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DE LA REGADORA

BARCELONA, DISSABTE, 17 DE MAIGO DE 1924

FRANÇA

Després de les eleccions

1PAMPELLUGUES

Quill elogi mis oportú, en els dies d'ara, que l'elogi de la
VIrgIllana. — Al carrer d'En fluir d'aquella mellizos entenia
dora ? El cel de Catalunya enguany és avar d'aigua. No plou.
Villarroel, darrera
mente superiors.
hom veié, per fi, que les brie un sol que estavella. Els pagesos es planyen de la seca,
(DEL DOME REDACTOR CORRESPONSAL)
gades municipals emprenien l'ada, sequera, sequedat o eixut, que de totes aquestes maneUna revista. — Ara que en
dobarnena Vingueren uns carros aquestes columnes hom torna a
, d'al gunes més pot expressar-se aquest concepte en la rica
Paka, maig.
,ü,,tosa liengua catalana.
senyor Millerand el que prenia Declaracions de M. Marsal que escamparen tot al llarg de ressuscitar el problema cabdal
les voreres, alternativament, pi- per a la nostra intellectualitat,
r-i.lea regadora no és un instrument plebeu. En . el llenguatge
l'ofensiva. En politice és l'únic
La crisi sala ajornat fins
lots de grava i de terna. Després
fins per a la nostra internapoble, la regadora serveix de símil per a algunes compara- primer de juny, data 1:le l'ober- carni. El senyor alillerand posa sobre la situació *del franc venien nitres carros que carre- 1
tura de la Cambra. Pera com tres condiciono — sembla —
Paris, 16.—En una entrevis- gaven aquells mateixos pilots. cionalitat, de la creació d'una
despectives. Pena això és una injusticia. La regadora és
' perfecta i copiosa revista d'iast, distingida, sobre tot quan no té un volum massa gros: que el 21 de mea; s'havie de per quedar-se: primera, que ta celebrada per un redactor de Posteriorment , altres carros dees, sigue'ns permès d'afegira
s'abandoni la Ruhr; sego- "Le Matin" amb al senyor Mar_
bi,a feta per a les mans femenines. Quin poeta, o quin home celebrar la visita del senyor no
'descarregaven
nous
pilots,
que
na, que no es reconeguin els
aquest relatà la seva re- la quitxalla cuitava a escampar. •hi quatre mots, patees" pretena
intima de poeta, no se sent corprès per la visió d'una gentil Poineare al senyor Maedonald Soviets, a tercera, que no es sal,
cent intervenció per contrares- Aquest carregar i descarregar S'OSOS, d'encarrilameat.
i
aquesta
s'ha
ajornat
definiEl darrer editorial de LA per.
ella que, a boca de fose, rega les flors en el fresc jardi?
tivament, la continuació del toqui l'ambaixada del Vaticä. tar l'especulada contra el frene tan amatent es repetí diverses BLIC1TAT
que parlava de etaLa rogadora represente, en efecte, la poetització de PopeAfegf el senyor Marsal que el vegades. A la fi vingué una colla
ministeri demostra que será Aquestas tres pOSidons que
menear els treballs de fundada
irrieatória. De tots els procediments artificials d'irrigasió limitada al simple despatx dele en podrlem dir realistes de la Govern, fins a Hallara dia de la
que amb gran parsi- d'aquesta obra, posava cono a
terres, la regadora és el Inés idealista..Es `tot el contrari afers corrents i principalmeat política exterior, que han es- seva vida ministerial, continua- d'homes
mònia escampa, en una super- primera i mes gran dificultat á
a "manguera", que és una cosa estéticament detestable i a Iluitar contra l'ofensiva con- tat les tres roques fortes de rä defensant, de compaet acord ficie cono de dos metres qua- resoldre,
la de d'assegurar a la
com el seu mateix nom bord i Ileig. Es clar que no hi
la politice del senyor Poinearé, amb el Banc de França, la di- drats, per dia, part d'aquella projectada publicació la seva
tra el franc. Quatre o cinc dies
no seran pes fäcilment des-. visa nacional. Per a tot el que grava. Després deixaren per independencia econòmica, idea
compareció entre la intensitat de la feina pel procediment abans de les eleccions, el consignifiqui Huila contra el uns dies aquesta hala feizuga; gaireb4 absurda, l'absurditat
sorei barreara suspengué les truides.
rapa mänega d'aigua i la del procediment dels múltiples
I totbom encara parla de /es Inane, el Govern compta amb desprds la reprengueren; des- inicia' de la qual ha esta! puteesd'aigua del ruixador de la regadora. Però nosaltres fem operacions de manteniment del
frene i instantàniament la di- eleccions. El sentiment de sor- les municions necessàries per prés l'abandonaren de nou; ja la rabea de no reeixir mai last elogi des del punt de mira de l'eleg à ncia, de la distinció
fer front tots els maneigs que
fa cosa de tres setmanes que el p ericia dr la revista ansiada.
poesia. I mirant-ho així, és indiscutible la superioritat de visa baixà. Aquesta baixa s'ha presa encara dura i molta gent s'intentin.—Havas.
no s'expliquen el que ha pas-

accentuat després de les aleccarrer resta a mig engravar,
La independencia econòmica
ciona. Quin és el valor real del sat. La causa de la desteta de MESURES DEL MINISTRE DE sense enterrar ni premsar el d'aquesta mena de publicacions
FINANCES
PER
CONTRARESles
dretes
seria
molt
dificil
de
pedruscall:
la
meitat
de
carrer
frene? Aquesta es la gran preno l'han aconseguida, segura, TAR LES FLUCTUACIONS
amb sots, • 1 l'altra meitat amb ment, les primeros reviste3
gunta del moment. El que sena- 10e:s'azar. En aquests movíDEL CARVI
grava descoberta i bellugadiessa, franceses. alemanyes o anglebla un fet és que alai com era menta de massa, el motor prinParís, 16. — Davant el Con- tan bellugadissa, que els pilots ces, eo que s'explica per les
exagerada la baixa del frene cipal es troba embolical en una
serie de causes misterioses. sell de ministres, M. Marsal ha que restaven per estendre i la mateixes raons que deficiten
fina a 330 (amb 100 pessetes)
també era exagerada ralea fina Per aixa la imatge mes exacta donat compte de les mesures mateixa grava estesa ja s'han tetes les grane empre:ses pe a 200. Tothom sap que ralea per retratar aquests moví- adoptades des de principia d'a- escampat per les voreres del dagògiques desenrotllades a la
ha lestat realitzada per mitjà ments, es l'onada. tia estat una questa setmana amb l'objecte carrer de atillarroel i per tota perfecció- Aquestes san coses
de la intervenía() i que la pun- onada que ha passat per da- de contrarestar les fluctua- l'amplada dels adjacents, per que no s'han d'emprendre mai
les entrades de les cases, per des d'aquest punt d'albir, sind
ta d'inflada que hi ha a Fran- munt de tot. Ha passat, per cions del canvi.
ca no ha desaparegut. Totes exemple, per damunt de la gran
DI Consell decidf que el mi- les clavegueres, pels vidres dels des del punt de partida de les
fanals
i fina, de tant en tant, necessitats espirituals i de la
aquestes oscillacions fan mes premsa. Tota la gran premsa nistre de Finances continuara
dignitat d'un poble, sdn empremal que bé a la moneda, i l'i- de Frenea era per al Bloc Na- la seva política en defensa del per entre cap i coll de la gent
que s'aventura per aquells in- ses deficitàri e s com les Univerdeal de tothom seria estabilit- cional. "Le Petit Parisién", amb franc.—Havas.
El vent esbulla i enlaira sitats, les Acadèmies Hurs
e.
zar la divisa encara que fos el seu tiratge de quatre mi- EL DARRER BALANÇ SETMA- drets.
Amb una frase que resulta sarcàstica per a la pagesia, a la a un tipus baix.
lions; "Le Matin", amb els seus NAL DEL BANG DE FRANÇA la terra dels altres pilote. i publicacione, els tea tres munil'Ajuntament de Barcelona de- eipais i Conservatoris, els Morsecció meteorològica As diu, ja fa una pila de dies, que
I mentrestan , tota mena de tres milions; "El Journal",
París, 16.—Del darrer Mane libera.
setas. etc.
mas és bo a tot Catalunya. Serà bo per als meteoròlegs. combinacions es fan ja a l'en- amb un tiratge semblant, no setinanal
publicat pel Banc de
Això no vol dir que sobrin el
als pagesos és dolent. Es tan dolent, que no ho pot asa'
torn dels resultats electorals. han inilluenciat ningú, mal- Fr anea resulta:
dia el se- miler de subscriptors cine ben
La
DansaL'altre
El meteoròleg, en una hora determinada del dia, guaita "Le Temps" calcula que el grat la seva forra enorme. I
Primer: Que el Tresor ha nyor Salvador Perarnau ens encertadament ¿emana l'articuus aparells, examina els telefonemes o telegrames, i alçant Bloc d'esquerres no tindrà mes As que san diaris que la gent reintegrat al Bane cent milions preguntava galanament en la lista del die 8 , sind tot el rona en l'aire y eti el cel net, blau, sense un núvol, amb un sol que 12 vote de majoria. El mes els compra per la mateixa ra6 de frenes mes, i
Secció "El lector dha..", d'a- trari. Pera) d'altra banda es pot
Segona: La circulada fidu- quest diari, si, a conseqüència aventurar que el proposat ca"al. "Bon temps!", diu ell. Ve't sei una altra prova que gran diari de la República su, que hom realitza cada dia una
serie
d'operacions
d'ordre
ficiäria ha minvat en cent eso- del que abans havlem escrit en pital de cinc mil pessetes sera
aaat i la maldat són coses relatives, ni més ni menys que posa que cap grup parlamentari deis que integraven el siològic. Es el cas de "La Van- manta milions de imanes —ha. contra de la Densa, ens atrevi- probablement insuficient Mime
i el temps, segons les teories diEinstein.
guardia"
—'totes
les
proporrfem a considerar )a sardana comptant ami, els esmentats
Aquelles roc.lonetes del nostre mapa meteorològic, totes blan_ Bloc Nacional s'esqueixare de cions guardades -- a casa nos- vas.
l'arbre de l'oposició. També sumil subscriptors. si As que hom
com una densa antiartIstica.
EXPERIMENTS SOBRE LA
tatas buides, diuen verament que el temps is bo, que imposa . que el grup Büand que- tra, N'Otea la Unió MonàrquiSi, eariesim correspcmdent, penen ben triar la redacetó i
PROPAGAGIO DEL SO
el anticiclònic. Però ela nostres pagesos desitgen fer- darà a l'oposició i anò ho diu ca! — diu el diari a totes les
pero,
Caldrà,
la
sardana.
collaboracid de tan important
tamba
EXPLOSIO DE DEU TONES
que acabi tot seguit aquesta funesta bonesa.
eleccions--n.
tenint en compte que Briand,
ó.
DE MELINITA :: LES ZONES ésser espiten sobre aquesta publicaci
Desibgen "Aigua, Senyor!", si bé fou el definidor teòric
qüestió, tan explica com perDE
SILENCI
elt d'angoixa de la pagesia. Que plogui, que plogui. Que d'un bloc d'esquerra moderat
La telefonla sonso nto.—Besa
el caräcter del lloc on
meti
-París, 16.—En un camp
assedegats beguin fins que tinguin sed. Amb un hu- s'oposä sempre al bloc fet a
ara aquestes co- pres de sis mesos d'haver estat
litar situat prop de Limoges, hom debati
trencats els fils trlefenics de
pròpies de l'Academia:
e infantil, que per ésser infantil no és irrespectuós, hom base delle socialistes. "Le
s'han realitzat experimenta res ses, mds en
tinguem cumple que el diari Barcelona per una nevada menta de vegades la pluja fent aparèixer dalt dels núvols Temps", dones, suposa que 278*
° pede de la propagada del !lid.
ridional, e9 ilinra que no pono es la revista.
e Etern amb una regadora a la ma. Quina alegria per a la elegits formaran el Bloc d'es• Ea varen fer explotar deu
Totes les dances eón artisti- ruem servir-11ns del tetan-in; lee
querres i 284 diputats el Bloc
si ara la regadora del cel fes caure el seu ruixat!
essent re- ques: eón l'art de fer bellugar brigartee escasees d'adebadors
tones
de
melinita,
Raciona:. Que es podrà fer—
gistrades les vibracions a les cantes. Ate( mateix eón abra encara salten de terna! en terrat
demana el diari—amb 12 vota
Montpellier i a Clermont-Ferdiverses altres funciono: refent les destroces felefianid'art
-•
de majoria?
rand.
renfilament dels Niquets de ques de la nevadaaa. Potser seEls diaris d'esquerra calcu- El dala ha fet e mea gran els
A Parta i a Limoges no es
la redacció d'acröstics, el nie °porta, dones, que la ComValls,
len d'una altra manera. Supo- papers ridícula. Pera l'endemä registraren en canvi les vibra,
saber banyar gossos, les sar- pa pvia Interurbana i el Cos
..n••n••n•n•
sen assegurada la cía/laborada no es pot morir un catalä de cions.—Havas.
danes bones i dolentes, eis balls Telègrafs. que te al sen enehrdel senyor Briand i donen par mitja vida sense que la vidua
de "verietés"... Ar- reo la xarxa do Barcelona. inDEL VIATGE REGÍ
fA POT ANAR O NO VE
segura l'esqueixada de l'ala es- vaga al carrer de Pelai a pagar EL REGENT D'ABISSINIA AR- dele salons
tistes eón els MAS detestables dagups5on eme et'ho fan lee viuel seu tribut al senyor Goda.
'
GIRONA.
RIBA A PARIS
D'UN FAM
guerra del Bloc Nacional i
fine pot tate septentrionals per poder
"Treballo tant coxa puc i el millor
Paris, 18. — El Ras Taffari, balladors de cardanes;
de La Vanguardia:
consegüent entrada de la ma- Es paga l'esquela per les mahaver-hi Fart de ballar mala- feleronar durant toi
teixes
raons
que
es
paga
la
que
puc,
tot
regne
d•Etioprincep
hereu
del
el
dia.
Dono
tota
la
meya
teixa
a
la
situada,.
Es
per
això
«mitin hizo tm pequeño des
-rx-m- 1-1 —=1
contribució o s'entra a Hura-) pia, ha arribat aquest metí a ment les sardanes dolentes, art nue1erninviirmesura. En acabat, si el que faig no que "L'Oeuvre" calcula que el
los alrededores de Tordera,
tan real com l'art de construir Kerrrrresrep-z......&A
flan.
aquesta capital.
;T
e
9
e
r
ri
raes
r-4
el rey y sus acompañantes to - és bo, no en sóc responsable; és que Bloc d'esquerres podrà comp1/Migues. Això es: hi
Potser el canta mes interesEl senyor Millerand donarà catedrals
tar amb 299 vots a la Cambra.
ea sandwich i fumaron un ti- veritablement no puc fer més."
qa:Nr-vererwrolja-411
sant d'aquestes eleccions es un lipat en honor del Ras i des- ha art dolent arreu, i, de tan! Mine
Aquestes paraules són les que posa
re
ertne-r.:.› .4 . -1(1
De tota manera, com veieu,
), a pesar de que en otras
en tant, art bo... Perb no tot
aquellos votacions absolutes, veure-les a través dels resul- prés una recepció a la qual ha l'art bo es art pur, art creador
hasta Gerona continuó Charles Vildrac en llavis d'Henri MaIrarevimefflenwrfflimem
tats
de
les
darreres
eleccions
estat invitat el Cos diplomaao o expressiu. ad en tant que
decisives, que troba el senyor
e Monarca objeto de entusiar tisse, el gran pintor francés. Déu ha
proww--mniereageneliffl
Deafestaciones, la comitiva, dada volgut que les llegís poca estona des- Poinearé a la Cambra del Bloc allemanyes. Tornera, en aquest 1 els elements colonistes a mes medí, sind QUA hi ha art ho de
punt,
com
abans
de
la
guerra.
a més de nombroses persona n- género inferior; art imitatiu o
Nacional, no es pas (heil que
ne e:a. no volvió a detenerse prés d'haver-me empassat un feix
MIKØMMIEme
Alemanya,
compre
cap
a
la
riginals destinats—en concepte de liurs
tate—Hacas.
les trobi el senyor Herriot a
legre~evezemememen
nvartal ciudad."
aplirat, art inexpressiti fine
dreta;
Franca,
cap
a
l'esquerautors, almenys—a la publicació.
la Cambra del Bloc d'esquern11110~.1.1.1.n•••••nn111K
'lindar oto la manifestacia
ra.
Les
intencions
d'Alemanya
Hi ha coincidéncies terribles en la
011~2~2~8811Q
res.
l'instintiu, art en tant que finaDEL DESTRICTE DE GRAsan sempre clarissimes. Les
vida! Jo, després d'un exercici semUna de les raons que sembIla
litat.
L'HOME RULE
EOLLERS.
de
Franca,
encara
més.
Pera
blent, ern sentia qui-sap-lo irritat. Peque han induit al senyor PoinEn aquesta darrera categoria felffleMsee.
lees de Grartellers que hi lret r6 en cau a sobre la confessió que
caré a restar a la presidencia això fa pensar molt. Seran d'alsie passatemps. o delectació
1~57mMi~RieFf
*oh de trasbals de secretaris, he copiat en començar i ja teniu que fins al primer de juny, es la guna eficàcia aquestes elec- PER A GALES I ESCOCIA instintiva, hi ha. per (-amiste,
La qüestió del Home Rule per al
cions
per
resoldre
el
problema
els nour AlUntausents quasi la me y a irritació puja fins al cim.
art
admirable
del
peraquel l
de restahlir un xic el prestigi
alemany? Els dernacrates ale- País de Gales i per a Anglaterra, feote abocador de raf& el qual.
ns que ocuparen aquests
"Treballo tant corn puc i el millar
de la presidència de la Repúaixi -com per a Escòcia, será objectlica ha motivat eseassedat que puc..."
manas
han
repetit
en
aluests
5 re!' err e :l'e gr;'.
que ja estia llest i
quan
sembla
blica. D'aquí cnsinze dies, les
t.t becionaris, que sita suplert
te d'una enquesta per una comissió
Es que algun dels autors d'aquells
aigües hauran baixat molt i Ultime temps moltes vegades especial.. Es el que Macdonald digné ja L'ha girat l'esquena, encara
que la acaeció, en ea seu pafs,
qszzi sec. retari universal el manuscrits apilats sobre la me y a taula
al capdavall
•
seaneix
una mi- creixia,
les eleccions seran jaabocant,
a 1s ,117-4)
selvj or Viader, que ja j e se- podia dir una cosa equivalent?
fomentada per la reac- ahir, a la Cambra dels Comuns, en del bree graciosament clesllorisaaaraaj aa e.
ca oblidades. L'endemà de les
resposta
a
una
qüestió
d'un
diputas
de Sant Feliu de Codines,
Dir-la, sf, és ciar; però dir-la en
e ìš7 o f 81,4"-*Otlr
aleccions, el veritable derro- ció de Frenara. Aquestes elec- laborista: Es tracta d'instituir una gat. PIS darrers centimetres del 1-1n 11Fl
1!` ' 41,' 101, "eir?er
ventas, no. No coneixent els autors
Llittas, Cànoves i Samedíts,
tat semblava el senyor Malea cions els agafen pel mía. El legislatura 'subordinada, anàloga al ratoli negro i perfuma! que et
1 el ¡aran de Parets i algun
;
70;I: 71— 'y
st semblar arriscat de jutjar amb la
seu
argument
cau
a
terra.
Les
plena
a
la
justa
deixa la tasseta
rand. El senyor alillerand es
Parlament de Belfast, que s'ocuparia
simple lectura d'un de Ilurs escrits Si
com a presidant de la Repú- intencions del poble francès de les qüestions d'interès purament mesura.
,
han donat o no han donat el màxim
La sardana es un art /raquesblica oficialment irresponsa- saín clares. El poble vol la pata local.
rendiment possible, si han jugat net
la mena, tan admirable pera tan
pera s'havia parlat tant Si el poble alemany no la vol,
*e,
o si han tractat d'estafar-nos. Pot
eixorc, també; i, per torna.
dote seus contactes amb el valdria més que suspengués
els argumenta i es lleves la
semblar efectivament aixb... Però no Bloc Naajonal, que la seva irmenys inofensiu, des del pito!
o
ho semblarà tan aviat com hagi dit
de vista estètic. I això sf que
responsabilitat, constitucional careta.
Berämloa
espr
e
Josep Pla La situació a Europa caldria escatirrho en altre lloc
que la majoria dels ksenyors alludits
havia esdevingut una conjecbellos monograftes sobre la ce-,
atapeible.
no s'havia pres la pena d'aprendre una
mes
jura. El país, posant-se franrämioa d'Alcora, de Sevilla i
mica de gramática. La majoria esPel denles. En Maragall fea dels moros valencians que els
cament a l'esquerra, condemfl. Polnoar ha esorlt una alcrivien d'esma, i no d'esma pura—que
EL
PROGRAMA
en
equivocar-se
si
santament
•senyors comte del Casal, Gestea carta a Illr. Mamey Maoi fis del mot apoiar podem dis- pot resultar una cosa respectable—, nava, en certa manera, la política del presiden! de la Re- DE LA FUTURA MAJORIA donald, sobre la oonvenlänola de de can digué que de la densa
toso iOsrna publicaren temps
altres
:rts eaSos principals:
sinó d'esma mixtificada pel mal gust
totes
les
pervenien
en
ha, ariln ha sortit la de la cerapública, jutjava una responsadelear en Illbertat ele delegats
i per la falsa ciéncia.
hauria
donat
dir
abre.
arte.
En
transitiu, significant per
mira talaverina; bellament edienoarregats de preparar la qüesbilitat que si oficialment no
Vols-t'hi jugar que cap d'ella haDeclaracions de MM. Her- 116 de radmInIstraol6 dele ferro- una preve mes seu altiesim tada pel senyor Plata Páramo:
una cosa sobre una altra, en
existía, existia pràcticament.
via dedicat una hora a veure coa eselent amb la
no
humanisroe,
contra una altra: Apoiar
Mentrestant aquí a Catalunya,
oarrIls
alemanys,
per
tal
que
L'endemà de les eleccions,
nie Painlevé i Blum
humiliar-nos. estem encara als 'lima respecte
'la taula (espanyol, Apoyar el criuen els grans autora, ni havia depugul Coser aplloat amb rapl- seva infallibililat
els diaria d'esquerra demana.
aixl el coneixement de la nostra forera
un
heme
la mera; 1 rances, Appuyer S011 dicat un minut a consultar en el DicMaragall
En
des* l'Inform • dele lhonlos. Amb
ven simplement la dimissió del
i de francisca. També, pe: midable cerämica blau i blatte
te la labte).
cionari el sentit de l'arcaisme que,
Paris, 16.—Interrogats per aqueo% motlu el senyer Dora- de fipodria
senyor Millerand. Si no maresser que en deixar dels pertodes gòtic i Renaixeper
casualitat,
ha
arribat
a
les
seves
a
Parla
un
d'aguad*
mann
anIrk
400icr-s4, reflexiu, significant
un
periodista
els
senoyrs
Hermarxareu
bon
grat,
de
per
xeu
anar aquella afirmara& En Me- ment, i respecte d'altres ganeuna cosa, sobre una alca, oides.
deia el cronista de riot, Painlevd i Blum, dedare- dies.
torea!
—
raron no haguda fet altra cosa mea; res no sabeos tampoc de
Per entrar en un escriptori comerer 5 . contra una altra: Apoiarren que el programe de la
LI partit dele naolonals ale- que repetir inconscientment
cial no exigeixen a mina que sigui "Le Quotidien", inflamat—. Al tura majoria de la Cambra fuel,bastó (espanyol,
la vidrieria de Mataró, de Cerdeoldlt
Invitar
Si
ha
uomanys
dies
Ses
era
coses
ehecap
de
tres
Apoyaras en un cervantista Consumat; tanmateix
una frase vulgar com aquesta velló i d'Almatret, fabricacioni
SD: fr ancés, S'oppuyer sur
'sien apaivagat un xic i ja es un programa de conciliació i de veril o dimitir Immedlatament,
sa indispensable que acreditin
una orto- dialogava. I era fina i tot el pau, sense abandonar per això proteetant, a mis a Me, contra que corre detona en boca entre famosas arreu del nelm, i que,
ilielabrats defensors de la sobretot en la vidrieria, hom
grafia perfecta i una sintaxi passadolee justes reivindicacions de tot p •oject• eneamlnat a portar ele
, 490.•
gente que cap d'ells es
densa,
transitiu. sostenir una ra. Cap d'aquestes eondieions sembla
Franca; un programa financiar • la prédica l'Informe dele pb. preocupi d'escatir - ne l'abast. Al confon sovint amb l'excelsa 11ssenat figurat, patrocinar. que sigui neeessäria per fer literatura
veneciana, co que de
propòsit
'd'arribar
.
a
amb el
3Its.
capdavall alzó de la "Invenc16" bricaei6
D'estar suport: Apoiar una en cata/à.
sàpiga i entallad que no en té prou equilibrar el pressupost, un
en perjudici del notare orédit
SM arrlbat a un tosed entre Ineonscient de les ptinsadee
?ene 7 e (espanyol, Apoyar
Tots Isaudern de fer un elf ore per amb el fet d'haver nascut a Catalunya, pressupost real segons han ex- patrono I minera anglas* per
artistio i de la Ostia del nostre
'tensión 'acatable; franc&s, estrènyer
els sedaeos privara, ara que de la mateixa manera que no n'hi ha posat diferente copa les esquer- moldee la 04116 dele salarle. alienes mds rebregades, da un passet.
fenomeneorrent:
/ti
tau
el
vulraitonnable).
amb
haver
nascut
a
Para
Priletaion
111
per rea en el Parlament; un pro _ Alloffl acord, pe* ha d'deeer
han desaparegut uns quinte guedagos prou
En Pont I Guise no tindrla
Rus hl cenen els homes amipública Cal exigir que tot aquell que uniere en un francés acceptable.
grama de Huna contra la depre. •simba 1 la Oonterbnela del :lento, cense que les idees noves
P. ?abra tretenaui escriure en la matra llengua,
Carlos SoldevIla oleteó del frano.--Ravaa.
111114
Minare. sus Undri neo el dla 1111. !impulsores chilla voz atzt% «g.*/
egadora petita i bonica.
Ja safiem que, en agricultura, no es rega habitualment ni
mànegues de raig gros ni amb regadores de raig menut o
ajobas finissims. Es rega pel procediment del rec i dels
amb sigue que corre, dócil, per damunt deis prats i les
. Aquest altre procediment per regar a l'engres es presta
a la poetització. Els poetes clàssics de Inés anomenada
deixat versos meravellosos descrivint ele regadius.
Tatunateix es dificil de trobar elegància en ele cresballs 1
recs. Bellesa si que en tenen. Però la bellesa especial subtil
:lazada que hom anomena elegancia. Una regadora ben proonada és un objecte d'art. Les Més elegants, al nostre ene, sdn les pintades de yermen. Les pintades de verd ens
buen enmig de les verdors naturals dels camps i les mun-
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CASETA BARCELONINA
El

vidtge regi

VISITA DEL PRINCEP D'ASTURIES A LA UNIVERSITAT
Ahir a quarts d'una del mati es
aresensä a la Universitat, acompanyat'
del general Primo de Rivera i divasses autoritats, l'hereu de la casa reial
espanyola, princep d'Astúries, per tal
de clausurar l'Exposiciä Mundial d Avicultura.
L'acte tingué nasa al Paranimf de
lv Universitat. Obri la sasslä el Sr. r.yor Castelló. Parlaren despees eis
representanrs de di. serses nacions, i
finalment. en rom dl pr.nzep, parla
el senyor Prima de Rieera, el qual,
amb rnagnifics i eteris pari.grafs, glossà les tablas i profitoses alicions avi coles del princep d'Astúries . i Imites
d'altres afic.ans no rnenys profitoses
ni menys nades.
Amb la serenitat que el caracteritza,
el !maques d'Estalla clausurá herméticas:se:u la sessió.
A quarts de islas la comitiva es res
•:
d. !a I. ..,
,•
tirà.
ORNADES REIALS
A.ban3 d'altir a la nit, per Festació
de Franca, van arribar els generals
del Directos:, senyors Francesa Cía=
Jordana. Dalmir Rodriguez Padre,
Marino Muslera i Adolf Vallespinosa.
S'essatgen a l'Hotel Quatre Naciens.
Ah:r al matí arribä de Madrid el
due de Vissahermosa, segon intraductor dembaixadors.
A !es den del matí es reunlren a la
Cap:san:a gsneral els (matra voscals
del Directori amb el marques ¿Este.
1l5 poc després surf:san en direcció
al Palas per tal de complimentar cls
Reis. D. Alfons va invitar-los a dinar
Stab e:1.
Anita rot i haver-se anuncias que es
facilitar....a nora ¿-lo (lacres signats
Rei, a darrera hora no ho havien fct.
Sernbla que conträriament al que s'haV11 d.t. no s'ocuparen da l'indult
"Poeta".
Dress Vietdria féu tina visita a
l'Hospital de la Creo Paja, imposant
els braçals a les inferniescs, El doctor
2.•Iarilrez Vargas tingsé orasió de
¡luir les seves e.7:cetleni o dots osatár -da. es sert molt fe!icitat.
A la tarda va estar al pala y del
marqn .1. 3 tit Comillas, on prengué el
te.
D. Alieno va rebre divessrs andéncies al zati. i a la tarda acá al Polo
i despees passejà per diversos llocs de
la Ciutat.
El prineep dAs+úries fou obsequias
al restaurant del TiMabo pels 51.111
(empanas d'armes, eis' sergents de la
guarnició. atol, un esplendid banquet.
A !a ni!. eis Reis assistiren a una
festa al Coliseum.
Avtd. a la s 922, ps1 Baixador del
correr de Claris arribará la Reina mara amb diversas persones do la familia re j a!. En el mateix tren també ve
tina comissió de l'Ajuntament de ..3115
¿A, presidida per seu Altalde.
A les den arribará. en tren •especial
una nodrida representació del Cm diplomas:e i nobles& espanyola, per tal
d'assistir a la recepció que co farà al
Palau de Pedralbas.

Co;Is ALBERT: , no fan dilo:.
Al 'Palau Retal de Barcelona

foto p is mohlos do . jone i de
modula són de la fabrieaei6 del
Passeig de Gräeia, 115.

CALÇATS

SUBUR

Ecqueril, 30

Feu, 16: JaIRUC 1, 15

MORT SOBTADA
En una taveena del carrer Roser
va sentir-se indisoosat, morint a la
poca estona, Giegori Fernändez, de
cinquanta ea atipo.
Passà al Dipòsit Judicial,

RELLOTGE

HEME

ES HORA EXACTA

DETINGUT PER ESTAFA
Va ingressar als calabossos del
Palau de Justicia Miguel Bolud, detingut a instancias de Dolors Antúnez, la qual l'acusa dhaver- :c apeopiat de lamines valorados en 14,000
pessetes, que li N'a Murar per a la
seva venda i qual camitas va cobrar
i no en dona part a la denunciant.
.

Conde:forro;

Tricot i Swoters soda
SALUIGFICT, Ve
i Germandat ole Funcionaris d'Arb;tris Indirectas (Crup
Primer) dc l'Ajuntament portará a
cap deniä, diumenge, una visita
conectiva a la Quinta de Salut "La
Alianza", essent el lloc de reunid,
a tres quarts de den del /mili, al
carrer Dos de Maig, davant de la
fábrica dc cervesa La Bohemia.
IIIMMIMneMIUMOIMMIIMA
/

PRDREltee comunions
Devocionario : Recordatoria
ir.daorial Poliglota, ~Madi, 8

FIGUEF1113
eón es milloro del món
Imlammalogalarommasers.wommaism

Al Patronat Obrer de Sant Miguel
del L'ort, Ilarquea de la Quadra,
principal, l'Elena Artístic Barcelonetí
representará demà, diumenge, dues
selectes funcions. Pritner, el drama
en tres actas, co vers, original d'En
J. Manubens i Vidal, "Dos fills".
Segok, la divertida peça en un arte,
en prosa, origina! d'En D. J. G.,
"Revenja d'estudiant".

LA

FINUOTECA

EXPOCICIO PERMANENT
Entrada lliura

La "r'enya Muntanya" Isa organitzat per a denla, diumenge, una
excursió intima a Santa Creu d'Olurde.
Els que vulguin assistir-hi es prega
que sigui!) a les sis del mati a l'estacid del Ferrocarril Electrie (plaça
Catalunya).
Tornada: a migdia. Cal portar-se
provisions.
no

S'OntOrnen

INCENDI
Va calar-se Inc al tercer pis de la
casa número 2 del carrer Robador,
perd ala pocs moments dliaver-se
presentat els bombers ja estava dominat. No passä d'una alarma.

AUTOMÓVILES

6 cambie
t'a r • rxert se..rizeecler

SENTENCIA

ses-

CAIGL'DA
Francisca 9uran I.laten, de vinti-un anys, trientre fregava vidres va
caure de dalt de l'escala de mä, produint-se una (crida contusa al cap,
de monOatia heu.

141.9e».113

s.000,000
•
" 43.000.0n° 13:1 75'75*
'• :3.000,000 C.. 75'75•
B./UNTA/0E19T
DE BARCELONA
1656 A.
1906 II.
1902 c.
190'7 D.
1710 D.

UN NOI EN GREU ESTAT
Alain a la nil va ésser auxiliat al
Dispensad dHostafrancs el noi de
set anys Francesa Puig García, que
viu al correr de Bejar. 24, essent-li
apreciada la fractura del fémur esquerre.
L'automòbil causant de l'atropen
va fer-se escápol i el nai passá a
l'Hospital Chille en greu estas.
El fet va ocórrer a la Crea Coberta.
cAllril

!..(e
lirliatlult.41.(21:1.1Ansantsap
e

Miela nous.
[vieron ia. :s'os a installació d'a ,ss,,iea vorap.e.a. 1004111PS: Lit
Ideal Samaritana, Arelis, to.
l'elefon 5149 A.
ARRIBADA DEL NUNCI
Arda passada va arribar el Nunci
de S. S. pel Baixador del Passe:g
de tit ásia.
lic tróben ara a la nostra ciutat
tots els biabes de les diócesis de Catrituro. es:capte els dc Turtcsa i
Solsuea.

RESTAURANT tlOYA.I.
Saló do To
tilda dio le dansant de 5 a do,
quarts de 8, i dinar a l'amende 9 a II.
-SINDICAT DE .3.1ETCF.S
DE CATALUNYA
La Secció Comarcal de Barcelona
del Sivdicat de Metges da Cataluny,
eelebrará la reunió anual reglamenti na el proper dia 20 de l'actual, a les
den dc la coalla, al sen estatge social
(cartas de Santa A1111.1, 25, 28 i 30,
minase). Es pina anda molt
res a toto cls sepyors rastges domicibats a Barcelma no deirkin d'assisirlei, vista la importància dels temes a
tractar: Question, de deontología professional, etc.

Colla ALBERT: inder.truotIbles
TU RO-PARE
Astil tindsä roa la inauguracid
nacturna d'aquests esplendids jadins.
Es fará anda sota solemnitat: una esplandida ilisinileació novainent instalIsda, els jucs d'aigua a tots els llacs,
el funcionament de tetes les atraccions,
les novarnent installades i les que ja
funcionaren els altres anys, conslituiran el plus d'atraCtins d'aquests =malfías jardins; i ti tot aixd no los
prou, la direcció del Tusó ha escripturat per a ducs úniques exhibicions
que es faran avui i densa. a la nit. a
l'escenari ea plena naturalesa, insta/lat
a la gran placa de testes. de la conegude "troupe" xinesa composta de
set persones i anomenada
que fa meravellosos trcballs acrobir
tics. Fe acabar la seva exhibició es
dispararà un magnific rastel l de focs
aeris diferents cada un dels dos dies,
d'efecte sorprenent de Ilum i de color.
Trr r &m'a diumsnge. 3 la
en que funcionaran també totes les

79.73
7900
755 0
75'75'
73'00
7300
78'73
73'75
7305
78'73
7s'75•
;900

1512 F.
t9I3 Ii,
1916 B.
1917 11.
12t6 B.
/919 B.
1L126 h.

DENUNCIES
Del terrat de lt cara número 66

.10!S, VERITABLE
1 cbjectos usats de totes olas%es. Preu fix. Tullera, núm. 41.

70'55

tole B.
1919 E,

------------ del carral- de Carretes varen ésser
sostrctes robes deis veins, valorarle.; en 200 pesactes.
- D'una portada del correr Adbau robaren joies per valor de 315
pessetes.
- Al carrer de La Unió va ésser
detingut Josep Recio García, acusas
crhaver falsificas unes caces i la
Iletra d'un que demanava diners a
un sacerdot.

7965
7905
! :965
7 975

EM1sttle 1903
1904
"

El coll greixós de la vostra
americana neiegeu-lo amb l'especific per a treure laques
Rit.SAVILLOSO . A lotes les drogueries a 0'75 pesantes.

1 apiovues II' EreS

, Coda ALBERT:

ATROPELL
Ahir al mati va isser atropellas al
passei g de Sant Joan Joaquim Tona,
de vint-i-sis anys, que sofrí contusió
de pronòstic Ileu a la regid escapolar esquerra i erosions als braços.
Va esser auxiliat al dispensari
la Rada de Sant Pere.

coT:rruNATor.I.%
21 Tribunal de Dret ha dicta

tencja en la causa que es va veme
el da 13 a la Secció Tercera, contra
Simó Ros Martín, autor de l'assassinat de Martina Ases Lucca a la dispesa Mayoral, el dia 5 de descalabre
de rally 1923.
El fiscal demanava cadena perpetua per al processat i él Tribunal
Iba condemnat a catorze anys, vuit
meros i un dia de reclusió temporal,
accessoris, indemnització i pagament
de les costes.

MANCOMUMTAT
DE CATALUNYA •
Ernp„restlt I 91 C . 71'110
1520. ., 73'25
7G'00
C. C. Comunal.
191PUTACtO DE BARCP
77'00
E/np. 9 000,000

N900

•
1922 Eso
Etrar,p/a 1.99.

90.-.0
0750

lela .b„.:,.
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1507.
g ema IleturIna .
8527,
PORTS
Poet de I s ararluna.1 o o's
• .Nr11218.
"
pi.00.
•
• r..erilla.
"
nti.-Muse; 9375•
•

VISITA A LES OBRES DEL
lt1 E TROPOLI TA
L'Associació d'Antics . Alumnos del
Cellegi Central c:ectuará avui, dissabte una visit a les obres del Gran Illetropelitä de barce.ena, havent de reunir-se els sucia i Pura familias que
vulguin astirdii, a ks clau de la nit,
al pou de la plage Trilai,
Gräcia.

COLOM

Restaurant. Billars. Tresillo

HIJA

e

NET

Saló per a banquots
Propietal 110TEL GOLO:11.13,
Soctetai Animinia
Dirocció: fiegäs

.fam1orEssicru....sera«..,,,•35•Bse...
A L'ATENEU BARCELON1
A l'Atenas' Barceloni el sativos J.
.\lasaínaz Palló donará una 1. etu-ra noMica de! seu poema "Dun Juan" atril,
dissabte, a un quart d'onza de la vetlla.
TQ

1 alInt !nota II

caBER 1
Mane
Solts i co rlegantS est oir;.

Llorens Germans. Rambla de
les Flora, 30.

AVIS ALS FRANCESOS
Le g,.,(Ca t. (hl 'Consulat General de
Franco ii Barcelene a l'houneur de
pastar á la coanaissance de ses com.
5011 ExcAlencc rnonsieur
pittl'iOte5
fambassadeur de la RepúbLque frantedie en Espagne será lisurcux de les
rccevoir p u Censulat Geaéral de
Franca (20, plaga de Catalunya) le
ditnaache, i8 mai, a 11 brines fre5
précises.
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INSTITUT DE CULTURA
BIBLIOTECA POPULAR DE LA

DONA
Seccib Perh:onent de Rebajó i
-Diumenge, a les vuit, missa rasada
de C011011INS.
Serié Permancnt d'Esports i E r-

CMSIons.-Diumenge, excursió al Sato
tuari de Nostra Senyora de la Gleva.
C1'1111011i01
Secc i d Permadienit de
CSte S .-Els dies 23 i24, de sis a vuit
podran
recollir
les condel vespre, es

trassenyea per a la festa que donarà
l'Institut Cauta de Inmica i Plástica
diumenge. dia
i
Sru tcl r e.'101 0 -r e
Intecié.-Dijous, dia 22, s'efectuad' la

cari

ales
;cal

2471

02r
1715

7
t"
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visita instructiva a la iábrisa de sedes
de: contgut industrial senyor Joan Fabregas i Jorba, de :liollet. Use de
reunió: l'estació de França, a les 210
de la tarda.
•

Basilisa Arquedas Rubio, de 59
anys, Nápols, 3311, al cenientiri
Les Corta A. les vuit.
Josep Vega González, de 8 anys,
Carretera de San Tenis, 119, al cementid Non.
Classe j uu.a popular a
Canne Vilardell Casas, de 33 anys,
(Dies femers, de vais a non del matt)
Sant Pau, 74, al cernera:1d de Les
Lbs:a de la semana. - Dilluns,
Corta. A les deu.
puré Opon a 1 "Horticultor - ; diDionisia Herm3da Lozada, de 41
marts, denso a la "Parisien"; dimeanys, Alcanar, 19, al cementiri Nou.
ares, roeyons anua xcrds: dijosss, cosA les data
talles d'anyell a la "Villesoy"; divenRosa Soler Muntané, de 44 anys.
dres, casxufes a la "Massanet" i sat
Lantiza, 34, al cementiri Nou. A les
de g allina a la "Rossiai"; dissabte,
deu.
tarta de maduixes a la "Dama blanca...
TARDA
a
aquestes
Nota. - Poden assistir
Emili Damont Prats, de aeys,
toles
les
que
ho
desitgin,
tan:
Iliesais
Hospital Clinic, al cementiri Vell. A
si sUit com no sócies de lInstitut, si:a- ir; quatre.
sisto:3n 025 ptes. abatas d'entrar a la
Maria del Cariase Masmitjä Masip,
classe.
1 any. Freixures, 23, al cementiri
• ••
Nou.
A les quatre.
sccció Permanant de Biblioteca CircuGertrudis Pérez Domenech, de 14
la/a i
n'esos. Mataa, 16. al calesa:id Nou.
Islibres recentment adquirits:
A les cinc.
•
"Leo p:us anciennes traductions Iran'
Maria Martas Aisselä, de 13 !IleCusca de la Divina Ceme(sia." (2 vor
sos, Carretera Montjuich, ro, al celunis), C. More', "H:storia de la
mentid de Les Corte. A dos quarts
Educación y de la Pedagogía". refellde cinc.
sa-Gil Mnfiia; "Narraciónes alenatPere Carreta Carreta, de 53 anys,
nas". Lluis bi, Erogada; "L'alba de
Creu deis Melero, 19, al o:mentir:
la História", J. L. Mires; "Napoleó
Non. A tres euarts de quatre.
i el tnón". Frederic Camp; " PetisaUn non -vot band, Paloma, 23, al
incins", Iseupardi, Pascal i Goethe;
cenientiri Nou.
"I.es enfants nesveux", A. Callarse;
Bartomen. Ibernan Navarro, de 2,5
"América meridicnal", Vijal ole la
dies, CUrsega. 55. al cementiri
Elashz; "I.a Sagrada Eucaristia",
Sant Andreu.
i Farras.
Jaume Xicola Reman, de 15 (Fes,
Passatge Sagrista„ 7, al «mentid
Neu. A les tres.
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atraccions, la disecan') del Tuns ha
Contrae:U l'ascens1.5 de 1.aeronatura
capita Navarro, que cie.ctuarà la sera
emocionant ascensió amb .el mongolfier
"fi:vena:Me II" ds 9ou tarares cúbica
de cabuda, que s'estrenara en aquesta
testa de diumsnge a la tarea.
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acabar el 'contracic d'ar-

rencl,:mcnt n Iel laca/ que ocupara
la astra botiga ttcl correr de
l'erren, 1111271CI*0 12, cl prop;rtari
de !a finca cils ha rcquerit perdesallotgcm cl local perquì
cl scr.'ssita ta! d'establir tina

indlistrda prbpia.
c•li.r.; eso obligat. costra la
nostra zvluul'al. a hatear el dit
establi;nent fi ch'imarts ¿ta 13 del
111S
carrest i sil coimenicar.lio
O (mires uP111b7OSOS Cile111.1,
talen: tat nostra profunda orati. tud per la simpàtica acollida que
cris disp.'nsar cl pablic ratala
quan fa des anys rs:ablircin
norlra boliga i per les const.ints
acencicits amb 45 i1 ens 11 5( 17,'erit fins al monacal de amtcor - ln.
nostres preds:tes s.-atacan
reitreit-se a lotes les perfumerirs
1 • drogurrirs de Barcelona. en,
d'ara nula:vil, pode ') proyeir-se
la nost.-a clientela d'aquesta Paca, en les mateixes COIldiCi011$ que
tisis ara.

Perfurderia GAL
NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS PER AVUI
MATI
Andreu Larraza Montaner, de 63
anys, Laforja, 73, al cementiri Nou.
eß. les onee.
T "." 15 .5 l Pl .rt///ez Cri- de /5 die',
Rocafort, 204, al cementiri Nou.

FUNERALS
Enebsep Soler i Janer. Mori el
di., 23 d'aloril passet. Aesd. a dos,
quart; douze, misses a la Casa de
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Davant del Gran Taatre c,i L n re

Cana Vaei-Carai-Lut

Anuncis Oficia
TTUNIV!ES PE EA7CELID

A r...ANT r41‘;F.rill 1 EXTE
StONS, S. A.
de niaig corren!,
los dotze del mati, a- les oticin
d'aquesta Societat, Ronda
Sant Pan. 43 , davant e: ne;
N'Antoni Gallardo Martinet.
vorificarä el t !I sorteig pi
de 12s 70 Obligacions al i t
100 que torrosponen amorti!
01 present any, segons el q
dro estampa( al dors deL5
tols.
Barcelona. 1 5 da ni=
1921. - E1 director, M. de
ronda.
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I 0 CI.ANTIMS
La Mercantil Barcelonesa. C. de COI'

MAGAIZEIVIS ALEMANYS PELA1,
Coberts alpaca "Porket", dotzena
Culleretes "
Coherls alumini
Eltonvoros grano. de zone pintat marbre
••• ••• •.• •••
Gots ensiael per a tufos
11nn

are

la
dc.

de Betlem i a les esglésies de 11-los', '.tal de la Santa Cm:, dels Pares
'l. Dorninics i la dala Pares Mereedaris, i a Sant Josep de Matad', i a
la de la Corrige.

Santo d'ovni: Pasqual, confessor
francisca: Eradi, Pau, Aguill i Víctor, mártir s.

toe

', 'auleTrial
'a ctalel.
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N'Enr:c Ilorta i Felip. Mori el
dia 12 del que sOM. Avui, misses
la capvIla del Santissim Sagrament
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Caritat.

En Francesc Simon i Font. Morí
el dia 17 de maig de 1923. Avui, a
les den, rnisses a Santa Anna.
En Josep Gregori i Vicens. Morí
el dia la de Mnig de 1923. As ni, sie
deu a dotze, misses a Nostra Dona
de Poropeia.
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LES REPARACIONS

L'informe dels pärits serä portat ràpidament a la
practica : El partit nacional alemany invita al Covern a liba r: L'ex-kaiser s'enyora
Londres. i6.-E1 senyor afacdonald
!u relata a migdial rmbaixador de
aaaa a aquesta capital, el qual
,:ael una carta del senyor Poincara
En la dita carta, el senyor Pomasuggereix la idea que es deixi
lid,ertat els delegats actuals enoregats de preparar la qüestió releas a l'administració dels ferrocarrils
amaras, arnb l'objecte que puguin
albar amb rapidesa els seas treballs
agui possible de portar immediataceit a aplicació el projecte dels paquan arribi el mament.-Havas.
ERGMANN, REPRESENTANT
r EldANY PER A L'APLICACIO
DE L'INFORME DELS PERITS
16.-EI senyor Bergmann sor
ad aviar cap a París amb l'objecte de
gferer.ciar a aquella capital amb els
rDb72.5 del Comise oraanitzador dels
ieiccarrils nomenat per 'a l'aplicació
informe del Comise de perits.
laa be, coso sigui que el represenbritänic en el dit Comité es triaba
gralment a Londres, el senyor Bergara s'avistarä amb cl senyor Leere erdbabIenseut dissabte vinent.,?tras,

No s'ha modificat per a res
l'actitud d'Anglaterra
16.-Als cercles ben informats
s. ces: saber que no hi ha hagut ni
:ces petita tnodificació en l'actitud
Govern d'Anglaterra en e() que
o reteseix al poblema de les reparaeaí. per tant es continua esperant
Tadopció plena i entera dels rapports
it pèrits, la qual cosa mareara intriablement una primera etapa en la
eatia de l'esmentat problema de les
nsaracions.-Havas.

Declaracions
de Mr. Hugues
Noca York, 16.-El secretari d'Esr.
:de llagues, ha declaras que l'in=me del Comise de perits assenyausi cansí per arribar a una aova
que l'arranjament definitiu de
giiestions europees brindaria una
-tusa ocasió per limitar les des
que són-nsdep
atigudes forgasament per la prede sastesnir els exércits de dea.-Havas.
_NTREVISTA DE CHE.QUERS
CONTESTA DF M '/CDONALD
A POINCARE
I..nndre. 16. - El senyer afacdoH ha dirigit una carta personal al
se , r Poincaré en la qual ti expreso. e: sea semiment per no poder Ce. -.7 l'entrevi:ta ssc i hacia de tenir
a Chequers.-Hatias.
3NFERENCIA INTERALIADA?
Londres, 16. - L'Agericia Reuter
ica, respecte la quüestia de les Reions, una informació que acaba
_'Abans d'emprennre qualsevol cano
te sigui, caldrà que es reuneixi una
*arsierancia interaliada, i que aquesta
:sr,i6 es verifiqui abans de mitjans
da7rers de jUnT.-HaVas.
f-ONSELL DE MINISTRIS- A/ERLIN PER EXAMINAR LES
CONCLUSIONS DELS PERTS
/6. - C ‘-mt sigui que han
tzna • la a Berlín tots els ministres
11: Reich, la reunió ministerial es
eicarà a la discussió de les qiiestions
ic Politice exterior i principalment a
Tener de les Conclusions del Comíe de pertis.
Acuesta reunió se celebrarà a cuí al
tit:gdia o demà al matI-Havas.
1:.X. '1 REUNID CONFIDENCIAL
Lrrtin, 1(1.-Eis cana deis partits

populista, demòcrata i centrista han
celebras una conferencia confidencial
amb el canceller de l'Imperi i el ministre d'Afers estrangers respeo
de politica general.-Havas.

Els nacionals alemanys
demanen crisi
Berlín, 16.-El Comité direetiu del
partit nacional alemany (nacionalista) ha celebras una reunió en la
qual ha adoptas una resolució invitant cl Govern de rImperi a latear
immediatament la dimissió al president del Reich, a conseqüència dels
resultats que han donat les eleccions
al Reichstag.
El partit nacional protesta contra
la presentació a la Comissiti de Reparacions de qualsevol projecte de
Ilei encaminat a portar a la práctica
l'informe dels 'iperits i contra tota
declaració que pogués deixar ves.
'turnar el criteri del Goteen alemany
en aquest assumpte.
El partit nacional considera, en
efecte, que no és possible en l'actualitat fer cap declaració de cap
mona-Has-as.
L'ESPECULACIO A LA BAIXA
DEL FRANC CONTINUA CAUSANT VICTIMES A ALEMAX YA
Paria 16. - Diuen de Berlin a
l'"Echo de París" que continua causara vietimes respeculació a la baixa del frene.
En dos dies han fallit vint-i-cinc
cases i entitats.
El Govern del Reich ha hagut
d'intervenir per evitar la fallida d'una important empresa minera de
Mansfeld, car aquesta fallida hauria
deixat cense teína uns trenta dos mil
obrers.-Ha vas.

DE RÚSSIA
L'incident amb Alemanya.
La nota tramesa i les condicions que posen els
Soviets
Berlín, r6.-En la nota que el Ga-

vera dels Soviets ha dirigit al Govern de l'Impera refercnt a l'incident
°corregid a la Legació comercial soviética de Berlín, s'exigeix:
- Primer: El reconeixement de l'extraterritorialitat de la Legació comercial russa.
Segon: El cästic dels culpables.
Tercer: La reparació deis perjudicis causats als sfibdits flecos.
Aquesta nota no parla per a res
de la proposició alemany de sotmetre rassumpte a un arbitratge, però
es creu que el Govern dels Soviets
potser acabi per acceptar-lo.-Havas.
EL PARTIT COMUNISTA ALEMANY I I.'INCIDENT
GERMANO-RUS
Berlín, 16.- El periódic "Lokal
Anzeigen' diu que la nota del Govern dels Sc,victs, relativa a Eincident germano-rus, arribà ahir a Berlin.

Segons el mateia diari el partit comunista ha demana'. que
sigui convocada irnmediatament la Comissió il'Afers esj rangers . por iliaeutur la qüestió relativa a l'ineidont de la
Delegació comercial soviética
de Berlín-Hayas.
I1.1 ESTAT DETINGUT EL
COMUNISTA Rus QUE MOTIVA L'INCIDENT
Berlín. 16.-A la case d'un funcionari nie la Delegació comercial
soviètica a Berlín ha estas detingut
aquesta tarda el comunista que motiva els Sets esdevinguts a la dita
delegació i a conseqiiéneia dels gneis
es produi el conegut incident.-Havas.
LES REPRE.SSALIES DELS

SOVIETS :: ONZE AFUSELLAMENTS
Rige. 16. - Els soviets han
afusellat mane persones que tenlo!) detingudes
en qualilat

UNA FESTA PROHIBIDA
Carlsruhe, H.-Ha estat prohibida la festes deis nacionals
alemanys. que havia do celisb et r-se a aquesta [natal a la
memòria de Sehleageller.-11avas.
L'EX-KAISER IMSIT.IA VIVAMENI"E0IINAll A ALEMANYA
Londres, 16----,SegonA
ning Standard". la prim esa
Herminia ha deelarat en una
interviu que l'ea-Kaiser desitja
r p alment tornar a Alemanya. i
esta sofrint en el SOU exili, períi
que en l'actualitat flo pot parlar-so de tornada.--Hayas.

L'agraiment de Dusseldorf
a les tropes franceses
El general Degoutte refusa
una recompensa
Dusseldorf, 16. -- L'Ajuntament ha Mistral mil trilions
mares al general Degoutte com
a recomponaa a Ist t rapes franceses qua volunfariament pros-

arn hir concurs per a la installaeiú de la Fira de Mostees d'aquesta cinta?.
Com sigui que les tropes no
poden rebre donatius d'aqueota
mona. al g eneral Degoutte
prega a EAjuntarnent que destini aquesta qnantitat a los
obres de heneficancirt do In ciutat en nom de les tropes franco -

ses . -}lavrs e.
POCES CONTRA TRETZE SEPARATISTES
Leipzig. 16. - Haut aomaneal
les sossions do la vista relativa
al m'oras instrull pal &dicte
d'alta tenis-VI contra trotze separat is)tes.-Hava3.

d'ostatges, cona a repressälies
pe) moviment revolucionari ini
ciat a Turquestan. - }lavas.
TROTSKI, SEMPRE MILITARISTA
Londres, 16. - De Riga comuniquen al "Tintes" que el
senyor Trotski, en un discurs
pronunciat (lavant dels alumnes de l'Academia militar de
Moscou, va fer ressa l ltar la importäneia de les armes per garatutitzar la vida i la segurelat
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salaris
Londres, r6.-Anit pasuda s'arribd a un acord entre minaires i patrons respecte de la qüestió de salaris, acc7rd que els delegats d'una i
altea part sottnetran a una Conferencia que tindrä lloc el ao de l'actual.
En cl dit acord setubla que no
surten gaire beneficiats els minaires.
-Hayas.

S'aprovarà la Conferencia
internacional?
Londres. ta-El Comité de la Federaciä de ntinaires ha recomanat a
la Conferencia internacional de Delegats que ha de reunir-se el dia
del corrent que accepti les candielote estipulados en record concertat entre els delegats dels patrona
i dels ininaires respecte dels salaris.
-llevas.

instruments de producció i de repartició ha demostrat suficientment el ces
racter fatal dels seas principia els
quals han real; un país immensament
ric en una ruina humiliant.
L'exercit Ita sortit de la carn i de
la sang del noble; quan l'hora de la
'libertas sonará poble s'haur à
donat compite cle la necessitat d'alliberarse del jon dels seus opressors pee
restalilir un railes nacional- la mateixa evolució es produirà immediatament en l'exe7cit.

No dubto que 1. restauració de Rússia centribuira a l'equilihrí mundial ort
condiciona normals. Durant molts
d'anys tota la seva energía haurà
ser absorbida per la tasca de renovació
inferior. La Rio,sia de rlern sabrà
provar la cava gratitud a aquells que
reconeixerà can: a amics en el momea(
de la seta allibemcia.
Em pregunten quina és la me ya actitud respecte a aquells que m'exharten
a carear-me davant el moviment per
alfilerar Rússis (le la dictaaura braxevista. Febo cada dia testimonis de confiestea. No cerco res per a mi mateix,
i, tal com cal al ven soldas, este sisposas a donar tus meces torees i la
meya vida per servir Rússia. Pera
no estimaré possiale de posar-me davant d'un movimeat nacional sinó
moment en el qual tindré la convicció que l'hora de prendre decisions
conformes a les aspiracions del poble
rus ha sonat.
EL NOU MINISTRE DE ERANÇA
A ATENES

ELS REBELS DE L'INDIA
16.-A la frontera de l'Oest
de l'India una partida de Maxliuds
atacà un comingent de soldats, matant-ne onze a traició.-Havas.
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VALORS - CUPONS - GIRA - CAN Vi
Negociem els cupons

Cèdules

Argentines 610
Venciment 1 de juliol
..;¡

rit d'independincia

El gran duc Nicolau ha rebut recentment uds representant de l'Associated
Press, al qual ha fet declaracions publicades pur iumibresos diaris d' Amèrica. He y 's sei els paisatges principals:
Tothom que s'interessi per Rússia
sala el que hi passa: terror, negació
de tota garantia legal, violencia, fams
intermitents, tots els santuaris del palita rus profanats, cxecució capital
d'innombrables de l'alta clerecía, etc.
Els bolxevistes atempten lijicima mas
tejas de la nació, en Ilur desig d'extirpar, amb les arrels, tots els fonomonts religiosas i morsas. Amb tut
i aixa, ni la persecució, ni la implacable predicació atea no arriben a destruir la fe (lel palde rus. Ac' resideix,
precisament, la seva força.
Rússia és governada actualment per
ins partit que es petral deis interessos
si classe i (le rinternacionalisme Quan
caura el Poder comunista caldrà que
el regiin que se scguirà s'inspiri de
la ¡ ' tea nacional, lora dels interessos
classes i de partits. Li caldrà defensar sis drets sagrats de la !liberad
personal i civil. i els drets de propietat
i d ordre tedio Li caldrà també assegurar a les nacionalitats que ruingressin al si de l'Estat rus el dret de
Iliure desenrotllament de Ilur vida nacional.
L'experiencia del regim comunista
en ço que concerneix a la confiscació
l'aparament per l'Estas de tots els

BANQUERS

CONCESSIONASI:
heder* NO«

han arribat finalment a un acord en
la qüestió dels

nyoc Do Marcilly, lan llitirat les
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poble georgià

El seu origen :: Ei el primer poble Clied, d'Europa
Al segle Xilperdlà seva 'liberta! Demana
ajut de Moscou) 1 esdevi provincia
russa El bobtevisme L'espe-

L'esdevenidor
de Rtíssia segons el
gran duc Nicolau

ORLAN NEEN PILLA

i IAIZENA

Patrons i minaires

Menea, 16.--Ei ministre de
Franca a aquesta capital, se-

L'Exorno,» FiErtrES DE
BEAT DEVORO

EI

deis poldes.-Havas.
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do carta de M. Poillcaré a Macdogald sobre els ferrocarrils alemanys
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seves eartes eredentials al president de la Reptiabliea
oiga.
L ' aele revestí l'acosturnada
soiemn ifa 1.-Hava s.

LES OLIMPIADES
EL SEGON TORNEIG
DE FUTBOL
París, 16. - Aquesta nit ha quedat
fixat el segon torn dil torneig de tuttul Associació que eamaarà de vuit
matchs.
I;equip de Luxembt,rg Iluitarl contra el que resulti vencedor en el match
Ita'aa-Espanya.
Eles partit3 es ju g aran els dies 27,
28 i 29 del mes que som.-Ilavas

Les noticies mes Ilunyanes sobre el
poble georgià, que habita el centre del
Cauces, escolta avenada de la raça
europea davant rAsia, són >el segle IV abans de Jesucrist, i ens vénen dels historiadors grecs, els quals
vantaren amplament les belleses i les
riqueses naturals de la regid, identificant en el poderós macís del Kasbek, al qual Ion eliCadenat, el fueSedar audaç del foc dial: Prometen.
Els romana que seguint la civilitnació grega sobre les costes de la mar
Negra, instituiren en el Cateas fortissimes bases militars per conduir
les diverses campanyes contra la Persia, confirmaren despees les noticies,
i especialment l'historiador Estrabó
parla entusiästicament de la Geòrgia,
com a nu país iertilissim, fornit de
riqueses fletarais immenses i habitat
per una raga forte, valenta i civil.
En aquella apoca, provinent de l'Asia Menor, penetra en el Cauces la
doctrina de Crist, conquistant rápidament la població, esdevenint la religió
d'Estat cinc ceras anys abans d'ésser
reconeguda oficialment a Europa, i
,poblant d'esglésies, de monestirs i
d'ermites tota la regió.
La Geórgia era aleshores regida
com un imperi independent, formant
un Estat políticament fort , circumdat
per una cadena de fortaleses, de torres i de castells i nodrind una sacietat en ple desenrotllament, i seguint
pas a pas, en les arts i en les lletres,
els pobles mes avançats de l'Occident.
El periode auri de la Bibertat i de
la pau, pera, havia de finir trAgicament cap allá el segle tretze, quan els
mongols irromperen a Europa a través
del Caucas, destruint-ho tot. La invasiö de Tamarlan single per a la Geòrgia els mateixos efectes d'una tromba
marina i de les ciutats no en resta
situó un miura de pedrea, obligant els
habitants a romandre amagats mesos
i MeS03 entre les muntanyes. sempre
amb el terror d'ésser presos i puses,
a fil d'espasa.
Cessat el flagell i asurada sota els
murs de Constantinoble la invasió asiàtica, els georgians intentaren de reconstruir llar ciutat: leu's ací, peda
que tot just passat un segle, els exercits de Mahomet vencen la resistència de Bisanci i la Geòrgia es troba
completarnent separada d'Europa, voltada per toses parts de pobles i Estats
musulmana Durant tres segles es repeti periòdicament la terrible Iluita que
Turquia i Persia movien a aquest casi
de cristianitat, per conquistar-lo o destruir-lo i el país bou desangnat, arruinat per les batirles dels cxercits invasors , que se'n duien tot alió que creien
útil, incendiaren tot indret habitat, i
co repartien els homes hàbils com esdais i les dones per a proveir Ilurs
harems.
Fi noble georgià arriba un moment
que sentí fretura irresistible de sostenir-se a una força que el protegis,
entrant en tractes amb Mascan, que
esdevenia el centre d'un Estat fort per
concloure una alinnça amb Rfissia. Per
una traició infame, mía Persia, coneixednra d'aquests tractats, envaí una
vegada oEa el (‚áticas amb els seus
exercits, destruint sistemàticament tot
vestigi d'exieteincia humana. 25cb,000
horneo i dones forra deportats pels perses en aquella ocasia com a esclaus
a l'interior de l'Islam, i Tiflis bou.
destruís, els boscos cremats, les colliles conf iscades.
El tsar. de la Geargia. per defensar el seis palde bague de trametre a
la Cort d'Alexandre I de Rússia ambaixadors per oferir-li el Poder sobirà
si tire- el set/ país. L'oferta fati acceptada i Geärgia cadevinguU provincia
russa per iniciativa del mateixos georgians.

ELS WATS UKITS

La Cambra i el SI
nat agraven per
gran mejoría la llei
contra els jallo118SOS

• • •

Es clar que els georgians, en rec6rrer a Moscou, havien pactat la invioWashington, 16. - Malgrat
labilitat de la vida interior del país;
l'oposició del president Goolid.
pena Rússia no en respecta la cláusug
p
, la Cambra de representants
la i el país esdevingué una simple proha adoptat per una majoria
vincia de l'immens Estat que s'estava
aclaparadora l'aplicació de la
formant: la provincia del Gatas.
Aquesta, conjuntament amb tot Rús- mesura d'eaclusió contra els
sia, inicia el seu desenrofflament eco- japonesos, la qual entrarà en
nòmic en el segle XIX, participant vigor el dia primer de julio'.
La qüestió passarà ara al
activament de la vida d'una gran naSenat.-Havas.
ció. Coincidí aquesta renaixença económica amb la propagació a Europa
de les teories socialistes. Els intellecHi posarà el vet
tuals georgians organitzaren räpidaA r. Coolidge?
ment i metòdicament les clases obreres
i camperoles en un important partit
Londres, 16.-Telegrafien de
social democràtic autänom que trameté
Washington a l'Agència Reuter
a la primera Duma russa del 1996,
que
el projecte de hei referent
per representar la Geòrgia únicament
diputats socialistes. Aquesta primera a la immigració als Estats Units
victòria socialista caucásica anà se- ha estat votada ja per gran maguida de diverses persecucions, pecó joria pel Senat i per la Cambra
de Representants.
tot i les vexacions, el moviment
Manca ara saber si el presimantingué, prenent un curiós carácter
particulaxista molt relacionas amb el dent senyor Coolidge posara o
f
no extingit esperit nacionalista de la no el veto al dit projecte.-Ha.
vas.
Geòrgia.
Val a dir que durant la guerra
europea els soldats caucàsics es com31. BENES A ROMA
portaren Ileialment i en esclatar la
Roma, 16. - Ha arribat a
revolució bobsevista, els pobles del
aquesta capital el ministre d1,..
Cäucas, davant el caos que preveien (era estrangers de Tiecoslova.
i davant l'amenaça turca, decidiren
quia-hayas.
constituir-se en Estas republicà autanom, neutral, sia devane el Govern
bobrevasta, sia clavare els exercits reL'AVIACIÓ
accionaria
Aquesta decisió vingué justificada,
mes tard, per les conclusions del TracAvui Pelletier d'Oisy retat de Brest-Litocsk, amb el qual Rúsala cedia a Turquia territoris del
emprendrà el vol cap
cas. A pertorbar la primera organita Toquio
zació del nou Estat sorgiren immediaParís a6.-E1 governador general
tament les antigues divergencies i els
odis entre saetees i musulmans, entre de la Indoxina acaba de telegrafiar
armenis i tuses, la qual cosa compor- dient que l'aviador Pelletier d'Oisy està
ta la desaparició de la República trans- , fent reparacions en el motor del seu
aeroplà i pensa reprendre el seu raid
caucasica.
probablement dissabte, cap a Canton,
Els bolxevistes, per raons òbvies Xang-Hai, Pequin, Tei-Dju, Hakata
d'interès i amb el preseas d'establir i Toquio.-Havas.
l'ordre, acuparen Baku, capital de l'Ad- TELEGRAMA DE PELLETIER
D'OISY A M. MILLERAXD
zerbedjan, i despees l'Armenia, procedint alai a l'encerclament complet
París, 111-L'aviador Pelletier d'Oique
s'havia
mantingut
de la Geòrgia,
sy ha telegrafies al president de la
independent i en la qual el Cimera
República. donant-li les gracies per
georgià s'esforçava de donar cm or- les felicitacions que li han estas teadenament estable, adreçant-se acthuc a meses durant aquests dies, arista moles grans potencies occidentals per és- tín del seu raid-Nasas.
ser reconegut.
UNA MEDALLA D'OR A PE,
El febrer de spar les tropes de
LLETIER DDISY
l'exercit bolxevista ocuparen el país
Paris, 16.-L'Ero Club de
establint-hi bruscament el regim soconcedit a Pelletier
vietista, desentenent-se del bell esperit França ha
d'Oisy la seva Gran medalla
d'independencia georgiana. En gened'or.-Havas.
ral, pera, la gran masa dels habitants
LA VOLTA AL MON
s'adapta ah nou estas de coses i si le
no donaren els georgians un ajut in- MAC LAREN ARRIBA A CALCUTA
condicional es mostraren amb una indiferencia propicia.
Calcuta, 1 6.-Ha arribat a
Aleshores bou creada la República aquesta capital l'aviador anindependent de la Traocaucäsia fede- gles Mann Larian, que cona se
rada a Moscou. Actualment no hi ha sap estit realitzant un viatge
partits d'oposició i la majoria de so- de s'011a al món.- }Javas.
cials demacrates han entrat en els rengles sovietistes. Resta en tots, pera,
un esperit de nacionalisme i una franca tendencia autonomista. Pera essent cessantment, es menté dins un optiinnat entre els georgians un infantil misme sera i es comporta amb una
flexibilitat moral sense la qual lt hanesperit d'incurança, que ve de la facilitas de la producciói de la paquesa na estas impossible de sobreviure's,
de les necessitats, ädlue els sentí- pera que li pot ésser mortal.
ments separatistes no prenen un caracter apassionat, mantenint-se dins d'un
joids platonisme.
11444444444444444+1 144444.41
Els georgians professen un necionalismc relativista i ultra les seves
muntanyes, les seres (latees i la seca
llibertat. li agraden cls grans mitings,
per a casamerts I batees. Indels grans aplecs, els discursos, les canga Casa BA aGtitS, cerrar
çons i el vi.
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CAPSES DE LUXE

El poble georgià de fama guerrera
i antiga, que ha hagut de 'fintar in-
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des de fa algun tempt, i això fa que per ara no Itt kit lniggt
de cap mena que pugui eprmetre cap orientaci6 de puja ni baixa en aquesta mercaderia.
Parratgoa.-Estan més que enealmats i sobretot la userda, degut a vouirrie
ji
ene skagUgg,
ó.
En els altres g èneres. de moment no hi ha cap variaci

LA PUBLKETAT

EL LECTOR DIU...
L'HOMENATGE A VERDAGUER
Sr. Director:
Els signants. dependents del comerç i de la banca, us preguen de
fer constar llur adhesió a l'homenatge qua un grup de literats i artistas
retaren a Verdaguer al peu de la say a losaba. Creiem que en saber-se
aquest acta emocionant, milers de
vors catalans s'hi han sentit repreaentats. planyent-se de no poder-los
acompanyar. Be pot dir hom que
r.c,uest grup selecta representà tot

Catalunya.
Els vostres devots servidors,
Juli Marsä, Rafel Llopis i Miró,
3. M. 'Teruel, Antoni Prat, Josep
Soler, Ramon Pujol, Lluís Pujol, Pera Pujol, Tomàs Buix6, Josep Viladrich i Mas, Pare Massó, R. Aguilar, Salvador Rubinat.
PER LA PURESA ORTOGRAPICA
Sr: Director,
Un lector, que signara Lluis Ca' zulla. escriví el dia 8 del mes que
sorn, en aquesta secció i sota cl titol amb que jo encapealo la meva
lletra huno, uns cornentaris oportuns i encertats sobre la incorrecció
atril) que surten tipografiades en catalá un nombre important de publicacions. Tot i la justcsa tic les apreciacions del senyor Cartilla, però,
cm sembla escaient de modificar-ne
algunes de les conclusions que hom
en deriva, ço es: que els tipisgrafs
en tenen, o, millo dit, en tenias rota la culpa. Es un error.
Ent complac rcpctint "que es un
error". No vull dir que ro comparteixi part de la culpa. Tora. pera',
no! Puc demostrar amb ccntenars
le proves a la niä que grades als caixistes i als linotipistes intelligents
alguns escriptorets de comarca o de
barriada fan un papar mes o mcnys
Iluit. El tort pinjor que born podria
fer a aquests aficionats seria publicar-los llurs treballs acuse ronceeions. I dic el tort per pudor. Va
sense dir que obrant ami fariens
polser una obra meritòria davant
la nostra 'lengua. car posant/os en evidencia limitariem Ilurs
pretensions. La cosa curiosa es que
alguns d'aquests escriptorets s'enfaden davant les correccions imprescindibles que es veta obligat a
fer el tipògraf intelligent.
Record°, if propòsit d'això, que
trobant-nie de caixista en una important ciutat catalana, capital de
coniarca, era jo rencarregat de la
composiciá d'un desenal català. Anda
molta prudencia curaca de corregir
les faltes cabdals dels encarregats
de redactar-1 a—els quals Miro
agralien—i les dula treballs trarnesos
per collaboradors espontanis.
d'aquests, barceloni per cert, amb
pretensions de literat novell, va trarnetre'n un grarnaticalment impublicable. No hi hacia, per dir-lm aixi,
un mor que no estés girar desqueva a la sintaxi 0 a l'ortografia Inés
elementals. Vaig corregir allò que
cm scrublã de correcció imprescindible, deixant el scciiiidari. Dones
be: tot just aparegut el némero
de la publicació esmentada, rescriprotar novell tramet una lletra violent
al director del desenal, insultant-lo
arnb mots gruixuts. Els lamentava
de les modificacions gramaticals que
jo hacia fet en el seu article, deia
que havia perdut el seu semit, que
no necessitava lliçons de ningú, que
de gramätica en sabia tanta cura
En Fabra, etc.
Corn a tota resposta corregírem
damunt mateix del papar la seca
¡letra violenta de saberut gramàtic,
ca la qual, en un conjunt de trenta
nies, iii hacia "quaranta tres errades - entre ortografiques i sintättiques, ultra l'errada total prosòdica
de la tierra, la qual, des de la data
a la signatura, era un exemple eranalfabctisme
Te raó, dones, en para el senvor
Lluís Canalla. Cal que les publicacions catalanes surtin amb menvs
errades; millor, tense (mides. Cal.
tambe, que les impretnies es procurin bons correctora. l'eres cal, sobre
tot , que els escriptorets dad, de
Vallcarca, o de Vallrogona abatidonin llur sirria literària per una altra
de mes efic-a-e, o que siguin el "use]) de Carduccio, 'estudiin,

estudiintl"
Josep Gurch
Impreasor
S.41WAN4 'A BARCELONA
Sr. Director:
El senaor Bonaventura Raurich,
en la seca Petra que us ha adreçat
'obre la dansa i la sardana , din tanma teix cc,ses j6..tem. Aquestes, pera,
no el salven sle la injustesa total del
In de la 'letra. No, setCyor Ramich:
la sardana no es balla énicament
be a cartas comarques gironines. El
senyor Raurich, d'un s manera abaurda i inromprensibit diu, "a la

S/ .1....
'"../114iSteeä."4111Kentl
t"-molige

une ' , es al a se a arca1. bella be totbom?

na. a

Es cert. En determinades barriada
i casinets mes o maya catalana
hom balla el tango-sardana o la
sardana -shimmi. Perú sixb es un inconvenient que és dificil de salvar.
S'esdevé a totes les danses.
El senyor Raurich arriba gairebé
a suposar que no tan "solament"
hom balla be la sardana a Gtrona
feo que ell en diu grotescament la
'provincia de Girona"), sine. que
"només" hora pot bailar-la be en
aquel' bell sindrer tIc Catalänva.
Això es un error. Un error greu.
A fora de les comarques irunines
sardanistes, Id ha nuclis importants
ti.' poblad() catalana cm la sardana
Ira esdcvingut ‚'na (fosca genuina.
A Barcelona mateix, hi ha centenars
catalans ene hallen 13 sardana
anua tanta de perfecciú I alosa a dsr
aulb més do l ee VOr e que el gireull
au'en'ic.
Els defectes justos que retreu molt
encertadameat el ',enyor Raurich a
determinats "sardanistes" h a-celoMas no es poden gendralitzar. D'alt-a part, ..aesti que el; paimers a
crunbatre agersts defec:es han estat
barcelonins i, sobre tot. 1.A PUBLICITAT, on jo aprengui d'ésser
exigent en el ball i en la anémica de
la sardana. Fa tnés d'un any que
el senyor Moragues, setmana darrara setmana, ha vingut cornbatent
els defectes en que incorren els sardanistes. Tannt d'interés horn ha pres
a Barcelona per depurar el gust sardanista que fins i tot hom ha publicat revistes destinadas exclusiva-

Dissabte 17 de maig

b11-UVE1 MET1..:01-tOLOGIC DI CATALUN YA
01.115de maig da 1924
1 5-4ITUACIO ATNOEFERICA GENERAL A
s. ESTA7 DEL TEMPS A CATALUNYA A
LES 7 DEL MATZ. (Obarvacies d'Europa. Nord
LES 8 DEL MATI. (Observacions de la Zarza med'Aida 1 l'Atinan; rebudes per telegrafia sesee El):
teoro lógica catalana, comunicada per telifon):
Domina el re= anticiclònic a l'Europa Central,
ami) bon temps i algunes boires baixes al Nord d'Alemanya i a hälia. — A les costes del Nord d'Africa s'ha formal una petita depressió barométrica, observant-se ja núvols a tot l'occident d'Espanya.

El bon tenlos Es general a Catalunya, amb els
vents molt fluixos i variables. Hi ha hagut algunes
turbonades a la regió pirenenca i boires a la costa
de Barcelona. La màxima quantitat de pluja recollida ha estat de 6 milimetres a Capdella.

a (t'irme de la cobla Barcelona.
El Centre Exemisionista Batel
Casanova 11 aorganilzat, per a
dernä, diumenge, al matí, una
audició de sardanes, a la Plan
del Diamant, amb el següent
programa, i cobla Barcino:

Lineta Camprodon
(Manen), Flaires del Montaeny
(C. Soler), L'eccurna del Freixanet (Taxes), Records de 1,1
meya terra (Serra), Matinal
Bou.

La Música
3. VENTE SU:ERIORS A BARCELONA. (Sondatges de l'atmósfera lss In' a les 7 del mati);
Altitn xl, metro:

Direeci6:
Yelocitat en metres per segon:

250, 500, 1000, 2000, 3000, 4009.
W. 1VSW. W. SSE. N. N.
1,
2,
3,
1,
4.
6.

ment a aquest
Un tilos per acabar:

aquest hivern,
en una bella contrada gironina, vais
sisar sang i aigua, jo, barceloní. per
convencer el jovent gironí d'aquell
indret de hallar la sardana com llurs
avis i com Ilurs veritables sucressors el jovent sardanista de Barcelona, no tanguista.

Ramon Brossa

AL VOLTANT DE L'APLEC DE
LA SARDANA

Senyor Director:
Pel vostre diari el Du sabedor de
la suspensió de l'Aplec de la Sardana de Barcelona d'enguany. portada
per raons lágiques i naturals.
Ara sentida que aquesta acord justissint no ha estar del gust de tothom i algd, per donar una Ilieò de
sardanisme, catalanitat i altrcs coses
a les entitats genuinament organitcalores d'aquell—que encara que
danys vinguin fent un treball magna ara es ven que, de cop i celta,
s'han tornar repapiejadores i no saben de que va—, cl,!ma per llevada
ha au,pensió i cura de fer-lo pe' seu
compte.
Aprenguin, scnyors, aprenguin: el
que no es veuen amb cor d'aconseguir tests els altres, s'attreveixen a
fer-ho dos xicots'.
Ells l'organitzen. Peras... amb quin
dret (alineen aquests dos senyors el
p oni tradicional d'"Aplec de la Sardana de Barcelona", en anar a demanar donatius als propietaris
les fonts de Les Planes, per catanirle. dient que si no la fan els altres
ja la faran ella, aquesta testa? L'Aplec de la Sardana de Barcelona te
encomanada la sera cura a diversas
serioses entitats, i aquestes, Curant
d'ala no pas abandonant-lo, suspe-

nen, transitèiriament, ii seca celebració. Si algun nitre vol celebrar
un festival sardanista faci-ho; peras l'Aplec... qui són ella per fer l'A-

plec?
Miguel Navarro

ENGUANY NO

HA 'APLEC

Sellyor director:

Amb aorpresa in'hç assabentat que
una ramí social dedicada a l'explotaciä de ballades de sardanes sima
Ir r ' posat organitzar euguany un
Aplec de la Sardana, festa que des
de la seca fundaciä organitza un
Comité formar per delegats de les
pritneres ClItitais de Barcelona i enguany, per les anormals circumaténcíes pe, qué passa la riostra (faltar,
..suspes.
Ara be, haig de posar en coneimandil deis lectors de 1.A PliBLI(TVAT que aquesta raó social que
es proposa organitzar l'ATA« estté
formada per dos Mdividus molt conegros entre relente:u sardanista
per la sera infornialitat.
Aquests xicots volen organitzar
aquesta assenyalaria lenta i prevetein

que sera un tracas; no esté be que
es porti al tracé, un nont tan gis).

i coronat pels Oaits de tots els
anys per culpa d'una organització
falsa.

Crido dones l'atenció deis que es
preocupen del movinient sartlanisfh
de Catalunya termini evitin que la
riostra festa-major de la dansa sigui
explotada.

Francesc Xirinach
AL SR. CARLES SOLDEV1LA
"EL VERDADERO CONDE"
El "Full de Dietari" (Faba diu
que no coneix l'origen de la frase
"el sudadero conde" i cona que es
fer una bona obra ensenyar ah que
no saja li vall aclarir el pian t i a mis
dir-fi qui teja aquest colme varita-

ble.
La frase es de la un temps fa'amasa comedia de rnägica "La redoma "encantada", que feu la delicia d'un parell de generacions una
quarantena d'anys enrera. En ella
un "conde" de veres es troba amb
tan terter que se li assembla tant
i vesteix de manera tan igual, que
pot suplantar-lo impunement, i
aquest motiu rabia un seguit d'accions lloables, que el veritable !lauda de fez i no fa. En una escena

poll, que de lampa envit no bem
aplaudit en aquesta citgat, i
de la qual forma part
di/ compositor Ramon Serrat.
El Foment fa present al pdbite que Lobs els dissabtes, de
set a nou, dóna classes graluites d'ensenyarnent s.lq sardanes
o l'estatge de l'entitat coral La
Violea de Clavé, carrer del Reo
Comtal, 17, principal, prop de
'A6 d Tomf.
Avui, dissable, dia 17 , a les
den de la nit, el Fornent Martinene (Provenea. 587). celebrarà
una selecta audicid de sardanes,

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Horca d'observaC luí: a, 13, 18 hores
Bareimetre a zero i al nivell de la mar: 7649. 761'7. 763'5. — Termòmetre sec: 17'7, 20
4, 190.
Ten/len/letra humit: 16'2, )7'6, 1 76 — Humitat (centéssitnes de saturació): 85, 75, 86. — Direcció del
vent: E., SE.. SSE. — Velocitat del vent en rnetres per sesos): 3, 4, 2. — Estat del cel: sere , quasi serè.
— Classe de núvols: cútnuls•nimbus; citrus-strata.
Temperaturas extremes a l'ombra
WixiMa: 21 . 0. — Mínima: 14'1. — Oscillació ternorMrarica: 6'9. -- Temperatura
mitja: 17'5. — Precipitació aiguosa, des de les 7 llores del dia anterior a les 7 hores del dia de la data: o'o milimetres. —

MAURICI RAVEL
Procedent de Sant Joan de LUZ arribaré avui a Barcelona l'illustre compositor francès Maurice Ra ye!, el qual
ve expressament a la nostra ciutat per
tal d'ultimar els darerrs detalls del
Festival que, en honor seu, ha orga-

nitzat l'Associació de Música da Cantera. festival que. amb la collaboració de reminent artista se celebraré
diumenge a la nit al Palau de la 1\1:1sica Catalana.

asIMIBB

1111n1n01•111n,

C1NEMES

Recorregut del vent en igual temps: 81 q u i Vunetres.-- Obscrvacions particulars: boira.

LA PEL.LICULA RUSSA
s'encaren els dos en el moment en
qué un creditor reclama un pagament, el veritable no paga, i si el
fals, i des d'allavors quan aquel)
reclama els deguts honora, la gent
contesta "el verdadero conde es el
conde que paga".
Aquest es l'origen de la frase.
Aquests dies el eompte de Saint
Germán. sense mea pergamilia que
la priapia investidura. ha tingut
elidir de rumbejat la stiva fast tirasitarper carreta i places, donant el

que pot, que sán salutacions, rialles,
flors i una visira vistent uro te res
d'estrany que la gent, fretnrosa de
gais esplais. es llenci darrera seis i
l'enrulli trovacions , instituint-lo per
sufragi popular el 'verdadero con.
de".
G. O.

El robatori i doble
assassinat de Badalona
lian estas trasliadals a Barcelona
tots cis 11c1iItglIIS / 0 11 1) inotitt del
surca', desemolllat diumenge passat
a cal 'Mino, en que lii haguereu dos
morts, i que s/ ./117
Francesc Carrillo García, Ramon
Pr( ; sperci Qtzerol, Vicens Tormo
Nlassip. losep ld as Domenech, Anroni Ventura Lacarta (a) "El 'Moreno", els germana Franeesc. Josep,
Alions i Andreu Roca Navarro, Josep Aulai Casara (a) "El Gordo",
Gregori Serrano Domingo, Ramou
Isern i Its idre Casanovas.
DOS DELS AUTORS
DETINGUTS?

Del Mtluicipi

Altit passada circulä atril.

insistèn-

cia el tumor que els mossos d'esquadra de Santa Colonia havien de-

UNA l'ESTA INFANTIL AL

l'ARC
Pcr a la testa infantil que se ce.
lebrarà avni cls alumnas de les escoles de Barcelona concorreran

Parc de la Ciutadela a dos qttarts
de sis de la larda.
A l'entrada ca reluciré a cada professor un pla o:1 es determinara els
unplaeanients per a cada grup d'E.s
colea.
Els individua que integren la Comissiti municipal de Cultura estaran
al lloc de la lenta per a la seca

fingid dos sospitosos que anda tot i
havet negar Ilt I r participacii; en el
LA, sentida que incorregueren en
contrailiccions.
A M ul e t a ll o r a de la ni t boten
traslIatlats a Barcelonai . i posara a
disposizii'i de Eautoritat militar. En
els centres oficials es guarda guau
1CSN'vu a prop¿asit d'aquestes diligellCiCS.

(..y rienat ,T e al doctor
Piltaluga

organitzacia.
Al Musca Martorell i al quioscdesnata de la collecció zoológica
s'insta liaran dos botiquins.
En cas crextraciar . se algun escolar será conduit al Museu
LA MATANÇA A L'ESCORNADO':
Sacrificis (Fallir a l'escorgados:
BOUS, 130 i 3 per a Sarria; t galeIles, 20.5 u 5 per a Sarria: tic us, 332;
boca, 28; cabrits. (c. co rdero. O5-t:
ovelles, 4;9; cubres, 24 i porCb, 373.
ADVlata Etal u.NTS ALS ASPIRANTS A PIRIGIR

Atab naos un d'hacer estar • namenat
Membre dc la Secci rS d * Higienc de
la Lliga de les Naefons el doctor Gustan Pis:alega. director dimissionari dc
la Secció Saititéria de la MatteomuMiar de Cata 'm'ya, els scus a mies i
admirador , ti dcdicaran Un hemenalge
avun, dissabte, a l'Hotel Ritz, un
celebrara un sopar a les non da la

1/it.
Els que vulguin inscriure's han :Ir
passar par Rita a retirar !a
correspomall coutrasenya abans de les
diles de la tarda d'avui.
111.41.2.1.n1117.C.03CULIMPICJIG-1.11361..CMIAMIIIMIT1WIZI

COLONIES

ESCOL A RS

Es fa públic que en virtut de les
disposic ion a regir:mental-tes per Es
que es regeixen les bols o s es Escolar, de vaeancea, les mestres i (I,
professors que ,i ,p na 13 direcciO
de le, coliinies enguatt3 113/1 de ssdli•
eitardio a la CornissiO per tun lis
d'instäticies documentades abans dat
dial 5 de juny, a ICS ofiCi l les de la
secretaria de l'esmentaila ComisisiO
(Pialan de Belles Arts).
Sera titol de preferencia a judici

NAVES

RELIGIOSES

Quaranto hores: Faglesia del Saesas

Cor de Religioses aderatrins.

llores dexi,..t.icii3: tic 1 5 5 sis del striti
a les set de la larda.
— Cosa da Maria: Aval es fa la
visita a Nostra Dona dels Desampat ah al Pi ss as Sant Agusti.
— Conitudá reparadora: l'a rrComia

de la ComissiO, l'hacer actuat amb
nota favorable en anys auteriors
en la threcciú i cura de les coIä•
Mes.
Finit Ilur comes i pels bons serveis que a les cohnsies hagin pres'
tat. Duchan en concepte (te recom-

dc Santa Anna.
— AthirawA 1/0C/UMA: Turms de SMIt
1d 1,111, 1 Al a/taca
._- l'011a en sufragi da lis ánimas
11,1 Puig:dori n Torn de N. I) del Sags at Cm.

i75 peasetes els directors i 125
els a uxilia rs.

DE LA MAN
FEST.) DE LES BOSES

A COBRAR

Dem:z. dinas-unge. la M. I. Cenit-aria de la Minerva comengarä el 401

pensa

Del dia ig al 23 es pagara el lloguer deis locals arrendats per l'Ajuntament, corresponent als mesos
d'abril, rissig i juny. Per a la cobranea es requisit indispensable la
cèdula del vigent exercici econämic.

SUBBASTA
El dia 27 es fan ä una subhasta per
l'adquisició de tubus de plom amb
destinació a canalització i recs del
pare de la Ciutadella, pel tipus de
ao,o8s'83 pessetes.

BASILICA DE SANTA MAIZIa

aniversart de :a seca fundació anda
els segümts acres a Jesús Sagramentat:
in ati, a les deu, solemne Miel,
quedant da uta ni test Nett re Amo fins
acabada la fundó del vespre.
A la tarda, a dos quarts de set , es
resané el Sant Ilesari, trisagi. triad:tacita i 521115. que fan ä cl Rvnd doctor Josep Faura, p bri',, beneficiat de
la Sèu de Barcelona, Ient-se desprès
solemne profess6 per l'interior del

temple, acabant amb reserva i la benedicció del Santissim Sagrament. •
A tots els que assisteixin a la professó sels Sara. ()frena d'un pomell de
roles.

SANTUARI DE NOSTRA DONA
DEI. C.ARHE (PP. Carmelites)
Denté, diumenge, celebraré fundó
mensual del Sant Escapulari la V. O.
i "Setmana devota -. Al watt, a
les vuit, missa de ContuniO general,
amb canta. A la tarda, a les sis, resat el Sant Rosari. l'exercici propi dol

dia, ascii sormá pel reverend P. Fra
Raid del Nett Jesús. definidor provincial deis Carmelitas Descalços de
Catalunya. Després del sermõ seré
donada la benedicciö. amb el Santiasim
i tot seguir s'organitzaré la profesad

per dintre del temple. A Eúltim bes
Sind l Sant Escapulari i l'Ilimne a la
Regina del Carmel.

El. CONCHA ECUMENIC
AJORNAT
Segons anuncia la Corrisrondentra,
el Concili ecumenic (I( Roma ha estat
ajornat inderinitlanient. El Concili haría de icu mur:nic val gener de 1926. havent-hi de participar anuo (visites
Per quit ha estar ajan/id? Primer.
perquè el Papa citen que el niOn cristi:t no caté encara proa tranCuil. En
sen á n Iloc, per tal con, el moviment
luir a la unificarib de les esglèsies
etisaianes no ha existit encara, i
Bilis NI pen,a de convidar a aquest
Conri'd «Zullnic eis molos aneheans i
Orte.dos,:s.
En fi, per tal Cala Fans- sant ab.sor

baix tota Eactivitat de la Santa Sin
a la qual 11 faltara tengo, per organit7 a,

tlil

an imporlaM.

i_,CS SCE udnes
Z111.11
Ni!.—Fotligiii Sal danisl id .1n su elione, &s olda Barcelona•
Badalona. Plaea tic la Vila.
radda La _Principal nitrato/lisia.
llar .1viú. Agrupaiió Sardania I a do Ilar«dona. robla Cala h ' olia.
Follona( Sardanía:is:
colad tia reino.

CIESIA
Sant Joma
.1Iali.—Paaassia
iräutsnas 151. eolarsentabsinna.
Piases do! Diatnant tGraela'.
'a s ida .Itareinsa
Tsseda.---Placa Pulan. atabla
145 Principal Barreionina•
Has . Avió. .1aru5u5rcia sa esta_
tu is! a ds. Ilaresslona, eohla Cal abania.
Pare, cobla Barcino.
Nit.--Asenen Dansoerülic Il,'
gissitalisia del It oble Non, 5 obla
La l`rincipal Baseelsmina.
Paaacig de Sani Juan,
ro 70. colda Cal a lamia_
(Clo1). roCarrer 131ernlia.
1. n

1:1 Iln ro

1111BARTS.'DIA 20
Tai :da.—alleneu Samhoiä,
San u llo s. eobla 1.51 I t r Sisen pa
Baroelonina.
Mali. larda i nit: robla Barceló Sani
DIJOUS, DIA 22
Nit.—Paame:g de Sant Joan.
número l ti, robla Calalhnia.
ri,-itre Fomenl de la Sal dana de Bala- p lena eelebrar;a
a n us una extraorilinitria hallada epue l nsnsls'is lloe n l'oaisaioaa
i popular del Pi, a les 10
de /a mil, a rarree de la prestigiosa cobla l'Aliança, de Ri-

"POLIKUNKA"

Per a avui estä anunciada l'estrena
al Cinema Miria de la pellicula
"Polikuxka". Es aquest film un quadro que reflexa amb tota naturalltat
la vida del mujil: en la primera maltat del segle passat, guau pesava enpoble el règim de
cara damunt
l'esclavitud. Esté adaptar de la navella de Tolstoi del rnateix nom i resulta una producció sense cap teurdóricsa

desenrotllant-se en ella un

drama de molla ernoció.
El les de no posse:r aqueat film una
presentació sumptuosa, sima un natural
arnhient de pobresa, ha estat consideran per alguna com un deamerit. Però
la Pretinsa d'aquí, igual que la de Bestranger, ha estat unanitne en jutjar-la
eom una obra de gran valor artistic,
en la qua! hom pot veure el trehall
acuradissirn dz tots els intèrprets. gen:,
sobretot la genial creaciá que l'emi-

MOVIMENT
V a1 xel ls infrei
Vapor anglis "Gibel Batiste. e
Newcastle, amb carbó. Amarm,,
de Sant Bertran, Consignas,

pl

Andrew.

VI

Vapor espanyol " R oberto R..,dt
Palasnós, amb cärrega gen,
Amarrat moll d'Espanya W , ¿Z.
signatari, Ramos.
Vapor espanyol "Sac IIP,
Tarragona", amb catana gen tral
Amarrat moll de Muralla. Cota
natar, Pascual.
Vapor espanyol "Habían", d'Ers5
sa, ami carrega general i t6
satgers. Amarrat mon de les Da,

Transmediterränia.
Vapor espanyol "María me.„.
des", de Cette, amb cärrega Reate
i 5 passatgers. Amarrar moll sie 13,
lesna Sud. Consignatari, Josep

labert.
Vapor espanyol "Balear",
amb cärrega general i
passatgers. Amarrat moll de Mark
Ila. Consignatari, Companyia Tusa

mediterränia.
•
Vapor espanyol "Castilla", e,
Gaucha, amb carrega general i

passatgers. Amarrar moll d ' E: hpanA
NE. Consignatari, Companyta Traté

Vapor espanyol "A n dalucía'', de
Gijón, ami) cärrega general i 3 pe.
satgers. Amarrat mol] d'Espaan
NE. Consignatari, Compamia Tras
mediterränia.
Vapor italiä "Principessa Ifafal,
da", de Gènova, anda cérrega grm.
ral i 36 passatgers. Amarrat mol
de Barcelona Est. Conaigisatari, Italia América.
Yatch alistes "Princesa", de Más.
saao, ansb el seit eouip. Amarrar
moll de Barcelona N.
Vapor espanyol "Inocencio Figasedo -, de Gijón, amb curtió. Amarrat
moll de Ponent N. Consignatari,
Ramiro Delgado Alearez.
Vapor nc,ruee "Quevilly".
Port Arthur, amb gasolina. Amarrar. moll de Ponent E. Consignan.
ri, Talavera.

na

E
far

tS:
que

rem

deu

de

ven

els

CO

tir
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Se

de

hast, cap a Monatir.
Vapor espanyol "Rey Jaime I",
anab cárrega general, .7:tr, a Palma.
Vapor espanyol "alab.eg i", auf
cérrega general, cap a Eicissa.
Vapor espanyol "Cabo Sai,
cente", arnb carrega general, cap
a Bilbao i escales.
Vapor alemany "Ifosel", amb cit.
rega general i trànsit, cap a Tarragona.
Liagur espanyol "Ramona y Gat.
cía", en hast, cap a Castelló.
Pailebot espan y ol "Joven Paqx
to", amb cal: raga general, cap

el

Palamós.

Vapor espanyol "Canalejas". ea
Vapor espanyol "Palmes", amb
carrega general, cap a Buenos Aires
i escales.
Vapor espanyol ".Abando", amb

d'arte exterior per hora.
Wat-presta manera, l'aire constantmerar renovat de la sala no conté
exces d'anbidrid carbOnic, i ultra
aquest excellent avantatge s'aconsegueix que l'aire, rentat amb pluja
d'zg gua pulveritzada i passae per filtres metällics, estigui absolumment
mancat nie pols i bactries.
I I tul vist la maquinària de tosa
la gran installació i iretns pogut cototalar que és una mera: s ella en
técnica d'aparells ozonitzadors i
notsadors d'aire.
No hi ha cap doble, dones, que la
temporada d'estiu al cinema Kursaal sera brillant, car l'estada a l'elegant salo resultará, u i mes no, tan
agradable cona a l'aire Ilitire en les
sessions nocturnes.
No estalviant sacrificis de cap mella per tal d'aconseguir el henestar

F

pet
ra

el

"Polikraxka".

de l'aparen oc Oms i aternperant
que ha disposat l'empresa per tal que
en la temporada ( r estin la temperatura del tocad sigui agradable, a base
d'una constant renovació d'atte.
Aquest aparen de ventilacid, fa entrar zu la sala 80.noonoo de tittes

sen
tan

Valxells sortits
Vapor francés "Darnpfire", ea

Ilast, cap a Melilla.

En una anterior eslició parlärem
de la installació en aquest cinema

viS1
go

mediterrinia.

neo actor Mosktvin fa del pape,- ile

UR Sal AL
L'aparell renovador d'aire

EL

Consignatari, Company,

cárrega general , cap a Sevilla.
Balandra espanvola "Patricio Sala", amb cärrega general, cap a An
si rail x.
Vapor espanyol "María Mercedes',
Vapor espan.ol "Sama Anaa',
carrega general, cap
ami, el seu equip, cap a la mar.

Vapor espanyol "Ida de Panza«,

ansb carrega general i tränsit, cap
a Yokohama i escales.

Vapor italia "Pricipessa Maialdf,
¿mili e:ir-regir general i tränsit,
a Buenos Aires i escales.
Valer italiä "Olga" en Basa cal
a Copo Camino.
Veler ;falté "Raffaello - , en llgt
cap a Propriano.
llfiniM11117111111873;,simpoillillrtlilleti"1.11e

ES VEN
aparefl de telefonia sonar
fils. marea "Gotli", de tr.s
i null guarra
I ä wpa1
NOU CE TRINC
Barbar:t. 11 •1 13, unpr(•mta
-

públic. és ciar que l'empresa del
1. un' sa
mereix PM ', r1 clov s.

ELS CONTISTES
C.MT?9Liri NS
seguint la tradició de publicar el millor de la notra producció literaria, publicara avui

TRES CONTES
DEL POPULARISSIM POETA

VENTURA GASSOL
L'ONCLE NEUS,
la vida i la mort d'un maniàtic
L'OMBRA DEL DIABLE,
torbaclora aventura de joc
L'ESCORÇO DEL DESTI,
estampa històric de superstició
PREU: 35 CENTIMS

C

pa

se

•

GOVERN DEL DIRECTORI MILITAR
mg UNA CIRCULAR DEL CAP SUPERIOR DE POLICIA, ELS PORTERS
o LA CASA DE LLOGUER SERAN CONSIDERATS COM AGENTS DE
vAUTORITAT, FACULTANT-LOS PER DETENIR A QUI CALGUI DE LES
_ PERSONES QUE ES TROBIN A LA CASA
EL VAPOR

tUal el combois a Benitas, Haya,
Loma Pelada i Tifarauin, sense

• •

novel ah.

••

En el restant del territori,
sense novetat.
LA SOCIETAT D'ACTOIIS
Madrid. Id.—Ila estat elegil
director gerent de la Sometal.
d'Autors el senyor . Francesc
Meana, que exerei a el matute
eärree att Sindicat d'Actors.

TABAC
arribat de Ca-

"MARQUES DE CAMPOS" ES CONSIDERA DEFINITIVAMENT
PERDUT

llarles el

apor "[lomee, duent

CATALU:\
—

SITGES
Esport t.: Diverses

En el partit de futbol corresponent al Trofeu Germanor jugat diuinenge passat entre el cercle local i
el Vilafranca, guenya el primer. per
dos gols a zero. El C. D. Sitgetä
continua al daeant de la puntuacid,
havent guanyat els cinc partits que
I:a jugat, i no havent-se-li fet encara cap gol.
— Divendres passas visitaren
Sitges els inscrits estrangers a l'Assemblea Internacional de Viticultura.
La distingida senyora ),fercé
Riera, junt amb els sens fills .Miquel
i Josep, ti sortit cap a Gnantanamo a rennir-se amb el seu marit.
La dita senyora es ntolt estimada a
la nostra vira: fou la que presidí
la Comissió dc noies sitgetane's que
quan es fundís el Centre Nacionalista li iéu Mama d'una tua,Unifica
bandera catalana.
— Amb motín de la próxima vinguda dels caps de l'Estat espanyol,
a Casa la Vila Iti ha eran enrenou,
preparant-se eles isatis regidors de
l'Ajtintarnent in u per rebrels com
Els barreis de copa han sortit
sie llurs capses, esperant, Hampa /as,
resser posms sobrir els caps deis
illustrcs prohoms.

Hora diu que per al dia 29 la
companyia d'aficionats Foc Nou doliará una segona representadlo de
l'obra d'En Pitarra "El ferrer de
tall" i estrenarà una divertida comedia titulada "Ntívols d'istiu", de
la qual n'és autor el jove capelladi
En R. Estany.

SANT FELIU DE GUIXOLS
Sardanes :-; Una disposició goverIncendi
nativa
Ha estat contractada per als dies
al 4 del prOxim agiist la llorejada cobla "La Principal", de La Bisbal.
En el seu raicita i celeste programa figura l'estrella de tres cardanes
del jove compositor guixolenc
J. M. Vilä.
— Per aquesta Alcaldía s'ha comunicas a En Pan Condint, de retintas "Andes de la Sardana" el qual
iiavia demanat permis per fer una
hallada el diti '22 del corrent, que
en contestacid el governador civil
ha resolt que únicament podran baPar-se sardanes a la nostra ciutat
els dies de festa, a la tarda, lins a
dos quarts sie sisan.
— Diumenge, dia 1.3 del corrent,
al reí poble de Castell d'Aro celebrará, la cinquena Diada agrícola el
Sindicar comarcal. Entre altres iestes, a la tarda es tocaran sardanes
a la plaça, interpretant el programa
la reputada cdb/a- "La Principal", de
Cassa de la Selva.
— Dillutis al tetan el súbdit
niany Garles Vee t -e, de 22 anys, casal, i d'ante3.. d ee s quelcorn doblo'
sos, va preeeaí .. t .a. a la casa Fills
de D. A. LLiider, pretiaguent que
el seu apoderat, En Guillem Müller,
více?cónsol d'Alemanya, li facilites
dieers per aiter a Barcelona. Com
sigui que el dit senyor li demanés
lie documentacid, el peticionari se li
tira al damunt amb un estri que troba al pas, costant molt separar-lo i
dissuadir-lo dels seus propósits
agressius. En Vceltz tenia senyals
erembriaguesa, i en acudir-hi la
guärdia cjril C5 posä a plorar, i
a instancia d elsenyor Miiller
deixft en llibertat. Ni mai &llagues
fet tal cosa! A la tarda, mes cmbriag o mes excitas que mai, comenea de bell non les proeses. InEnsa ya i pegava als tranzeünts—es
tractava d'un ruinyé, molt foreuts'insolentä arnb els urbans, intenta
desarmar a un guardia civil, i, finalinent, entra a tina ileca, on va
apoderar-se d'un ganivet de grans
dimensions. s'envalentona i sembra
el pànic arrett.
Prop dE carrer de Zamenoff el
capita' de la guardia civil acompanyat d'alguns individus, provà de
reduir-lo a l'obediència per tots els
mitjans perstiassins imaginables, peral, en Charles, veient-se invulnerable, sesteará amb dl, i posat d'espatlles a la paree exclama: "Matar,
matar, porque sino yo matar".
Acompanyant a les paraules l'acció
ida actitud de orar-ce damunt el
eenyor Vargas; aquest dispara un
tret a terca per intimidar el foll,
mes aquest, valent i excitat com
mal, l'envestí tan resoltarnent, que
a no Essen un dels guàrdies que dispara el seu mauser a l'hora d'ara
del cäpitä no se'n cantaria gall ni

tabacs de lot e s menes.
nyalat per a la setrnana que ve les següents causes:
19119191.
Madrid, tb.—La "Gaceta" publiDithms: contra el gnärdia de seguca,
entre
altres,
les
segtients
disporetat Valeriä Emilio Nieto, per seTREBALLS DE SALVAsicions:
dició.
MEN T AL CUIRASSAT
R. O. disposant que es torni al
Dimarts: contra el sergent Josep
"ESPAÑA"
senyor Joseii p alman Caries la fi:In)..ledina Diego, per estala.
16.—E1 general Aizpuru ha
ca que tenia constituida com habiDimecres: reunió en ple.
ssiat el cuirassat "Espafia". Ha relitat dels mestres de primera enseDijous: contra el soldas Salvador
ATEOPELLS
„,eueut diversos departaments prenyanea dels partits judicials de GiGigue i altres, per insult a un surona, La Biaba), Santa Colonia de perior.
pgant els treballs que els indirenes
Farnés, Olot i Puigcerdà.
• per treure l'aigua.
Divendres: reunió de Sala de MaA les deu d'alta passada fou culis quedas desmuntada l'artilleria de
R. O. del ministeri del Treball
rina.
vocal patrd i u ¡altre obrer per a la
ras ah dispensa ri del districte cesó
rit calibre. A Tres Forcas s'ha consDissabtc: ple.
disposant que la consignació d'un
Francsec Ros Garcia, de 7 anYs.
eut baeracons i un desembarcader.
INTOXICACIONS
Presenta la fractura del tete mig del
comissió miela encarregada de la
• Quast hi ha temporal s'utilitza un
Madrid,
16.
—
Aquesta
tarda,
a
les
inspecció de fabriques, tallers i esfémur esquerra, de mondstic greu,
..,,, 5 portador aeri.
au'
cnc.
en
una
casa
de
socorsos
han
la
seca
cona
conseqüencia d'haver-la atropellas
tabliments
enclavats
al
serme
municeman dant expressä
xiliat catorze persones per gre y intocipal corresponent a cada Junta Loun automäbil al carrer (le la Creu
- ça de salvar el cuirassat.
cal de Reformes Socials es faci per xicad& produkla per prendre llet en
Coberta. Ha passat a l'Hospital
LES ULTIMES OPERACIONS
males condicions.
les mateixes juntes a proposta de
Clínico
Melilla, 16.—De Tayudait estant han
LA REINA CRISTINA A
les. respective,: representacions pa— Anit la nena Dolors Clavero
vistes concentracions rifenyes
BARCELONA
tronal i obrera.
Murillo, liabnant al carrer de Cla-e constraeixen trinxeres. Les bate.
ris, 73, fon atropellada al passeig
R. O declarant tradicionals els
'Madrid, 16.—E/1 l'exprés ha sor;25 espanyoles dispersaren els grups.
OLOT
de Gracia per un autoriMbil. Al dismercats que se celebren els diumentit cap a Barcelona la reitet CristiA tot arrea ha estas elogiat el coasNoticies diverses
pensrai
del dor triete quart cc
l'elan«.
a
ges
i
la
na
i
els
infants
Isabel,
Ferran
rarnent dels regulars de Melilla
aprecià commoció cerebral, hematoDesestimant la sal-licitud dc l'ADimecres el tren corren de migdia
duquessa de Talavera, amb Ilurs seg :es darreres operacions. Aquests
ma a la regid parietal esquerra, erojuntament de Sort perqué es dulaguicis.
arriba amb torea retard, slegut a qué
egendi ren a un barranc per tal de
sions al genoll dret i equimosis a
ri tradicional un tuercas dominical.
També han sortit en el tren addi•
entre les estacione d'Anules i la
-allotj ar els rifenys de les trinxe•
les carnes i ces, cle pronòstic greu
els representants del cos diSaliera ha hacer rtaturar-se, per
e Els regulars entraren a les co'
L'afer del Banc de Castella cional
plornatic, l'alcale de Madrid t una
haver-se tiras a la via un hernie, el
i amb les baionetes foragitaven
Madrid, 16. — El fiscal d'aquesta
comissió de regidors.
oval queda more
PALMA DE MALLORCA
ünoros.
Audiènda ha !Incas al jutjat especial
— Ila quedas completament obert
L'AJUNTAMENT DE MADRID
situació d'aquesta tropa arriba que intervé en l'assumpte de la sus(Per telegrama del nostra cor.
el nou correr del pare Roca, que
Wer tan compromesa que el tinent
Madrid, t6.—A la sessió celebrarosponsall
pensió
de
pagaments
del
Banc
de
Casuneix la placa Clara amb el t0t1 ra;gnu: senyor Pozas les obliga a reda avui per l'Ajumar-11cm s'Ira donas
tella, d'u:, escrit en el qual es dóna
Avui, al Saló Capitular de
y a! de Sane Pene Mártir, la qual
rTr-se, remanent l'esmentat cap dels
lectura d'una !stock> de l'Alcaldia
per notificar el roe que oportunamente
l'Ajuntament,
l'arquitecte
muconstruccid avanea n‘pidament.
al lloc, uns que va sortir dona, acortlant elevar al Tribunal Su•
proposant que una representació de
nicipal senyol Gaspar Benas— Dirnecres el mastre primer club
? drner soldat.
l'Ajuntament madrileny vagi a Bar- sor ha donat una conferéncia,
prem les diligencies practicades peresportiu Olot F. C. celebra el segon
-oral Fernändez Pérez. que precelona per felicitar al rei, amb moa la qual han assistit escollt.
qué es dTgai proveir el que cregui
aniversari de la seva fundacid, rinib
er i'stac dels regulars felicitis el procedent, enc que emeti el seu judo.
no del se/1 aniversari. La iniciativa
des personalitats pOliliqueS
tut partit cutre el sea primer equip
• o renel senyor Pozas.
es del Senyor Josep Serran.
%derrames i prestigiosos indusci
sobre
el
procedent
ele
el
processai el reecirta a la tarda, i amb illtuniE: general Sanjurjo. acompanyat
Llalcalde ha demanat que l'A- triitIs de la cinlat.
ment del Coasell d'AdnAtistració i del
nacions i sardanes al vespre davant
-arel Fernández i caps i olíjuntament acordi saludar oficialPresidio l'itete l'alcalde sedirector de. Darle de Castella.
del local social.
óesprés de visita: les obres del
ment
l'Ajuntament
de
Barcelona
i
Ltompart.
nyor
El fiscal interrompeix la reforma
— Fa un temps veritablement caaaraírj de Mont Arruit, atta a la contra el dit ante, mostrant la seva
la Maucornimitat ca talarla.
El conferenciara, en elelorós, impropi ele l'epoca, notant-se
de Cauriat Land, examinant
El
senyor
Arteaga
ha
preguntat
qüents
i
vibrants
parhgrafs,
ha
mes la manca de. phija, essent inolt
de les retenes operacions, conformint al que sla dut a afecte
•
manifestat que com a mitjä
pel jutjat, aixi com les resultants de si les ((espeses del viatge les ha de
grossa la secada que Isi ha.
• e: carnpament i revisant els
satisfer
rAjuntainent,
contestan(
el
progrés
rimid
de
(l'impulsar
l'ame que recorre i els fonaments que
— Durant aquests darrers dies es
l'alcalde
que
els
regiders
que
Id
raMallorca
catilria
delimitar
al
s'In declaren. creient, que el jutge, que
nota una rnds forta vigilancia per
De tornada a Melilla parlà amb el
en'
s'In)
pagarais
ells,
llevas
de
les
presa
amb
GOVern
que
d'aeord
seal'actuat
apareixen
indicis
de
de
les carreteres, exercult la guardia
faulssari Superior i a dos quarts
despeses del viatge de l'oficial maI3arcelona (fiel e 5 tIn doejet
ponsabilitat criminal en contra els cut].
civil el control de tota classe de verete de la nit aquest marxà a bord
jor i d'un poner que acompanyaran denant que PExposicid d'Indússel:ers i el director del Baste de Cashieles i de gent sospitosa.
tcceuer "Extremadura”, cap a Tela Comiaaid.
tries Electriques fos bifurcada,
tella.
Tambe diàriament han de presenz
eslablint a Barcelona tot el ipre
El senyor Serran manifesta que
S'oposo el fiscal que envii el ¡lisias
tar-se el; mes siglisricats sindicalis:general Aizpuru i el general Sanla idea de felicitar a sa majestat no enviessin les metrinolis Palma
les actuacions al Tribunal Surg en!, ja
tes de la localitat.
7'3 conferenciaren Ilargament resi colónies, quedant facultat
cal fer constar que sigui degut a ell
ame In ha un senador vitalici encartas
— Els pagesos de la centrada han
e de la marxa de la carnpanya.
ni a ningú en particular, ja que está Ba y ern per dietar regles per
en el sumari.
celebras els actes acosturnats en
en Vesperit de tots i es comidan, dur a tenme la idea.
Resultant del sumari indicis racioIlaor
del seu patee; Sane Isidre.
El confercmiant ha estat
Els porters autoritats
nals de criminalitat contra deterrnma• alltora, en la salutació oficial a l'AA la vigilia s'encengueren les tran Vdeional, Im ase defensat la
juntament
de
Barcelona
i
a
la
Manda persona, és procedent dictar atfe
dicionals fogaines, presentant isss bo.r.drid, 16.—El cap superior de
so y a proposició el regidor seconnutitat catalana.
nie aspecte la cintas, principahnent
.a ha publicas una circular re- de processament. Et ¡urjas degué de
nyor Canals i raléalde,
La
COnliSSió de l'Ajuntament que
complir el manament. Enjudjciarnent
ant les disposicions relatives al
les veines muntanyes.
Idi project° ha estat acollit
marxara a Barcelona está integrada
criminal acordant. per de prompte. el
ara dels porters i els considera
airar entusiasme, havent-hi un
per
l'alealde,
senyor
Alcocer,
els
reproreseament deis consellers del Baile
CAPELLADES
-a a agente de l'autoritat, anda la
gidors senyora SCI1311, Blasco, Sáenz, ami:ocist favorable per realitzar
eultat de detenir a qui calgur dios de Castella. excepció feta de la mort.
Desgräcia
:-:
necessaDe mutualitat
Prealartin, Martinez Tejed, Anton, Bu- loto mena dc gestions
Interes, a, per aquestes raons, cl fisles cases Els nornenanientS no
parant una visita :-: Premetatge
que del Arco, Crespo i Salgas, ro- ries. El projecte set ft accept al
cal la reforma de 'ante .en la forma
:di-ah recatare a dones. A les finmajor selaror Saíne de Ro- inlegrament pel COnSiStürl, no_
Diverses noticies
es on es cometin els robatoris, els que es deixa consignada. Les cópies
menant-se una comissió perqué,
bles i un macee-.
!lineas
a
51an
de
l'escrit
del
fiscal
.:sers secan declarats cessants.
vagi a Barcelona per tal d'iniDijous de la setmana paseada,
les representacions de les parts queciar les gestions opot halleS. La
mentre estora amaratit ca!.; per a
L'E X PE R IME NT
La Mary Pickford
relats.
edmissió la preSiclun En Joan
les 5uliatacions deis Leps
DE CLId.EMONT-FERRANT.
El
¡Mías
resoldra
sobre
la
reforma
Alcover.—lama,
En Douglas Fairbancks
tor Justí Torres, niegue:: Irt desgrà16.—Ahir, ami) medisi
interposada
pel
fiscal
en
el
sentit
excia que li bullis, anant-li a tocar
Madrid, 16.—Han arribas a Ma de l'anuncia! experiment du fer 9191,9119999.9199.99.91119.1911911169111,25111.
posat.
la vista.
després de molts ajornaments,
explotar a Clormutil-Ferrant 10
Hont nota la pérdna d'un ull i dislaniesOS artistes del cinema ameCarnpanya moralitzadora
tones de trilita, a rObaPrvalori
posä que la victinia fos trasfladada
Mary Pickford i Douglas FairMetereológic Central es feren
aladiad. 151.—Com a resunt
Barcelona, per esaer observat i seks.
intef. essants obsorvacions.
Lt eampanya de meralitat quo
guir nsillür les disposicions d'un esHan arribas procedents de Sant 11;1 real:leal aquests darrers
Les estacions radiotelegräfipecialista.
kbastiä. Romandran dos dies a Maques i radiotelefóniques estidies el diari 'Heraldo du Ma— La important Associaciä de
-d i dilluns sortiran cap a Barce- drid", dirigeix el sols-secrolari
gueren preparados i els operala :nscrigin
S'e3ta
fent
Socors miaus en cas de malaities
dors als seus !loes, per si upa de Governaci6 les sogiients coa"I.a Raí, Cairelftrienca".ha repartir
ll'Actoi
roixia cap onda que recollissin
clusions que li secan !horades
entre Ilurs afiliats els estatuts ¡luna
els aparclls.
de
na
de
la
decret
D'acord amb el Reía!
Ass2rnblea sobre temes
use reglatnenten la nova secció de
A les 759 es Ilanch a respai
Primera: Absoluta necessilat
presidència del Urectori
"Reasseguranea en Ca3 de mort".
un globos portador d'un moteo_
de primera necessitat
de sanejar Parnbient ricial de
s'estä confeccionant el nou Cene,
Es de fluor la tasca sccial i humarogra f que es perdd entre els
verls hoces recrealins, arriban!,
electoral.
na que ve reabtaant aquesta entitat,
Madrid, s6.—Organitzada per la
núvids al cap de den ro iuts•
de
creure's
indispensable,
a
la
La
inscripció
al
Cens
es
fa
mitPederació d'Entitats Ciutadanes se
ene que actuahnent compta amb uns
Al rnoment de resplossid
jancant uno butlletins d'inscripcló
celebrará rime aviat una assemblea violència d'expulsar d'Espanya
33.2 inscrits.
C.lermont-Eerraid, a les eslaa les coeots eslrangeres, francine els agents designats per risleal— liannenge passat estigué en
tz si qual es tractaran temes imcions no es nota res, ni cas
ceses i austriaques prinomal_
a domicili
repartiran
i
recolliran
dia
aquesta t. ila una comissió de la soSartants com el de les subsistencias,
aparo!l assenyalit un canvi
ment, culpables, en el sentir de
fins
el
dia
25
do
juny.
Il abitacija i el regim de la ciutat.
cietat coral "El Pensament d'En
mosfiJric.
l'illustre doctor Lazara, d'In/Acuests butlietim; d'inscripció són
Clavé", d'aquesta cintas, amb el fi
Manca saber si a les capes
La sessió d'obertura tindra lloc el
v e r propagat raficiú a els deo.
a cada un cal consigindividualst
de preparar la visita que codectivafit 31. En les bases de rassemblea
rnés anos alta ongut notar res ,
(-pies lieroiquos entre els sub nen solament les dades referents a
S Su:
ment taran, per la pr'axima Pasqua
cosa
que
es
cabra
(pian
apareJods desticupots.
uno scla persona.
granada, que s'escau els dics 8 i 9
nui
el
sensible
aparell
collocat
les
Sul.aistències.—La Federació i
totes
les
preguntes
UNA
CONFERENCIA
DE
Cal contestar
).,yaz:ar;ons es proposen intervenir
de juny. Acompanyats de rallen: real globus-sonda.
PALL VALERY
del
butlleti
d'inscripció
arnb
Iletra
Aquests glolms es l'ericen cagidor N'Alfons Verges visitären
er aque-t problema i assenyalen per
clara,
crnprant
sempre
que
sigui
pos3fadrid, 16.—El poeta fra n.
autoritats i quechua el propi senyor
da mirare mesos, i durant sis
restedi de rAssemblea aquests
sible
la
máquina
d'escriure.
Pan Valer' lii arribilt
dios, segons 11/1 arord interna11 5123: condicions sanitäries dels pro Verges encarregat de preparar i doHan
de
figurar
al
Cena
electoral,
i,
invitat
pdt
:Madrid
aquest
¡sial
cional. i leal no se otta peptInt
rar els darrers cops al programa
Curtes alimenticis; proveitnents de
3
darreres
disposicions,
segarle
le
de
Conferencies,
es1
la
eiocieta
f"dit st . er. usa, trisa metro
deis actes realitzar durant la seva
grans poblaciones: abaratan:cut
havent
d'omplir,
per
tant,
el
correst
abierta
a
la
Itestdenela
d'Esa
forra
asdo di:uretra . ; la sa y
estada a Capeliadd.
transports de subsisténcies;
penent butlleti indivi2oal
ludiants, per donar-ne una sorensional arriba a 15.000 ene— Ila estat demanada la ml de
lurs reguladors, i cooperatives
bre
Bandelaire.
La
eonfereneia
free:
aquesra
aleada.
la gentil senyoreta Na Maria Cascansinas.
ELS BA1E01,13 QUE DURANT
tindrá
lloc
el
dia
17.
(
.1
PS
rall
mstttssi
i
rapatells i Bernadcs per al jove inehhIl unicipalitzaci5.—Cost de la vida
L'ANY 1924 FACIN za ANYS O
rel ' ail.
trial N'Emili 1'orresca3anit Valls.
del funcionan i obrer; habitacions;
EL VAPOR " MAi:OUES DE
19I ES;
En realila f , viola glolms siran
— L'enniresa del cinema de la
llei de cases barates; modificacions
LES DONES SOLTERES O
CAMPOS" SEGUEIX EN GREU
tres, car el del rnig es per desecietat 1.1 : i;z1 C. 1. i sla decidit
tue aconsella la practica: construcVIDUES'
QUE
DURANT
L'ANY
PERILL
frinnsr l'apare!! (luan can.
a projeeter durant riatiu una pro,:', d ha*Mtacions económique.s; ter1 901 FAC111 Z1; ANYS O
A fi ano 110 es perdin. duen
Valencia. 16. — Les darreres notigrames selectes rs ha :tito dels dijotel
ren Ys baldees i parcelaria Ti/mieses;
LES
DONE;:t
CASADES
I
la inserijivici: "D-it
cies sobre l'estas del vapor "Marques
de cada setnenia.
d'abaratir la calefacció i la
PER.
LUYE
SITUACIO
LEGAL
l'Obserniés. al que el torni a
de Campos" són pcsbimistes.
— Els ageicultor3, melgrat estar
regim de la reforma ein110
ESTIGUIN
bUiljECTES
A
vafori".
El vaixell es considera perdut, i ja
5 larniatli5si1115 per la sequedat que
lasa de la ciutat moderna; serveis
L'AUTORITAT DEL MARIT.
El
sobre
duu
detalle
pel
recls mahnet tole.; les collites, I.an ces'esta procedint al salvament de lo'
rle ne tedat, incendie, policia urbana,
No n'hi ha prou amb procurar la
i un ofirstionari perriua! hi
parell radio-telegrafíe i del objectes
kbrat la festa de Sant laidre amb
rba nització de les poblacions; copräpia inscripció.
apunti
el
Mor.
-hora,
provincia,
' le la nit i
de mes valor que hi ha a bord.
uni cacions de totes suenes, tramCal contribuir a fer inscriure tots olici i rosari. les nou
etc., on es trobi.
al sakí de la Joventut Recreativa,
CLAUSURA DE LA CONFEREN,Its, autdmnibus.
els amics que reuneixin les condilos
tingut
lloc
tía
ball
d'orqueudra
orMES DEL MARROCI
CIA DE 'f. S. F.
cions et:igides per asee elector.
ganitzat )els niateixos i que Ola
Aladrid,
1
6.—Coniunical
ofical
vetllar
perquè
no
es
comeI
Madrid, 16. — Aquest matí s'ha ceE ls funcionaris i obrers
cial de Guel ra:
Im faleificacions o inclusions inde- vist forea anirailt.
lebrat la sessió de clausuia de la con— Hom din que per l'AjumaZona
orienta!.
—
Slan
efecmunicipals
gudes.
ferencia de Telegrafia sesee fils, prelitem governatiu hl ha cl propósit
Tindrem els nostres lectors al corMa drid. 16.—Durant els dies 25 sidint el director general de Comunid'habilitar el "Molí de la vila" per
rent de les instruccions que calgui
'129 del mes que som se celebrarà cacions.
a gran escolar i utilitzar la foro
ti te nis de les escotes d'Aguirre
seguir.
El secretar', senyor Sastre, ha Ileper a l'elevació de les aigiies públiDe momeas cal omplir amb sota
a ssemblea de funcionaris ra git el projecte de reglamentació amb
cura els butlletins d'inscripció, i fa- gileS. L'opinió ereu que el tal proStets municipals d'Espanya.
les modificacions introduides durant la letredats sitieS, catarros stets bronquli,
pósit no esta d'acord amb la mocilitar als funcionaria i agentss enel director general d'Adminis- discussió, el qual quedà aprovat.
per c r e s a'',! rettels g ibe t-t g ula, ea rustració l ocal i l'alcalde de Madrid. El
carregata de la confecció del Cens derna pedagogia.
iente') 05 5eetinnent aun, l'ELIXIR GUAC AEl president ha declaras acabats ela
COLAN GALAN. Venda, al pr..11 de 2'50
— Per a la (liada de la fine de
electoral les (ladea corresponents a
ttntl ini concedit per a la.presentació treballa de la Conferencia, i de se&Asaetea, etli Centres d'Eapecilles 1 ß
a'au d lis
aquelles persones que, per absència juny se celebraran grana Isalls tarPonencies sobre els afers que guida sha aixecat la sessió.
FARMACIA RODO
o per qualsevol altra causa, no om- da i :M'a la joventut Recreativa, esavut de
de tractar, sempre alièns a la
LA TASCA DEL SUPE-EM
R. CALAN
klitica i a la religió, acaba el dia
plin personalment el butlletí resnec- sent executats per l'orquestra "Platameme,
Madrid, 16. — El Suprem ha assenes", de Martorell.
tiu. •
PASSZIO DE O itACIA. 1*
•.

DEL

MARROC

El contingut de la "Gaceta"
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GUALBA
El nostre jovent sarauista ha celebrat la festa Je Sant Isidre amb
concerts i balls, estant confiats a
l'orquestra Art Musical, de Sant
Celoni. Tant els concerts com els
balls foren molt animats.
— Un grop de propietaris i in.
dustrials del poble i la verana vila
de Sant Celoni Ola emprès l'electriiicaci4 del serme, installant a re(cele unes dínamos en combinació
amb el "Salt d'aigua de Gualba".
Les obres -es porten a cap unto
molta rapidesa.

MATA RO
Noticies diverses
Dijous, a les onze del mati, passà
en direccid, st Girona, en auto, el rei
rIT3pa 151a. accutipany.it del general
de Rher i altre, general,
,
1a, ere7d72.e.Z...:,Zrelne
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PALAUTORDERA
Per diumenge vinent el Patronat
del Remei ha organitaat una feota
d'Art, a eärrec del Grop d'Infante
del I'. ele la Sagrada Familia, da
Barcelona, fent una exhibició de
Gimnástica ritmica i una audició
cançons ami) gestos, sota la direccid d'En Joan Tomas, mestre d•
l'Orfeó Catalä.
El programa consta de dista
parts, figurant-hi obres de Curneracques-Dalcroze i Linagocen s.
— Coincidint amb la testa d'Art,
el Patronat del Rernei ha començat la publicació d'un butlletí-programa, que somplementa amb notes
literäries i crónica de la vida de l'Associació.

En Voeltz caigne vsi terca per no
aixecar-se llte.3. Tenia una ferida
amb entrada per sobre raixella esmierra i orifici de surtida per la regid escapular dreta. L'assastiren els
metges seeyors Falgueras i Vida',
essent Mútila tots CiS esforeos de la
ciéncia, car el dissortat morí a l'Hospital a les deu de la nit.
Dimecres fou enterrar, anant
riel ots els sn'odits alemanys que resideixen a la nostra cintas, i snobs
particulars. La icaixa c,tava Materialme»t coberta de flors. 1.). E. P.
— Dimecres a la matinada va
calar-se (oc al magatzem de taps
que En ìsai Coll Ragolta té al cartee- de la Crea Munero 9o.
Les pCrilues importen unes 8,000
pcssetes.
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— Diumenge tindra lloc el parhl de la primera semifinal del GaneMonas de Gatalunya de se-gona categoria.enue cl F. C. Lleyda i l'Ituro S. l' a a l ca mp del Gintnáatic de
Tarraga sí,
Tullís' noticia que c13 acninpanyaraza alguns socis.
— A la Comandancia de Marina hl estas fixat„, al cartel l d'avisos
una nota del que regeix la Comandäncia, 1). Catjetá Tejera, avisant
que un tal Nicolau Itinguet ha dentaras permis per installar ass juiosc
de "bebidas" davant de "la Armandat marinera . ' i donant vuit des de
tenlos als "pregudicados" perqué
faciii reclantació.
— Ditnecres al vespre morí sobtadatnent leo-alcalde N'Emili Arany?), pare del també ex-alcalde
N'Enric. Havia figurat sempre al
partit "liberal dinástico", que acapdillava o acapdilla el ccnegut amic
del senyor Alba En . Lluis Moret.

SANT CELONI
Sardanes : Indústria aova : Futbol
La nit de la revetlla de Sant Isk
dre un grup de sardaniates organitzä una audició de sardanes a la carretera, davant del café Nou, a cae.rec de la cobla Art Musical ,d'aquesta vila, que es veieren notablement
concorregudes i ballades.
— El fabricant de gascones Erst
Jamete Bach està muntant una secció per fabricar gel. Té el propòsit
aquest istiu de servir també als seus
clients el gènere complement de la
sera fabricació.
— L'equip Estadi Deportiu ani
a la vila de Mollet per jugar un
partit de futbol amb l'equip del
Mollet S. C. L'encontre fou animat„
quedant tres a tres gols.
— Saben' que aviat será publicat restat de comptes de les obres
efectuades a l'hospital d'aquesta cita, on s'hi detallará claramentt la
inversió de tot quant s'ha recaptar. Ultra altres notes d'informació
de la marxa del benèfic estabament.
MONTBLANC
Desgràcia 5 - : Necrològica t - z Mort
Visita

Garitge

Altres noves

Dissabte passat, quan venia de FuIleda i en passar pel pas a nivell
que hi ha a l'entrar a Vimbodí, el
carro propietat del vei d'aquesta vila En Josep Domenech i Capdevilai
fose agafat per un tren, que el destroca, resultant els ocupants, un fill
i la cunyada del Domenech i un home de Solivella conegut pel el "Terrible", amb fortes contusions i mazegament general. La cavalleria resulta. iileaa.
— A la ciutat de Manresa, on
exercia el carrec de mestre, morí
la setnaana passada, després d'un
any de mala:tia, En Narcis Boix,
nicstre que ion també d'aquesta vila
i del qual se'll cerca un bon record
com a preceptor i bon patrici. L'acte de l'enterrament ion concorregudissim, palesant-se les moltes simpaties que gaudia. E. P D.
— A la Rambla de Tarragona
fou trohate mort un din de la setmana passada En Manuel ESplUgó$
Cartanyzi, de 54 anys, natural d'aquesta vil:1, en sei coneixia per el
-Nato Calixto". La mort fou natura!. Reposi en pau.
— Per assumptes professiouals
ha estas breas hoces entre nosaltres
cl liostre dilecte allí:e En Tomás
Selva i Grifell, advocat i secretari
del Banc ale
— .1 la muralla de Sant Erancese cantonada al carrer Major En
Josep Garriga i Pons ha establert
un garatge de llaguen i avituallatreta d'autos.
Al davant del negoci hi ha posat el SCU nevot i ande nostre En
Ramou Rosselló. Els desitgem foro,
sort i feina.
— El tnobiliari de la dissolta so.
cietat "El Uoniento fon posat
jous a subhasta al tipus de 2.51,0
pessetes. Fou adjudic-at per 1,85o
pessetes a l'únic postor que es pre...
senta, el comerciant de draps i rei
gider actual En Josep M. Sana I
Domingo.
— Funcionaris de Casa la Vila
curen del repartiment i recollida de
tes fulles d'inscripció al nou cena
electoral. A fi d'assabentar al veinat
l'Acate i finalitat d'aquest treball
de recomanar l'exacte compliment de
les disposicions ordenades, el batlle
test len un pregó en catalá. TamLe el periótlic Iccal "El iieny gros"
reproducix los instruccions que publiquen els editorials barcelonins.
— D'un temps enea la nostra
la va poblant-se d'autos. Als molta
adquirits de pocs temps podem suyadir -Id el que ha comprat el diputat
de la Nova Mancomunitat E J0111
Sanfeliu i Sanromá, i l'adquIrit per
N'Andreu Solé i Sole, comerciant i
president de la societat "L'Artesa-

na".
Sembla que donada l'afició qua
atoas ha despertat no sena ama»
els darrers matriculats a la marra
vila.

PAGINA DE CIENCIE5
ELOGI DEL KEI MAIITI
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Ara que es presenta una bona oportunitat volem fer l'elogi
d'aquest rei, recordant el seu zel i la seva protecció a la medicina
catalana.
Quan ell pujà al soli, la ciència mèdica a Catalunya, com
arreu del món, s'havia ja emancipat de les Catedrals i de les
Institucions religioses on havia estat enclosa durant l'Edat mit1 tenia ja, dins la nostra terra, un II« propi i oficialment
organitzat: El Estudis de Lleyda, veritable escola de medicina,
fundaaa per Jausue II d dia 1 de setembre de 1300.
El rei Martí, però, trobà migrada la tal fundació i destina
gran part de les seves activitats durant tota la seva vida a enriquir i protegir el dit estudi i a fomentar en general la medicina
dins el seu reialme.
Atad veiem com intentä incloure els estudis de Teologia
l'Estudi de Lleyda, i com s'adreçA als consellers de Barcelona
en 23 de 'gener de 1398, per demanar-los que li deixessin fundar a
Barcelona un Estudi general. Malgrat no s'arribes a fer efectiva
la voluntat reial (per l'oposició deis consellers de Barcelona, cis
quals, obeint als prejudicis de l'època, rebutjaren per llarg temps
töt diàleg sobre aquesta matèria) aquest fet diu molt en favor
de l'esperit científic del monarca i alhora parla també molt eloqüentment de/ seu esperit democrätic que li fa deixar de banda
una empresa que acaronava amb illusió per tal de no contradir la
yoluntat popular.
No podent fundar l'Estudi general, el rei Martí perfeccionà
1 millorà tant com pegué l'Estudi de Medicina. A aquest estudi
dedicà tot el seu afecte el bon rei. Durant els primers dies del
segle XV estatueix i ordena que en el dit Estudi puguin donargraus, que cada any es lliurin dos cadàvers per l'estudi de
l'Anatomia, que no es pugui ensenyar medicina fora del dit Estudi, i Ii concedeix els rnateixos privilegis, prerrogatives, llibertats, franqueses i immunitats que els seus predecessors hayien concedit a l'Estudi i Universitat de Montpeller.
narenmeno.~91~~1111.11,1ne 7:7011iP:PlreirAti
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Dms la seva vicia privada també es captingué profundament
per seguir escrupolosament totes les indicacions que la medicina
ordenava i en fer-les seguir pels seus familiars, segons es pot
veure en diverses lletres I disposicions adreçades al seu fill, el
primogènit, i a la seva esposa, la reina, preocupant-se dels detans
més insignificants referents a la salut i a la medicina.
.111A

,~9111~1111e,~13.20
P.11,-1
.Wed=u
.

,efx:14,4

WItt
-

<ais

-

AL,45.

•

'..AtZtVene
,r

'
AA"

410PS
..arffleCW.

n••••

•
"Manangi
-~ffloo.vemai

.ffloss

LE

• -

•rt-r- !as

NEME DE EN A UTANNU

-

Demostrada a bastament
Soluta necessitat per interes
Ja professió "decorurn" nacional, cal que lote els que tanguerra tal convenciment techaVera per la intensificació de la
vida académica a la ola tersa.
En indicar la convenient aproximació de les diverses entstats
acaderniques existente, ho tela
convençut que !Ora de gran
utilitat; no tothorn penan el
mateix, a les nostres tildes han
arribat veus contràries, veus,
naturalinent, dels interessals a
continuar corn ara. La qüestió
és proa interessant per defugir
tornar a tractar-ne.
Entre nosaltres, com en tots
els paises Ilatins, hi ha molles
facilitats per a l'agrupació momentània, i lambe per a una
Subdivisid immediata.
En un moment passional, inflant un entusiasme, tothom hi
vol ésser, tothom hi es un dia,
rendemä ja sorgeix la divergèn
cia, cadascú sen va arnb els
Seus. Si es traeles de eones de
Sant Medt per airar a °fiel i ter
gatzara un roa l'any, encara
resulta més divertit; en el nostre ras no surt a comide. Jo
diguí que en molla part el nombre d'Academies era cliesiid
d'armaris i de Juntes dirertives;
no es això sol, naturalment;
s'ave amb l'esperit partieularista que imposen uns quants

acoslumats a fer la seva, els
va be remenant les eireres
cadascú en Ilur cove. al frobarse junts es repellirien; si les
cireres fossin abundants, encara podria pasear; mes mu ja
dolzena per cove, fa pena.
Per quit no es mes intensa la
vida 2C114iMi( a?
El mal ve ile lluny, i les resabes generals són diverses, encara que toles es relacionen
amb manca de voluntat idc
mellan consideració.
La deficiencia en la voluntat
depèn de la desaparició de l'estíniul; restímul principal es el
profit personal relarional amb
la propaganda que pueui resulton (le les lasques araderniques.
En Hullas per la vida, es recorre a l'Arademia rosa un resori a utilitzar; si el resultat
s'assoleix, o per altres causes
resulta ineficae, aleshores ras_
tivitat daran. Aixt molls elements eón dc passada en les
societats mediques, mes tard
queden els sens noms en les
llistes de rentitat; aquella activital d'un temas, sita esvall.
La mútila coneideraeld es necessirria en la socielat 2r1T11;
cada alomen!, representa un
ir,i rordenació, el ealitleg dels
grullo no es . pas chiten, i

pot oblidar-se en la tonelvencia•
Alle de que un hume repres
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Si nimmií se'n cuida es fará
difieil. caldee esperar que anant
passant els anys sorgeixi una
aura renovadora que impulsi les
voluntats, que és forçós que
vingui, que potser encara tardi
mol\If:, s si es parles al cor i al
cap (ron paren dotzenes de
comPanys que ferien rapacitat
sobren per a aixe i mes. i s'aplanen els ram ins escabrosas
que porten en volern anee, en
pr,r tempo la feina quedaria

mi leal
Cal pensar que el desenrollle
de la Vida 2r11»rnirn 4, e eaemevai i segult per mes d'un miles
de metgee que exererixen a Barcelona, i per molts cents eseampats per Ca'a tarnyu pele quals

Im' interes; quants d'aquests
reportarien grans beneficis si
les triSql1P5 andJ • miqurs fossin
el m g', poden i cierren esser!
El Sindicat de Metges de Ca-

Esports femenins

flag
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necessita patiZmcia. fr i

talunya té actualment mes da
1.700 sonis inscrits que reben
la publicado de l'entitat, come
reben lambe els "Anafe" de
l'Acadèmia i Laboratori amb
quina facilitat podrien establirse ara les convenients relacions
de germanor i collaboració
científica entre uns i altres, a
mhs de l'Associació professional i mutualista.
Aquella altra entitat anomenada de Metges de Llengua Catalana, a mes de llur comes
d'organitzar Congresos cada dos
anys, podria també contribuir
a encarrilar una comunicació
científica constant entre ele
companys de tots els indrets de
Catalunya. Precisament no és
pas moll lluny la data fixada
per aplegar - nos tole a la ciutat
de Barcelona, i desases d'haver
fot tole els treballs conduents,
aleshores podria quedar coronada robra en una tan solemne
El que mes cal es que lote
ens trobern; cal escoltar dos
metges que s 'ensopeguin ca-

sualment en una cantonada; si

(losares de saludar-se fan conversa es inevitable la referencia
d'un ras elinic notable, d'unes
dificultats científiques. quan no
Ce una interviu respecte d'alguna qüestió medica palpitant,
i això ho fa necessari la manea
de D'arte, de comunicació actual....
En u naltre.conceple jo no he
pogut menys de pensar, en contemplar la magnífica obra del
Sindical: tot aquest esforç,
aquesta organitzmid que ve retoreada pels Ilaeos rnaterials
de la mutualitat de socors podria servir fàcilment per quelcomo important? I ultra facilitar les relacions científiques,
indubtaahle que fan possible la
realitzacid d'ideals mantinguts
en fofa els pobles avaneats respecte do la higiene, de la salut
pública, es podria conèixer molt
interessant respecte de natalitat, morbilitat, mortalitat, no
pas per estadístiques molt relatives i retardades, sind per
una contribucia entusiasta a
l'obra comuna. Nös amb mis po(tríen) atendre moltes necessitat &santidades pels Poders
públics i locals.

Utilitzant aquestes dues vies,
la d'una Soicietat científica i
d'un Sindical, l'era lambe faedor classificar els companys de
tots els pobles i comarques en
agrupacions d especialitats a
profit de lots, que no és pas
cas que totes les afeccione
especials hagin d' esser traelades pels que exercim a Barcelona, o en grans viles, i a
cada comarca natural geográfica, a més dele centres de pohlricid cal que es trohm seelges
capacitats per entendre el cas
moltes vegades resoldre'l en
la proporrió adequada a les ele-

cunrsläneies.
I per alzó, sols amb una retada cientIfica permanentpossible organitzar les demostracions, cursets i altres mitjans de perfeccionament que
poden fer-se esplèndidament a
Bartlelona, que els lcompanys
de fora van mantes vegades a
cercar

a restranger.

No cal pas mirar el que pasea
als Estats Units, on tot es fa
en gran; al mateixos paissos
reine, coi» França i
aquesta organització que alludeixo és arm fel fa anys. i amb
satisfacció de tothom.
Mes per arribar-hi cal començar aquí activament la decandida vida academice, aixi
com l'expressió impresa de la
me I e Lea.
Aquesta s'isleta (rana!' fent
seccione cense cap pla ni ordre
preestablert, no condueeix a
res, es sobreviure. Es el vici
de fer per a avui, i tot el mes
per derná.
Tinc la seguretat que el
pregunto al senyor secretari de
qualsevol AcadeMia de Medicina de Barcelona, qui parlare en
ella a la sessió do mitjans
juny. no podrá respóndrem.
No s'entengui que aspiro a
que tot es faei arab pauta. úniearnent fer emprendre que en
la vida científica els eorrecu des
i el treballar a preu tat, mai
produiran una obra sólida.
Per dignitat medica i per patriotisme, cal emprendre la tase
ca de renovament; qui mes hi
sepiga que mes Iii (ligue
P. Noblota
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senta un vot pot acceptar-se
com a norma si es compleixen
unes guantes regles de bon
viure. Tan poca-solta és dir a
un jovenet entusiasta "quan
tingui mes edat pensarb d'altra
manera", com que aquest invoqui l'anquilosi, la rutina d'un
cotlega madur.
Un dele entreteniments mes
rliverlits es dir les coses mes
tostes arnb to suau i forma lleu;
tot es poi dir, si es dio ben dit.
Els acaloraments i les renyines 110 S611 causados per l'asgamentacid, per la discussid, sitia
per les paraules gruixinies, que
per altra banda, solen amagar
la falla d'argumente.
Pol ser puguin semblan superflues aquestes reflexions.
Illes cal quo digui que eón inspirailes per les respostes que donen elements valuosos quan
sels interroga: Por que no aneu
a les Acedetnies? No cal sind
fol. la prova. Den aviat os (robare algú que parlará de
desengany. de rosa incurable.
Aixe Cs el mes 110rill. Un que no
artut es un de menys. un desenganyal es converteix en foflIS do eonlagi. el desenganyat
Ca encomanadls.
Jo no cree en la incurabilitat,
tot ereient que la Pina a ter
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Hi ha gran nombre de dones
a les quals mai no és convenient la práctica deis esports
maseuline. Ben mainel no conve cap. I filis si algun cop
podria permetre-sels hauria d'esser de manera moderada.
Per tal de remeiar aquests
inconvenients i per allunyar
tot perill real, bao ideal els hlgienistes de realdzar, entre les
nostres clames i donzell',, uns
esporas ja 5 ells, rabús dels
quals no es de temeri que aseeguren a totes les que els
practiquen, salut i lungevitat.
llene aquí els nonis cl aquesls
esports, quals desinencies s'han
posat en angles per tal de ferlos me, desitlables:
L'escombring. — Aquest esporc es practica amb un apa- I
rell en forma de '1' , el tracesser del qual estä proven de
Hurgues pues. Amb cli es frega energicament el sol fans i

a tant que la pols ha fugit i
mfha anal reparlint pchs !nobles, esealfmpanxes i comises.
El plomering. — Allavors
pren un altre instrument
d'un menee on está subjectat

un gros manyoc de plomes.
Aquest apare!l es passa suau-

rnent damunt deds !nobles i els
P,Ileus de les parets per tal
de fer tornar la pote al sol.

El cleing. — Els precedents
movinieete s • exereiten arnb els
braeos. Aquest esport en canvi

esports i per evitar tot refredament, s'aconsella seure al

costat del foc. i per tal de distreure's despellofar un bon
munt de Ilegunis (no importa
la qualitat) que es te preparat
a ravaneada.
Avis. — Aquests espets poden esser remuneradors. En
tot cas són económics.
Un altre asís. — No requereixen cap vestimenta especial;
els vestits nies senzills són els
na illors.
(Traduit de Pagts Idedicales et
Pa ri ssienn cs.)

Els estudis del professor
Arthus de Lausana
CRIDA ALS FISIOLEGS DE TOT
El, MON
Reprenent l'experiència que començà l'any 1022 i que li permete reunir
e prendre part durant
a Lausana. jr
tres setmanes a ireballs de recerca
experimental a 66 biòlegs pertanyents
a /5 nacions diverses, aquest any el
wotessor Ilauric n Arthus, me l'Institut de Fisiologia de Lausana (Suissa),
torna a orgatiitzar altres tres setmanes d'estudis i treballs de laboratori
que duraran des del dia 26 de juliol
al 9 d'agost. Aquest estudis seran consagrats a recerques sobre les anafiläales i les proteotäxies.
Els biòlegs que vulguin respondre a
aquesta crida han d'enviar llur
cmi abans del dia 15 de juny, indicant
Ilur nacionalitat.
Per a tots els ressenyamcnts adreear-se al propi Prof. Arthus, a l'Institut de Eisiologia Chamas de l'Air, a
Lan,ana (Snissa).

te l'avantalge que s'executa

EirECIATATS FABOACNTINES HL

amb les caines. L — esportwoman" que el practica fa räpida
neiviments de patinalge a Iraves de la canibrit amb st.ngles

1111011111111 F. MINBUIT 1C a S. ea C.
BARCELONA

i gruixuts raspalls subjectats
a eada peu. Aquests muvimenta

deuen iirolongar-se fina que el
o1 miagi adquirit una bella polalesa.
Aquest exercici te l'a y a/del ge de desenrotllar tots ele muscles dels merabres inferiors i
de donar-los-hl agilitat.
EI renting. — Despees d'haver ben remullat i eneabonat
unes peces de roba qualsevulga, es pica fortament amb una
mena de raqueta massissa de
fusta.
Quan la roba és ben blanca
la graciosa "esportwoman",
arnb un moviment gentil i enlairant els braços, l'estén damunt d'unes condes mantingudes tivanls. Aquest darrer moviment té l'enorme mantalge
de desenrotllar en gran manera els membres superiors.
II 000quing. — Després d'haver practicat aqueas diversos
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NOTICIAR!
"HIGIENE DEL NUVIATGE"
Amb aquest titol suggestiu fea un
discurs en la Se53i1.7 inaugural de la
"Sociedad F.spahola de Higiene" i
amb assistència del sots-secretari
Governació i de nombrós i distingit
públic, el doctor Cesar Guarros.
El respetable treball de l'erudit metge de Madrid ion desenrotllat d'una
manera cientitica a l'ensems que antena.
Cal només dir, per calcular la quantitat de ciencia amagatzemada, que el
notable treball assoleix la respectable
xifra de 83 cites bib l io g ràfi q ues, i que
parla de la Xina feudal i del linisme de Musset i de Goethe.
En fi, un treball on la ciencia espanyola queda en el Poc que li pertoca.
NECROLOGIA
Ha mort a Ilamilton el doctor Loet,
cap de la Secció de fisiologia de
l'Institut Rockefelldr. Era director
fundador de la revista "Journal of
General Physiology" i pertanyia a
quasi totes les societats de fisiologia
del tibia com um membre honorad

LA GLANOLA A

rzussia 1

A

L'INDIA
Comuniquen de Londres que a Panjab (India) i a la regló russa de Surakan o'ha declarat la glänola i
fa destroces; cal nomes tenir en
compte que durant los dues darreres
seunanes
slati registrat 22.000
casos d'invasió i 15,000 defuncions.
Tindran en aquests paisos monopolis de Pompes fúnebres?
DONACIO
El senyor Silvio Macchi, mort darrerament a Varese, ha cleixat integre
el sen patrimoni evaluat en dos militas i mig a l'Hospital de Varese
a 'la construcció d'un pavelló per a la
cura dels tuberculosos.
Això, naturalment, passa a Itàlia.
LA FESTA DE LA CREU ROJA
Un d'aquests diumenges passats se
celebrk la festa de la Crea Roja es'
panyola. La gent, Iteré', cada cegada
s'allunya més d'aquestes testes que no
tenen cap arrel dins el cor del nostre
poble.
LA FESTA DE LA FLOR
Está assenyalada per al diumenge,
dia 1 de juny. Hi augurem un èxit
tan sorollós com la de la Creu Roja,

CONGRES D'ESTOMATOLOGIA

Medres gra(uilts ah Srs. leen .

RE CALCIVM
all od l eaeld paroalolea total. Retalin' de l ' eadaelame
@lamió i n
COMPRIMITS, P01.1 1 , 11114111CT
(Inaolars)
(Out agradable)

1

Or. Andreu, 14;14 Tirin I abril,
Carml Ill arra, Paragiala de la Croa,
Viva Mil" Sales, Tare* oto.

El Cotigrs d'Estomatologia corresponent a 1924 tindrà lloc a París, dcl
dia 20 al 25 del proper octubre.
Podran prendre part tots el; meges franceses o estrangers que s'interessin per aquesta branca de la ciencia.
L'import de la inscripció es de 32

francs, el qual denla dret a una tarja
d'identitat, a un exemplar del llibre
del Congrés i a una participació als
treballa teòrics i prieties que es realit-

MOT10 DELS (1 11 C8 11 311 11
verses excitacions. Certs
ments de l'alimentació repte.
senten aqueat sol (el suc dele
fruits i les pellofes dels grans)
Els exitants eón vivarneni
buscats pels sportsmen:
vi, el café, el te, la cola miml
preconitzats cota necesaarit
durant el perfode d*esforc ,
això la gent els diu fortificas
Frectientment, perb, eón eru.
ganyadors els seus efectes.
La fisiologia emet consi.
deracions útils sobre la sine,
gia dels diversos sistemes e
la vida vegetativa.
qirentment inalvertida als paiL'abimentació está influen:
sos lilatins , i solament quan
ciada notablement pel "tiratge'
els Jocs °limpies reuneixen els de Paparell respiratori.
slletes de totes les nacions es
Encara que se subministri el
giman vejen la precisió que els
"motor antracita" de "primeentrenadors anglesos i arneri- ra quolitat", ren no oblindrere
rans aporten al regim de Iturs si la "xemenela no tira".
Les glendules digestives haa
Aquest rhigrn l'hem de concomplert cl seu comes, rae.
sidevar transformat en caloment ha estat posat en condi.n
nies.
cions d'ésser assimila!,
Les 1,800 calories (que sien les cellules de Porganisme perd
no
les precises per rindividu que hauran fet l'elecció dels
este en repòs) les necessitats rials aportats per la sang mate.
u per
d'un ciclista les eleva a
la linfa.
i a 6,5 O 0 un jugador de futbol.
Els ferments esteren a punt
Cal recordar com a data curio- de començar el
sa la despesa de 12,000 calo- nal; mes la metabol:sme ti.
manca d'origen
ries que comportis la carrera
per l'aparee respedestre Berlin-Dresden per a subministrat
/mitre fet fallar la.
cada corredor. AiNi, dones, l'es- piratori
complimentcomplet del dele,
devenidor dels "nrenús" dels
efalauradamont massa sosportsrnen será anunciat, com
fan certs restaurants amoni_ vint descobrim la insuficiere
cans , el valor en malcríes de eta anatómica del tórax i deis
pulmons en molts pretesos
cada plat.
e El motor hume, però, no es sportsmen.
Engrescats per les exhibe
pos una caldera carregada de
cions i pels campionats, els necombustible i aquest motor vanyons de la nostra epoca no
ria contfnuarnent el seu rendies prenen ed treball de fer
ment segallo les excitacions a
que este sotmès. Per això re- preparació convenient que eis
sulta, fet i fet, precaria ['mili- bi aconsella mestre que
coneixen i l'experiencia.
eacid estricta de la tenria de
Per aquest motiu els hi Hales ealories a Palimentació.
bla mes planee seguir regirla
La composiciét deis aliments
Ce tanmateix una noche que no carnívors a base de plats panha d'oblidar el meige d'un es- tagruälics que cercar una eh.
cacle, neuro-muscular i reste.
pín nian: l'aportació enèrgica ha
de tenir-se en comide; pera ratera, la qual els hi donara
mes especialment ha de consi- la soluci6 del problema.
derar-se (en cl referent a un
Este provat que s'olate
a.tleta) el valor de mineralit- Mor resultat arnb un reglai re'
zacid el valor excitant d'un ali- cional sempre que hi hagi su•
ment.
ficiencia respiratòria que leo:
Es precis rnantenir la mine- una sobre-atimentacid que r
ralització de l'organisme. Les fa altea cosa que - engrasas
sals minerals sostenen el lo i
excessivament els - engrana
renergia. Aquestes nocions són ges" del "motor".
familiars al metge que coneix
Massa sovint ens oblidem de
el valor dels fosfats, que ulibuscar a l'oxigen de l'aire l'elitza els eerums tenles i que lement mes útil de la riostra
provoca una recalcificació or- alimentad& Maurel ha esta•
denant el breit de llegums.
blert una clasificacid lógica
Es sens e. dubte per aquesta dels csports des del punt de
red que sön tan útils i tan sa- vista atunentici.
boroses les fruiles menjades
Primer. — Esports muscadurant una exeursia, es a dir, lars, en els quals
les despeeeä
en un moment que Im i ha per- d'energia eón degudes
a les
dua d'energia. •
contraccions musculars;
Les sals minerals, mantenint
són la gimnästica, l'esgrima, la
Ealcalinital de la sang, retari rexeursionisme.
daran la rediga i mantindran boxa
segon. Esports de radia.
la tonicitat che respartman. El
cos leuniä es una meravella d'a_ ció, en els quals denles hi ha
daplació; grecies al sistema una despees de calar, Com s'A
nerviós, (luan més treballa !M- la //ataca', els eeports d'hilera
l'automobilisme i raviacid.
itin. ei rendimeni. La eiénTercer. — Esports mistes, e:
eia de l'entrenantent pea exPressar-se en una fermula fi- els gneis hi intervenen
eio-psico-preagegica, en la qual
dues rimeles d'energía; tal
l'educarte) del sistema nervids eón la carrera. el ciclisme,
representa el principal papes. pimum eme.
L'atleta tren entrenat posseeix
Respecte el primer grup, 3
facultats notables d'adaptada precis emprar una alimentan:,
del seis sistema neuro-niuscu. rica en roscos grassos u en he
lii r.
drals de carbó i a parts
El (ab digestiu no escapa al Per al segon grup cal donar un
predomini del sistema nerviós. gran predomini als hidrate de
Aquest problema, però, no ¡ma
carbon.
estat encara plantejat cmi tots
En la l'arel> de sosteniment
els meus aspectes. Cal pensar
s'acostuma a introduir cerla
en l'estudi dels fenòmens del
quantitat d'albúmina perquè
simpetie i en Phiperclorbidic,
permeti cert desenroillament
que molesten a tants aprenents
de la fibra muscular.
d'atleta. Prillat-Sararin, con) el
L'albúmina és una conibinafisihleg Pavlow, estan d'acord
cid crecals amiriate i d•aigua.
en que té gran importäneia fa Avui sabern que poders donar
influinicia l'estat lislquie so.
a J Porganisme per mitjà de re
lime 1;1 utilització alimenticia.
-limentacdusó'r
lli ha un punt, pere, que cal
eminals en els guate, la cellula
detallar. Vesporrnen que sap
ludiere els elements útils Per
que Pentrenament exalta Porproporcionar-1) els nialeriale
ganisme, somit mega fecilment a
excessos de titula per diles que necessili.
Es, dones, útil donar una mi.,
sacies diverses. Els ans, proo_
cupats per Iturs afees particu- ca de carn a l'atleta que s •erl
Cl-trena,p?)ucobt
lars, i»engen de presea per tenis el temps necessari per en- periode de tormacid i quiso la
trenar-e. Produint doble treball no es :recta 110111é S que de eesereuen ohtenir doble rendinient. tenis les condicions atletiquee,
Els altres, exernps de preocupa_ ablevors la superioritat del t+;
eions inaterials, antb ((milis de gnu lacto - segelariä és evidear
lleure abundós, .s'entreguen al
L'atenció dele sportsMen
plaer de siure i la tanta els reté
i dels entrenadors no es lime'
en exces.
exelusivament a la tècnica. DeUn entrenador Ilest ha d'evisr!f
tar els exeessos alimentieis en mes cal considerar una
qüestions d'higiene. Tot
yrne incorren forçosament
:ti) vol dir qual es u'extens n6
que voll en una tarda un es deba- d'aques1 aspecto medie i ei
ten afees interessants.
que el metge se'n capaL'exemple de mimbrosos ces- preis
, , n per tal de respondre a.lee
sos observals de les
preguntes que pugui fer-II
alinees, ocasional per apals copiases, ¡ma de fer reflexionar al :Oil clientela, cada dia
aficionada a l'esport.
metge i a Pespormen.
A excepció dele abusos, qui
Els estudis recents referente
a ravitaminosis ens obliguen a cada dia es cometen i que hallconsiderar lambe l'aliment con] ran cts comfbatir-se, hs pree
un ferment excitador. Lener- animar la gent a la sana prO"
gia reconstituida pel repòs es tira de l'esport, acomplin t 811
posada en Ilibertat durant re- deure sagrat de millorsrasit
xercici, sota la influencia de di- de l'humanitat i de la patri
L'ALIMENTACIO EN ELS

ESPORTS
Des que dis sociòlegs han
posat de moda les reglamentacions del treball, des que els
meteos han comprovat les conseqüencies dels excessos esportius, la fisiologia s'ha orlentat cap als estudis dinemics.
En l'actualitat s'estudien especialment els problemes ute l'ecluració física i en particular
els suseitale- per la práctica
dels esports.
•
La qiieslió do l'alimentació
en els esports ha passat
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Notes d'Esports
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Carpentier, no incumbir.: acilment

a miau d'un boxador que, oom Usenden fi novell en la professió.
Ultra el match Nilles-Uzcudun, fi-

guren a mes a Inés al programa, de
següents combata:
Ruiz contra•Denain.
Roca contra Brown.

5 Espectacles
1 '

"bter-se,*rpkt'
rojec
'ahld
ta nt.-a
idite "'el Irea
primir:
interprelat peto millors artis.
Les de la

p antalla francesa; Ille...
seta la oantanL tilo *arre"

FUTBOL ment secan demä superades eu mota
ciú de Jeannn Provomt s els re. ernocionant i sentimental einh l de gran ar
la lluita es presenta molt disputada pchs
>emitan /1141PSIes par als Iba.
g ument. magiaEVERTON : BARCELONA
tralment interpretada per
neta Romantlques russes fins
factors de gran valua que hi UntarId ...
El partit que se celebrara demà a vindran.
aar, ha areparat el seRey.
:11 Itt 18, i (bor a Le Bargy et
reina de fa pantalla Mary Pick.
Vallespin contra
4.
la tarda al camp de Les Corta entre
Gran Teatre dd Liceu Reary Marque t fina al dia 22.
laird: L'autlga, cinta
oc i a prOgNma d'especiaZaragoza contra Sales.
El Moto Club de Catalunya ens encómica
del
44 13arcelona i l'Enanca, equip prodes correspouent als dies
Delalls i utttärrecu a l' Admilds - gran broma; ,Sonant el ouliromi;
Creiem que Es un programa ten
tuma que (cm preseas que per a
poja
hem
nit, darrer Concert
fessional anglès del qual
12 i darrer round, pel gran
li al 2 4 Melosos:
l'entrada a l'Autódrom dels redactora combinat, tot i assenyalant la impar- per l'Orquestra Pau Casals, so- tramó.
pu.K4.,
gut veure una exhibida, promet revesgilisla Reginald Denny; fianLi
esportius será suficient la presentació tanda del combat Ruiz Dala" que la la direocid 1101 sett Inetilre.
Kr4I•e÷irrer-lie9414-4141•41144.:444-tid
dlgabte
tir gran interés.
17,
t.
grandids film d ramätie,
permeträ establir la relació que hi pudel
carnet
que
Facrediti
com
a
redacalta.
Priznora part: Beelboyen, 'TerL'Evertun está disposat a fer una
Retal Barcelona Lawmera co mmovedor i joia de
TEATRE COMIC
tor, passant a ocupar la Tribuna es- gui hacer entre Ruiz, campió peninsu- cera Simfonia (heroica) .-Sela
exhibida completa per tal de sentir
reanis Club, c. de Gandueasa U niversal creació dala
lar del pcs ploma, i Girares, aspirant gruta part, Max Drueli "Kol NiCompanyia hIsuarm• e molla -do
pecial
que
per
a
la
premsa
Ita
fet
consaltra negada airós sobre els Catumuns
l a, tercer dia, concurs sograns
artistas
Estalle
a
l'esmentat
tito!.
truir
el
Moto
Club.
NARCISO%
Taylor
drei" per a i orquesde Catalunya i amb aquest fi la sena
tennis Copa Casar)i kun„'.o.rest Stin le y
cal
REPTES
.-Demä, nit,
Ira (violoncello, Pau Casals).
davantera estarä dirigida per h inter- Salut Sport Club,
dues grans estrenes: La
cada
Rick Santera cl manager de Piet Ho- Tercera para Falla, "Danses de
nacional Cock, que és un dels Inés
real Castellana, segun das
Avul. rItiaalne, tarda, a iln, quarla
del mlsteri, 2 llibre, i El parlde 'in,:, gran f11•1 n :n •• pOpUber.
bin, amb el qual ito fa molt combate te vida breu" (primera wattbrillants juiradors aneases.
senc, Pol popular
oneurs social teunis. -b11111,111eS •1 1 111 4! erais, a pa., geChatles
Cha.
'cid),
Granados.
Preludi
de
l'arRicard Abs, creient sens dubte que
Barcalona prestutarä al següent
ner al. 040 , t. lat sar , netn en un
Le Arenes, a les deu
iiete El diablo con falda.; /I. Reel nostrc campió dificilment ha de fer te segoa cus "Goyeseas":
equip: Plattko, Sola, Blanco; Torralvella, 4 combats de lioposte«, del limó% melodi aula en
albina"
a
St
rauss,
"Don
'Cal
pel
e
Soria,
ha
Ilatmat
un
el limit de la cat
sis quada .os. Los dos paletea, Inba, Mauricii ('arulla; Piara, Samhicr,
sa l'Internacional Pauli
terprerat enlos,alroeta ¡ir Narelrapta a Ricard Alía, cx-chaltenger del Juan". lalinnoraran ami) la seva
Pcidra, Alcantara i Sagi.
Teatre tBiea ona
Luzca:a/nula contra
sin; /II. L'a pl audida 5iiIeIti en
assistència Alai. tels Reis
campionat
d'Europa.
Al
miela
temps,
un :len. El chico de la portera,
L'EQUIP OLIMPIC
Companyia cómico-d
hallenger al camplimat
cómicorama.
tIiaI
per tenreklo. 5,1 ,ulc,s 4 n 1,ots de
e
Don Alfons c Donya Viebarin.
Semen,
en
non,
de
Leulacm'an,
que
as
dell: t. i ' l l i ifi ' ll I CS Cbilindedn; II.
d'Espanya Teixidor, ¡toar_
g
Madrid, I6.-A migdia ha acabat cl
ls despat ya a eomptaduria.
a Bélgica cl millor classificat per a
El ramos melodrama en da, ittindat oficial:neta per la Fekurda penara la Ftderacití Espanyola
A L'AUTODROM cNACIONAL
RICARD
drus
Los
do, pillete., creneld inPUGA
la
chilanga
del
titol,
ha
reptat
tam
superable de Narelsiii; III. Ealt
per al dia 18 de maig de l92(, bé al nostrc canana Ililari Martineza
duin:s cl 22 rotos dels jugadora qua
nlerac id Espanyota. - A les
#rearolMs de la sarsuela en 1111 ne- ,
leatre Català Romea
a les 10'30
ente de la vetlla, foca
han de prendre part a Fülittipiada. Es
te Narciain o Et niño de Rlotinto, j,
Avui, dissabte, tarda, a un
ELS CAMPIONATS DE CATAcreas-h Kettlal do Nareistn. Per 1 .>
Telbfon IT500 A
aficials i cardanes al Pascreu que els elegitS san:
prendre par, en ar i lm .51,1 ¡Ara ha 5 I. qual1 de sis, la .joguina ceNYA AMATEURS
CURSA INTERNACIONAL
' mica en uti acta
I estat contraelat un aphoullt ['MZamara, Oscar, Vailana, Escobal,
;:eig de Gracia, enereuaAvni,
diasable,
nit
inero d'arrnbates
Les semifinals del Campionat de
ORAN PREIEJ D'AUTOC1CLES
aent amb la Gran Via DiaPasarla, Cterneme, Gamborena, CaraENTRE DOCTORES
Selecta
Vetliade
Carrera
amateur
que
denla
zona: i a Ua Gran Via DiaEa, Ileana, Belauste. reÍta. Legarreta,
0.664-ee›.44444~e4.44-de
La celebrada comedia en
en la que es disputara el CAM-• Catalunya de boxa
Estrena
de
la
famosa
obra,
en
celebraran
al
Teatre
Cómic,
al mati se
dos actes,es
Piera, Juantegui, Samitier, Ttiana,
'zona!, encreuament anib el
de Manuel
PIONAT ESPANYOL DE MOiva
Lina.
.41144.0.44+•4444
ha despertat un gran inter,es entre quatre. actos, del velare autor
Alonjardin. Zabala, Carmelo. Latraza,
'Passeig de Sant Joan, prop
TOCICLETES EN PISTA
inird-ameriait
ja
gairebé
els
aficionats
per
tal
com
del menument a Yerdaauer.
Acedo i Del Campo.
COBARD/AS
CURSA D'AUTOCICLES
TEATRE
NOVETATS
ANNA CHRISTIE
Nit, a un quart d'dlize,
es podrá veure (la rcpresentants de
U. E SANS : C. I). EUROPA
Raurell.
ó de Millas
la 18, d:umenge
gona rep resentació deseSa Majestat el rel sha dig- Catalunya als Camplonals peninsulars Traducci
la
Der-orat
non
do
Balite
i
Amigó.
flati
El partit que anuncia la U. E. de
Temporada
(-d'Una!
d'Istiu
e:o:ni:tija en tres actas, de
accep lar La presidencia d'a- que prohablement se celebraran a Barnat
diumenaa, a dos
Sans entre el bru primer equip i el
A les onze de la vel lla.
questes curses i personalment celona alurante aquest mes.
Grajales
i
E.
de
Miguel,
Esdeveniment artistie
El
/quart s de eme de la tarda,
primer de Iláta.ma per a detnä a la
al Teatre Carnic, semlftseñor de la vida I de M
donará la sortida a leb motoNATACIO ANNA CHRIST!E I
Les dues primeres compatarda. tindrá sei , date un gran intenals Campionat de Catedu'aciales coneursants.
muerte
•
l'ESTIVAL A LA PISCINA DEL
SERAFINS I BONIFACIS
nyies dispatiya
rés, majorment unan cs d:sputa una
nya amateur, boxa, en els
Denia. d i urnenge, tarda,
CORREDORS Lxscarrs. Ni.
BARCELONA
Nil, Anna Christie. Butaques a
Copa, &mitin dal Gral) Bar dAranya.
pesos mosca, ploma, 1:caja
única
Gregori
i
Martínez
Sierra
1141C1
be
n
El
señor
de
la
t italiana, 9 espanyola, 2 anpes,e1,,a. - Innia rl a,
La rehabilitarla d'Esto:e Pelaa). el
gar, welter i mitjà. - CarDenla, a les deu del mata tindra
vida y do la muerte, Nit,
El
glesos, 2 fioncesos i 1 aura.
qua l faturata ea Fraire da 1 'E4ropa.
:eres a l'Autúdroin de SilCatarina
Bárcena
ilac, a la piscina del C N. Barcelana die l'Almario, El Joc deis
señor de la vida y de la
Els germans Forrerons.
contribueix encara a la importancia
ges. amb assistència
preparaba
olimpica
sota
de
la
tesla
HORAR1 lala TRENS
muerte
Dimeeras, 2t, debut de Les
del parta. Per la tei'A part. el Sane
MM., Gran Premi Itiel següent programa:
5ort.
Sort.
arre
ballets romantlques russes.
«1114~~,4,4,•-z-vevenefet~12
Fem.:lar:1 ti seti cm/ir complet. el
;2rnacional de motocieles
zoo
metres
Illure:
Pinillo,
Ferrés,
LA. I t,a. Isl. rea. muda.
1.1egiii allane' espeeial. Es desQueda obert l'abonament a
goal l'integraran els jugadors Pedret,
Reial Moto Club Ce CaPa di t Ecrdemas.
18 fIllInItt/15 Gran Moda. Als
[datan a comptaduria.
6'2 5
5'- 5'1 4
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Foca japonesos. Aviada
de globus. Exhibició de

1111511311114111111111111111111111111EINICE

TURO-PARK.

úniques exhibicions a
l'Escenarl a P lena nEturalisa
de la troupe xinesa, composta
de set persones, See-blee. En
acabar aquesta troupe els seus
interessante treballs, es dispa-

rarla

taireccid:
Diumenge 1

GARBO
cada dia,

resplendida Terrassa,
eereal a ooberts des de 8
pebetes 1 a la carta111101111.10$ EALONE PER
A BANQUETE, BODE. 1
RATEIGE
a

Doctor P. 61,mtani, dels Hospital& de Paga. Corts Catalanep 599, accessori.

•

pilotat per l'intrèpid aeronauta Capilla Navarro.
Tarda i nit, funcionaran totes
les Interessants atracolons:
Wittching-Wawes, Muntanyes
russes, Plataforma de la broma,
La casa encisada, Passeigs en
barca pel gran llac, etc. Banda
militar als jardins. Cobla de
sardanes "Barcino". Esplendida illuminació de la gran plaça.
Cafè -restaurant a carree de

111111111INI11111111111111111111111111111.1111111111111111111li

Avul, dissabte, a les 10 de la nit,
Sensacional presentaol6 del
LLEO BASO
favorit del camplonat d'Europa
contra

MARCEL NILLES
ex-campió de Freno', pesos
peseta
Emocionant combat de reven, ja entre

(provincia de Itarcelona)

Preus
: Servei esmera: •

Cuma
. per • (m'afiles

e

ClIpbell general:
DALNIAll OLIVERES, II. A. — •ereelona

PRODUCTES HORLINE
AIOUA dirIORLINE (untura progressIve per els ceben. Menee(' 6.OEMLATORI (seno I Inofenslu) e. - POLVOS (molt adherente): 210 CREMA (evite les arrugues): 216. - MIMA DEN flFRICA (en comprImIls
M'erotema.): 6. • SATUOL MONTRY (sets mlnerals Per ale Moya de eme):
- SANUSEL (comptimIts al bay-rhurn per a regenerar el cabed). no.
Dtpedi enana • Upan.:
EntabIlmente DALMAU OLIVERES, e. A.
PASMO D6 VINDUSIMA. te -19ARCELONA
•

Antoni Ruiz
campió d'Espanya, pes ploma,

El sistema anisete* eme ttem adoptes permet
cenleeolenar sis sagita ame prova 1 amb aba olut encert,
parenUnt-soe que el relereu neo In al vadee (out.

Del ndstre afany de competencia n'obtenim
cada dia un més gran número de vendes i a
l'ensems podem abaratir més els preus, cooperant aixi a l'onada de baixa que ha de minorar la situació económica del pals.
NOTIL—Ele 'medre* prono reduteltealme no en. (teme
. 'obsequiar ela compradora, seg ons la Importbncla de le
compra, amb obseciu isa, oom eón: ~Mes d'afeitar. perfuma, bItIleters, ~toreo, oto., quo pot trlar el
ellent a pust ami

Altres interessants combats

ENTRADA GENERAL:
poluciones nocturnas, espermatorrea
das seminales), cansancio mental, perdida de
memoria, dolor de cabeza, tertigas, fatiga
corporal, hisieriamo y trastornos nerviosos
de las majerve y todas las manifestaciones de
la Nearaetenta o agotamiento nervioso, por
crónicas y rebeldes yue sean, se curan pronto y

9 1:

Indicadas especialmente a los agotados en la
juventud por tgda clase de excesos (viejos sin
años), y para conservar huta la extrema vejez,
sin videntar el organiante, el vigor sexual, pro-

VI

farmacias de Fintada, Portugal y Americas.
impuramuma~lail.01111111111111111111111~

LADILLAS Í CAhRES)

•

Exterminades en un minut ame

-

j'Aldeas estrena. Exclusivo;

L:inseçticida PÁRADELL\

Gaumont

rAlUd1CIA Panaozu..Comte Assalt2IOARCILONA
•

UNA PESSETA -Pu colutzu.110 amistes.

usainummunnu•emals......111
•••• aa•-•

.‘• ..)1. •

311

o1 ALÇAT
in C
a
II

•

▪

tall anglés, doble plar.tilla de cuiro

4" 15'"

ti

i
Ptes. paret
4 I
ro
all TIpue de luxe a preus baratIselms. Espardenyes amb so- II
la la de goma, des de 28 0 pesaste. paren,
III

VENDES AL DETALL III

tal Carter ANSELM CLAVÉ, 9 (Final de les Ramblai)
%Patena turrar Dormitorl Sant Franco»).

II

Id

IR

AM.. •••....

EN VENDA
Gran esdevenidor, ben

higienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcan,

SOLARS

•

ill

1361111M1 II a PI a

up ERFE cv, aquest cornone 1 priCembenat enterita • • %te aparen elestte unte molle,, que s'emmotLa al co. com un guant, no ea reasent nets
e detectes deis alstemea Irances0S, superantAds en quantat. col modita!. I en els resullats posIllus de contenció 1 ruaaeld radical
de merma (trenradura). 5,000 pessetes ea regalen a pu/ de•
'a
Mr.t11 el rontrarl. Nu compren UD ab ra mella d' empeora _ed
meravel/ds aparan. ~alga «Multe: os
I . ratnier frase allana veure I asstalar . actueat
O a 1 I de 8 • 7. Casa PALAY, cerrar *mole. 14 It0eaut a l'enea:a de la Nene).

situats, per; tramvia, amb
façana als carrero d'Auzies-Marc,
i alees

Preus: o'50, &6o,

•▪

pessetes el pam quadrat

▪

haver-se venut ja
molts solare en queden

▪

•

•

:

Per

1

pocs de disponibles
Poden visitar-se els dies
de testa, de to a 5 i de
6 1 7

Correr Pue IV, 556
eroincair de
, (terme arm

81130311111.311.1111.11110

iikMELLS DE GOMA
de totes clanes en sir
1 oreastefuetee.
2.
I
RaPIdela es ele
cerreta. Corta CAtalimeA tal (..*
in Breen 1 Laten). TIA. 715
talle

rniIJlliCanl el nou

NO VIATJEU SENSE LLUM

Es PLATEJARA GRATUITAMENT atril, PLATA

FLUIDA "POMARES"
objectes de llautó, aram,
metall blanc que es Polddi
ala ESTABLIMENTS
DALMAU OLIVERAS. Curar Salrnerent, a, d'Ir a 1.

amb una !ampara I pila eléctrica

pio de la edad.
venta, s pta.. 1
t legal/. Rambla de las
Mores. 14: rimada Icut. Princesa. 7 y principales

el tapia Kleiuschmidt, I; la primera pelliada que presenta l'emocionant PESCA DE LA a•
BA,LICNA, entre litres escenes de grandiós in- •
amb

•

le II 111 II e II 111 6I III III 111 II Si II 2
111

radicalmente ron las

Grageas potenciales del Dr. Solaré

II al Pol Aria'

PORTANT.—Eman gant la tramas* de 0'50 passetes,
remetem mostra, oentfmetre, figurins I un sistema
especial per prendre's la mida un mateix,, arnb tal
preolsI6, que tots els enoirreos que se'ns tocan resulten absolutament asaetea.
4.44.1144444444.61,
mm

LA HERNIA
Curada per 50 ptes.

Denain

: 66

alw •

SECCIO DE CAMISERIA A LA MIDA

n CALDES DE MONTBUY

No ¿baria pena», fina ara, en
presentar un producte eapil-lar donante la forma de comprimit, que
evita el cost d'un Gasea, avui cae,
i que da de practica preparació.
El comprimit Sanibel al 'Uyrhumfl, disolt en un xic d'aigua calada,
producid una loci6 coneentradissirna, es
prepara, instantiniament i no está expolia a que s'obra'''. El comprimit Semlbel al "bay-rhum"
te la propietat de dilatar suaument els ponis 1 de penetrar
en el culto cabellut, que l'absorveid ävidament. Si 'I bulb
capil-lar esti ja atrofiat 1 producid no mes cabells grisos
pelecoles, el podreld amb ezzelent say a natural 1 determina la sortida de eabella vigorosos i flexibles. Fa desepardiez lea pel-lkoles que son les destructores deis' cabella, sizi emules picor' tan desagradables 1 que obliguen
a gaga poc urbans. Detraes, higienitta 1 saneja cabells
massa grasosos o oliosos. El Souibel, empleat a tcmps,
evita la sortida de cabells gnisoz.tal cona In ea otenerefflis SANIDEL, per •prepeiree 14 Incisa% Plt- Iris

CINTURONS, des de
1'95 passetes
IMPERMEABLES, des..de
25'00 pessetes
ELASTICS, des de
0'95 pessetes
CAMISES, des de
4'95 pessetes

Popelin seda, zèfirs anglesos, percales del
país i estrangeres, des de 10 pessetes

Globus

2 PESSETES
ismoinimiumelemzemmommezeramaeme

▪

C=

PERA
EVITAR AMÓ...

vencible II",

PIJAMES, dieswodoe pesseta

PELL, CABELL I SIFILIS

Un magriffie castell de

Montgolfler esfèric
de 900 metres de rabuda, "In-

C=110

u e

04440•044444444~4•444+e MI •
monimmunntitinnonmontionninumummoiammumminamiiiimaiiiiiing

estrena de l'esplendid

tee
epe ssseetes
CORBATES dole:9345dPes

0'50 pessetes
LLIGACAMES, des de

pus. Ronda Duntereltat. a. PollellnIca
POrTORRENT,
DENTISTA tarar.
rima. la . de a • T. Prens eC0110M1Ca.

.
▪ móchcs

tr

MITJONS, des de

'Restaurant a càrrec • GRAN HOTEL 1 BALNEARI
del Majestic Hotel
ni
FORNS

FOCS AERIS
construit expressament per la
casa Estape i Macias germans.
Dernä, • diumenge, tarda

C:13

peci.2::
II. UnpOteneut. Aealled de amar. orina I

•

tal

tal

GORRES, des de

VIES URINABIES.

n

al

d e Palla, des de 215 pies.

CASA RERE

Anglaterra
Entrada, 1 pesseta

ca

en

re.
~Ag.. armar& TM.
Km) ¿occisos del trances t
copi
titis almo-SRL Iß. Tetaron MI A.

Grignon

C5

amas stock de liare

elmatleweenizezzemze•

d'Espanya
Avul I doma, diumenge, nit,
a la gran plaça de, festes, dues

eilIl

l

platal& I.a casa tan
TAPISSOS
Importan, d'Espuma.
Especlalltat en upluol rellenaos. Upoelche permanent de cuadros a Poli. pra•
tata, n'engranen. etc, suricsem de Marte
I usolllures.--No compren nema visitar
canasta casa. F. Noausiece. Doten,
ttinai Portaterrtaaa).

Concert per la Banda
Municipal, dirigida pel
mestre Lamote de

Magnffics jardins. ROSERAR,

una de les més meravelloses

S

tali

a

Dictad°, 8.
Puostre do la Pa g . 16
«fresa!. Teleften atea A
a Pacte per minaretes VeoDINERS tapio .101ei, antombbill. Mi(111/11 es dest r i ar. 1 de cusir, !nobles 1
Iota mena de generes. Pelaye, tuna. 24 ,

Diumenge, dia 18.
Clausura de PExpostda

— DIVERSOS

cio

&n

prens baratissims

Tramitad/ retal(IPOTEqUES. da.
Dorso as coa-

flora

Catalunya. Servei extraordi_
nari de tramvies. e

P

xi

vic

DIVERSES

de

PAUL! UZCUDUN

RESTAURANT DEL PARE

a

primer, senil&

Venda de localltats: Taquilla
del teatre de Novetats, Centres
de localitats 1 taquilles de Pliipedrom. Servei especial d'autemnibus i taxis des de la plaça

do)

Gèneres en gran partida,

DORMITORI ocasló. Carme, 16, p1.

Concert per la Banda

Arenes de Barcelona

MAMA»

ocA

GRAN FESTIVAL
INFANTIL

CUPE() de Cavilas - Hipiadrom

Carbó.

Can CULLERETES

cabal., n'Atte..
alee
ARQUES grana
deseomplet per tal
de lloutdar-les. Mallorca. 1:5, 'Mergo,.
vene, 100 duros. Carrer de
PIANO la Unlverstlat, 98, entresol.
cift Torre • Sant Just, per
•-)1‘e• vendre: tracia /leerte a
Sarria, L'Inerte*, 10.
Veritable °casi& Chadesas
PIANO • Freres, venc. Cierne, 16, pl.

ressants aspectes de la
cris del cuc de seda.
Aparas i maptinäria
agricola, etc., etc.

Teleton 0011 A

Tuba Triomf 1 Marina

Vestit confeccjonat, fil. Des de 15'— a 30 Ptes.
" llaneta
" 25'— a 50 "
" a mida, en fil
" 25'— a 50
llaneta
" 50'—a 100
"
Pantalons, sit gran stock
" 5'95 a 15 "

VENDES

Instal.lacions de 25 països. Mis de 2,000 exemplars de totes les races
d'ocells. Aportacions de
la Reial Casa i del ministeri de Foment. Presentad() de Paons del
Parc Zoològic, Coloms,
Conills, etcètera, Inte-

Restarannt Tarb-Park
Sarvel Carbó
ORAIIS REFOUNIES
Mili, disten . . nit,

• Avui, 2, La casa del misten;
8. El gP8•01101. de Senda. Ca_
valoant doeentrenadament, Oh
al teläronl, VIrilnl 1 l'exprés.

CORREDOR tai c eleemel irdl tpoer armilar:
ca. Rateada VIladecols, 2. Taller.

Parc de Montjuich

(Exclusiva d'Empreses Reunidas, S. I.) -

Els madres vestits eonteeelonats 1 a la mida,
són còpia dels mis distingits modele de Paria
i Londres, i els oferim a preus inversemblantp
de tan reduits, 1 no obstantrivalitzen amb em
dele sastre Inés cara 1 de mis fama

per dues
TENEDOR de Mines,
Metes, destilarla
complabllitat. Alndestes pretenelons. Escrlure • LA PUBLICITAT ntImero 470.

Palau d'Art Modern

P

GRAN BASAR DE SASTRERIA :: SISTEMA NORDAMERICI
KM MARX*

DEMANDESDETREBALL

--1111111-

Gran anal als salas KURSAAL i CATALUNYA

BASTI DA

18, PASSEIG DE GRACIA, 18

necesalten
radies per a le faES belcacle deDona
cohen!' t Mires ottleetei
d'arpen( a la ;olerla cris. veten«. Pelaje,
mimes° U.

Protagonista: CLARA WINDSOR

Excebior

CASA

üdliTES DE TREBALL

DELS BIlMES NIC1

Diana - Argentina

▪

tIndeou Ilum cloral al Meterte
1a tot erren S.S. Pe ral de teC

1111111311211511111111111#1111111111111111111111113111101111111111111131131115111111111113131111
Dr. BUSQUET Metge inspector del servel de dementa da la
Mancomunitat. — Preocupacions, angoiza,
migranya, nenrattinia, epaepsia, blateriame, malenconia, impotencia,
avariosis amiga i tot trasera mental o nenes. — Arag6, *os. De s a s

iiiMigeNZONNEMNIIIIMEMINIMINalan

Fábrica de Protestes Censes
Moles de Vil ancla I are

cha de construccii

Casimir
Vio«
71
Maitu
Tallare,

Telele" e. swi

leerlo' : Cartee noma
pro" de la Trovase n a
isald

BARCELONA

