".
ea
es
donarà
cifista. Cal advertir que en
a
la
fracció
dreta
altre botiguer del mateix anfiele.
primer de juny, dia en qué n'idee
mi este procedimiento y el püblie
En tot cas, es segur que tots actuest Parlement hi han endel Bloc d'esquerres i el nom lloc el Congres del partit socialista,
—Ben vist. Posa un exemple.
Lleó
al.
àdhuc
ex le rodeaba le aplaudió y eltrat on gran nombre els que
que circula de boca en boca en el qual es decidirà respecte de la els socialistes,
—"La Sibé..." No. ja n'hi ha una.
ite!
Blum, estan disposats a soste- durant la guerra t'oren part"El Canadä"... però potser també n'hi es el de Painlevé. Aquest és el participada dels socialistes en el Go- nis un Gabinet radical.
fistee. D'entre els membres del
ha una. "La Patagònia"? Tampoc. Ja rumor que us dono i que ja vern. L'es!, Blum es matra enemic
Tambd estan disposats etts
n'hi ha trotze que
Iban presa. Hem peono que només són veurem si el telègraf el confirde la dita participació, mentre que socialistes a acceptar que la Parlament,
foren empresonate per no voler
ma
en
en
seu
temps.
que
en
el
Paul Boncour is partidari
L'Epistolart i les vacants "La Terra de Foc" i "Le
cartera d'Afers estrangers si- prendre les armes, i alguns per
I la pregunta del dia es nou Govern seas doni cabuda.
Groenlandia".
gui atribuida a M. Briand, en molt temps. 1 eón molts ala
aquesta: Quan començarà la
obres completes de
— Es molt possible... Però no et
a
l'esmentada
data
no
podria
Fins
el qual aprecien el seu esperit candidat en les darreres alecrevisió del procés Caillaux?
recomanaria "La Terra de Foc"; a
adoptar-se cap decisió. quedant menLa direcció del país es clara. trestant la situació molt obscura. conciliador i el seu talent com cione. diatesis tal s'errada demä.
JO 3 n Maragall
mes a mis distar un nom paradoxal,
Irle es troben en el mateix ras.
I no cal oblidar que el Bloo Herriot ha sortit de viatge per al- a negociador.
se un cert regust de thol d'opereta
Peró per donar a un Gabinet A Wesmineter. a les darreres
d'esquerres té encara, mes a guns dies, amb el pretext de passarantiga
que
potser
et
faria
nosa.
VoRecollides per nosaltres, els seus
l'esquerra, el milió de vota que los en un sanatori per cuidar la seva redime el seu ajut constant, eleecions parciale, tant el cantem per "La Groenlàndia". I anem
el candidat
moles de les lletres que Joan
han recollit els comunistes. shlut. Se sospita que, en realitat, ha els sooialistes exigiran diver- didat laborista com
a
un
altre
tema.
Dignes-me
un
boa
"igail hacia escrit, hem trobat en
estat presos per
Donada l'empenta que porta tractat amb aquest viatge d'isolar- sea condicione previes, aspe- Iliberal, havienressar
nom
per
a
un
establiment
d'ultramaa l'exereit,
rnolts conceptes, moltes opinions,
a in g
aquest parta, potser tothom se i reflexionar tranquillament res- cialment compromte de con- negar-se
i no solament raes amagaven
sin per a nosaltres d'una estima- rins.
cedir
una
amnistia
a
favor
dele
es
pensava
que
feria
més
fopecte de la situació. La setmana en—D'u It ra ma rins... d'ultramarins..,
s. veneració immensa. Aquescondemnats pels tribunals mi- aquesta qualitat. sind que la
rat, però de tota manera el trant tornan a París.
teneració, pero, no ens priva pas "La Confiança", "La Sinceritat",
manifestaven amb orgull.
guany
es
respectable.
Poincaré ha proposat a Herriot litare i de teta els obrers con0 i5 -les al poble de Catalunya, per- "L'Honradesa"...
de
Mr . Snowden, dones, fou paconseqüència
demnats
a
•
•
•
per succeir-lo a la pres'idéncia del
—Va bi. Horn no en sabrå mai el
°dieta. Malauradament per ell,
> conegui tumbé les més intimes
conflictes
socials.
Exigiran
a
Consell a Millerand. Aquest comotiu, però resulta evident que els
ons de Joan Maragall no tetes
Es fàcilment visible que qui
mes a mds els socialistas el no hl havia el problema d'anar
ques per en en articles, perä si noms de les virtuts lliguen amb la
ha donat el triomf al Bloc d'es- menean per cridar Herriot, pjante- veconeixement del Govern dele a la guerra per causa de la saya
jant-li
determinades
condiciona.
En
i testades als scus amics amb aque- venda de conserves, especies, melons,
querres, ha estat el migdia de
Soviets. Pera els sederas es condició ffsica, car es un inre serva, amb aquella estimació, que galeses i llet condensada. Tampoc és Franea. Aquest és una mica el cas que Herriot les rebutgi, Mille- sauna també obligats a con- vàlid. Pera fau el que pons larand
cridan
a
Briand
un
disbarat
barrejar
en
la
mostra
el
reste entendre tant les avalora.
triomf de Marsella 1 de la Cantraure Un compromis ami) M. boristes taren: anee al ParlaL'esperit de les esquerres per
Creiem que és per banda nostra un nom de l'església parroquia!. "Colmanebiere. El Nord, l'Est, les re- enderrocar Millerand sembla basar- Millerand, i manea saber si men i manifestar pnblieament
do
de
la
Furfssima"
¿S
potser
una
Cd ' agraiment a Catalunya, que en
gions devastades, Parte — la se en una tictica de tots els capa aquest compromis s'oposarä a
(un borne feble, baldat, fistramica irreverent i tal cegada el mot
O ocasions ha palesat la seva vement una rubia) davant de eine
Part de Freno que ha vist la de les esquerres rebutjant les contes
pretensions
dele
socialiscante hornee presos del furor
• per als homes que ha comí- "Colmado" es lleig i refusable, per?) guerra, diuen els homes del dicions que imposés Millerand, i tes.
de la guerra, els motiue sial seu
en carnadors de La seva perso- és compres dins els canons... No volBloc Nacionalista — s'ha man- fent-li d'aquesta manera impossible
el
sufragi
Respectuds
amb
• d'oferir-li avui aquest recull dria acabar l'interrogatori sense dctingut fidelment al costat del constituir un ministeri.—Havas.
universal, M. Millerand crida- pacifisme.
›a saneents perqué hi posi esti- manar - te cose batejaries una botiga de
Mr. Snowden, dones, es alta
senyor Poincare. Es una obrti
els radicaba per tal que forque se'n diu un parlamentani
i en tregui coneixements, abrí café torra t.
servació exacta. Es una mica
min
Govern,
disposat
a
accepLES TRES CONDICIONS
—Em decantaria a cercar un nom
experimentat. Posen un heme
f:ns ara ha fet amb les obres
la revenja de I • home exat. En
tar la seca politice en cc) que d'aquest
en la toponimia centre o sudameriternps a dofensar
aquests Ultime temps tota ¿'alM. MILLERAND
DE.
lea
no
consideri
essencial,
com
l'er6 aquesta tasca, que fern amb cana.
pressupost, el problema del qual
gua ha estat dirigida cap al
París,
st.—E1
diari
"Excelsior"
pude
les
relaciona
amb
qüestions
—Justa,.
1. 055er, voldriem que fos ben commolí del Nord. Principalment blica les declaracions de diverses per- el Vaticà i amb el Govern dele no le posar notas impostos, Bina
—Diria: "Cafés Titicaca" o bi
Tenim molt en nostres mans,
descontenta són els burócrates sonalitats politiques de gran relleu res- Soviets. M. Mitlerand opina que veure quina salan de treure dels
O
del migdia. Han respost com pecte el resultat de les eleccions i de la qüestió essencial es el pro- valle, on cada grup del Parlaaloa ens manca encara a reco- "Maracaibo, torrefacció de café". O
ment 1 de la nació es afavorit
Es in dubtable que una bona part encara: "Sucres i cafés Guantánamo".
un sol home.
la ¡Mudó que aquestes han creat al blema de la Ruhr. Acceptaria el
una concessió o altra, i
—Molt be, molt be. Has fet un
lletres que el nostre pare esPrincipalment derrotades han president de la República. Segons les President cartee modificaciona amb
comprendreu feellment per qué
! oren per a amics i relacions examen de primera. Vaig a donar-te sortit les extremes dretes. DI
dites declaracions totes les esmentades
per endoleir l'ocupada? Ae- el Govern laborista le avui un
que nosaltres ens dol de deseo- un "Excellent" cose una casa.
clemencisme ha perdut ele dos personalitats ea mostren conformes a captarla tamice§ que paisessin
cent mes de solidesa
Carles Soldevila
que, per tant, no podem bohornee de contienen del senyor reconeixer que Millerand no conside- novament a Alemanya diversos cant per
que fa quinze dies.
tos adreçant-nos-hi particularClemeneeau. Mandel fou el seu ra de cap manera que el resultas de
organismes administratius?
Però si Is cert que aquest
enea ens plauria.
bree durant la guerra pir a la /es passades elecdons impliqui la seva Amb tot, pera, no creu ?d. Mi.
preseupoet esta molt lluny d'Os_
abió des d'aquest lloc ens per- una còpia i tornar - ho en breu terpolttioa interior; Tardieu és inevitable ditnissi6.
Ilerand que els radicals esti- ser un pressupost socialista, cal
. deManar públicament a tothom tbini. I diem també articles, poesies
l'autor del Tractat de VersaPer altra part, sembla que Mineguin disposate a abandonar
%ni Iletres,' o conegui articles,
o abres escrita, perquè Es intencid Iles. Tole dos han caigut 80- rand es proposa plantejar, a guisa de una mantas Feficäcia de la dir que tal vegada le fet amb
la intenold de preparar un futur
O altres
escrits que cregui ink- nostra el fer una edici6 de tot ellò. rollosament.
condicione, tres qüestions prkeies al qual reconegueren els comites pressupost socialista. Car si el
ineme ents, que tingui a bi tra- que avui és encara inidit, aixi cono del
Ningú hauria imaginat el futur cap del Govern, o sigues:
de
parits.—Havas.
pressupost s'aprova tal com esU-110 al carrer Alfons XII, 79, que es troba exhaurie
• traces de LlerS Daudet. Daudet
Primers.—E1 manteniment de rocata preeentat, ne es ceilcula cap
PI. 41 disemia ~asee
Joess A. 1 gasee Mama era ja una instituid par)amerr •eló 40 eaaea do Is
(Sentid 1 14 IdOesa
auparen Inicial important. De

a Política

Full de dietari

fet, però, els impostos rendiran,
segurament, mes del que esta
calculat, i aixf se saldarä el
pressupost amb un superavit.
Però si els socialistes han de
realitzar, almenys en part, el
seu gran programa de construeeions per resoldre la crisi de la
habitació, aquest superävit sera
segurament insuficient. I en el
pressupost següent caldrä pensar a cercar recursos per cobrir
les desposes que ocasioni e
realització d'aquest program&
I, descartaba ele impostos indirectes sobre els queviures, es
farà necessari carregar ele impostes directes, i ädleue potser
arribar per una necessitat fiscal inelludible a l'impost sobre
el capital. En aquest cas, en
lloc d'una gran discussió tearica
sobre els principie eleinentele
del dret constitucional i del dret
civil, la introducció del socialisme tindria lloo per un con,
junt de Ileis fiscal nascudes
de necessitats priseliques.
Es ciar que l'itnpost sobre el
capital. que avul sembla l'ideal
dels laborietes, de una modesta
reforma en la ala del soctalisme. Pera quan puja, al Govern
el partit laborista tothom velé
de seguida que no representarla altra cosa que en l'ibera!terne niés avaneat. Les refor
mes proposades per Lloyd Geor ge en el pressupost de t909
eran, tentrit en compte la data,
molt mds avançades ene el programa laborleta de 1924. I noteu encara el matis; en 1909,
Lloyd George presenta un programa representant una maloeta parlamentaria; en 192 4, els
laboristes parlen d'un programa
que no presenten, t que encera
que presentessin no podria beser aprovat perqua estan en minoria. I tothom sap que hom és
molt Inés radical en els cene
ideals quan es té la seguretat
que aquests ideals no sdn, de
moment, realitsablee, que quan
es corre el perill que es realitzin de seguida.
E/ laboriame, dones, està. de
moment, asSegurat en el PoderPera a l'Imperi britänic la poa
laica exterior priva sobre la,
política interior. Les eleccions,
franceses i l'entrevista amb:
31. Poincar6 el dia 20 del mes;
que som—si es realitza—comp.,
taran per rnolt en la vida del'
Govern.
Joan Crexells '
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CARNET DE
LES ARTS
SALO NOUCENTISTA
Els joves artistes que formen aqueota agrupaci6 celebren actualmcnt una
exposició a la sala de "El Cantaria
Cinc come i vint-i-una obres consten en el catileg, L'aqussts COK
corno cal retenir-ne dos: el del pintor Alfred Figueras, inèdit, almenys
per nosalues, i el de l'escultor Raid
Tema, dsr1 l qual ens sembla que havieen
vist alguna cosa a la decrece exposi-'
ci6 de primavera.
En Figueras es presenta carregat de
simpatia i de qualitats. La seva pintura té l'atractiu de les coses espaatanies, distingides de natural i sobre,
tot clares de concepte, malgrat la complexitat de visió i la perspicacia qualitativa que revelen. La trama de la
sera tecn.ca, terma i lleugera alhora,
acusa un instint sorprenent. L'"Estudi de dona mis" Es segurament l'obra
mis significativa de les sis que expon; tant pel color com pel dibuix,
te trossos exeellent, especialraent del
torç fina als genolls, i els accessoria
que lan de lona a la laguna són ua
ends de qualitat. Molt interessante
també "El retrat del capita R. Ce
i "Terrats del carrer de la Plateria?,
on l'elegància natural del pintor ha

tingut la virtud de valoritzar la vul-

garitat del tema amb una delicada ga,
ma de tintes suaument rosades i va-

poroses. Els bodegons, deixant un d'unes TO5t3, evidentment anterior i gens

personal, confirmen les qualitats del
jove pintor, que sap trobar acorde
d'una originalitat i d'una finesa ad-s

mirables.
El senyor Tona expele mané retrats d'un realisme atemperat per una
intelligent estilitraci6, i un " Tore de
dona" resolt amb remarcable dignitat
De la resta de l'expoaici6, el mde
interessant Es una marina del senyer
J. Vicens. De les pintures del senyor
Sondé, per l'expressió 'de 'Done ceeint" ens sembla que a'audavinem la
intuició, pera ara eom ara san usa
cosa perleetasaust indigesta.
,
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Obra Ala ida

Mea
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6675

Nord. • . •
Atacaos . • •
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F. C. Ideirop.
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61,10
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/38

netruels.
. .

Llamea . .
POlart
Peso arre051
Arta . .
P. de Montes(

4148
12750
31'50
3170
5115
7'19
2'36

BORSA DE LONDRES
8910; 6940
0799'
63
50511 1.1565
2:19 25975
129
135
139

Su8cla
Alernanya

13643
7605
t25

Nora York
Fraina

Austria
Praga

6 6 95

Halla

argentina
5Iontevidee
Xlie
Buenos .tirea
Valparalso

5 I1195 8

31 7 25
465
11655

(:apanya

Portugal
:Manda

.nn

x ranne . •

6935
6205
6675

ro14A TARDA
nord. • . •
Alee alte . •
e, /eme

DIvI9esestrangere

1

DInainarca

cosos

Noruega

31 3 25

10423
S:. n),3
SI '5,51
14662
116.1
Iträ
41 "
3890

BORSA DE MADRID
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Ahir de:aya Vieren-la va efectuar l'anunciada visita a lo Casa de Caritat.
lleco:regué amb el sea seguid les dt.
NCTS2S dependències del benèfic estaLlanera, quedant sorpresa del bon
ctidre i bon cstat. Va tastar les truI Zb 411C es coïen 1 que na trobar molt
bones.
Després va anar a l'Hospital tni:itar, detenint-se a parlar amb diversos
als guala allana ani5 afectuoscs paran:es.
A la tara. en companyia del neu
fin grao i a.gunes personalitats, marasá a Montserrat.
Don Aliono emprengué la cesa ex
meció a Girona, sortint del Palau a
tres quarts de den, acompanyat del
president del Directori i alguns palatins. Formaven la comitiva cMc au:
tornóbils.
El Monarca va deturar-se breas mor
mento a Badalona. Mataró, Arenys i
on va ésser rebut i saludar per
les araoritats locals i representaras del
Sometent.
A tres quarts de dotze va arribar a
Girona. r.ntant-se la presencia de l'el-eme:o oficial i nombrosos gironins;
Si llagué una gran parada militar, re•
cepció a l'Ajuntament i banquet al
Teatre Principal servit per l'Hotel
Ritz.

Den Alfons va presenciar com es
bailaren sardanes. A quarts de cinc
va cmprendre l'anada a Eigneres, visitant rapidantent la ciutat i el casta.
A un quart de vuit tornava a
Barcelona.
L'audiciö que per dissabte a la
nit a les den la/ organitzat el nos.
Ire coratjús Fumen: ele la Sardana
de 133.rcelona, a Deopaiosa i popu•
lar 41:11,;Z: (lel Pi, correra a canee de
la notable cobla "L'Aliaieea", de
Ri tec. 11, de /a qual forma part l'elnicmit. compositor En Ramon Serrar.
Culis ALLIERT:

s'entornen

ASSOCIACIO INTIMA
DE CONCERTS
L'Associació Intima dv Concerts reir:tarará Junta general extraordinaria
Ziernettge, dio t8. A k's oaze del Malí,
*al seu estanze social (carece de lo CaSuda, 31, "Sala Mozart")
AGRUPACI O EXCURSIONISTA
LA PUNXA
- L'Agro/meló Excursionista la Puna:a
cfectuitra una excursiO els dies 17 i 18
Montserrat. per Monistrol, Monestir,
Sane. Mine:el, Santa Anna, Salir Jeretni, Santa Ceci5a, Monestir, la Sama
Cosa, Cr länia Sedó, La Parla i Olesa
Lloc de reunió: a l'estad .; de Magia-la, a les 1320 d.-I dia 17.

CALçAr

S

SUBUR
f

Ee49.rh,

3ae a], 16 : Jau fn e 1, 15

CONFERENCIA DEL
DOCTOR PITTALUC,A
Avui. divendres. a les set de la tarda,
d doctor Gustan Pittaluga donara. a
rAteneU Barce/onl, la seca anunciada
conierenc:a solge cl tema "I:obra sa 'Atarla del Cornil...e d'Higiene de la SoCietat de les Nacions", acte que ha estar organitzat per la Residencia (TEstediaras de Catalunya.
La Joventut Cultural Popular dinmenge vinent, a les onza del matt,
efectuar/ una visita de cultura a la
Sin barcelonina. Lloc de reurtiö:
l'escalinata de la Sin.
A les quatre de la tarda, funció de
teatre a benefici del director del quu'En Josep Colomines.
dro

pile

ALBERT: IndostrucAlbles

FES,TA . DE L'AGRICULTURA
Organitvada per Institut Agrícola
Casal* de Sale Isidre i d'Ares entitats
arate. de &enes terres
-th 1
Pe, r I4r
¡pa per miar

1 1 ‘rnSae 01.
IS 1 .1i1;111 Iq'i' ir il t i ds .e China
_ ___ _ Na1010 11OUS. /1.1.110liiii rumia. Nota inslallació d'ai-

fi

ptle s completa. Inforin g st I.a
Ideal Samaritana, Arelis, 10.
Telefent 51 49 A.
L'Ateneu Enciclopèdic Popular
assabenta als seus socia que per
l'autoritat governativa b Ira estal
concedit permis de reobertura i, per
tau!, espera de tots di; que eti
aquests moments mes que mai ajadaran a Viteneu a recomençar
seva obra tic cultura popular.
Al Centre Excursionista de Catalunya avui, divendres, a les den de
la vetlla, tindrit lloc nna sessió de
projeccions organitzada per la Secció de Fotografia i dedicada exclusivament al procediment de la lotogratia en colors, en la qual es projectara una interessant i escollida
collecció de clixés autocroms ohtitiguts per diversos socIs de la dita
Secció.

No dejarse sorprender
con pomposos

NOMBRES
EXTRANJEROS
para atan

cObrar mas caro.
Loa Water-closets de

1111.15 el u ra cine) e 0 igidn e.
do garantid absoluto,
C(101.01/III,
uuo

de Fabreennion Espahola
neo /Indo loo 00-eLees

"

117TA8"

4=2W o " LEDA" y 3,0

11611 u 8 venta en

todas les prinel pa.
Seis cases del ramo
en Pispo

Fahriacte: F.lari g rA 83rtelHatt
AT IMPELLS
Al correr Cren cobt e rta 1.12 trani. ¡a p.pa curul tut aut" que estas-a
paras, resultant de i'aceident anda
ir-rudes lleu s 11/1il 111:113: I fina que l'ocupasen.
-- Al/ir oail topar al correr de
Saat Joun de Malta tal r.staiu sil
seren de /Orines ¡ un carro que
5,01050 Jaume Femteulterta Caballo,
fit Lo anys, el qual va resultar ami,
aiattiament del periplo:: CAUCTfe, I le
pronGstic grell.
ingress ó es lima/Mal i el xofer (lel
mÁiliIiú passa a la Comissaria.
El millar aliment per a nona I
malalts
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28675
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PERMANYER

UNA DONA FERIDA PEL
SEU !SI A 141T
Va és ser auxiliada al Dispensar'
(Ellostafranchs Genoveva Sacasteilas, de 54 anys d'edat, casarla, que
dormia ésser agredida pel
seu espós, JoagMm Anita, de 62
anys, amb un ganivet, causant-li diverses ferides al coll.
Sembla que proccdi en , un atad
d'enagenació mental. Pon detingut
(link.
i la dona passe

TIIr-se U,, tret alO pols Ennli Dan1011

Prats. de 4o ;my,. tono d'una itibrica de curtas. El Ict o-a ocorrcr
tal ccu domicili, Passeig del Trienal,
33, segon, primera.
El jutge ordena el trasllat del
endosar al dipOsit
Colls ALSCRT: no fan calor
CINC DiSPARS
Ha estar dctiti .ntu Josep Ventura
Gimeno, que per questions de treball va I. er cinc dispars d'arma de
loecontra Francesc
Lopee
al moll de Bescade•rs,
tuair - lo.
ROBATORIS
Acusats d'hz,ver intentar robar una
pelleteria del carrer de Salmeron
Salt j sier detinguts 2110' tres [ud.v idus.
JOIES, VERITKBLE OCASIO
1 objectes usats de tatas olasses. Preu fix. Tallara, núm. 41.
UN QUE 1\11ENJA 1SF FRANC
A l ' Hotel ESpallya va presentarse 101 intlividu que uliiis i sopó per
valor da• 32 pessetes i de,prés es nebn a satisier el cumple.
. Fu denuncia,ESTAFAD.A IMPORTANT
La casa Martorell, Jatee i flux eda ha denunciat 1:11 iadividu que lea
desaparegut vissisGrlant-se gi.:neres
per valor de t 0 3,34o pessetes.

• 11 u 6 ap 'nura
-traine,‘ u acutp : .8 op slannb
sop u 2 Dp 31/631.1Cp ei ltttl upe)
0. 1. u P 9FeS
111/..08 :-118/1n11J.S38
TINENÇA ILLICITA D'ARMES
A l'estacit:, dcl Nord va esser detingut Jacint Ferreira, que porta va
pistola sense la Bici:neta correspo.
netit.
DETINGUT
Ingressiii a la mesó cellular.
diSpOsiCio tel juijat de noria. _loaquim Siitio Pons, que estava reclamar en virtut (runa causa flue
o-a començar a instruir-oc l'an )'
1916.
e catarros. rafredatm, brOnqultii

t.; rioniquea, es entrenen rtet.
Cuneta amb 1 Elixir Gomano1 01.161ENT.
L.ACADE2.11..1

JURISPRUDENCIA
La Junta de Govern de l'Academia
de Jurisprudencia i Llegislació da (tuesta Ciutat COI1VOCa sis 30501'5 tocis
per a les elections que iindran lloc
dillans vinent, iba 19, o les sel de !a
tarda, a restatge del corre! de Provenga, Muta 279 (Nalez).
CALCATS

SUBUR.

topril, 50 : al ma, 16 : Jume 1, 15
•

L'Ateneu Obre" del M 'ariete stgon
(carrer de Mercader:, 38 1 40, pral )
teldirata. sessi9 ¡Mima d'ar t dime:ata
o• illent. dic., 21 del que sutil. a les d•tt
de lo 5.111a, >ola el sugüent piogranta
1. pauses per I 1:1-4art Dulte.aire
hanent de la Bareeluncia, sota la Mal:cid de Guillen' Nou; 2, äria Bailo
01 ',tachera, pul IlOtallle tlAtit011 MA119C1 Vallte; 3, aria Baste Patri (Mozart) i Recodo elf imi de la Bol!, me

(Pucchini), par la distingicla sopran
Manuelle Deotenest, acr mpanyada al
piano per la set!) oreta Marta Daltnau;
4, Je fainw (Grieg). Pourquoi Lakroo (Deliles), aria Cincenda (Foncelli),
per la distingida eautatriu senyoreta
Antimia Dalman, acompanyada al piano per la senyoreta Maria Dalmau;
5, Pel len enwr (J.. Ribcs), La fina
del romaní (N. Freixas), Cauce, de
6 cilindros taberna (Apelles Mestres), Dan 10011
de Scrrallonga, pel notable tenor
rurtauro) 04 atarrON 30'4/Aceb8
Francesc Castanys, acompanyat al piaMena& 293
SR. C.
no per la senyoreta Maria Morell; 6,
recital de guaica inèdites pel mateix
I at.m•- .1•-•an
co
Ahir, a les sis del osad, va dispa- 1 de ¡'aniversari de N'Anselm Clavé.

Cotitzaclons del dia 15 de maig de 1924
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Mate ...

cidir enguany amb l'Exposició Mundial d'Agricuttura ha revestir Illé4
solemnitat que els anys anteriors.
A les deu del mati niegue Bes: a l'esglesia del Pi un ofici solemne, cantant-se 1' "Ave Mallo Stella", del
mestre Mas Vidal, l'oiertori de Bach
i la Manca pontifical. de Guano.].
A la una tingue lloc al restaurant
de la Font del Gat, de Montjuich,
apat. A lliura del xampany parlaren
els senyors baró d'Esponellti, Montoia.
Elies de Malles, Igiusi d'Agulló. el
marques d'Alonso Martinez i el marque; de la Frontera.
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LIAR.ALLA

DOS EEIZ1TS

AM( p25.2da, a do, (1,1.3r1 de dutze,
eSsCr aasiliais p. Is matge3 3e-

nvois 'alerga:at u Rus:. a I.. ea •.. ele
socors del catrer Barbat a. Jaume Grau
Artigurs, de Reno. dc 42 anos, casal,
arnoler, semi, dontleili, el qual pretu:inca les scgeents (mides: incisa
panxam cutre el cinque t•ISt• 12911 III'
tercostal dret , una altra, scgons sensla:a. al centre; tres (ende, superficials
a la regid toracica esquerra 1 dile, a
la regló cervical, una de qumze centimares de longitud, qualfficant-se el
seu estar Ile grest, essent trasIladat a
PÍTospital de la Santa Crea; u Joan
Edite Cruanyes, de Canet de Mar, de
73 anys, Solte7, d'una t crida contusa
a la part rsquerra de la cama docta,
elqual ha queedat detingut.
Per be que no se san el trama de
la baralla, semtila 1111e. el Fan can.
testa: un C0 de pedra que lz dedica el
Leal, ando un reguitzell (le ganivetades
que li easS2ten la colacCió de Sende;
lille l'avene, apuntat.

La car..2 F E rT IPTS

Banys Nous, IS. Tetaron 3938 A
(1 l'a r) .1,3,01111 d'adornos per
a vestits de senyora. Vels,
bosses i cintas per a PRIMERA
CONIUNIO.
PREUS MOLT REDUITS
_ --OBRA DEL PON MOT
Un nou llibre de l'Ivon l'Escop
Acaba de veme la Iluni pfildma MI
nou It,bee (Pleon rEscop. El conegut autor de -La Partinla" ha volout completar el frait consciont i
pacient deis seuS estudi, anlb "1,a
paratila 5 iva".
Obra destinada andi preferencia
als utestres , als saccrtlots. anturitats,
patrons i publicittes, l'autor de "La
paraula o in a" avala cada cosa eme
din ainl, up seguici enorme de doctunentació, treta dels Ihuuiluars i inés
recetas Bilmes de lingüística. assesiyalarut als ellearregats de l'educacid del poble els cani j os que slian
de seguir ii er impulsar arrea una
eultura 5 Ull>01 que inervi lotes les
classes socia/s.
•
L'éxit assolit, fa tres anys, amb
creiem
''La par:luid"
que sera. superal amb - La para tila viva cota
jie es superi0r, iklal;;VII la forIlla eNeellent ande oue agaella fou editarla,

rae-arada tere.„(entació :mili que surt
aval de l'estampa aquesta starrt ca
imsire entendee
producciä, i
mes intvortant de les aportacions lile rtiries ele l'apòstol del Loil
"La paranla viva".

Ifeio dJe
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olez„

es el paper predilecto de les

millors titbriques de cigarrets
del alón,
Ita cstat convocada una Assemblea
dels propietario de Vallearca i zoints
del voltant, que es reunirá a la Cambra de la Propirlat Urbana (Gran Vid
Laietana, 4 3) htuntunge vinent, dia 18,
a les onze del mati, per tal de tractar
rrimn(iortar
que prete Unposar-los el pagament
479.360 tacs. Per la eoastructió del
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NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS PER AVUI
MATI
Rosa Trilla Bonet, de 33 anys,
Balotada Emitattet, 2, al Ceilleilt11-1
(Vilorta. A les I laut.

Ferran Gispert Puig , de 2 tnesos,
Torrelit tIc le; Horb, 4, id cense:Inri
Non. A les s'&1.
Angel Aragort Comes, (le 35 anys,
Carders, cemento-. Nou. A
les etnt.

Francesc Eonet Pladevalls, de 44
anys, Cataluaya, 48, al cement III
Non. A les selle.
Maurici Obre2,, ,In Argona , de 47
anys, mull de Barcelona, al cementiri Non. A les non.
Joan Darralez Gonzidez, de 22
anys, Hospital Militar, a l cementiri
Nou. A les den.
Carles Viralta Pujol, de 7 mesos,
SalmerC•n. 19./. A les van.
TARDA
Jocep Cortés Ayora, de 72 anys,
Santa Catarina, 33, al cetnentiri
Nou. A les qualre.
JoSnp Figueras Roig, de 58 anys.
Torrijos, 9. ;el etinentiri de Salle. A
les tres..
Josep Marnau Núñez, de 20 meNOS, S.Jit Ani;rtru, 120, al cementiri
Non. A les tres.
Maria Laborda Aparicio, de i3
trechos, Sarria, 40, al cementiel de
Sans. A les tres.
FUNERALS
En Jcscp Cens i Roquer. Morí el
dia primer del que 50111. Avui, tnisses
a la PM:salina ConCepció.
N'Antoni Dorca Deàs. Morí el
dia 25 del passat. abril. Avui, a les
deu, mieses a la Casa ele Caritat.
Na ligpsa Estape IVIaristany. Morí el dia primer dcl que som. Avui,
a les deu, mieses a Sant Cugat.
Na Merce Tatarot Balasch. Mor:
el dia 8 del que som. Avui, a les
den, misses a Sant Vicens de Sarria.
lufrr.e. dc /a Tri•
antat, amiga superiora de les Germanes de l'Esperança de Barcelona.
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A y o]. a les
de la tarda.
aura, a leA Gplerles,
Lacia times l'exposteiú d'asen,I ures ([ 'Cl celebre escultor Ei/
Josep Llimomt, ami> Ulla selee-

aparoll sIC telefonta seasc
lils, marca "Gotli", de M
quatre au:»
'ampute,.
NOU DE TRI118
Rae.: Barbart, 11 1 13, ta-

la ii.4-leCi510

,i

ES hqL/1&11 cine mil gots do
crislall de butsaca, que sán els
mes practies 1 hegtentes, a l'irrison preu d'UNA pesseta, a
les cristalleries Lluis
Rambla de les Flors, 8, i Ronda de Sant Antoni, 5.

slt •

0'7'77

A LES GALENIES LAIETANES

dijous. se celebrit a la Casa
passZ4r,, Metete, 1.1go, 8, ins vermut honor dels seno-en, l'ott. Cuy. Ult. : n Iesandre
direcwr de la IZeial Fotoció Exore ' mentol ele. Roviget i preatdent de
la Vede:lactó Atinan:a Italiana; Pr•u.
Comm. An tom
de la Renal
F.ssida
tira de :dila. Prot.
Ltante prvssdent de 1'min/entalla Reml Eotació experimental
d'As leullura de Ro-oigo. h 3 1tev, de.
legats ilallan5 al emigres 1 ExposecM :11undi.11 d At . :eu n tura que s'esta
cdebrant aelliSlinent a Barcelona.
Ultra cls esmentats i altscs diversos delegats nalians, a»istit en dit
vermut el Cimsol General d'Italla a
Comni 1)1. l'el-dimitid"
Mazzint i les personalitats Iht /M'o
rellen d • aquesla roh'inia
I I estires que vis esnientats delegats
liavirn vi- ;tal u mjinirat ei magnilic
scu de les si, '1'
i esvole•
II allanes de la noslta `.1.1 lt el vermut, i el senyoe OlivicI t.1
pro/Mili:lar unes parittdes de salidaci", a les quals contesta el l'rot.
esscut tots elus ovacionats.
ron trames un telegrama de salutaciö al senyor Mussolini.

de.

weerwrnef*2-?-,1

ai

En Francesc Simon u Font. MoTi el dita 1j. ole malg ele 19:3. Avui,
a les deu, misses a Santa Atina,

den!

rrzli
unersee2t4eFeZe

II

SUBUR

Sants d'aval: Honorar, bisbe i confesour; Ficar Gil, dental/1c; Santa
Waxima, serge.
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ISIC.TBORRIZEICROCISCBSIBBBLZCO=CaltIECESZCIIZVSRSII
5,duct, que uneix Vallcarca arana Sato
Morí a 'Madrid. Asta, a les nou, a lo
Gervael.
camilla del convent Bailen, 70 ,
Na Dolors Batista Baste. 51ori el
dia 1 d'abril passat. Asea, a dos
CALÇATS
guano d'onze, niesses a S.enta isla •
Prusia.
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BANQUERS
BITLLETS

N:Oh:USOS, 41 '20 per loo.
Anglesos, 31'35 pessetes.
3 • 75 per too.
rielgues, 34 per too.
Suissos, 127 per loco.
Portuguesos, ef .18 pessetes
Ilidandesos, 2 .02 pessetes.
:II149.13., 1 . 80 pessetes.
Noruega, o'po pesseres.
Dinamarca, 1 . 14 pessctes.
Boneania, Sso per 100.
350 ',casetes.
Estals Untls, 7 . 13 res:Cte..
Canadk. 7 pessetea.
Argentins, 232 pesseteS.
Urtignais, 530 pessetes.
Xilens, sita° pessetes.

pessele11.

Bolivians, 2 pessetes.
l'ertlallS, 305 pessetes.
Paroguais, o'riatiessctea.
laponesos, 3 pessetes.
Algerms, o'Co per Loca
Egepte. 31 .40 pessetco.
Eilipines, 30 5 pessetei.

OR

Alions, 14250 Per 100e
Unces, 14 2 50 per too.
4 i 2 duros, 14250 per 100.
1 duro, 142 . 50 per too.
14.11•••••44~2444.60~66
Isabel, 142'50 per mo
Frailes, 14250 per 100.
"HULES" - PLOMERS
Lliures, 3599 Pesseless
JOCIUINES
Dòlars, 738 pessetes.
("oh*. 7'1,6 pe•seies
(3 1 3 •
Ce.e1"511S
/ . Mexicà nou, 44 per tal
Portaterrisee, 18. T.11153 A I
Venezuela, 140 per 1011
Mares, In per roa
d14444444444~0444444•44

119711171'. *"991ffle~5-
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GRAN BRETANYA

del minisper
tre del
el problema
¡e la vaga torease
OM S

romeiar

treball

Psris, 15.—Telegrafien de Londres
rPetit Parisien" que el ministre
Treball, contestant una pregun,,, que se li havia formular, ha dewat que s'havia reservar el dret
s: restringir el nombre d'autoritza,i,n5 que es concedeixen a súbdits
l'aprese per venir a exercir ocuins a la Gran Bretanya, amb
ssbjecte de posar d'aquesta manera
präctica les mesures que evennalenent es creguessin necessàries
r, defensa dels snbdits britànics,
ier tal de rerneiar l'actual crisi de
seball.—Havas.
CONSELL DE MINISTRES
AN GL ES
Londres, 15.—En el Consell de
einistres d'ahir es tractà de les
qüestions relacionades amb la política exterior—Hayas.
ELS LLIBERALS ORGANITZEN
UNA CAMPANYA
Lonches, 15. — El partir lliberal ha
Usignat un Comite que s'encarregarä
vetllar per Yorganització d'una
— Havas.
A LA CAMBRA DELS COMUNS
EL GOVERN CONTRA LA CONSTRUCCIO DE SIS DIRIGIBLES
PEL SERVEI DE L'INDIA
Londres, 15. — Sessió (Taller a la
Cimbra dels Comuns.
Slacrionald anuncia que el Govern
al projecte de construir sis
destinats a prestar servei ence la Gran Bretanya i l'India angles
Aquer servei absorbirä únicament
disigibles.—Havas.

Les eleccions
franceses
LA

SITUACIÓ DEL FRANC
Declaracions

del ministre de

Finances

5.—EI franc ha experimentat una puja de quatre
pintes. El ministre de Finances
frareois-Marsal ha declarat en
ira interviu que fins al primer
le juay es limitare, a defensar
1 fiarle per tots els mitjans
sibles.

Di g ne que confia que angleamericans sost indran a y limont : el franc a causa de
simpatia per la nova orlende la política francesa. El
:II vindrà quan els capitalis- francesos s'inquietin per
eventual pujada al poder dels
i cona sigui que
esquerra es preocupa molt
.na baixa del Erario, que con.
ibuiria a encarir la vida i respopularitat, el que con:Aria seria preveure una
ientació relativament modosita. tant corn sigui possible.
-Hayas.
.SERBIA TAMPOC ES CREU
1: UN CANVI DE POLITICA
EXTERIOR FRANCESA
Polgrad, 15.—Comentant les cleces franceses, els diaris observen
, :t res no sembla indicar en Ilurs
aultats, que vagi a ésser modifica-

•

LA .P1311.101TA2
da rorientacid de la política exterior
de Franca.—Havas.
ELS INGRESSOS DEL PRESSUPOST CORRESPONENTS

AL MES D'ABRIL
Paris, 15.—S'han publicat els ingressos normals del pressupost corresponents al mes d'abril de 1924,
havent pujat a 2,200 milions de
franca. Aquestes nitres suposen un
augment de 472 milions sobre els
ingresaos d'abril de l'any anterior.
—Hayas.
OBITUARI
París, mort M. Destournelles de Constant, senador pel
Sarthe i ex-representant de França
a La Haia. — Havas.
VIOLENT INCENDI
DESTRUCCIO D'UN EDIFICI
ESTABLIMENT DE TRANSPORTS

París, 15. — Anit paseada es
declara un violent incendi als
establiments de transports
existente al Boulevard Felix
Faure de Saint Denis.
El foc va destruir Fedifict
malgrat la rapidesa de la intervenció dele bombers, els
gneis amb penes i treballs i
després de molts esforços acon
seguiren isolar diversos dipòsits de gasolina. evitant amb
això una veritable calastrofe.
DI /les quadres va poder esser retirat a temps un centenar de cavalls, morint-ne tres
de erernats.
Els danys són de gran consideracid.—Havas.
RAID AERI A 225 QUILOAMETRES PER HORA
París, 15. — El tinent aviador Batlier ha realitzat el recorregut Parfs-Lid-BordeusParís en un espai de set hores,
aconseguint una velocitat comercial mitja de 225 guildmetres — Hayas.
EL GENERAL HALLER VISITA LA TOMBA DEL SOLDAT
DESCONEGUT
París. t5. — El cap de l'Estat Major polonès, general HaHer, ha visitat la tomba del
soldat desconegut, collocant-hi
una corona adornada amb ele
colors nacionals de Polenta.—
EL REI DE ROMANIA
A PARIS
París, 15.—El rei de Romania ha
arribas a aquesta capital, procedent,
de Londres, essent rebut a Festació
per les autoritats i diverses personalitats.—Havas.
EL PRINCEP HEREU I REGENT D'ETIOPIA ARRIBA
A MARSELLA
Marsella, 15.—E1 prIncep hereu
regent del regne d'Etiopía arribà a
aquest poni abord del trasatläntic
francès "Corbillere", acompanyat
d'un brillantissim seguici.
El princep va ésser saludas amb
les salves d'ordenança pels vaixells
de guerra ancorats al port.—Havas,
EL MONUMENT A BARRES
A TOLEDO
París, r5.—M. René Bazin representarà l'Acadèmia Francesa a lacte
de la inauguració del monument erigir a Toledo a la memòria de Maurice Barres, que tindrä lloc el proper dia so de juny.—Havas.
ESLLAVISSADA DE TERRES
Gilmon (Colorado Estats Units), 15
—Cinc minai7es que han estat sorpresos per una esllavissada de terres,
quan treballaven a una profunditat de
mil sis cents peus, han pogut sser
salvats, després de grans esforcos. —
Hayas.

—

LES REPARACIONS

L'opillié alemanya va reaccionant en
favor de l'informe Dawes
L'entrevista entre l'ambaixador alemany a Brusseleles i
M. Theunis : L'actitud deis hanquers alemanys
Cap a una unió deis partits
d'extrema dreta
Brusselles, 15. — Diuen els EXPLOSSIO D'UN DIPOSIT DE
diaris que durant l'entrevista 31UNICIONS :: UN MORT I DOS
celebrada amb el president del
FERITS
Consell, 31. Theunis, pel nou
Leipzig. I5.—En el quarter
ministre d'Alemanya ti Drus- de Sondershausen (Tairtngia
aquest expressä la seva va fer explessiú un disibsit de
opinió que en Tactualitat s'es- municione, de qual accident
lava prodnint a Alemanya
resultaren un mort i dos fecanvi d'opinió favorable a l'a- r it s
ara s.
dopció del rapport flanes —Ha- COMANDES DE MATERIAL DE
vaS.
GUERRA D'ALEMANYA
LA UNIO CENTRAL DE DANBEI.GICA
OUERS ALEMANYS A FAVOR
Anvers, 1 5.—Els diaris donen
DE LINFOR3IE DELS TECNIGS compte d'haver-se vebizt
Berlín, 15.—La Unid Central en diverses rases belgues pe_
ticions de subministre de pistle Panquers s'ha pronunciat a
favor de l'aceeptació de l'infor- toles autornaliques i earlitlxeme dels tenies del Comité Da- l'in eh gran quantitat per part
d'una signatura comercial de
wes.—Ilavas•
NEGOCIACIONS DESEO ENTRE Brema.
Altres han rebut comandes
ELS ULTRANACIONALISTES I d'altres
localitats d'Aletuanya
ALTRES PARTITS DE L'EX- PC r al subrninistre de fusells
TREMA DRETA
i nitres objectes anälegs, en
Berlín, 15. — Ei periòdic llur majoria material de guer"Deutsche Zeitung" confirma ra.—Havas.
que s'han entaulat negociacions
El conflicte de la Ruhr
entre la fracció ultranacionalista i altres partits de l'extrema REUNIO DE PATRONS MINERS
dreta, encaminados a la unió
Berlín, i 5Lls representants dels
d'aquests parlits.
patrons minen de la Ruhr celebraren
La nova fracció nacionalista ahir una dezingtnla reunió sota la prcdel Reichstag, es reunirä el dia sklencia del Canceller de l'Imperi.—
20 da Factual, per prendre
liaras.
acorde—Navas.
LA VAGA ES GENERAL A LA
PROXIMA MANIFESTACIO
--- REGIO DE MOERS
NACIONALISTA DE LA UNTO
Dusselderf, 15.—La vaga ,'2s geneMILITAR DE MECLEMBURG
ral a la costea carbonera de la regid
Berlín, 15. — Telegrafien de de Moers.
Schwerin que la Unió militar naFins ara regen calma completa a
cionalista de Mecklernburg projecta
celebrar diumenge vinent una gran
manifestació.—Havas.
NOUS INCIDENTS ENTRE COMUNISTES I NACIONALISTES
A HALLE
DOS MORTS I GRAN NOMBRE
DE FERITS
Halle, s5.—S'han produit diversos
incidents entre els comunistes i els
eacionalistes, havent resultas morts
dos comunistes i un gran nombre
de ferits per tots dos händols.
La policia va haver d'intervenir
repetides vegades per restablir l'ordre. Hi ha detinguts cinc comunistes.—Havas.

la població.
Els obrers eertanyents al partir con:turista leen eekbrat cfverscs reunions, sense que es produís cap mena d'incident.—Ilavas.
EL CANCELLER DESISTEIX
DEL SEU NIATGE A L'ALTA

SILESIA
Berlín, 15. — El Canceller
ha desistit eI seu projectat
vialge a l'Alta Silesia. artib
l'objecte de Poder dedicar-se
de pb a l'arranjament del conDicte minaire.— Tinas.
QUAY D'ORSAY FA CONSTAR QUE NO HAN ESTAT MAI
TAN CORDIALS COM. ARA LES
RELACIONS 'PR AN CO-ANGLEc
SES
París, 15.—El "Petit Parisien" diu
que al uay d'Orsay es desment categöricanmt la infeatenació publicada per
rEvening Standard" que preté que
l'Entesa s'ha vist seriosament compromesa aquests darrers dies. El Quay
d'Orsay fa constar que contràriament
a &xä mai no han estat tan cordials
com ara les relaciona franco -angle
-ces—Ha.
DESMENTIMENT
Brusselles, 15.—Als cercles belgues
es desment l'afirmae:6 formulada per
Evening Standard", periòdic que

UN 07ICIAL NACIONALISTA ASSASSINAT PELS SEUS
Berlín, descobert en un
base el cadáver d'un oficial que
estava a(iliat a una Associació ultra-nacionalista.
Es tracta d'un assassinat comes
per creure's que la víctima tenia relacions amb els comunistes—líavas.

3IANIFESTACIO PROHIBIDA
Berlín, 15.—El prefeete
noticia ha prohibit la manifestació que havia de erlebrar_se
el SI del corrent en merneria de
l'agitador Scli laget ter—liaras.

i1s4 ;>.

sosté que en l'entrevista celebrada a
Chequera per Macdonald amb Theunis
i Ilymans no s'aconseguí cap resultat
positiu.—Havas.
UNA SUPOSADA CONFEREN-

CIA INTERNACIONAL
Londres. 15 --L'Agència Renten diu que en els centres ben
informat d'aquesta capital no
es te roneisenwnt del suposat
pusiere is, d'enviar a França
einissaris Di itanies oficiosos
que tindriett per missiö d'orgullo zar una reunió que se celebrarla a Ginshra el mes de setembre prOx ¡fi).
Aquesta reunió tindria ea/betel' de eonferencia internacional i s'ocupar i a del problema de les repararions.—Ilavas.
EL MARISCAL FOCH VISITA
M. POINCARE
París, 1 5.—El president del
Consell. M. Poineare, l'a rebut
la visita del mariscal Foch, haveril celebrat amb ell una detinguda conferencia.—Havas,
UNA IACTORIA ITALIANA A
TRIPOLITANIA
Benghasi, 15. — Les Iropes

italianes han realitzat diverses
operacions ale policia, que hart
durat algunes setmanes, desenrutllant-se en territoris ocupats preis dissidento .
Les diles operacions han
constilifit un gran èxit, havent
tingut l'enemic uns dos eents
morts i nombrosos ferits, perdent a mes a més una grata
quantitat d'armes.
Els italiana, per Ilur part,
han tingut vint-i-tres morts i
rent vint-i-quatre ferits, la majoria de les tropes de color.—
liaras.

El revolucionari
xinés Sun Yat
Sen es mort
Segons el "Journal", amb Sun Y'at
Sen desapareix un deis heme que han
pretés introduir a Xina vis principis
governamentals curoeus i que ha portat l'antic imperi a una anarquia la-

mentable.
Nat a Canton en 1866, deixà la Xina
a setze anys, després d'hacer ja inaugural la seva carrera de conspirador.
l'éu el; seus estudis de medicina a
Londres, i s'afirmà cona a un campió de les concepcions republicanes.
En 1896 la seva testa ion posada a
preu. El ministre de Xina a Londres
el fa detenir al bell mig de la plaça
de Portland i ei segresta a la legació.

La policia angina, previnguda per se
echt de la legad& rabel.* tot protutant eaérgicameat lord . SaliMmy
contra la vlolaci6 del dret de gents.
Una segona vegada la testa de Sun
Yat Sea fou posada a preu i valor•
cada en una sintió dos cents cinquanta
mil franes. Després d'una temptativa
avortada, Sun Yat Sen pana als Estats
Units, entraos despeé. amb relació amb
els japoneses els quals han compras el
partit que podien treure de la seva activitat.
La dinastia maroma s'esiondri
en 1912. Sun Tat Sen fou proclamat
pruklait per l'antic bloc de Nankin.
El set' poder, pece., Es efimer. Quan
la reacció avanea amb Yuan Shi Kai,
el precursor torna al seu país d'origen
i aixeca el Sud de la Xina contra el
Nord. Durant mis de dos anys la uva
carrera es persegueix amb fortuna
versa: un dia vencedor, l'endemi derrotat per algun ambiciós. Desapareix
sense haver pogut establir un régint
seriós i havent perdut una gran part
del set, crèdit.
Spn Yat Sen era cristià i es reciama y a de les teories collectivistes de
Karl Marx, d'Engels i de George.
LA VOLTA AL MON EN AVIO

L'AVIÓ DE MAC LAREN
AVARIAT
Allahabad, r5.—Per hacer observar
a darrera hora aceitases avaries a la vid que pilota el linee Plenderleth ha
indicas al seu cap el capitä aviador
Mac Laren la necesitar d'ajornar fins
a demä la sortida cap a Calcuta.
Es recordarà que els aviadors britänics començaren llur raid de volta
al rn6n el día 25 de març.—Havas.

La frontera de
l'Ulster
Segons el corresponsal de "Le
Temps", el conflicte actual sobre la
frontera de l'Ulster és nat d'una cläusala del Tractat de 1921 i que els
orangistes volen que sigui !letra marta. No es tracta, dones, d'una diferencia entre Dublín i Belfast; la qüestió és de saber si Belfast podrá impedir al Govern britànic d'executar
usa Tractat al qual aquest ha posat
la sera signatura i que el Parlament
ha ratificat.
El Gabinet britänie es troba, dones,
davant d'un dilema: o cedir als oranpistes renunciar a l'execució del Traetat, o fer executar el Tractat i entrar
amb imita amb Belfast i els Tones,
alguns dels quals comencen de desvetllar un esperit anti- irlandès en l'opiMó británica.
Hom atribueix al senyor Macdonald
l'esperança de resoldre la dificultat
creant una comissió irlando-ulsteriana, sense president angii:.s, en la qual
el delegat ulsteriä seria designat pel
representant britänic a Belfast, que
és el governador general de la Irlanda del Nord.
Reprendre la qüestió d'una cläusula
essencial del Tractat peque desplau
els orangistes es crear a Irlanda un
moviment d'opinió gravíssima. Cal no
oblidar que la part moderada de l'opinió irlandesa s'és resignat al Tractat
més aviat que no l'ha aprovat. El nou
partir constitucional avançat, els re.
publicans disposats a entrar a la política, tot abandonant e) sistema de la

larca flsica i probablement els laboestan disposats a aprofitar
primera avinentesa per crear un bloc
nacional per a la revisió de la constitució. Tot atemptat contra el Tractat, procedent d'Anglaterra, podria determinar una noca orientació de la
política irlandesa.
De moment, gerd, cal admetre la
deelaraei6 del Gabinet Macdonald, segons la qua! el Govern laborista estå
disparas a fen executar el Tractat en
el seu esperit i en la seca Petra.

RUMIA I ICUitOPA

Sessid plenaria de
la conferència anglo-soviütica : Les
condicions eligieses
Londru, Conlerineia anglosoviética ha celebrat ami Majá plenaria.
De la nota oficiosa facilitada a la
Premia en acabar la reunió, sembla resultar que no s'ha d'arribar sind en
un Iang termini a upa intelligancia.
Diu aquesta nota que després d'un
Barg canvi d'impressions, la reunid ha
acordat que la Conferència quedi ajarnada fino el dia 30 de l'actual, amb
l'objecte de permetre als Soviets l'es.
tudi de les diverses proposicions britiniques..
La Delegació britànica manta la tesi
que la Conferencia no pot ocupar-se
per res deis Tractats de pau darrerament concertats tense consultar previament lev altres potencies 'mecer
rades.
La Delegació soviètica muté pel
contrari que havcnt-hi en determinats
Tractats clausules que afecten a Rússia i Anglaterra, aquestes clausules, i
per tant equests Tractats, poden i han
d'esser discutits.
La Delegació anglesa ha proposat
sotmetre a un arbitratge la qiiestió re.
ferent a les reclamacions formulada
per Anglaterra amb motiu dels cmpresonaments i abusas personals de que
han estat victimes des de la revolució
els súbdits anglesos.

La Delegació soviética ha
promes estudiar la qüestió, pere manid el criteri que no pot
fer oferiments respecte dels
bens anglesos embargats a Rússia, fine que poseeixi els tftols
i documents que Do acreditin.
Respecte de les reclamacions
formulades pel Govern bolxvista, la Delegació anglesa ha proposat ajornar l'examen d'aquesta qüestió, per) la Delegació
russa Isa protestat d'aquest
ajornament.—liaNas.

L'incident gerjnano-rus
EXIGENCIES DEL GOVERN

DELS SOVIETS
Moscou, l5 —L'Agència Rosta assegura que el Govern dels
Soviets formula les següents
exigències amb motiu de l'incident sorgit amb Alemanya.
Alemanya:
Que siguin presentades excuses en la forma que requereixen els usos internacionals.
Que sigui receneguda l'extraterritorialitat de lt Delegació
comercial russa a Berlín.
Que siguin castigats els inductors i execulors dele registres practicats per la malicia a
l'oficina de la Aita Delegarle
colla creta
HA ESTAT AJORNADA "SINEDIE" LA CONFERENCIA
GERMANO -SO VIETICA
Moscas 15 —l-la arritsat a relees
població la Delegada de la Conferencia germano-sovietiea.
A causa *I confliete actualment
existent entre ambdós paisos. la d ta
conferencia ha estat ajornada "sine
die".—Havas.
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Ocorreguda el dia 17 de maig de 1923

Havent rebut els Sants Sagraments i

.

la Benedicció Apostólica
1

La seva %/dila Na Anna Bach, fills Anna, Jaume, Magdalena, Maria de les Merces i Maria del Carme, fills polltics
cosins i parents tots i les raons socials "MonLaura Gili, Alexandre Morillo e Ignasi Abadal, nets, germans
taner y Simón", Farinera ` 1 1.a Fama", S. A., "Blanch y Morillo" i "1. Abada' y Cia.", en recordar a llurs amics i coneguts tan irreparable perdua, els supliquen que ei tinguin present en llurs oracions i se serveixin assistir a l'ofici i misses que, en sufragi de la seva ánima, se celebraran demä dissabte, dia 17 del que som, a les deu, a l'església parroquial de Santa Atina. p el qual favor els quedaran sumament agraïts.
EL DOL ES DONA PER DESPEDIT

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

g a, de Pulrlerdk (atrofia)
Li matelx dla ee celebraran mieses en sufragi del Alfa nt, a lee esgldsles parrogulals de Ilant Andreu de Ton' (Barcelona) I llanta Mu
Han sonso" Indulgincles en la forma acostumada, ele Asoma. 1 114me. senyors blsbes de Barcelona, eleu d'Urgell 1 Vloh.
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Prefessor Ostwald
94.01. ms

d'albúmina. mide i eellulosa en
dispersad grossera; les sala en
dispersid mollecular. La pasta
ens mesara aquesta polidispersi() en l'aigua. Els fenömens
esilevingulas en la cocció del pa,
tan imperfectament explicats
des del pool de vista quitnic
(nonies es neta Poblenció de
la dextrina superficial) resulten altament datas en aplicar
la Quimiea fistra segons ella 08 va a obtenir un
"gel" propi d'una dispersad
- grossera els fenòmens d'hidrafacie de les parlicules en dispereid i la influencia deis aleetrilils notades en ele respecbus coeficients viscosimetrics
esludials en la Iliea anterior.
• sön eis vetees funcionals de la
qualitat i dcl rendiment del pa.
La caen. lambe des del punt
de vista quinue apareje eorn
una reamposieta de diferente
albinnines formant libres i tei:dls, la eiéneia química es. peeh, impotent per explicar, per
exemple. el tul de no poder-se
utilitzar immedialament la
caen d'un animal acaba' d'expirar: apareje el fenomen de
la rigidesa cadavèrica que he
irripcd p ix. Ara be; des del punt
de. mira colldidat, es veo etanumen' que aquella rigidesa
privi de la superbidralacie de
les substancies albuminoides
provocada per l'aparicid ràpida
d'una qua nt il a t iräcid
la bideataeie de les part icules
comporta el seo inflament provocan! ski una ilistensie exagerada dels teixils, causa directa 115 la rigidesa citada. Cal
que tol e aqueels fenamene signin passals per podar titila.zar la cara (7(1//1 alitnent.
El doctor Oalwald, ealudia
mirara les transformaeions operados en la corrió i la digatstibilital de cada un dele tipos
de cara, la cual es funcie,
aquí. dele, reeperlins cm:Deje:111s d'hidralabilitat.

Aquesta 1 1 (ç& darrera del cure
privat, la dedica el decaer OstWald a Festudi d'alguns probletetes d'alimentad() des del punt.
de vista conoidal.
Es ben conegut que els resullals a que arriba la Química
elasstca seta insuficiente per a
una solució total de les qüestions que es presenten. i cal demanar a la Quimica-fisica colloidal, si mes no, l'ajul que pot
reportar a la tasca d'aclarir
els punts insegurs i dubtosos.
Ocorre, però, que aquest estudi.
efectuat des del punt de vista de
la ciencia dele colloides, no solament - obre una (olla d'horitrons 11011s, sinó que situa moltes qüestions en un terreny tot
altera el qual darla la impressió
des de bon antuvi d'es-ger realroen! ferm.
Val a dir que fins ara ben
par slavia preamipal ningú
d'ofer tuar cap invesligairia sislemalitzada; semblava talment.
que aquest aspeele de recortorniS humana maneava IfinlerAs.
La servia, destinada pels Lahnratoris (1.0 biología a l'estudi
dele productes d'expulsie dol
VOS humh. rabia una iiatencie
(mitrada. mes el l ime era eseäs
si no nul, quan l'esludi es referia a les substan ci es ajumenMies pròpiament diles. i sola»len alguns que al iaos treballa
enlate relatius a qiirstions de
lovicole g ja o falsificacions meretejen l'atencid deis investigadora.Avoi„ per?). es .ja, impossible
considerar aquesta qiesliiS moro
un problema deeproveit (Fintares cientific. la solurie del
qual es deixa per enter a la
(minera.
El doctor Ostrvald es refareix.
en aquesta 1110. rencretament
a situar l'estudi de la Ilet. el pa
i la cara dintre la ciencia dele
colloides.
Si hom demana a un qufrnie
(mina cosa es la Ilet, ens parla
d'una meseta de erris,ris. albnmines. si:itere. sals i i gasos. subs
rancies vitaminiques i fermente.
La quirnica cnaloidal, allrament,
considera la hiel cena un sistema ron:pie:e en estat de polidispersid: hi ha goles de man- Tercera del segon pertode
tesa en dispersió grosera. parficulee d'albúmina tipicament
a la tarda celebra seasia la
i surre i sale en disDiputaci.; provincial de Barcelona.
persió molecular; hi ha. com
Poc abans de les cinc, el comte
V00. exemples deis tres graos
de EIGOLS obre la seesid.
dispersiói
senyor Sala no bi ¡s.
Hoin pot dir certament que
IMIESERWERllarffli
anansta constatarle no cap ro• •i sl' y. En cansa neva. però es que la ciencia
vi. l'intelligent botiguer senyor
aquest
arriba,
per
I
Conde roman impertorbable al seu
mi. a altres constatacions: efee- C5(0.
luert melle anàlisis de Ilet, en
evoques diferente. es 1 roben variacions importantf5SiMeS en
algunas de les seres fases disperses, cada una de les quals
'es comporta cuna manera independent de le S allrea: es ven.
1112141Met-.
niel. que els pereentatges
oecoem-s.
snhalitneie.s existente formant
sismemdisnersions grosserea, eón els
Ike~ 7
mes facilment variables: la
0%2119Y,12.2"(
anantit al de grnea no solament
Cliter?,3tT
varia d'una a altea eslaeOS
Mer:,e ele.
l'any. sine fine i tot d'ima hora
-a l'altea del mateix din; la fase
8112tee
en dispersió coaleidal formada
.„:2.4~12
pricripalmenl per l'elbúmina es
El senyor Rosal te. pere. raes cc,:
'mult a variable. 'encara que din tsF. a i assabenta els reunits
Ire uns límits forea toas esd'un romunicat del general Lossatrets: rúnica composició estadesignant el senyor Mita i Campe
blr is la de les substancies que
ce subsiducimn fíe; setlyor Ponsä i
formen la dispersió moled/lar:
els perrentatges (le sale romaaseendit a primer tinent d'alcable de Parcelarla.
nen genere constantç.D'aquast
fe t 'se • n deriva aa un resultat
weergete-1"7.77.12.1~/
ti' irneinetanria en:daten: per
.
.egeieer'Yer,e=rie
deseebrir les faleifientions de
,
TIPLIr4rec.äerra.9.".V"rizemr
la list. esperialment la mbe
w.,op
Me* rre-Przlzr,2,z,,,.
- eorrent, consistPlli 011 Inulutieie.n
ever2re
.1279K
,-,e--- g
d'aigua. s'ha de arrear e n el
ehee-ii_77-74
report de romenlracie de les
tnetevi
sale dissollee.
'7e - 7i 3.> - re:sum».
La digestibilita l de la llet cas
fundó del laman):
.. de les Partientes en suspensió grossera.
Ni ha una Hei que mostra be
coro el coeficient de la velocimese
ta. .747
tat de les , reaccione augtnent a
sk-.3
en proporció intersa ami) la
fmus
superficie en la qual es reatag,i(-1.VE.trae.Ä7e=feeer...3179e;
ddls
que
el
tamany
n.; C41M
granule ds t'emulen' de l'ani•
mal -que produeix la Ilet.
assajat i s'ha resolt industrial'
rnent el problema de la praparacid de i la Ilet hemneeneirada
nomes que aixafant les citades
goles disperses per fer-les de
tamany mes pela.
La preparad() de la mantega
de Het. amb lotes les seres ope- filtC":14 a.'
racions necessàries, queda tge"4-7. 41també explicada per -mitja de
fa ciencia deis colloides con],
eet4i
-tilM10.? eiV1.7.0 1,40 a ,L., -,
rrr'e- ebo queda també la fabricació
'del formatge. Toles aquestes
,,
deduecions a leo guaba arriba
la .Qufinien física colloidal. no
tenen solament l'interès d'una L
enplicació clara de feni,rnens
r
que apareixen tèrbols. eind. encara- més, el de situar la prei
-1..7
l'as
d'aquests
adr
.--45,..).1
PU&
... si:apara/id i
" "' Sti.:.• k.141...e>
lente en Un planol racional 1
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ERVEL hiETEOROLOGIC DE CATALUNYA
DI& le do rn 1 g eles 1924
1.-ATIMACIO ATUOMRICA GENERAL A

&ES 7 DEL MATL (Observacions d'Europa. Nord
d'Arrice i
:abades per samaria asase fil):
Reg
im anticiclònic a Espanya. Franca i Alemanya,
amb bon temps general i vents Rubios.
A les Illes Britiniques i costes del Cantabric
existeix intensa nuvolositat, havent . se registrat algunes plovisques sense importancia.

La Musica Del Muni

s. ESTAY DEL TEMPS A CATALUNYA A
LES 8 DEL MATL (Obeervacions de la Xaraa me
catalana, commdcades per teltdon):
-teorlògica
El temps Ea bo a tot Catalunya. amb boires a
l'Empordé i costa de Barcelona, amb cel completament ser'e a la resta.
En les darreres 24 horca ha plogut al Pireneu,
particularment a la Cerdanya.;
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3. VENTS Sti...-dRIORS A BARCELONA. (Sondatges de l'atmósfera
e riel matí)
metres:
1000,
2000,
3000, 4000.
500.
250,
Direcció:
ENE.. SSE., WSW., WSW., NNW., N.
Yelocitat en metres per «goa:
2,
I.
4,
3.
4,
4.
7

7. Boira.
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OBSERVATORI blETEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Hores d'observac ib: 7, 13. 18 hoces
Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 766'4. 7661, 765'3. — Termennetre scc: 16o, sn'o, in's. —
Termòmetre humit: 14'8, 161, 17'3. — Ilumitat (centessimes de saturació): 87, 73, 79. — Direcció del
sienta E.. S.. S. — Velocitat del vent en metres per segon: 1, 2, I. — Estat del cet: sera, quasi seré. —
Classe de núvols: ea:wats: strats. cirrus.
Ternperatures extremes a l'ombra
Màxima: 21 ' 0. — Mínima: 13.2 .— Osciiiació t ermométrica: 17'1. — Precipitada, aiguosa, des de
les 7. bores del dia anterior a les 7 hores del dia de la data: o'o tnilintetres. — Recorregut del vent en
igual temps: ase quinmetres. — Observacions par ticulars: boira.

'Eisé.11):61. M it l. resta automàticament incorporal a la Comissió provincial.
El senyor FONS I AROLA demana que la Dipulació assisteixi
corporativament a la inauguració de
la Fira de Mostres. Els senyors
diputats troben molt lié la brillant
iniciativa que cl senyor Pons no
troba oportn de defensar.
Es procedeix a designar un representant a la Comisen) liquidadora de
credits i tientes entre l'Estat i les
Diputacions provincials.
El marqués de CABANES explica les seves gestions a Madrid relacionades amb aquest assumpte.
Anuncia que la Comissió haurà
d'actuar molts mesos, resultant una
cosa, diguem-ne així. mimadora
per a tot un diputat d'haver de trebailar tant de temps segun.
Amb el Director general d'Administració va trobar-se anua ir:minuta
comodissima: Es nomenarà una
comissió representativa o decorativa que es constituirá i cedirà l feina als funcionaris; quan la feina
estigui feta, la comissió es tornará
a reunir i aprovarà tot el despatxat.
Opina, amb el Director, que els
representants de les Diputacions
han d'ésser dos vocals propietaris
per Barcelona i Afadrid i dos vocals
suplente per Valladolid i Valencia.
Proposa que es &sigui an solanimm el representant de la Diputacid de Barcelona sinó el plc de la
candidatura u sigui els (peltre representants de les Diputacions a la
Comissió, en la forma acordada amb
el Director d'Administració.
El senyor CONDE, oportunissim
com sempre. reptacix exactarfient la
proposició del marques de Cabanes,
afegint que aquest ha d'ésser el representant de la corporació. La paraula fácil i convincent del senyor
Conde persuadeix taguidament els
altres diputats i per unanimitat resta deasignat el marqués de Caballee.
El marques de CABANES, que
lambe tic el senyor Ciarriga-Nognés,
accepta sense massa enlodó el nomenanient. anunciant que accepta
amb cl ben entes que selarnent acudirá a Madrid curan no m iimgui feina
a Barcelona.
Una comunicació de la .1iinta Directiva de l'Exposiciä de Barcelo.na, relativa a la (otea del cos d'esquadres que fa servci de vigilancia
al Pare de Montjuich, és retirada per
la Comissió dInteressos generals.
Es aprovada ha distribució de cabals per al mes que som.
S'acorde l'adhesió a - l'aeera adoptat per la Diputació de León enea minat a sollicitar de l'Estat que no
s'obligui a les Diputacions a subvenir a alguns serveis que no els catan encarregats.
A proposta del senyor MAREA
resta damunt la taula el nomenament de dos lletrats perquè cstudiin la Reial ordre referent al trasIlat de l'Escota d'Enginyers Indastrials a la Universitat Industrial.
El marqués de CABANES troba
incompleta una autorització que es
vol donar a la presidencia de la Diputació per disposar la concentració d'un determinat nombre de mossos d'esquadra amb motiu de Vasribada a Barcelona dels reis. Considera que aquesta autoritzacui ha
d'ésa« redactada fent constar fagraiment de la corporació per la
visita que la reialesa ha fet a Catalunya.
No cal dir que tots els diputats
eoincideigen amb el senyor marqués,
peal el mayor conste president ho
d, 1 ast $wiedt almea la pesei4.

!s Teatres
GOYA. — Eddie Polo a la
revista "Bric u Brac".
En les resistes de gran espectacle
i molt color t moltes senyores, no n'hi
ha proa amb l'enlluernamcnt dels ulls
dels que van a badar i a passar l'estona. Les revistes s'aguanten per
pectacle, aiton és cm:hiena però s'aguanten sobretot pels actors de la re'Justa. No tothom es bo per fer aquest
treball artistic tan cridermic com es
vulgui, perõ mol% camplicat i ple de
trencacolls. A mes a més dels actors
de revista, calen els números sensacionals, que cridin l'atenció del palie.
Grans figures de music-hall. que passen i són substituirles al cap de quatre dies. quan ja han fet el cop, quan
ja han enriquit la revista atrb un mometa de viu interès.
Per abra que diem ens sembla un encut extraordinari Cluster contractat
a Eddie Polo i hacer intercalar el
sen treball, entre el seguit de quadros
l'empatas de la revista "Bric a Bree"
que es representa al /catre Goya.
Eddie l'oto és un nom famós, és
una figura mundial important dintre
el genere del cop de puny i de la
garrotada, del cowboy generós, de les
tavernes de 'ladres i de les aventures
estrafaläries de! Par West.
Tots els que aquests darrers anys
han anat al cinema i s'han apassionat
pel film americà, saben qui és Polo.
Molts lectors recordaran aquella serie extraordinaria que es deja La unoceda trencada, en la qual Eddie Polo
hi ¡eta veritables prodigis d'actor i
d'acróbata.
Ea les revistes de cinema, en les
pellicules. la figura de Polo ella tel
coneguelissima i popular; abra) fa eise
la sera aparicid datnunt de les taules
cridi l'atenció i iticai la curiositat de
l'heme donat a l'e.ecna.
En la re.vista "Bric a Brac" Polo
la de protagonista d'un guacho mimic,
que si no és nou está ben fel i sempre agrada.
Es tracta d'una tararea de gent de
mal vuure, de la que MI 1111:5 mali'
meiui Iii ha la mica del ball "apache". de les CSCC11CS de violencia de
l'home bcgut, etc., i apareja Polo en
mig d'aquella torreja tronada. Polo
te una figura magnifica, va vestir de
cowboy de deba. amb un bartet que
fa rodar e f cap i unes calces amb les
quals un basten del nostre país tMdria tul any de (cine. perque tot és
cuiro i ferramenta.
Polo balla. s'ene-letona, s'enamora,
es baralla. i fa una exhibieió deliciosa de cops de puny. empeores i
trompades. que diverteix el palie i
deixa admirats a tots els aficionats a
la força bruta.
Celebrem la presencia d'aquest artista excepconal al teatre Goya i desitgem que el seu trebail sigui un bon
exit.
s.

TOURNEE DE TEATRE CATALA PER CATALUNYA
Acabada la temporada del Romea,
prestigiosos elements del Teatre Ca.
tala es proposen formar una excellent companyia de comedies, per
tal de donar a coneixer a les principals poblacions de la nostre terra
les obres de més ixit en aquests darrers mesos.
Al davant d'aquesta companyia
figuraran el primer actor Alexandre
Nolla i les primeres acules senyores
Morera i Emilia Baró, tan aplaudides sempre a l'escena catalana.
ga Prtidencl Bertrana ha com.

CAMERA"
Intervindran en el Festival Rever.
de diumenge vinent, organitzat per
rAssociació de "Música da Camera".
els eminents artistes següents, ultra el
propi Maurici Ravel, el qual interpretara la part de piano d'algunes obres
del programa:
illarcelle Gerar. — Ve expressamcat
de París per prendre part en el festival.
Es considerada com la mis inteRigent
i - perfecta intérprete francesa de música moderna. La seva collaboració en
el selecte grup erisenc "Au Careelion" ha posat de manifest en ella una
sensibilitat i una cultura ben actuals.
No en va ha estat designada pel propi
Ravel per prendre part en l'esmentat
concert, en el programa del qual fi
guren obres de tan subtil significació
i de tanta dificultat com "Schérézade".
Rabea Casadestis.—Jove pianista que
está fent una carrera brillantissima, el
nom del qual es colloca ja aval entre
els grans virtuosos del piano. La sta
va excepcional categoria va ésser confirmada a Barcelona en presentar-lo
recentment l'Associació Intima de Concerts.
Marius Cascarestis.—Violinista eminent, solista dels Concerts Colonne, de
la Societé Philarmonique, de Paris,
dels Concerts Classiques de MonteCado, etc., etc.
Maurii:e Marechal.—Un dels millors
violoncellistes actuals, a pesar de la
seva joventut. Oint les seves meravelloses interpretacious és evocat sovint
el record del nostre Pau Casals. Barcelona aseoli un èxit definitiu en esser
presentat tumbé per l'Associació Intima de Concerts.
•
Sitheillat=

CRONICA JUDICIARIA

dit a la nova companyia l'emlusiva
de "La dona neta". A mis mis,
compren atub l'exclusiva de "El fill
d'Ames-ira" i "Els quatre amics d'En
Rodó". Representaran també les més
famoses obres del teatre earalä.
Amb les sirnpaties amb qui comp.
ten a Catalunya els populars artistes
i l'excellent repertori que tenen preparat, la nova companyia té l'exit
garantit.
NOVETATS
LA TEMPORADA D'ESTIU
Veritablernent promet resultar brinantíssima la temporada dasIM traquest elegant teatre.
L'empresa ha sabut escollir unes
companyies excellents per tal de garantir l'èxit de la temporada. L'actuació de la companyia de Martínez
Sierra i Catarina Barcena, i despres
la de la frene Alba i Joan Bonaté són
iets. prou suggestius perquè la bona
societat barcelonina s .apressi a adquirir abonamcnts per a la temporada.
Martínez Sierra presentará entre altres obres la revista 'Ideal Corleen", i
Alba-Bonafi estrenara la famosa producció cómica de Mueoz Seca i Pérez
Fernández titulada "LOS chatos", que
a Madrid a aconseguit més de cent
representacions seguirles.
fiele=1/1

CRONICA DE CULTURA
EL DOCTOR

ASSOCIACIO DE "MUSICA DA

Vlsta da la causa per assassinat frustrat d'Angel Pestaña
Ahir, al mati, a la Sala siego.
na, es reprengué la vista de la
causa seguida riel jutjat
31anresa contra eile proeessats
llamen Redenas Rödenas i Pero Mollar Prades, aeusals d'assassinat frustrat contra Angel
Pestaña i Núñez, esdevinglit en
aquella eiutat.
El testimoni Jose.p'Espinal i
Vila hat (PI que els processals
eren en el grup del qua. ) varen
sortir ele !rete que tocaren el
Pe.staila, pecó no pot concretar que varen esser els autora
dels dispare.
A continuació es procedf a
la m'ova documental.
El ftseal, senyor Rodrigo,
eleva les conolusions provisionals a definitives, sanee cap
modificació, aollicitant per ti
cada Un dels ,processals dolze
anys i un dia de cadena temporal.
Els defensors. senfors
Sanjuän i Gatotre, 011 els infor
ruca sostingueren llurs conclusions, demanant a la Sau
•
dels seus pdlroainals.
El pulid ha quedat Clos per
• senUincia.

La PUBLICITAT
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PITTALUGA A

•L'ATENEU
Avui a la tarda, a les set,
donará a l'Ateneu el doctor
Gustan Pittaluga tina conferencia pública sobre "L'obra sanitaria del Comile d'Higiene de la
Societat (le les Nacions.
El doctor Pilltiluga. catedratic de la ruiversilal. Central, a
la Facultat dc 'Medicina, va
ésser lt. minal umb el nomennment de inembra de la secció
sanitaria de la Lliga (le les Nachotis el natteix dia en que es
veia obliga: a dimitir eln arpar,
que amb larda brillantor havia
ostenta' fins aleshores. die director deis Serveis Sanitaria de
la Mancomunal, per haver
acordat el Censen de la Maneomimilat nova que uns mernbres
d'acinesia fessin una inspeeeita
de l'obra saniläria realitzada.
La conferaneia desperla vivissim interas per aquest vanjunt de filetees, i per asser el
conferenciant tan homo eminent
en els estudie de Sanitat.

REOBERTURA DE L'A. E.

P.

L'autorital governativa ha
autoritzat la reobertura de l'Atenno EneielopHie Popular.

E XPÓSICIONS
Avui s'inaugurarà l'exposicid da les "Avis i els Arlistei"
a les Galeries Dalmau. Restara
oberta fine al 31 del que son].
— El dia 20 s'exhibiran a
les Galeries Laietanes sis
obres del gran pintor català
Marian Fortuny.
El mestre escultör Joan Litmona inaugurara el mateo( dia
1 al mateix local, una exposició
d'escultores.
— El dia 20 es hincara
l'exposició de retrats que el
pintor F. de Pomel a. te inatallada a lea Citatorio* Arenyegi

ELS TRES HONRATS

PINTAIRES
(Continuae af)

reta es caragolava la tempestuosa
turba: totes les finestree Crea oeimpaules per l'element feincni. que
Ilancava les seves ri,mlles Irgemutimics
sobre els brogidor: rompents del
carrera i lela molt %le temps que no
hi hav'ia hagut tanta alegría en aquella chiba Tan bo sabia als ciutadans
aquel] remeras divertiment, elle nalga rnostra als dos competidora la
nieta llur. la casa de l'amo, a la qua',
per fi, ja havien arribat. Ella mateixos no la vejaren, cut rigor 110
veien res i sial la folla corma aná
anguilejant per Iota la vuela fins a
tornar a sortic per ralira porta. L'amo s'II:Lela abocat rimad a la porta,
i després dimanen esperat durant una
horca Inés el vencedor es disposava
anar-se'n per assaborir els fruits de
la seca farsa, quan Dietrich i Züs entrare ntranquillament i improvisadan'out a casa d'ell.
Durant tot això, aquests dos haviril unificat Ilurs plans i convingut
qua J'amo rIo la s pinteria, cont que ja
!10 es podia sostenir gatee més
temps. harta d'estar inclinar a traspassar el negoci per una suma comptant. Züs cediria per a aquest fi els
seas valors i el suabi hi afegiria
lambe' els seas dinerete, i Jlesliores
foren els amos de la situació i podrien ben riure-se'n dele abres dos.
Exposaren llur aliança al ecirprès
propietari; aquest veié tot d'una
clar, allá de dome räpidament el
tracte a l'esquena dels seus creditors, abans d'arribar a la fallida,
i tocar inesperadament el peca del
traspits. Tot fou arreglat volant, i
abans de posta de sol la senyoreta
Reculas ere la propietaria leg(tima

ENCARREC D'IIABITACION
AL RITZ
L'alcalde ha encarregat
l'Administrad() de l'Ife/el
que es reservan deu habita,
cions per a la comissid te
gidors de l'Ajuntament de h_
drid que arribara demà per ah
sistir a la recepció retal.
LA MATANÇA A L'ESCOIL.
DOR
Saerificis d'ahir a l'Esmera,
dor: Bous. 72; eedelles,
igual nombre per a Sarra;
moltelle, 216; cabrits, 57;
anyells, 680: melles , 'MI ; tal
bree, ti, i piares, 2.1.
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El nou Gens
Electoral
S'esta fent la lascripcif
d'e;ectors
D'acord amb el Reial decret de 1:
presidencia del Directori matar,
s'està confeccionant el nou Cae
electoral.
La inscripció al Cens es fa Dar.
janeant uns butlletins d'inserir:ea
que els agents designats per rAlcal.
dia repartiran i recolliran a domi
fins el dia as de juny.
Aquests butlletins d'inscripció sea
individuals: a cada un cal conj.
nur so/ament les dades referent‘
una sola persona.
Cal contestar totes les preguntes
del butlleti d'inscripció amb Iktra
clara, emprant sempre que sigui pa.
sible la máquina d'escriure.
Han de figurar al Cens electoral,
segons les darrercs disposicions,
havent d'omplir, per tant, el corres.
ponent butlleti individual d'inserir>
ció:
ELS BARONS QUE DURANT
L'ANY 1924 FACIN 23 ANYS O
MES;
LES DONES SOLTERES O
VIDUES QUE DURANT L'ANY
1924 FACIN 23 ANYS O MES;
I LES DONES CASADES QUE
PER LLUR SITUACIO LEGAL
NO ESTIGUIN SUBJECTES A
L'AUTORITAT DEL MARIT.
No n'hi ha prou amb procurar la
premia inscripció.
Cal contribuir a fer inscriure tets
els amics que reuneixin les condicione exigidas per ésser elector.
I cal vetIlar parque no es como
tin falsificacions o inclusions inda
gudes.
Tindrem els nostres lectors al coa
rent de les instruccions que catee
seguir.
De moment cal omplir amb to
cura els butlletins d'inscripció, i
editar als funcionaris i agents en.
carregats de la confeccid del Cesa
electoral les dades corresponents a
aquelles persones que. per ababa
o per qualsevol altra causa, no °mielan personalment el butileti respectiu.
AIdt,hS'I'

ihhicv tia

i'ASSAT PER LA CEN-

SURA !MILITAR

de la pinteria i el s'eu promes el lbgater de la casa on aquella estaca
i aixi Züs, que aquel' mati no ho
sospitava, es troba a l'éltnn conquistada i 'ligada per l'habilitat del
son tic t.
uihig morts de vergonya, de
ga i d'ira, Jobst i Fridolin jciett
l'hostal on el; havien dut, despi$
que per ti havien caigut en ple cana
tots aferrissate l'un amb haute. La
cenar sencera, diaL cop posada e7
entumeció, ja havia oblidat el mota
celebrava una joiosa nit. En mol'
tes cases es bala i a les taeernes
es begue i es canta, com en les raes
grans ladee Sur Seldwyla: permitir
ele seldwylcsos no necessitaven
gaire materia per organibar atab
nua de tuesta-e un festival. Quan eh
dos pobres (baldes vejaren cara llar
tenacitat , arah la qual havienfet
compte de girar ro profit propi b
follia del nión, nornés els hacia se
vit per fer-la triomiar i convenir'
se elle e:1 la riota de tothom, seas
trencava el cor: perquè no solament
els havia fallit i anat en orris el sad
ola de inmute anys, sin6 que tantee
harina perdut la fama de gent assetiyada i pacifica com cal.
Jobst, que era el més vell i
pas.sat allí set anys, estigué compl e
.pogue recobrar-tamenprduio
l'estila. Tot nualencónic sorti de h
ciutat abans que los de dia i
pe tija d'ult arhre en aquell matea
Roa 011 el dia anterior havien seguí
lote plegats. Quan cl baveret, ara
hora mes tard, passà per alli
velé, li .agafà un esfereinient tal, que
venta a córrer com un boig, calmad
completament de manera d'ésser
con, se senti dir amb el tetes. re
devingue un perdulari, que no Paaai
.
niai (la fadri i no era amic de ninfea
. Nontes Dietrich el suabi consista'
meta ult home honrat i surant
perita vila; pern no sera vela sairs
el goig, pesque Züs Ii robava it 11*
tna, el governava i l'oprimia
considerava ella mateixa com rail°
font de tot bi.
FI
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FUTIOL
LA TEDERACIO INDULTA A
EN PELAD
Tradulm d'un diari
Reunit el Comitè Regional per
tractar de les continuades demandes que s'han rebut a la
FederacIó Catalana, •ollieitant
que fos amnistiat el jugador
Esteve Pelad, i vist el que disposa l'apartat tercer de rartiele 26 del Reglament de la Fe-

: deractd Espanyola sie Futbol,
be acordat:
Concedir a N'Esteve Pelee els
."! 'tenefiels de l'esmentat article.
• sempre i quan durant un any
no reincideixi en fal t a 1 aixecar, per tara, el cästig
le que per aquest Comité li fou
imposat el 14 del passat febrer,
ee lenint en compte que era la
- primera vegada que incorria en
falta.

• ••
Altrament, es diu que en l'esMentada reunió tambe es va
prendre l'acord d'adreear-se al
Comlte madrileny per tal que
eviti que En Garrobe, el jugador de l'Europa, sense el permts del sen Club, actui en partas que es juguen a Valencia.
LA NOVA VISITA
DEL IMI1MINGRAM
Cada dia creta l'entusiasme
.• entre les penyee esportives per
• la visita de l'equip professional
angla@ Birmingham.
E. tan gran la impressi6 que
•
caustt el meravellós joc desen- rotllat pele jugadors d'aquest
c.om poguerem constatar
— Cercle, exhibicions
de l'any pastri les
sal., que encara avui, malgrat el
beeeps transcorregut, resta fresc
a la memòria deis nostres bons
aficiónate.
No té res de particular, dones,
que aquests. trobant en manca
els partits de técnica depurada
• e perfecta, hagin acollit l'anun• ei deis vinents encontres Bir-

mingbam-Eurmea, anib extraor'dinertte simpatia, 1 es daleixin
per admirar, una vegada mée,
lee belleses del futbol que amb
la vinguda del Birmingham el
Consell de l'Europa els proponeionarä.
U. E. SANS-C. D. EUROPA

El fet que eanunciii per aquest
partit la presentació dels equips
complets dels cerdes contendents, ha
despertat un gran interès catre els
_ af ricura ti.
Per altra part, ultra la copa que
el Grup "L'Aranya" donarä a rerui p Que resulti victoriós, els socia
del mateix Grup han decidit obseçtiíar dos cardes amb uns banderins que portaran els escuts i colors dels Clubs contendents.
ESPANYO L--TERRASSA
Propera ele partits de promoció
que ha de jugar el Terrassa, campió
del Grup 5, ha concertat per al diumenge vinent un important partit
centra el primer equip del C. D. Espanyol, a) camp de Sarrie, per tal,

I

nn i

no solament d'entrenar el 'set: equip,
sine) que tumbé per mesurar les (orces amb el potent equip blatte-blau.
Ens asseguren que ambdós equipa
es presentaran completa

BOXA

ELS CAMPIONATS DE CATALUNYA, AMATEURS
Dimecres passat, a la nit, tingué
lloc al Punching-ball de Gracia la
vetllada d'eliminatòries del pes welter i els quarts de fi nal del pes ploma, revelant-se a les primeres, d'una
manera molt notable, Almeda, de Figuerra, que davant de Llanguas, un
digne adversari de la seva classe, va
fer un combat estupend.
En el pes ploma va ésser tnolt lamentable que Antoni elimines a Pru,
el qual és un dels millors amateurs
del present campionat.
Díaz vence a Esparraguera per
punts, i Fàbregas fou declarat vencedor d'Ibääez per parar l' à rbitre el
combat al primer round.
Els resultats de les eliminatóries
del pes welter foren els segirents:
Arrnengou bat a Müstic per abandonament al segan round: Ros venç
Borrell per poca diferencia, i Almeda surt triomfant de Llanguas, en
un combat magnific. per punta.
Després dáquesres proves han
quedat seleccionats per a les eliminatries de diurnenge vinent que se
celebraran al teatre Cómic els següents amateurs: J. Aparicio,
Sánchez, L. Vitriä i J. B. Perales,
del pes mosca: P. Antonio, L. Diaz
i F. Fibregas, del pes ploma; D.
Nadal, J. Ilernandez i V. Sanchez
del pes lleuger; E Ros, M. Givert,
J. Armengau i J. Lorenzo, del pes
welter, i A. Verdú, E. Alonso, A.
Satnper i A. Novials, del pes mig.

MOTORISME
RABASSADA
Les inscripcions corresilments a
aquesta cursa rebudes durant el dia
d'ahir són les següents:

III CURSA COSTA

Cyclecars curses 750 c. c.: A.
Gaston (B. N. B.), 4 minuts, 58 • egons, 1 dècima.
Cyclecars curses 1,100 C. c.: J. M.
Moré (David), 4 minuto, si segons,
4 dècimes.
REVISTA "NATACIO"
Hern rebut el número de la revista
" Natació" portant-veu del Club de
Natació Barcelona. corresponent al
mes d'abril, la qua!. com de costurn,
está integrada per articles i bona in-

formació referents als esports natació
i rugby.

(marranada el dla 16 de maig do 1923

EXOURSIONISME
Ei Grup Excursionista Marathon
Jara diumenge una excursió a Montserrar, sota el següent itinerari: Martorell, Esparraguera. Collbató. Coves
de Salnitre, Monestir Sant Joan, Santa Magdalena, Sant Jeroni, Canal de
Santa Cecilia i Monistrol.
Punt de reunió: Bakador del Fasseig de Grácia, a les 20 del dia 17.

HIPISME
CURSES DE CAVALLS
La -Societat de Curses de Ca-

valle, desitjant oferir una pro_
de considerad() als propietaris dels carruatges que van
esser preiniats en el Concurs
d'Enganehes" darreratnent ceg ebral, per iniciafiva de la Barcolona-Turf ha pres l'acord de
concedir-los lliure entrada a
I'llipädcom per a les curses del
vinent diumenge, amb motiu
de disputar-se el Oran Premi de
Barcelona. La Socielat de Curses de Cavalls espera que
aquests cotxes concorreran a
I'llipealrom, de la mateixa r»a.
neta que es presentaren al
concurs.
Els propielaris dele carruatges poden passar pm' la secretaria de la Socielat, on se'ls
facilitaran els passes necessari porque els seus cotxes puguin entrar' a Plriptulrotn.
N'a

Grup Comercial: Motos 3 00 c. c.
LI. Vila (Zundapp).
Motos-s:decar tono c. c. V. Car.
clon (Harley Davidson).
Grup curses: Motos Loor) c: c.,
I. Macaya (Indian).
Motos-sidecar 1,000 C. c., P. Pi

(Indian).
Les inscripcions a drets senzills
es tanquen el dia i u Penya Rin
ens prega ho fem present als eterno
re ta rd an s.
Continuem avui la publicació dels
records d'aquesta prova:
Cyclecars turisme ',roo c. c.: Alvarez (Amilcar), 5 minuts, 5 5 segons, 2 detimes.
Motos curses 250 c. c.: J. M. Fradera (Royal Enfild), 6 minuts, 7 segons.
Motos curses 500 c. c.: Star (Indian): 5 miente, 12 segons, 4 dècimes.

Motos curses 1,000 c. c.: Zacarias
Mateas (Harley Davidson), 4 minuts, 43 segons, 9 dècimes.
Motos sidecars curses 1,000 c. c.:
P. Pi (Indian), 5 minuts, 1 Ergon,

Obsequi de
la Societat
• 19

"Ilesti3

Contra remesa de 25 etiquetes blanques de les que.
van enganxades en el pot
de la Ferina Ladeada ñicaLié", es regalara una preciosa nina.
Les etiquetes poden presentar-se a les oficines
la SOC1ETAT NESTLE,
Urania Layetana..11, Barcelona.

dècimes.
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La Societat Anònima Arnús-Garf notifica als senyors Te-

nedors d'Obligacions 7 per loo preferents, sèrie "A", que
havent obtingut de la Companyia Emissora l'autoritzac:ó
per a prorrogar fins al dia 25 del corrent el termini fixat
pera aquesta conversió, els invita a efectuar la permuta
de llurs titols per Obligacions de la mateixa Companyia
al 7 per loo emissió 1921. En virtud i fins al dia 25 de l'actual, podran presentar llurs titols a les nostres oficines,
Passeig de Gràcia, 9, així corn a les dels altres 13ancs i
Banquers, per al canvi refcrit en la proporció de 4 Obligacions de les primeres d'un nominal de Lg. 19-16-6 cada
una per 5 obligacions de les segones d'un nominal de 5oo
pessetes proveïdes de cupó 1 de setembre vinent. El cupó
d'l de juny de les Obi gacions Prior L'en "A" quedarit
favor del tenedor i Ii será satisfet al seu vencimitt.
Si el canvi de les fliures esterlines en el moment d'Lfectuar•se la permuta fos superior a Ptes. 32 per Lg., la Companyia abonaria als tenedors la dita dilereneia segons
una escala convinguda, podent, si el canvi excedís de pessetes 33 per una Lg., suspendre la permuta referida.
L'ofende) s'efectua 'hure de tota despesa per al portador
Bäréelona,:15 de máig de i924.

(

A. C. S.)

Els seus pares Florenci i Leonor, germana Concepció, germana política, nebots, ondea,
cosins, parents tots i l'Empresa d'Espectacles Gregori Roca i Companyia, recorden a llurs
amistats i relacions tan trista pèrdua i els preguen que dediquin un pietós record a la memäria del difunt, i que se serveixin assistir a les misses que en bé de la seva anima se celebraran
a l'església de Nostra Senyora de Pompeia (Diagonal, 450), demà, dissabte, dia 17 de maig,
de deu a dotze del matí, pel qual favor els quedaran eternament reconeguts.
EL DOL ES DONA PER DESPEDIT

EL LECTOR DIU...
NO S'HI VAL
Sr. Director:
El dia 5 d'aquest raes, dijous de
la sctmana passada, pnblira LA PUBLICITAT, en la seccit't "El lector
din...", un comunicar signat pel senyor Lleó Pi i Aznar—al qual no
tenini el gust de coneixer—on, sota
el titol "Pianos", el dit senyor es
queixava, amb raó , de Eabós que
hom fa, als bars i establiments similano, deis pianos eléctrica, pianoles i altres estres semblants Deia
el contunicant go que segucix:
"El vcinat està obligat a oir durant llores i llores aquella música
mecánica, mes que els friateixos parroquians del bar o café, els quals es
renoven sovint i poden alltinyar-se,
cosa que eis vcins no poden pas
fer, no poden estar tranquils a casa
seca, no poden aclucar Inh durant
tota la nit. Qui Una tolerant amb
un piano de maneta que sones durant cinc hores seguides en t111 mateix indret de carrer.:"
Dones Iré: el senyar que fa la
"Crónica general" del "Noticiero
Universal" de la nit escrivia en el
ninnero d'aquest diari corresponent
a la nit del divendrcs dia 9 de rnaig,
i co parlar del mateix tema:
"Los parroquianos del establecimiento, cuando estän cansados de
la musiquita, tienen el recurso de
salir a la calle o de dirigirse a otro
bar inenOS filarmónico, pero los vecinos de las casas contiguas no pueden hacer otro tanto. Han de acostarse COI/ música o no dormir por
causa de esos portentoso instrumentos que 110 Se cansan nunca..."
lidS a vall cortito trata;
"L'n piano de manubrio que tocase delante de una casa de vecindad
durante tres lloras seguidas después de las once de la noche, seguramente sería multado."
Ja una abra vegada, ja fa temps
d'això, aquest senyor tan pintoresc
—per les idees que morosa, quan
set 'es — i tan despreocupat , va
fer igual arnb un article de Joan
Sacs — l ' illustre publicista—sobre les
cases del carrer Monteada i
.FAssociació d'Amics sIe Darcelona.
Si nosaltres coneguessim aquest
senyor del "Noticiero"—cosa que
eins agradada, perqu;z, com havent
dit, deu ésser un senyor molt pintoresc—si nosaltres coneguessim
aquest senyor, diem, li donarient uns
copets a l'esquena i Ii diriem: Ep,
inestre, no s'lli val! No és lícit d'apropiar-se de ea que pertany abs altres, el mínim que bous pot ¿emanar a una persona com cal guau Cala ti uni abre es d'esmentar la procetléncia, car altrament aquesta seció ti un norn (me no solenn dir.
Es ciar que l'autor de la "Crónica" anodinia podrá dir-nos que nosalineo no taavent dc fcr res, per tal
cono no sant pas els autors. Pesen és
que de vegades bi ha coses que no
poden ésser dissimulades,
onces creiem (Inc aquesta n'es una,
l'el demés, San el dit senyor que
anda tota l'atenci6 el saludan i cans
posern a les Leves ordres.
P. E. Cirera

DE TEATRE CATALA
Senyor Director:
A LA PCI3LICITAT del 2 de
inaig vaig Mugir una !letra que

asare , el Teatre Cataba sts adrecava En Caries Pujol i Claveri.
Es 1:mental-a el senyor Pujol
que avui tio tenim 'catre catala,
perque les ubres catalanes que
es representen a itOlnl,a, Ii sernbla a ell que no tenen anima
enlatarla i que no interessen
p ostre poble. Perque ningú
gtni inalpensat ern cal manifestar-vos, senyor Director, que jo
no soc accionista de cap teatre,
ni soc comediògraf, i penso que

no n'escriuré mai cap, de comedia, per la senzillísima raC
que "nemo dat quocl non Isabel".
Cont que vise foca de Bat-tetona
vaig, naturalment, a les re-

presentaciona de Romea, i lampee no tino temps per Ilegir les

obres que al dit !catre representen. i per aixé no vull
ficar-rne en si el judici del senyor Pujol, respecte d'elles, es
o do es exacte. Peré d'alguna
sf que vaig Ilegir no fa molt,
grans elogie en els diaris. Per
la matelxa rae> no puc parlar
de les que es representaven a
Hornea en temps del senyor
Franquesa Gomis.
Troba el senyor Pujol que
"les obres haurien d'esser basarles i ésser °posados i tot les
unes amb les atines per les seves diferente idees, formes 1
maneres de pensar", cosa que,
segons ell diu, s'esdevenia en
temps del senyor Franquesa,
"quan en ei teatre eonaboraven
autors de tota mena de pensare, ele quals autors escrivien
ernb tota llibertat de pensament
obres altarnent socials. liad per
la qual el leatre a tole hilerossa y a poderosament".
A ixb, na turalment, són apreCiaC1011S del senyor pujo/ jarteä
el voler (retire d'aixíri normes
del que ha dieser el teatre catalä. em sembla arriscat.
Com el senyor pujol jo també cree que si 'les obres estiguessin basades una ami) l'altra com ho va fer, per metaspie. Sófoeles anib la SeVa famoso trilog;a, compro que el,
que la torea eduradora del teatre fóra mes gran i manifesta.
Perb el seityor Pujol va mes
enllä i dernana que les obres
stguin oposades per Ilurs diferente idees, formes i maneres de pensar. i amb aquesta
afirmació ja s'ha d'altar amb
una mes de comide. Perqu si
a això s'afegeix Iota la Ilibertal de pensament que ()mana
el senvor Pujcwl, tirarem pP1'
terna tot eo que d'educatiu
o pot tenir eh1 teatre, i les obres,
per compte de ser artle.tiques,
no valdran gaire 1 seran del
tot conträries als principis de
t'art.

Per desgrficia bi ha molls
de... diern-ne autors que tenen
• una idea 111011 (11YÓ fi j a de la
bellesa 5 de plaer estetic. 1
per aquesta rad hi ha tant
d'artistes" que no fan mal cap
obra d'art, i lants de barloes
que es ()enser] estar sempre en
coulemplaeió de la liellesa.
No he tingut el gust de Ilegir cap obra del senyor Caries Pujol, Iteró, la veeilat, per
les seves paraules hom
que ell participa lambe una
miqueta d'aquesta errórila utaitera de pensar sobre l'art, la
bellesa i el plaer estétie.
Les seves paraules donen a
ente:ideo que el teatre pot esdevenir una chtedra o tribuna,
des de la qual tothom digui
allb que li sembli i donen
facultat a l'autor per escriure
obres en les quals no presenti
als espectadors la veritable i
única bellesa perque eadhseú
l'assaboreixi segons la capacit at i perfeccionament de les seves facultate, sind obres qual
sevulga, escrites, com passa
massa sovint, amb el fi ()clecminat d'aconseguir co que a ell
li agrada I 1:0 (pe pulsar 111011.5
d'espeetadors també yoien,
qur no (.'S precisament l'artístío í el bonic.
L'art es molt per dannint de
tot a ivó, i per (pió 11)) és
aquest el fi del teatro, no cal
mes quo donar una mirada a
la "PaMira", tl'Atietòt ni,
Per nealmr en permetren. senyor director, sie reproduir
tu ice pa rus ules de "Ship-boy"
co un "Carnet de les Iletres"
de lenes encera: "la contencid j l'austeritat han esdevingut, gräcies a Den, a despit
dele poetes naturals, credo a
casa nostra". Aquest es un
Van en
principi fonamental
lotes les seves manifeetacions,
n1 qual, Si no s'ajusten,
haurien d'ajustar tole els quo
se senten amb f orces per produir. 1 únicament aixf és com

NO ES CONVIDA PARTICÚLAR1VIENT

podem esperar (lies de glòria
per al teatre i per a Part cetali en general.

Ricard Prats
He llegit a la secció "El lector
diu" del dia 7 del corrent l'escrit
titulas "La dansa és art.?" del senyor
Salvador Perarnau, al qual no Inc
rnenys que adherir-11)1i en el que fa
referencia a la manera de bailar la
sardana, si be suposo (me la "gran
majoria" a qué es refereix
esser vis balladors que no proceileigen de les comarques gironines on,
des de thruts immemorial, es balla
la sardana, o dels que per havet-bi
viscut temps slan pc . grit compenetrar be de l'estil sardanista.
Seria ja llora que totes aquestes
entitats que tant es preocupen de
fomentar les ballades de sardanes
es preocupessin també de depurar
car actualment
puc assegurar, sense por que Mugir
em desmenti, que fora de les rarisSinies CNCepeions litnitades als dos
casos mes amunt esmentats o a algú per per intuicit's ho bagi assolit,
no se saben bailar sardanes. Totes
les persones c
inc llena tingut ocasió

de acure bailar cardanes al país

clàssic d'aquesta dallen licin convingut unänimement en l'anterior
afirmació.
A jutjar pelo nornbrosos i originals passos que he tingut oca sió
d'observar, creuen els balladors que
com mes complicats i original; sn'm
aquello miiior, pesó no per ésser
Inés cornplicat és mes estètic 1 si
slan d 'inventar passes novs els
Inés indicats san els originaris del
país clàssic dc la sardana.
Atnnts aquests abusos s'arriba

al

cas d'un foraster gut va dir que li
semblaea una dansa de salvatges i
tenia molta raó, car amb /Imita ireqüènria es reno] colles que las

aquest deplorable efecte i encara
estic orle a Barcelona, de veure
bailar les senyoretes ami, aquella deliciosa gräcia, 'innata, que tota !a
vida vine observant a diferents
indrets de la provincia de Girona.
Passos com el "Salt del pardal" i
altres el nom dels quals descante,
han de proscriure's en absolut, car
no tenen res d'estètic ni säti castissos.
Moltes observacions es podrien
fer sobre les sardanes de dues perSOtleS, la Mallen de coilocar
braços tant en cls curts com en els
llargs, el punteiar, lis i abns de
les extrovaglincies co el puntejar,
les !licencies que es pernieten certes calles, peró allargaríem massa
el present.
Passa amb les sardanes igual que
atub molts arbres i plantes, que
transportarles a un altre 1:ais i clima no donen rcsultats idéntics als
que donen en el país origittari, i si
a aquí . ens entossudíssim a bailar
sevillanes, seguidilles, etc. no les ballaríem igual que a Andatusia, perqui ens niancaria la "gräcia innata"
I n que sois es pot assolir -atol) l'häbit
i "sentint" la dansa. Qui sap si cosa per l'esta passa arnb la sardana,
car cal sentir-la, i per hallar ht ,sar_
clanes no siC suficient comptar-les i
treure-les, perquè ajad és una cosa
purament meeänica i que amb la
práctica s'assoleix; cal ballar-les arnb
/a "I:rácia" característica que exigeix l'estética de cada dansa en
particular, i aixir sola s'obté havent

vist bailar be la dansa per balladon
pues i havent-la après de bailar azb
ells, casa que manea a la majonr
dels sardanistes, no és culpa delá,
de lora de la pi
GRairouridi
na.c

ExposIcle Internacional
Farmacéutica 1 d'Higiene
CONCURS XII
Ahir tingué !loe amb gran soletanitat,
al salé central del Tibidabo, la iassgs
ración de l'Exposició Internaconal
macinitica i d'Higiene.
En representació de l'alcalde h! asistí el regidor scnyor Colom Cardany,
havent-hi tambe un representant del
capitá general i representador:3 dt
nombroses entitats oficials.
Formaren cl jurar cls senyors
i Garden, de la Societat Med:co-Farmacirutica dels Sants Come i Barda,
Rubio i Cortacans, del Collegi
dc Farmaclutics. Antoni Borre:I,
Collegi de Farmacturies de Barcelona
Frederic Peralta, de l'Academia ealigime de Cmalunya, Mariati Masco, dr
la Unió Gremial, etc.,.ete.
El doctor Antoui Subirla presiden
cid Comité Exceutiu, ¡rasgará lespe
sició, felicitant-se sIe la solemnizat12
revestia l'acte i elogiant e: zel dea
OrganilzadOrs i eletricrus tots que hivicn contribuir a l'Exposició.
El represe-azur de l'alcalde cepa!
sä la satisfacció que sentía ce,
inaugurar armen concurs, ient C07. 5ri:

la satisiacció del Consistori per ara
Expssición internacional que honorara
la ciurat.
Acte seguir al restaurant del Tibi.
daba se celebr3 el kaiquet arnb que el
Comité organitzador obsequiavr. les
autotitats, prensa i expositors.
A l'hora del brindis cl ser/yes Suhielt pronuncia un cloqüent discurs d

feriment.
Podaron laminé els senyors Angel
Sabré. Colstn. Piguillern, Mas Vehrs
doctor Coimeta. doctor Llopis Bslese.
i subretnt, mereix especial mentid d
fcrvorbs disturs, no d'higiene ni da:
posició farmacéutica sinó de fe rno•
tidrotden. do dtm Fernando Cabras.
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CALÇATS

SUBUR
Beri1nria,3):i b ut fu, 16 ; ianu 1,5

Ida
de caen 1A.i•
GELAT INA,
- gallina.
rnent poderes per a persono
delicades. E. lilartIgnole, Esel.

dellere, 10.

El mejor cepillo de dientes conocido
Venia anual, 12 millones de cepillas.
TRES 7.1.11. 4 :VOS para adultos, para muchachos
y para niilos. TRES GR .4 DOS Una sola calidad.
De tensa en toda, las J'a r omaseis, pedionerfas,
droguerías y basares. Consulto o su dentista.

▪

•

!madr es la de

maig ge 1924

Anuncis

Oficials MOYIMENT MARITIM

81.18HASTA EXTRAOFICIAL
iD dia 20 del correal maig,
a 17 horas, es procedirà a
la venda en pública subhasta
de la casa número 8 del ira ir.
de Terrassa, d'acuesta cintat
( er-pobie de Gracia), la qual
subhasta se celebrara al des pa lx del notari (1,P Barcelona
*..11tler t Gabarrn. que el te a la
Ronda de la Universitat. número 22, pis primer esquerra, on

'atara de manifest, duran! les
( ei110CeS de 10 a 12 defs dies

Ders anteriors a la subhasta.
ti:ulacM de l'expressada finca i
el plee de conde( ions amb sub-

jeerid a les quals Uncirlo efeete
la dita subhasta. Aquesta serio
de la total finca. o sigui de la
tercera part que correspon a
pare Riera Simó. i de les dues
terceres parts que correspouen
Prudenri
als Menors Joan i
Riera i Simó.
Barcelona. 9 de maig de 1921.
Ei tutor, Joan Riera. pvre.—E1
president. Pare Riera—El marm9sso r - administrador, Antoni
jansana.

LA
Vapor espanyol "La Guardia", de
Tarragona, amb carrega general.
Amarrat mell de Baleara S .Consignatari, Citaban.
Vapor suec "Bernicia”, d'Esto-

Vaticana entrate

cele, amb càrrega general. Amarrat moll de Sant Bertran. Consignatari, Talavera.
Vapor espanyol "Reina Victoria",
d'Alacant, ami Carrega general i 142
passatgers. Aniarrat m011 d'ESpanya
NE. Consignatari, CoMpanyia
Transmecliterränia.
Veler italià "Naoigiatore", de
Spezia, amb pols de martne.
Vapor holandés "Ar:adne", de
Genova, ami) cärrcga general. Amarrat mol' de Barcelona N. Consignatare, Talavera.
Vapor espanyol "Tintore", de Valéncia, mil%) carrega general i 151
passatgers. Amarrat mol( d'Es_

Vapor e s panyol "'Mont Salt.
Tarragona, amb vi. Arcarrat moll tle
Muralla. Consignatari, Mallol.
Balandra espanyola "María Dolores", de Sant Caries, amb sal.
Pailebot espanyol "San Antonio", de Ciutadella, amb càrrega
general.
Vapor alemany "Rapallo", de
Màlaga, arnb càrrega general. Amarrat moll de Sant &tiran. Consignatari, Torrabadella.
Vapor espanyol "Rey Jaime I",
de Patina. amb càrrega general i 129
passatgers. Amarrat n'oil de les
Drassanes. Consignatari, Companyia
Tran,mcditerränia.

PUMMITAT

panya NE. Consignatari, Companyia

Transmeeterränia.
Val:talle *orlas
Vapor italià "Tiepolo", amb carcega general i trànsit, cap a tinova
i estittles.
Pailchot espanyol "Llobregat",
ami) anega general, cap a Malló i
escales.
Vapor cspanyol

"Legazpi", amb
Càrrega genpral tränsit, cap a cero y a i escales.
Vapor espanyol "Ciudad de Udiz", amb carrega general, cap a

Refresc esculisS

Fernando Póc, i escales.
Vapor espanyol "Rey Jaime II",
amb càrrega general, cap a Maliú.
Vapor arnericä "Saugerties", amb
carrega general i tränsit, cap a PalamOs.
Vapor esP all Y ot "Guiller in o
Schulz", en llast, cap a Avilés.

Oebrrtatni's

-Butlleti Ofieial" d'aquesea
re,vinnia, s'obre un eoneurs
T e r 131 d'adjudicar les obres . te

eonstrucciö del Pont d'entrada
a Miramar. El termini per a la
presentarle) de proposKons
'aeabara a dinou horas del
earr.r
El pies de condicions estarà
ce r manif e st per al sei examen
!es of:ein o s de l'ExposiriO.
correr de Lleyda. número 2, els
d'es felners, durant les hore.s
d'oficina.
Barcelona, 1 5 dr maig do
1921. — El Se r retare del Co_
Executiu, Jordi L. de Sa"-..

AileMS

TEATRES-

per l'Orquestrn F au Casals, sota la direceid (lel sea mestre.
Primera part: Beethoven, Tereera Sin-ironía (heroica).—Segona part, Max Brizeti "Ko/ Vi_
drei" per a violoncel-lo i ()muestra (violonce.tto. Pan Casals1,.
Tercera part, Falla, "Danses de
la vida breu" (primera
tiranados. Preludi de raete segon de "Goyeseas"; Albéniz, "Ca ) alOnia" ; Strauss, "Don
Juan". L'honoraran aint) la seva
assisteneiti SS. 31M, el, Reis
Don Alfons i Donya
Es elospatxa a van/p 1 :oh/1 ia.

la rompanyla
CEls Ferrocarrils de, II S. A.
1. ,1 al 20 d'abril aquesta Com-

Darrora Vallada Selecta
Estrem, de la famoe,a obra. en
nord-amerieä
qual re

ANIMA CKFUSTIE
tradurerO de Milla: , ItamelL De
i Arnigd.—
coral mol de

Contlnueu aleshores la vostra
informad() i descobrireu que
es tracta d'un entusiasta I
asidu consumidor del

Diumengo. ;1 dos quarts de cinc,
Anna Christie. — D._

tarda.

(lar), henefiei d'En Doménca
'timarle: El joc dels disbarats
1 Els germana Fr.rrarons. — U:ameres. debut de
Les ballets romantiques pirases
deis Theatre des Clianips
s,..es,
Paris, i 11. ,1 Teatre
E:Tentado
Reial de Madrid.
(l'art linee al multo.
E.; (lespatxa a compladuria.
144.4046A.041.6114.4.04344+14.04

TEA= TIVOLI

CALÇATS

DUBUR

per a la barba

PH, 5 Jame 1, 15

1.

Forma a l ' acte una escuma abundantissima que no s'ass e ca a la cara. Suavima la pell I estova en un minut la
barba mis dura, faci l itant el pas suau de
la fulla. No irrita, I, per tant, es innecessari usar desinfectants despr i a d' afeitar-se.
Una barreta dura mis de mig any mantla dial-lamen!.

Barra : 1 1 50
a tota Espanya

Fina
Enra local
(.1,111 local
1•145ca cura Castella .
cerreta Castela

de

de
. .
.
. . . . .
on pessetro. ,ac de 100 k g .
eamunt carro arml.)

• • .

DESPULLES

5 1'nern 3
nruero 4
.SteAuess

de

de
de
Ir
blancos. . • de
(Ptcus ei, prssetes sac de 60 kg.
Carnuza carro aqul.)

E

Xercit
de
›,7 011el 'prim r)
1 c10. o . . . . . , . de
de
l id • us en ralo (mulera de 70 tares,
ouse sic, dadount carro aqul.),

CEREALS

raixal blanc . •
11 5re1c canal
groc
Plata ven
st reic Plata nou. . • •
IC' mll EXID'inadura 1 1)Dinaa
auta Extremadura. . .
Corola rolo
12, e. Lora,rerrat

de

de
de
Ae

de
de

de

de

Gran companyia de sarsuela
Primors aelors i directors.'
FERRAN VALLEJO
ANSELM FERNANDEZ

... 40. ;' .41 •
35 " 35

•

94 " as
76 " 77
•

18"50
..... • •

*4•

e.44.6.diled-34444-5,444-644.4.C1-4;

11,111,0,
,aoses
,
,In
&re -.s en pro.seles 10 .0 kg atol cae.
U11111111 euro arpa.,

Companyia de comedus de

MELIÁ - ciBRIAN
Avui, divendres. tarda, a les
olnr. la comedia en tres actas
La pena de loa vlejos; mt, a
on quart cl'onze, II i-deerellie ree
¡'l5 actas El taionto da mi mujer.

Frederic Caballé

•

"
41 " 42

46 "

LLEGUMS

141pre
'rorro 1 Ma' o,'
Neera Canten

Ntsiare'rs

Itoja o 'Hurra
Ne gra G LNI,./1
Mallorca . .
t I' rem. en r .:Is 1 9 kg.
danolid rarro aqui.)

AHROS

DESPULLES D ARROS

de

de
tle
Irr

de

de
de
de
de
de
de
de
do

..
. e . lilatoques
' 11•;,,,r ai il• alogres
Eso ullgerti verinelleS
de
Urgen
37
3, 1/1
CIGRONS
38 1/2 a 39
40 " 40 1/2' S' 1111 '• • • • • • • r •s . . de
44/40 ole
1 BiallIS irrugsts altalusi
28 1/2 " 29
28 " 20 1/2 ' Disnes arrolgats alrarnates 48/50 do
Blanca arrugats atrarnates 52/54 de
.
.

110 a 114
" 77
72 " 74
7t " 74
70 " 71
42 "

25 " 64
14 • fd
.....

115 a 160
130
• 115 " 117
100 " 102

de
de
de
gir

de

"

FARRATGES

Avut, divendres, extts: La portera
de la täter:oa, 1 jornada: Notentot,

El C ictador :.>

.

1144 lid.1051

tetes» per loes ts, etilO asa

dl

da
ta
IM

0"
33 • ad
$

TATRE POUOR APul
Cornpanyia de Joan Vila
Pruner actor: Fra:icesa
Alarman. Primera actriu,
liaría Lluisa Monote
.1vui, divendu . s, :arda. loa

4411. n

VAGONS ARRIBATS
ESTACIO DEL NORD
12 de Dha., II de lartna. 1 d'oral.

Jrnpressio
general:
-

Mercat.—Enealmat hä estat el celebrat
Arròs.—Tambii aquest genere " guau ha tet mes variacions insospitades. Acuesta puja hacia neressariarnant
produir-se des del mornent que pell Govern fou decretada l'exportació. Si le , la cuartilla', expnrtada no eS de molla eoll_
Sideració, ha fet que ets eolliters romanguessin retreta e n llurs vendes, pe/ (littrl moho hm finitud a sostenir els preus
de st j 68 pessetes a procedencia i ami) tendencia a af erin ar-se mes a inesura que es vagin solbeitant demandes, be
Per compte d'exportació, be per assortir el mercat nacional.
Mongetes.—Des de fa mojr de tenme diguerem que els comerciants mallorquins anguany arribarían a t'anee les
Mongetes a 140 pessetes, i en varitat, al pas que anem no tardarem molt temps a veure-les a aquest preu. Diuen ella
que aquest allY ha nlinvat la colilla i que necessàriam e nt el preu respon a les poques existencias d'aquest Ilegurn. 'Fambe de Valencia resten retreta en existencias, ja que no en queden, i Castella lambe mant ims seves dasses a p
molt elevats. De n o ve nir , dones, les classes forasteras, ereiern que hi Miura al nostre mereat una escasedat mal vista.
Moresc.—segueix aquest gra amb notable ferm esa la elasse novena i decaigudes les classes veldes. Tarnbe ha arribat el vaixell "Guadalquivir"amb un important carregament de elasse valla aneara, que per cert deixa bastant que de.
També fern avinent als nostres rectora forans que diable no hi llaurà sessió de L'urja, fregona resa una fulla pon.
jada en lloc ben visible d'aquella casa.

solecta: Darrera, per

I
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lialer-se de desmuntar el

decorat

LA SANDUNGA
:fn
5

NO, a les ded:

QUE NO LO SEPA
FERNANDA!

.41'111, di1e1/111 e. ,

e. ".".G.• ,7
/. Ntt. a kilteili"Ti . , ,d,
la fa1111 n Sli

len ,1,1

RAIXANT DE LA FONT DEL GAT
o
f LA MARIETA 002 L'ULL VII;
d (pomas
Mana, olossnid• • , innala-,. a os
.1. , od, 11 il r1 I 1 II,
:e FINS EL DIMONI PORTA HARTES!
.1 Not:
ES LLOGA UN PIS
/ I estrena de
LA CARLITO3
e

ec444•4•04•› a. e ire44.4••11.5v

Euminno
Colleou de varlotats
Avui, ,L5• n••hdr.,s, ide.;d, a les
cine;

re,

a les hell. co to.

sals pt.,granies. Notables
per/Jaulas. Exit deis etni-

TEATRE APOLO
Tournee Manuel Sugrafies

sito:oció com prometa; Qui n

Di-luengo 011 . La portera de la
fabrica, II )07:a4 nd d: !Maria L'alees
per dlargarula Clarek

4.54ease444a4+~~6~4

t•-: •

e t.44,1 , ․)-ete l. 444-rot-)44,

. , la,,lo. a les ronco
Entoada o loom a 1 NA pc.seta
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•o-a.,1••e,z,cecexellererffl.114+141
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l'ovacionat bariton
FREDERIC CABALLE

SANTPF.P.V. - 1-17.RGItt

1111 a 85
" fe

d.tr,
9
il'é rer nal ugpa!aile; T pacer LSelaelin i,e iCtiPr

per

y:

1 Gran Teatre Espanyol •i

Walkyria

't

D able

4ALBA-BONAFE!
.4 ..!..., 4e-ee

porl.era de la fabrica.
.11idt: La bra:11a

na

't
; QUEDA oilEaT L'ADONANIENT
6 e 6 1/4
" 5 líe
4 " 4 1/2
8/4 " 4

_
4,
lo ul, divondres. tarda i nit, mar- .
IllneS lanera/Les. ¡LOS pe.kieu n ej
calmantes Ifir0Oni en 'ciprés I CM,
el telefoc! sewona i darro-1 Jornada n'el n'escocer do ZeroU.; la
Formosa erenéd:a Cavalcant deseoDenedament; 11 Jornada de La caLa .
ti 09 micteris, 1 primera 211C34
ida de la pi , ,,rde,ssa ',m'eruta La

--4)-e-ct.e.44e-}e .5.04,1-24.344.44440,4-s
Monumental - Pedró

enamor

Gregori Martínez Sierra
Cafarina Bárclna
1

le

ESTACIO M. 111. A.
.29 de 11131, 2 de ferina: 3 d'ordi.
/28 a 130
125 " 127
115 " 117

Lee

044441444-4••••••04-14.44-afr,

Miele eriisera
es
el
anaie Geß.11/4.
Palle l'espolia
410
Palia ruta
Mil
late n'ollvera
da
dl
Ir eDadeilL •
,5 . 1. .A. ca Dt M'Al 40 ag, duma:
sarro UPIL)

uaun

j

50 " 51
4,4 " 49
48 " 45

do
de
Sr Ili,e sac

Potree reneola1211. eaunistra.
• my 0 redoodtaa. fue. . .
'lurte OC eOw

TEMPORADA CrCIAL D'ESTIU '.4

d'Eepanya

¡Gran Teatre Camtal 1
Gran Cinema ilchZenlia I

X
e•Seii.^9•01÷.1.5-4•44•4404.44•480314151

Atad. divendris, tarda i

:

artíst i c

84,e.t.0.4...e9•••••••n... 9 .n.e.., r,.....,.;.÷.-r-t-,1

Companyia de sarsuela del
barlton

5

duce 'rimeros componyiu

101.11.111.

TEATRE NOU

4

" 42

Eterna, dissabte, nit, durar
Vetilada Selecta. Estrena de la;
famosa 'obra en quatre actes,
InI celebre autor nordamericia
Lugano tri'Neill,
ATINA CHRISTIE
Decorat nou de Batlle i
g(-3.—DUnnenge, tarda, geratins
1 Bonifacis i Anna Chrlatie, i
nit, Anna Christie.— Dimecres,
LES BALLETS BONIANTIQUES
RUSSES
tlels Chanaps Elysées. de Parts.
Es despatxa a comptaduria.

TEATRE TALLA

4

90 a 90
85 " 90
NO "
1C0 " 190

Telefon 3500 A

21. Espeetaeles d'art.

•

444444)ffloaroo.etoo.4.444,4.4.

cArznorEs
•

Teatre Catalá Romea

it-isquos ninfo entrada.
er''
3 henal rata: e I 'fluorrme,
dron; II. L'aplaudirla ,arsurla en.>
4 ion n o te nlel de amores: Pl. La pr o - se
"tosa .sarsueia El día do Reyes, tn•
teoprotada por N,1,1 , 1”. Ni% a ailS
quarts do ,len: I. L'ontremes Te '
la debo, Canta Rita; II. L'adlando- 'c
rio s orsdela 111 diablo con 'faldu;
/11. Estrena a Barcelona de 13 sars00 0 la de eran eco. en un orle,
cialn o El niño de Rfotinto, creacod u:superan/e
Nan•osiu
mumenge, 1 5 g randiús matinal de ‘.1
11051.1

e TEATRE NOVETATS i.,

filones arrnents ale:tonales 5S76.1
faene, arrugats al; arnalen 60/65 de

43 a 44
44 " 45

Caves Extrroo. o Andalusta
FGrons ExL-ern. n Aula/usa
Faenas etdraagers .
Veces 5. itgar , a ..
Vrees Andalus:a .
Veces estro/linea
Veces verdes
Escotilla Andalusta
!Escanda Slarroc
EscaOda Mata
/MI estraLger
en
100
Erps
61 1/2 "
Erps roraster
.
. .
61 1/2"
en pessetes 10
60 " 60 1/2 (Preus
aatuuni carro aquL)
44 " •i5
38 " 29
34 " a5
" 25

) . . .
rt . allriri tgolare . (f. uri .nas.ses..
Escalllat . . . ....
19 a 19 1/3
510:iliETES
OS " 18 1/1
14 n 14 4 / 2 Cafitei Id. .. . .
,51a 110 rc 8

Dorna. dissabte, tarda, En.
doctores i Cobardias.
Ni!, E: señor do la vida 1 de 2
la muerte
•

n•••

per Oliver, Emití Vendrell,
Fernanclez, Fuentes, etc.-Dissabe e , litt:
EL le,jTP. DOR
per Emill Eagl.Earba —Din.
menge. larl;a: El dictador, •
mlii Sagi-Darba
4
fl,'..Spat azt a con] p! a ti 11 titt.i
/ Es Hei.

LLOTJA

44 a 31

fe a 57
1.s.:7•2?B
t41.a. 1
23 1/2 " 24
20 1/2 " 21
19 1/9 " 50
t4ea l'I ' -'1 '1 ,toeh O.
16 " 14 1/2 /1Trehest

Nit, a un quart d'onze, es.
trena de la comedia en trea
actos, de Grajales i E. de
Miquel, El señor de la vida
i do la muerte

y A t'u). divervirrs. M'al a dos quarts
emr. gran matonee, popular.

,,i44.444,4444044.54-044~04-..

FR,P9 OlalS reIles. .

de
da
de
de

e.

hIspann-cr1011a da
NARCISIN

deu:

*-4•14>

FAR1NES

LA CASA DE LA TROYA

Una nit del Docanicron,

DOÑA FRANCISQUITA

:efe
BLATS

Avui, divendres, tarda, a
un quart de sis. L'adaptació
esOnica CII quatre capítols,
de la novella del mateix tito!, d'Alexandre Pérez Lugin, per Manuel Linares Rivas,

Jazz-Band, Bolehevik Komik

Aviii, diveadrrs. tarda:
LOS GAVILANES
per Josefina Bugalto, Pau
Ourria Romero, Martí, Vallejo, ele. Nil, a les

Perfumeria Gal-Madrid

Arfe) t Navarra
de
de
fetrIla 1 Manait
de
Emernarlura . . . . .
htlelusia dur ternb SaC) • de
5.1y01. , . . . . . . de
lEens en pessete s 100 kg. lente sac
dainunt Lag') origen.)

tica
RICARD PURA

xiiiianient : Debut, del notable
actor Joaquín' Montero, i estrena dels 4-pa( i re' ', Exeentrik

TEATRE COMIC

Grzmi de Flequers
EL VIDU TRiST i
CIVILiTZAT3 TANIAATEIX

MER21n11nn•

MERCAT

Companyia edmico.drami,

despatxa a erduptaduria amb
eine dies d'anticipaciti. — Pr-

Companyla

Avltt. illvendre. a dos guares
eine de la tarda, funti,3 02
ganitzada 11 1

SA130 GAL

:111

›nv-4net

Teatre Barcelona

de

porthncia. Si es presenta afeitat,
ho estarit irreprotxablement.

r.anyia porta un augrnent en la seva
remptació de 132.20862 pessetes sobre la mateixa recaptació en les es mitades dates de Fany 1923.
De Ii de gener al 20 d'abril porti un total d'augment de 2.974.043 9 ;
asieres vista la recaptaciti en les
e.7. nades dates de rally 1923.

ive

Leo

Denla. Me:

I ng essa3 de

(listes parisenes Max VVallzarki i madame Jeanette. Quatre
esplendides decoracions de Ros
207 artisteS en escena, 207..11 i 42 repeesentacions
del sense igual espectacle
Les Anagilphes i Les ombres en
rallen
El mes enrió. El me.s bonic.
El mes agradable i el Inés culta
dels espectaeles que es presenten a Barcelona
Entrada i Mitaca, dues pessetes
Denla. dissable, 53 i 5 .1 representad(' de I. K... i Les cimbres.

eatre Calaiä Itorne3
Telefon 1500 A

Si estreny tes mes enèrgica 1
expressivament, concedia-h con fiarlo ; se la mereix. Observareu que sempre s conecte i d6n 1 seu bon port la deguda im-

===

Bares. Calmectom 1 leosta n-mreants

ors

le

Dilluns. den rer Cunead

encaixar
coneixereu a un
home

-

MOTeLLA, INIZI V 101...3 P.1— 50 Ccr.aTth.n'S

Gran Teatrg del Liceu

EXPOSICIO DE BARCELONA
prj termine d o den dies h a
a comptar del següent -s
'fr la inserció d'aqiiest anunet

7eri3,

ESPECTACLES

E

nents artistas
BRONZI - FARABONI

LES GOA" neräbates
Exit del fa 1 nrís imit ador
d'aninials

ICOLISEUM
TELEFON 3535 A.

Avale. divendres, estrena
II,' HEIDA, comedia sentí.
mental, per la famosa Dorotby Dallo::: exit de PER
QUE TANTA PRESEA?,
Pltie n RAMA AJUMA, per
11 .;111 n10,, noid I MIIISZI \Vil.
son: ACTUALITATS DEL8
1 iiEl8 I PRINCEP D'ASTU.
RIES A CARCELONA, i ELS
DETECTiUS, Klinira, pela
/ N'Av a lets d e la quadr illa.
AVIS: Avui. divendres, nit,
II 0 Iii haurä funció cinemae tografica, per tonir bloc un
t(concert do gran gala. ami)
assistenoia de SS. MM . els
. Reis..

1

4.94l55%.l->,-.14~....'"-'-~Bili

Diana - Argentina

Excelsior
Aviii. d'vendres, 2 fle La casa
del mIstori, El presc.ner de Zen.
cevaicant desenfrenada.
ment, oh ei talaron!, virgint a
l'exprés.

el

Avui. divendres, dia 16. Dilas
grans t'Invitaras, diles. Tarda, a
dos quarts de 5. Nit, a les 10:
Entrada i butaca, dures pessetes
51 i 52 representaeions de la ja
famosa revista en 18 quadros

I. K...1

amb ele nona panes (mere
Lee horas i Lieht dances, per
als quals han confeceionat 290
vestits 11011d els famoses nao.

AUREL PRIME
Bucees (1 , 1 I'MPhr P (MARLOT francés
Exilas del fanuis
ANDER
magicien humorist
Exilas de la eininent artista
LA GOTA
Rai.ertori Ilull
exclusim

Riquissima presentacid

almädlebädledeld.1604441144414191411411

Teatres Triomf 1 Mark*
i Cinema Ne
As ui, divendres, Sonant el cutre
12 round; Illiaaetger moda!,

Amor que vano, El presente te
Banda, primera jornada; 11.a
casa del mleterl, segona jora
nada.

1

r

.

1112/11111111111111111114111111113•13111111111111•11•111•1111MBIlagi

Kursaal 1 Saló Catalunya 1.le

MOBLES

Sextet 'forros

•rineetrIna Sufill

n

Aval, divendres, Boda selecta, tres estrenes: Amor. fan*atice, de gran broma; L'ala de l'amor (exclusiva', Per
11111e, Marta Ferr0ra, Actualitats Gaumont, amb l'estada
de 1111. wat. ele Role d'Espanya a Barcelona; Les espose.
deis honres rica (exclusiva), creació de Clalre INIndsor i
I
ia House Peters.
•

:

ll
a

J.

NOTA: Avui, de sis a vuit, es despaixaran butaques numerades per a la sessió de lee sis de diumenge.

a

14

' Avui, divendres, grans èxits,
Programa extraordinari. La casa del misten, grandiosa i insuperable super-serie, dividida
en vuit llibres, projectant-se el
primer, pele millors artistes de
la pantalla francesa; Roseta la
cantant dele carrero, emocionant i sentimental cinta de
gran argument, magistralment
interpretada per la reina de la
pantalla Mary Pickford; L'aurl.
ga, cinta cómica de gran broma; donant el culro, 12 i dar.
rer round, pel gran pugilista
Reginald Denny; !bou, granAida film dramktic, altament
eommovedor 1 joia de la casa
Universal, creació dels grans
artistes Estere Taylor 1 Forest
Etanley.—Dlumenge, nit, estrena del 'wagon llibre de La casa
del misten'.

pe ela seus interessants Irehalle es dispararà un magnific
CASTELL DE FOCS AERIS
construit expressament per la
casa Estap i Macias germans.
Diumenge, tarda: Estrena de
l' p splend id
Globus Montgolfier esfèric
de 900 metres de cabuda, "Invencible 11, pilotat per
pid aeronauta Capità Navarro.
Tarda i nit, funcionaran totes
les Interessants atracolons:
Wittching3Van'es. Muntanyes
russes, Plataforma de la broma.
La casa encienda. Passeigs
barca pel gran ¡Inc. etc. Banda
militar als jardins. Cobla de
eardanes "Barcino". Espl è ndida illuminació de la gran placa.
Cafr-restaurant a càrrec de
Carbó.

Palau d'Art
Modern
(PARC DE NONTJUICI)
Installaolons de 26 patios.

de 2,000 exemplars de
totes les caces d'ooells.
Aporteolons de la Retal Casa I del MinIsteri de Foment. Presentad(' de peona
del Paro Zoològic, ooloms,
con I l I s, etc. I oteressane
aspectos de la aria del cuc
de seda. Aparells I maqui.
närla agrícola, etc., etc.
Restaurant a cärreo del Me_
Patio Hotel Anglaterra
Inés

::CONCERTS::
Associacid Música Camera

—

I

TURO-PARK
IdagnIfics jardins. ROSERAR,
un dele més meravellosos d'Es_
panya, oberts totes les tardes.
Dbusabte 1 diumenge, nit, dues
úniques exhibicions a
l'Esoefiarl • plena naturales*
situat a la gran plata de fes.
tes, do la troupe xinesa lee.
BO. En acabar aquesta trou.

_

d'afaitar-sa
Eliminarl e l

••n ••.

sat4, fa brotxa, ele pa

teta i tots els altres olsjectes tan ea:
'posats a cultivas microbio.

No hi ha fäbrica que pugui competir amb aquests magatzems

Demani-ho en pedumerieo. - despeche.
'etc.. al presa Je e'So pestote.

ANGELS, núm. 2.

deu de la fit
Sensacional presentad(' del
LLEG BASO

17 de maig, a

les

PAULI UZCUDUN
favorit del campionat d'Europa
contra

MARCEL NILLES

n

ex-campló de Fra ca, pesos
pegata
Emocionant combat de revenja entre

tindreu Ilurn clara si instant
I • tot arreo eens penn de toa

e

Pelils

11111CIS

Classilict

RADIO "LOT"

a 0'50 pessetes :es deu
meres paratdes i a 0'10 per
cada una d'excés
OFERTES DE TREBALLA

Equipeu el vostre receptor radiotelefbnic amb pues
elèctriques de la renomenada marca

bona t'anta per 5 la tsES neretiallen
bricacle de cobeas I altres °Motea
d'argent a la ¡olerla
numero 62.

Entrada, 1 pesseta
Arenes de Barcelona

SA.

Valentl. Pelad,

RADIO - LOT

VERDES
ARQUES

g

g

cabila, pa a«, Villa Otee
rano destemples per tal

de liouldar-les. Mallorca, 121, Interior.

TERRENy

i experimentareu la mäxlma satisfacció en escoltar els

venc, 100 duros. Caerse de

PIANO , le Unlveraltat, 96, entresol.

tons de l'audició amb perfecta claredat, perquè;

que resalo. De debö: no-

pg

Operen silenclosament.
No interrompen els sons.
Descàrrega uniforme de liar potència.
Tenen llarga durada en stock i servei.
tiniques fäbriques amb elements de zenc, d'Una
sola peca.
Voltatges graduables de 22, 45, 84 i 108 volta.

mas Pe a uen el, cepo,
pa ent 10 a 5 1 10 Mula» el pam as
prop dc l'enlacia de Sant Quin.° (tren
te Planes) voltat le bese. Es per
competencia, Rita: Palla, 18, prInclpal.
I» 3 a 5.

g .

n

noma A 6, 7 1 8 cts.
pam, eltuació immillo•
servel d'entornen, 1 'lana abundant. Red: Cerdees, nilmere 10, primer.

TERRENYS

Antoni Ruiz

DIVERSES

campió d'Espanya, pes ploma,

Denain

DE VENDA A BARCELONA

HIPOTEQUES. dTar.letra :le P:optil:
la PM a.
trecteele, e. A. ?Wats,
e p ieesol. Velaron 5454 A
4k1

Alt res int eressant e enrnbat e

ENTRADA GENERAL:

2 PESSETES

DINERS

Casa Suprema, Pelai, 56; A. López Aznar, Casp, 12;
J. Ganzer, Portal de l'Angel, 19; J. Esteva Mareta,
Ronda de la Universitat, 7; Lores, Codina 4‘ . Roig,
Trafalgar, 3

•::.•••• .• •

• Pacte per paperetes Man-

tente Jalee, autametillo,
qumeis d'escriure I de cusir, montes I
teta mena de generes. Pelay0, MIM. 24,

EXCLUSIVES LOT
Apartat de Correus 809 - Barcelona

primer, segara

PELL, CABELL 1 SIFILIS

DIVERSOS

3113113131111111111111131111101011113

No quedan la cara irrita3a, no
.entrà cremo: o irritació des214.e.
o

d'AvicnituA

p

g

'

S afeitan rhpitlammit, agradable.
men t, perfecta:nene.
-

1111H13111111111111111

Avul,
S onant el cul o, s ete round
EL PEL DE LA DEVESA
per Clara Windsor
Preferencia, 1 pesada; gene.
ral, 0'50.—Demà, dissabte, gran
exclusiva de l'artistica prodnpcid russa. exclusiva de Mirla,
POLIKOUSOKA
per Ivan U. filloakwlk

Diver es primeres sud!.
eions 1 estrena de duce de
les mes recents creacions del gran compositor.
Dimarts, 20 de maig,
extraordinària sessió de
música coral, catalana i
estrangera, en honor, i
amb la presrncla de
MAURICE RAVEL
a cärrec del gloriós
ORFEO CATALA
dirigit per l'eminent mes.
tre
zuna MILLET
figurant en el programa
tres obres del propi Ravel
Exolusivament per ala b0Cia.

la PA-S-fASIX

Eximid() Mundial

Cinema MEMA

Diumenge, 18 de maig:
FESTIVAL RAVEL
en el qual cooperaran,
ultra Vil-bastee compositor francés
• UR= RAVEL.
al qual esta dedicat, els
eminents concertistes
MARCELLE GERAR, canta triu
ROBERT CASADESUS, piano
MARIUS CASADESUS, violi
M.AURICE MARECHAL,

'Usant

PREUS BARATISSIIVIS

1111111111111111)1111111131311111M11119111111111111111{111111)

•

'Cola

GRANS EXISTENCIES
letenjadors - bormitoris - Salons
Fabricació Esmerada

o
IMBRRIIIIRRIIBBRRIBUIIIRRIIBRIalaRgassumBINBABRII•
Via Layetana, número
Telefon 1 971 A.

LOPEZ

mmionninnomonnimononnummininumniumnimonnouluniummlinumuicioniu

Aviat: La pecadora, per Paulino Brunlue.

Cinema Princesa

Afaiti's hisiénicamint
Afaiti's de ressa
Afaiti's

ANTIGA

Doctor F. Mantana, dels liospluns de Pala. corla caminen. 559. accessori.

Masia Catalana
de Pon e5devennter, a 15 nullametre y de Ilarrei,11: n Ton n e ,r
oil,
emetlles. Mates I nortslisses. rent

'Fine
PROPIETARIS-• c0510ear, amena

vi,

asigna minera/. Situació estendiI da per l'el/Muela. Esbarjo 1 pront,
Es ven. Pn•n: 40.01,0 pu, yotes.
kan: Nueva Luz. Anunels. Ventaneas, nnmero 18.

li

Es PLATEJARA GRATUITAMENT amb PLATA
FLUIDA "POMARES" els
objectes de llautó, aram, alpaca, metan blanc que es ponto
ala ESTABLIMENTS de
DALMAU OLIVERAS. Carrer Salmerón, e, d'u a t.

afflutattwounnumummiumaimitunninimunainumnigiiimmilnimiiguuntininiumuntunigiimuniniimi

VIES URINARIES
.Malalts: LA CLINICA MODERNA DE LA MERCE és rúnica que amb els seus modern e tractaments pot oferir minore;
garaüties per al guariment pr orante i radical de los Anstres
dolences. Especial per a MALALTIES SECRETES. BLENORRAGIA (Purgacions). SIFILIS, PELL VENERI, PROSTATA,
IMP9TENCIA, PERDUES SEMINALS, MATRIU i ANALISI DE
LA SANO.
—CONSULTA d'II a 1, econbmica de 5 a 8. Ample, 12,
costat de l'església de la Merce).
baixos

ikpi

capital per

Condiciono Immillorables, flamble

Ge lea

T

Flora 16. Damos.

platean. La out Mi
ssoe
67 Importad% d'Espanya

2,pecialltat en tapliaot ringlas«. Upo.
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Fàbrica de Productos Ceràmics

Rajcles de Val dricla i artl.

Despida: Tallero, 7 2
Telefon A. 5000
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LADILLAS(CAREs
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