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REVISTA DE COMA"

«

En el present número publiquem la crida que fan As fun,rs '.ufsta revista d'Aces, ja batejada abans de la naixenper tal que amb el concurs del públic sigui possible la seva
•; a :1 2 arició. Hem dit que, al nostre entendre, per assegurar
i la importancia d'ur.a revista així, cal comptar
una xifra mínima de, mil subscriptors i amb un capital
de cinc mil pessetes. Ni el nombre dels subscriptors, ni la
eitat del capital, eón cap cosa extraordinaria, dificil d'obte, so hi haurà un miler de persones o entitats a qui interessi
:ttenca i la lectura d'una gran revista d'idees escrita en
^, No hi haurà entre els rica catalans i entre els que siment es guanyen bé la vida, aportacions suficients per reunir
mil pessetes des de bon principi?
Els fundadors de la "Revista de Catalunya" es compromefer «aquesta una publicació interessant i excellent. Compdes d'ara amb tots els elements intellectuals, literaris i teceeces.aris. L'èxit del projecte depón de la seva part econes•
a I aquesta esta en rasas del nostre públic. Si no s'arribes,
¡ganes setmanes, a aplegar els subscriptors i els diners que
per començar, s'hauria

fet la demostració que no hi ha a la

unya d'avui prou interès intellectual ni prou sentiment
ese per a la realització d'una obra fecunda i urgent.
El ace tre estimat arnic Joan Sacs, sostenint un criteri díaent oposat al que ha sostingut en aquestes mateixes
el nostre també estimat amic Josep Pla, creu que s'ha
deixar en lloc secundari l'aspecte econòmic de la creació d'una
sea d'idees i que convé enfocar el problema des del punt de
da de les necessitats espirituals i de la dignitat d'un poble.
re que En Pla vol que les edicions catalanes siguin un
En Sacs considera que el sacrifici pecuniari és ineludiTroba que és aquesta una empresa deficitària. No sabem
prendre per quina raó no pot hom omplir amb plena dignitat
recessitats espirituals de Catalunya amb empreses editorials
tinguin guany o que almenys tinguin els pressupostos aniEn eis darrers decennis hem pogut presenciar l'espectacle
eratjador de les revistes i periòdics que sortien per a morir
ap d'a gunes setmanes o alguns mesos. Segons Joan Sacs,
mesa de no reexir mai rapariqió de la revista desitjada es el
entent de donar - e independencia econòmica. Ens sembla que
fes demostren que ha succeït tpt el cintrari. La quasi totalide les revistes i periòdics catalana han començat sense cap
de base econòmica. Ni han tingut assegurat per endavant
ínimu m de subscriptors, ni han -comptat amb un fons sufiper sostenir la publicació durant una temporada. De vega ha hagut un capitalista; pelee aquest s'ha cansat de perdre
i ha tancat de cop la caixa. En la major part dels casos,
- havia capitalista de cap mena, i es tenia l'esperança absurcoer'r tot seguit les despeses amb ele ingressos.
lreconéixer també que el contingut i la confecció de mol, :stes 1 periòdics de vida efímera han estat deficientissims,
,e contribuït a precipitar llur fracàs. Sovint veiem publi. n ves que des del primer número porten ja escrita la
eia de mort. Estan mal concebudes, mal presentades; no
vibraci
ó, ni interés, ni suc, ni bruc. Només es pot demanar
pereció del púb!ic per a una publicació ben orientada i ben
Si en aquestes condicions el públic no respon, sera ben bé
la culpa.
Per la nostra banda, som optimistes respecte a l'esdevenide, la `Revista de Catalunya". Les precaucions de caràcter
n mic que es prenen abans de l'aparició, són precisament la
tia del seu arrelament i de la seca estabilitat. D'ací a alg,uietnianes sabrem si hi ha a la nostra terra mil subscripper a una revista que estigui a l'alçada de les millors revise
, ropees i cinquanta ciutadans que amb llurs quotes aportin
it capital de primer establiment. El cor ens diu que sí,
i el nostre cor català no acostuma a enganyar-nos.
-reaaMersrrwern,

ESTATS UNITS

americana
vant el problema
de la immigració
Opinió

4 la fi del segle darrer
tara Kipling mosträ /a sera
davant l'afany dels
acans per naturalitzar els
«relee- . Els temps han can Avui dia, els ciutadans
acans rolen restringir no
.1 rnent a naturalització, sinó
ee la immigració; el Bill
actualment en discus•al Co gres, és destinat a
.egir e aquest sentit la hei
ee, que data de 1917.
rasas d'aquest canvi
sún claree i
primers immigrants
4bliren en majoria a les
Ja nyes. En 1890, un 64 per
d e la població era rural;
t 910 , al contrari, ele rurals
Z. ;taven nonada un 54 per 100
.4 Po biaCió total, i en 1920,
'ab itants de la pagesia eren
Per 100 riel conjunt.
Tes ta minva relativa dele
res ulta del desenrotllat as la indústria. Les fä0s ,0/13frtlideS de quaranta
enr, han tingut fretura,
les mines. dun nombre
.ueni
obrers, transpnrtat
• s ebretot de l'Europa
.stat Aquests transports
al Con gres a votar una
Pre hibint l'entrada als Est nits de tot obrer contracE uropa, abans de la seva
29, 6 en territori americà.
wuests mesura era insufixwa
centres eextils de
eftglaterra, en les mequques i a les mines de
tirla i je l'Ohin, italiano,
Iba"
es. Pi!3rn
, A reniaitileg.res;'aigrnujire
lligats per raaVenn
conraconiansi treballats
ners idealistes . Eeelataren

havent-hi paorta

i ferits; er. resultat, odi i malcontentament.
Esclata la guerra a Europa.
Els americans intensificaren
llur esforç d'assimilació, d'americanitzaci6, com hom diu,
Americans de lote Pis estaments
es consagraren a aquesta obra.
Aquests esforços continuaren
desprris de l'arn-iistici. Per?) dos
fets cal assenyalar: el retare
de les trapes i l'empenta boIxevista. Horn s'adon à que si els
immigrats guanyaven molt bon
sou. (Ten molt lluny de convertir-se a les doctrines politiquee
atnericanPs; hom cornenèà de
dublar de l'eficacia de l'americanitaació.
Els cònsols americans a Europa assenyalaren els falsos
passaports romprats per penetrar als Estafe Units. i que per_
mellena tants d'indsisitjables
d'embarcar tan a América. erä_
eles als detectes de la Hai de
1917-Aqu e st advertiment ha celat aprofifat.
Quan ara fa dos anys els industrials demoraren que les
portes fossin obertes a la immigració. l'opine') pública respongue resoltament que no.
Amb tot, hom s'adonà que a
l'agrieultura im maneaven braS'iniciä inc campanya de
simpatia per al retorn a la terna. D'altra part, les esladistfques ensenyen rifle ele escandinatis .505n els immigrants que
rnillor s'estahlei7en al camp. i
els Inés fàcilment assimilablee
dele eeerangers.
El Bill Johnson eme al Congras discuten en aquest moment, es el resultat de molts
anys de discussipne pelbliques;
hom vol tornar a la proporció
d'emtrangere que hl havia en el

en 1890; d'acf que la Ilei prescrivi d'admetre nomas per cada
raen un 2 per 100 del confingent que era ja immigrat en
1890. Per primera vegada. ele
sudamericana san compresos en
la lief, quan fine era podien
establir-se a l'Iordaininea sensor

difioultata.

TEXT DESTINAT A

Per la creació d'una
revista catalana
d'idees .
Un grup de catalans hem cregut que
no pot ajornar-se per mes temps la

fundació d'una gran revista d'idees
que ompli el buit que en aquest aspecte hi ha en la nostra cultura. Hem
decidit de crear la "Revista de Catalunya”, per a la qual comptem amb
un conjunt de redactors, de eollaborudos i de tecnics editorials, capaços
de donar al nostre palie una publicaciô que en tots conceptes honori la

terra catalana i compleixi be la seca
mintió intellectual i patriòtica.
Mes endavant serà explicada al públic catalä l'estructura d'aquesta revista. Avui ens limitem a dir que sen i
dirigida per N'Antoni Revira i Virgili, i que constara d'un quadern mensual del tamany acostumat en les revistes. amb 8o a loo planes d'excellent
paper i clars tifus de lletra.
La subscripció costara 25 pessetes
anuals, podent satisfcr-la per semestres aquella que així ha desitgin. Combinada amb la revista, es publicara la
"Biblioteca Muntaner". de bella i pulcra presen,iació i amb obres escollides,
a l'adquisició de les quals es tara una
considerable rebaixa als subscriptors.
A fi de reunir el capital inicial necessari, els que desitgin contribuir-hi
podran avançar quotes de 100 i de 50
pessetes, les quals s'aplicaran a la subecipció o a l'adquisició de llibres per
part dels qui les avencin.
Si, com esperen, els catalans responen a la crida que els fem per aplegar el mín i mum de subscriptors i de
capital que calen, en el rinent mes de

juliol apareixerà el primer número
de la "Revista de Catalunya". L'acoIlida que tingui aquesta crida ens dinä
si els catalans velen o na rolen que
sigui ben prompte una realitat la possessió de l'eficacissM instrument de
cultura nostrada i d'internacionalització cultural que representa una revista d'idees.
Horn pot adreçar les subscripcions
i les quotes a l'admin:stració de LA

PUBLIC/TAT, i a altres Noca que
seran indicats oportunament.
Barcelona, maig de tany 1924.—
Eis fundadors de la "Revista de Ca-

ta/unya".
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BARCELONA, DIUMENGE, 18 DE MALO DE 1924

L'ESPANYA D'AVUI LA TERRA DEL POETA
(J. aparegut sota
aquest titol un !libre del senyor

Frank B. Deakin, antic agregat
a l'Ambaixada británica de. Madrid. ("Spaia to-day by grana
B. Deakin; Labour Publishing
Co., Londres, 1924, 7/6 e-).
Cal començar lloant l'autor
iperque no presenta Espanya
sota el -punt de vista pintoresc,
al qual tan aficionats san els
anglesos; eal també,
perquä s'esforça a documentar
les caves afirmacions per mitjä
de fragmenta d'articles de diaris, de discursos de persones
responsables dintre la politica
espanyola, d'estadístiques, etcatera. Si moltes de des seres afirmacions sen relees, As cosa que
jo no podia din La seva critica
de la situad() espanyola.
com l'havien deixada els valla
politice, de tan dura com la que
mPreix del president del Directori.
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"LA COMARCA D'OLOT"
Ha tornat a ¿caer suspesa, per ordre governativa i per temps indefinit, la publicació del setmanari "La
Comarca d'Oled".
Ens en dolem.
"LA PROTESTA"
.Per causes externes a la voluntat
de rEmpresa, aquesta setmana no es
publicara el setmanari "La Protesta".
EN POU I SABATER A
LA RESIDENCIA D'ESTUDIA.VTS DE MADRID
A darrers de maig donara una conferimcia a la Resülhzcia d'Estudionts
de Madrid En laso, Moria Pou i SaIater, el gual desenrotIlard el següent
tema: "Paraules d'un estudiant cataals estudiants de Madrid".
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Els gasos lacrimogenis emprats per a la defensa
dels Bancs
Londres, 17.—El corresponsal del "Daily Chi-anide", a
Nova York, diu que els grans
Bancs americana han decidit
d'utilitzar els gasos lacrimogenis per protegir-se contra els
ataco deis bendita.
Aparells especials han estat
metal-late a lee fineetree, a les
portes i ale soterranis, de tal
manera, que des que una temp.
tativa serä feta per entrar ale
locals, s'escaparä deis redpients on es comprima.
L'arma, però, es de dos talle,
car si l'atac té lloc durant lea
hores de treball, el personal
eta cliente del Rano rebran el
, mateix ¡,raete que elg bendita,

caciquisme que mina la vida
politice espanyola. La majoria
del que diu l'autor és prou conegut de tothom al nostre vate,
perqua calgui fer-ne un resum
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a. Sigui com sigui, feria
innocent tancar els ulls a una
publicació d'aquest ordre, sobretot tenint present que molts
periodistes i politice que no tener' ocasid ni lemps per fer-se
una opinió personal sobre les
cbses d'Espanya, recorreran ben
aria! a aquest !libre que china
una gran quantitat d'informació
sobre la politira espanyola.
Harem de i•omptar, dones,
amb qua ele efcetes d'aquest
Ilibre aviat es deixaran sentir
en la premsa i en l'opinió
Mira anglesa. En donar noticia
de la aova apano-id, i fer un
rana resurn del seu contingut.
no vull criticar ni afalagar a
ningtl. Censidero enlament que
EanariciA d'un !libre que té per
objertP la 1,010 ira espanyola. 4
un fet interessant per tothom
que vin dintre rEstal espanyoe
1. per tant. que val la pena que
la gent tingui noticia de la 11(4Va
existancia, i tina mica també
del san contineut.
vner -arFrig,rallFfIE-"Tai".71
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' LA l'EL' DE TARRAGONA"
Per disposscia de rautoritat governativa, ha estat suspesa fina a nova
ordre la Publicació de "La Vea de
Tarragona".
ELS JAIIMINS A GIRONA
La Joventut Carlina de Girona té
anunciada per a avui una festa amb
motin d'inaugurar el scu non local.
A la tarda dhi fand una vetllada
amb discursos.
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El capital . introductori, des-
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prés d'un parallel entre Espanya i Anglaterra, des del punt
d'albir geogràfic i de la poblad& fa un resum de la histeria
nl'E's;aanya fine als temps actuals.
LI según rapitol s'ocupa de
l'Eduració. Parla de la lamentable 1 coneguda manea d'esecileS
existent a Espanya. A part d'una
serie d'estadistiques, publica,
com a punt culminant dat eapito!, el fet que en el Congrés
d'inspectors de Primera Ensenyança, que tingué lloc a Madrid en el novembre de 1921,
davant del ministre senyor Sili(,, es feu /l'afirmad& que eso
fou ontradita, que Espanya, en
materia d'edueaci g esta nvis
malament que en 1857. (Pàgina 23).
La conclusió del capitel ds
que la rata per la qual a Espanya l'educad() ha estat tan negligida, de que la gent que l'han
governada darrerament temien
dl progrAs, perqud significava
llar eliminació. (Pàg. 28).
El tercer capilla' s'ocupa de
les qiiestions d'higiene, habita• () i sanitat . Corn en tot el llibre, l'autor i. ita gran quantitat d'estadisliques i fragments
d'artieles de periòdics cepanvols. S'ocupa especialment
Madrid, i diu que es fals, com
pensen alguno periodistes anglesos, que s'hagi fet molt a
Espanya en el sentit de minorar
les condiciona higièniques. Les
tateles de mortalitat dernoetren
a bastament que no s'ha fet el
que calla. I acaba dient que si
Madrid vol considerar-se a l'al!tira d'alfres (mellan europees,
cal ter "immenees" obres de
sanitat. (Pàg. 48).
El capitel q uart porta el ti1.01: "Ele politice 1 el poble". En
tiquet oapttola'ocupa l'autor del
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Alza, per a Angiaierra, es
tambe enorme, si es te present
que aquí, a part que les presons
estan dotados de totes les condicions higieniques i sanitäries,
els presos corrents no ja els
presos polfties que tenen un
régim especial), tenen tots una
serie de comoditats, per exempie: cinemattegraf, partits de
futbol, etc.
En un altre article ens ocuparem de la resta de capitols
del llibre que porten els següents Wats:
Els treballadors, El problema
agrari, El moviment separatista
calcita, La Premsa, El Directori
i Conclusió.

Un rel de neo

El príncep TaWri
regent d'Etiopia
Segons el "Journal", el viatge del
princep Tallan i a Franca es un anatge diplomätic dalia conseqüencia.
Etiopia forma un vast imperi de
milions d'habitants sounis a les Ileis
d'una civilizzació que, tot i diferir de
l'occidental europea, té titols de no-
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blesa antiquissims. Enclavada entre possessions franceses, angleses i italianes,
curosa de riure en bons termes amb
els seus veins sense deixar-se dominar,
Etiopia ha resolt sovint problemes delicats. Així la seva admissió a la SoCietat de les Naciere ha obtingut ras-

sentiment general.
Descendent aurentic de Salomó, en
Unja dreta de la reina de Saba, Sa.
Altesa imperial i reial Taffari-Makonnen, regent d'Etiopia, és hereu del
rei dels reis.
Intervivat pels periodistes francesos
ha defugit rota allusió a les raons
del seu viatge. Per no dir una paraula
impredent, tot i conéixer perfectament
el frane8s, que parla amb assiduitat,
el ras Tallani empra únicament la
llengua abissínia valent-se per' als seus
diàlegs amb els periodistes d'un intèrpret. Tanmateix és una manera eficaq
d'evitar les indiscrecions.

El ras Tallan i is fill del ras Makennen, que havia de succeir a Menelik, pub que morí prernaturament.
Amb tot, el ras Tallan i no és el successor directe de Menelik.
A la mort del vell negus, la seva
vídua, l'emperadriu Taitú, havia volgut, amb el fi d'afirmar el seu poder,
amagar el traspäs del seu marit, almenys durant algun temps. Però hom
no tardä d'adonar-se de l'engany, i el
ras Tassama, parent de Menelik, recolli la successió, morint poc de temps
després. Fou reemplaçat pel prIncep
Didjiassu, jovenissim, fill del ras Mieael, un musultna convertir al cristianisme, i d'una NI de Menelik. Didiiassu va ésser destronat aviar. Era
durant la gran guerra i els alemanys
havien corromput el princep collocant
prop d'ell una dona, de la qual s'ena-

mora apassionadament. Aquesta inclinä Didjiassu a disbauxes extremes,
arruinant el reu prestigi fins al punt
que el partit vell-abissini el Ida
mengue.
La princesa Zauditu, filfa de Menelik, bou deshora escoltada per a pujar al tren, regna actualment Pedo
el rar Tallan, hoste de Frasca en
aquests moments, estat nomenat regent.
Aquest princep, que és catòlic, en
el seu pas pel Migdia de Franca s'ha
interessat vivament dame les meravalles de l'art rebela, provençal remide' lauft inteleent Mteell regleta!.

A propòsit de la inauguració
Oficial del monument a Morasen Cinto, voldria dir quatre

paraules per honorar la memóría del nostre poeta. En aquestes mateixes planes, el nom de
Mossen Cinto moltes vegades
m'ha servit de pretext, i moltes
vegades ha estat comentat. Ara
confesso que tot el que jo voldria dir, em balla vagament pel
eap, sense acabar-se de concretar ni d'ordenar.
•
Quan em passa alpe, renuncio humilment als meus pensamenta, i me'n vaig a cercar en
els pensaments deis altres, per
veure Si trobo la mica de llum
que a mi em manca. I com l'aneti al dit, em versen ara a la
membria unes paraules de
Goethe, escrites en les notes
al seu "West-óstliches Diwan".
Diuen aixi les paraueeis de
Goethe:
"Qui vulgui comprendre el
poeta, ha d'anar a la terra del
poeta". AixO,ddria al poeta un
caräcter eminentment nacional.
Es cert que el poeta es home,
i com més humà sigui, mes
eficacia tindrä la seca obra;
PS cert que els hornee de totes
les llengües i de totes les nacionalitats s'emocionaran amb
la paraula del poeta; per?) tarabe es cert que el poeta es rexaltador d'una llengua, i que
la llengua As la caracterisyca
mes espiritual d'un poble.
Goethe, l'enamorat de l'ànima
clässica, tornada valor universal, que ell vol fer viure entre
els abets romàntics de la sena
terra, fa aquesta afirmacie:
"qui vulgui comprendre el poehád 'anar a la terra del
ptao,eta.
I naturalment que Goethe no
s'acontenta aconsellant a l'home que vulgui conelxer un poeta determinat, que agafi la maleta i que se'n vagi a donar un
tom del poblet o per la ciutat
on el poeta ha vist la Ilum, i
que després se'n torni tranquil
a casa seca. No; tibie no seria
anar a la terna del poeta, en el
sentit goethiä. Cal conèixer el
paisatge, cal veure la fesomia
de les cases i els carrers, cal
sentir l'aire i la Ilum del sol
en la terra del poeta; tot això
es molt convenient, perb no
n'hi ha prou. Els elements naturals, els accidents lisies, tenen un valor molt gran en la

d'anar a la terna del poeta corno
un pelegri que ¿emana, no com

un marxant que baladreja; ha
d'anar a la terna del poeta olo-rant les flore, no trepitjantles; el que va a la terra del
poeta ple de fume, no conprendrà mai el poeta.
•
De vegades, llegint en revise
tes forasteres alguns judicis
sobre els hornee i els valore
de la nostra terca, un s'adona de la manca d'orientació
d'aquests judici e per al reconeixement de la terra i de la
llengua. Semblarà absurd
creure que un borne pel sol fet
de no coneixer la nostra tarta
i de no penetrar profundament
tot el sentit de la nostra llene
gua, estigui mancat per comprendre alió que val i elle que
no val de nosaltres. Un borne
pot ser prou intelligent i prou.
intultiu per Surpli ele conei-.
xente..is que assenyaiiärem; peet, aquest mateix borne intellie
gent i intuïtiu, si ha viscut ena
Ire nosaltres, i informal
de la veritable manera d'esser
i de sentir del nostre pobia,
potser rectificarà algun deis
seus judicis i ben segur que
veure les coses molt méscia
res.
En un cas com el de Mossért
Cinto, conèixer la terra, conäia
xer la manera de ser de la gent,
i conäixer el moment del nostre
poble mentre es produi l'obra,
del poeta, és essenciaa per comprendre aquesta obra.
Encara que puguin enganyar
dertes apariencies i certes
1/L-1

fluäncies, cap

poeta com Mos -+

.sen Cinto s'ha produit entre
nosaltres, que marqués d'una.
manera més vi -sa i més directa
tot el panteig sentimental de
la seca terra, tota la grecia delseu paisatge, tots els meravellosos secrets de la seva llengua.
El que vulgui comprendre el
poeta, ha de contener la terra
del poeta, ei que vulgui parlar
del poeta, ha de comprendre
la veu i l'ànima del poeta, el
que parla del poeta sense com
o cense voler-lo com--prend'l,
prendre. no honorara mai el
poeta, les cecee paraules tiradran sempre un tuf de profanació.
Josep Maria de Zamarra

formació del temperament de

cadascú. len poeta que ha viscut sempre de cara a la mar,
sentirla i cantara d'una manera
distinta del poeta que no s'ha
mogut del cor de la muntanya.
Tot aixa es evident.
Per comprendre el poeta en
PS solament el paisatge i el
món fisic mirats materialment;
cal saber veure els paisatges
amb l'ull de l'esperit, cal saber
escoltar el vent i el soroll de
les aigües amb les orelles de
l'ànima.
Para comprendre al poeta en
aquest sentit goethiä, cal, a
Inés a mes, esbrinar el secret
d'aquests paisatges. escorcollar
la seva calma o el seu neguit
intern, cal veure com eón ele
homes que Bauren i seguen /a
terra del poeta, cal veure quina
mena de destrals tallen la fusta dels bascas de la terca del
poeta, cal veure cona trafiqui,
gen els marxants de la t erra
del poeta, com estimen les dones de la terna dei poeta, com
es barallen els hornee, com
diuen missa els capellanse con'
es menyspreen i com s'honora
tot alta que és menyspreable,
tot elle que és honorable en
la terra del poeta. Aixb es el
que cal veure, aixb es el que
cal endeeinar i el que cal sentir quan es vol comprendre el
poeta.
Porqué el poeta estä fet de
totes aquestes coses, es un instrument de totes aquestes coses, la manera de ser pròpia,
la manera de ser den seus, la
manera de ser del min que el
volta i que el nuelreix, es elle
que va fent un faja dintre rellena i dintre Ile sang del poeta, es allò que ell converteix en
poesia.
Qui vulgui comprendre el
poeta, ha d'anar a la terra del
poeta, perä no hi ha d'anar
arab un partlt pres, amb la van'Ud que la !erra del poeta je
li es ooneguda, abano que la
terna del poeta se li abandoni i
/i obri els braos. No ha d'anar a la terra del poeta com
aquedl que entra a l'hostal, i
paga, I «ida, ò troba els Hita
parats, i totes les caras esveradee pir servir-10, 1 trotes les
.5 beques mude, per obø,.lo. Ra

Un apostol de la

castedat
-

Entre les estranyeses de la darrera
Iluita electoral alcmanya hom assenyaIla el partit de la castedat integral. Un
dels mes curiosos moralitzadors de
l'Alemanya de després de la guerra és
cense dubte Häuser, apóstol de la castedat, i que els seas deixebles afameneo "salvador de la humanitat''.
Aquest Häuser abans desclatar
guerra havia iundat a Franca una fabrica de xampany, ient-hi fortuna.
Però la guerra acabà el negad. Häuser torna a Alemanya i. caigut l'emperador, es dedica a arengar les moltituds, amb els cabels esbuLats i els
peus nus en les sandálies, cobert amh
un mantel! i predicant la necessitat
regenerar els alemanys amb la supres-

sia de la seasualitat. Els seus partidaris l'han anomenat cabdill del partir de la, castedat. Sembla, pero. que
no són molt nombrosos i que mis aviat
tendeixen a minvar.

La situació a Europa
—
El partit soolalista frene«
ha votat una mooló en la quid,
entre altres °oses, deoldelx
butJar teta participada en un
govern que no es comprometi
a exigir la dimIssI6 de IR. MIIlerand. Tallaba reelama la ter,
gent saludó del problema de
lea reparaolons I la seguretat
a base de l'informe dele pirita
Mr. »m'ay librodonald no ta
oap Intima& d'abandonar la
Idea de Iss tionferinelea latero/
maleaste per rosoldre el pro,
tahona de lea reparsoione I, k•ei
venfree suelde la «interim«
de qotequers a oonseelinola de
la próxima dimisaló de Peines‚4, ha ~Ida, que s'entrevistaele amb el gin sI salmittufs are •
sera Que per alxé Más"
I1
01002

,
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POSARA GRAbSU CGíA
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Es rútilo non on podeu comprar el vostre corto de ves-.
tit per a aqucsta temporada. Demaneu la olasse AUSTRALIA EXTRA, de fabricació especial per a aquesta
casa, a la qual hem aplicat un Preu excepcionalment
reduït I veureu satIstet el vostre DESIDERATUR1.

cta!

u

L'Onica que substitueix avantatjosament la llet fresca en
l'ús domèstic i en l'alimentacid
deis infants. Fascicles de frans
a qui en demani a la SOCIETAT
NESTLE A. E. P. A., Granvis
Layetana, u. — EAD.CELONA

a

La Tèxtil Catalana
II
La
Ii
ii
Fi

1-

1145

1107

ANISATS

Als Magatzems de Panyeria

II

.

tombre.
n•iinbre

Tanca 17 malg Nova Orleana
14 19/16 Tina salerier . .
1204
. 1247 Obertura . . .
rieron 101087211111.
1/"0 Tiara

La seva mare, germans Laureä, Joaquim i Clotilde, germà polític Joan Nonell, germanes
polítiques Enriqueta Tous, Anna Gil, ví dua Tamburini, i Lluïsa Funoll, nebots, nebodes, nebots
polítics Bonaventura Basse g oda, Ignasia Magret i Joana Jover, cosins, cosines i la senyoreta
Joaquima Fatjó, en assabentar a llurs amistats tan sensible pèrdua els preguen que el tinguin
present en llurs oracions i se serveixin assistir a la casa mortuòria, carrer de Santa Perpetua,
número 6, avui, diumenge, dia 18, a dos quarts de dotze, per acompanyar el cadàver a l'església
parroquial de Sant Joan, de Gracia,. i dallí a la seva darrera estada, cementiri del SO.
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la Borsa del Treball de la
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ESTACO E. ill. A.
• ... • 36 de blat; t (le tarima; 1 de civida; 1 d'ora!.
128. 130 •
RETOMO OIL 110R0
125 " 127
8 de bid; 7 de fuina; 2 d'ordl.
115 " 117
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No obstant, al pati central del palau de Llotja,
Mereat. — Oficialment no se celebrà mercat durant el dia
l'animació era extraordinària. El concurrents s es 'limitaren a fer canvis d'impressions.
*lata I ferinos. — La venda de blat segueix encalmada. Fe/pSe que res per ara faci sospitar una reacció imminent.
La causa principal d'aquesta situació que és comn lambe d'Aragú i Castella, té l'origen en la sobre-producció de farines.
Mortee. — El que hi ha de disponible en aquest mercat va pujant ela preus. Ara es demana ja 41 i 4'50 pessetes.
Per a fi del mes que Sota lii ha anunciada una remesa d'aquest gra, que porta el vaixell "Trident", S'ofereix intima gra
a 37 i 311-peasetem.
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L'AUTONIOAL

MUNDIAL

L'especial RED BIRD, pel seu
motor

Potent

Esveltes linies
sólida carrosse•
l'autonei llegar
de y ak letrina°.
Clarts, 98

Maria Montserrat
rar 081111
HA PUJAT AL CEL
Els qui la ploren: els seus afligits pares Valen0
i Maria de la Mercè; avi matern, Angel Bofill; eriales.
cosins, família Iota i el jove Josep Vitasaló, en as'
sabentar-vos de tan irreparable pèrdua, us preguell
que tingueu a be concórrer a l'acta del seu enter ra ment que tindrà Iloc avui, diumenge, dia 18, a de''
quarts de dolze en punt, per acompanyar el radh"
ver des de la casa mortuòria, carrer de La Segre
ra, 142 . al Cementiri de Sant Andreu.
Ea dispensa rassistänela de les 'angoras
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

•
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iASETA BARCELONINA
El viatge regi
JORNADES REIALS
Aler, a dos quarts de deu del mati,
„ala pel baixador del carrer de Clala reina Maria Cristina, acompai73
nyada de diferents persones de la seva
ilavien acudit a rebre-la els Reis,
;ab el príncep d'Astiíries, el president
Directori, nombrosos caps militars,
autoritats locals i diferents marquesas, comtes, barons, gentilshomes,
aajordom s i altra gent de la bona so:idea
Des del Baixador la comitiva es
t:asiladä al Pelan de Pedralbes; les
afrtes del qual eren guardades pels
Bus5105505 d'esquadra seriyors Josep
cad. Jean Juve i Jaume Orbinell.
La comitiva, però, resta fora del
Palau. al qual no penetraren sine. les
Real; persones, els quatre generals del
D:rectori que hi ha a la nostra ciutat,
ele personatges palatins de guàrdia.
Els Reis oiren missa a la capella
atiabada del Palau. El rei Alions repa
' al sacerdot oficiant trenta nou
recades d'or—una mes, segons els cron:sies ben informats, que els anys del
cap de l'Estat
A les 10'5 del matí arribä el tren
addicional. en el qual venien membres
del cos diplomàtic i comissions clea
l'Ajuntament i la Diputació de MaForen rebuts pel capità general i altres zatoritats.
La reina Maria Cristina, recerdant
ele araban., barcelonins de la seva
joveatut, va encarregar una corona que
dipesitará al monument de Rius i Tauj
lo
A la tarda es f ett una recepció
pa al Palau de Pedralbes, amb oso tir del cap d'any del rei Alfons. Hi
usistí tot el que hi ha de bo a Bartelera.
La recepció acabà a dos quarts de
as.
Durant la regia cerimònia, a causa
de la xafogor excessiva que féu ahir,
es desmaiaren quatre soldats de la
canpanyia de Vergara que formava
tarant la porta principal del Palau.
A dos quarts de set. la familia
reial aria a la Mercè, on of la Salve
:na.
Besares es dirigí al Parc de la Ciuseelia, en halda estar organitzat
festival infantil. Els nens foren obsecuiats amb una bandereta espanyola
A la nit el Re: dona, en el ecu Pa▪ un banquet de gala, al qual assisnobies i autoritats.
Segons sembla, aquestes estan molt
stisfetes de les atencions que roben
enstantment les augustes persones.
uetliant pele rostros Interessos haveu de visitar la
Fira de Mostees de Barcelona.
No deixeu d'assIstir-hl del
del 31 de maig al 10 de juny
! i trobareu artloles que us
laroPoro i onaran negocl.
Llufs Inglada
President de la Cambia
d'Adherits a les Pires.
o

CALÇATS

UBU
Eria, 31 fa01 Ni, 16: Jame 1, 15
Oolls ALBERT: no fan calor
Per raons alienes a la voluntat de
:empresa, aquesta setmana no es pueaeä el setmanari de batalla La ProCita

ROS APARELLS
FOTOGRÁFICS
a la

CASA CUYAS
Portal de l'Angel, 11 I 13.

a

AMI:, a les quatre de la tarda, a
•Institut Mental de la Santa Creu,
Orlad' L'Eco de Catalunya" donarä
CC cucert sola el seguent programa:
"El cant de la Senyera",
'Els xiqucts de Valla", Clavé; "Jo-N e gra. sombra".
%ates: "Caneó de nois", Grieg; "El
mestre la vidueta", Pecamos; "L'he'tu Riera", Cumellas; "La mort de
Nicolau; "La sardana de la
Patria", Morera.

NOTA NECROLOGICA

trn Joan Figols, un treball sobre
Foren conduits al dispensari.
"Algunes consideracions sobre el teaL'automòbil sofri la tug,tura dels vitre grec".
dres i eI seus ocupants no sofriren
Les senyoretes Isabel Quintana (so- cap dany.
taran) i Francisca Gironès (pianista),
amb diverses composicions.
Lectura i recitat de poesies per distingides senyoretes.
CORTS CATALANES, 613
En Manuel Badia, amb una confeDROBLES, JOIES, TAPIS503
rencia sobre "Caràcters de l'educaL AMPARES d000raoid, pro.
ció".
jeans por eminents artiates
En Pese Guasch, tenor, cantarà
I
"L'Emigrant", d'En Vives, i fragments de "La Favorita".
L'Arrendataria de Recaptació de
Contribucions anuncia el següent itinerari per al cobrament de les Contribucions i Impostos , corresponents a
l'actual exercici trimestral.
Zona de Gràcia: Sant Gervasi, so
28-Portaferrissa-28
al z de maig, i Gräcia fins al 12 de
juny vinent.
Zona de Sarrià : Les Corts, zo i
les rni ‘ lors tolete
21 de maig: Sans, 22, 23. 24 26 i 27,
i
Sarria
28, 30 i 31.
en Sedes, llenes i Cotos

CAMISERS

NEMA, 36-38

°FERINA:
Tricot seda rubricar. amp/e 1 50 c.,
a 1450 pts. ni .
Crep-seda (varictai de dibuirOS),
tos c., a 12 pto.
Tela seda d'Unir (rentable) 100 e.,
a 10 pto. m.
Alpaca seda itots colora) 100 c.,
a 6 pto.
Pita de cató ,mbutans nous,
a 1'50 pis. m.
Marocatn cota idibuisos anuo),
a 120 pto. m.

CASA

e': t -

•• • •‘•'-'9—/-s--.7-zrti
1+.74'' a..

5

0711,73"`

.

•

SIMON

COMPREU
per a la vostra bola

ESTOVALLES BE
HULE BLANC
Grandärla 1'40 x1'40 mara

Per preservar les robes contra les arnes, useu els caos
guarclarroba de paper. Vegeu
l'anunci amb illustració del
sao.

especialitat de

DONEU ALS

!RISTRES

FILIS

PM PONER
1 els densaren
de l'escrofullsme
Durant el passat mes d'abril ?han
prestat 2.007 serveis a la Policlínica
de la Quinta de Salut "La Aliarme",
i en el mateix periade de temps han
ingressat 1t3 malalts al Palau de la
af ut naif tat.
VESTITS PER A NENS
Barrero modele
RASTRERIA

8

Pelal, núm. 18, entresol
Antics apoderat 1 director Verde,
remcetivarnent, de la Casa Gultart,

ila:g uva an le:Joai

...

PESSETES

CALÇATS

SUBUR
Boqiluil, 30: hill ?mi, 16: Jame 1, 15
JOIES, VERITABLE OCASIO
obJeotes usats de totes classes. Preu fix. Tallara, núm. 41.
RABIA AL PRAT
Havent fet la seva aparició la ràbia
en l'especie canina del Prat dc Llobregat. el general Lossada ha disposat
que es declares zona infecta l'esmentoda localitat, ordenant a la vegada
immediata adopció de mesures dc policia sanitaria per tal d'evitar que es
propagui aquesta malaltia.
RESTAURANT ROYAL
Sala do Te
cada dia te dansant de 5 a dos
quarts de 8, i dinar a l'americana, de 9 a 1 1.

om 3RELtE s Forran, U. Casa
VANOS CLAPES

CAMISERIA
SAMS
Gran asserdi ea m'ata;

Grans magatzems "EL SOL",
110SPETAL, b5, i IENDIZA
se--SIAL,1.TREpera
nvor 1 nen. Estpecialilat en la
Mida. Vestits fets dels models
mes nous.
Preus limitat.d.

Sangri ":2: 71„" Banyeras

Osmio« a mida
'l eudes les novetats per a
la present temporada

TOPADA
Ahir a la tarda a la Diagonal, prop
del Palau de Pedralbes, va topar el
side-car que conduje els agents de la
brigada especial del president del Directori amb un automòbil particular.
La moto bolcá, quedant despedits a
gran distància cl xofer i els dos agcnts
de pelaje, que resultaren ferits però
no de consideració.

CASA CUYAS

S, COSTA

Tapineria, 33

Hules i !premies
DENUNCIES
Joaquina Martín Collado va denunciar un relega: seta que havia desaparegut emportant-seal robes per valor
de 275 pessetes.
— Va ésser detingut Francesc
Öchoaa acusat pel seta amo d'haver-se
apropia: de material per a installacions
electriques.
— Josep Curet ha ingressat a la
Model, detingut a instancia del seu
principal que l'acusa d'haverse apropiar de diverses factures que havia cobrat.

CA L e9 A TS

SUBUR
EXIGINT RESPONSABILITATS
Hem robot una nota dels senyors
Joan Unthert, Jaume Guarro i A. Costa i Blasi, en la qual se'ns prega de
fer canstar que estant disposats a
esgotar tots els recursos per tal d'olatenir que siguin aclarides bem anant
les responsabilitats de la catàstrofe esdevinguda en el nostre part, ternas
entera. motivada per l'envestida d'un
vaixell de l'Arrendatäria a una "go-

AV/11, diumenge, a les vuit,
hornilla dominical. A les deu,
missa cantada. A les onze, visita espiritual a la Mere de Deu
de Montserrat, j a les tobe. ea_
plicacie d'un punl doctrinal

pel revereml senyor rector.
Tarda. A un quart de quatre,
catecsme per als nens i nenes.
A 2 quaris de cinc, rosari i estació al Santiseim. Mes de
na amb eiintics i serrad. Acabada la fundió assaig de cäntics

religiosos.
Demä dilluns, a les Set, 'vil
simaal Patriarea Sant Josep.
'role ele dies feiners, a le%
set, es praelean els exercici
del Mes da Maria..
-----DETENCIO ACCIDENTADA
Per tal guardia municipal va ésser
detingut al carnee sie Sant Antoni
Abad un subjecte de malo antecedents,
anomenat Reman Hernändez Moll. de
t3 arlys, que estava reclama!' per un
Jutjat.
1:jadie:da va negar-se a seguir ; van
perä fea endebades; aprofitar.t un descule tornad a fer-se esa.poi, fins que rinalment pogué ésser novament lligat i cenduít a la delegaciä,

d'en pastà a la presó a cumplir quinune.
TURO PARK. Esplèndids jardins.
Vegeu anunci secció espectacles

Portal de l'Angel, 11 1 13

TURO - PARK
Avui, a la tarda. en aquests esplèndids ¡ardilla s'estrenarâ el glo)us
mongolfier "Invencibie II". A dos
quarts de set de la tarda s'alçarà majestuosament de la gran plaça de lestes del Turó aquest magnífic globus,
construit sobre moderna patrons i co
forma esférica.
Al vespre es repetirá el programa
d'ahir, inauguració nocturna del pare:
la "troupe" ainesa See-Hce executara
els seus interessants treballs a l'esceliad en plena natura, installat també
a la grait plaga de festes, i a continuació es disparará un magnific castell de focs aeris, construit per la casa
Estape.
Tarda i vespre funcionaran totes les
atraccions. La banda militar executora 1111 selecte programa. A la tarda
la cable Barcino tocara sardanes a la
pina destinada a tal objecte.

EVERIGHT

El coll ton de condicions
igualo als planxats. No s'arruga.
Unjas dipositaris: Roca I
Mallol. Carrer Santa Anna, 39.
No * hotel mis.
Preneu pastillea
TRES RAES CAPSA
ATROPELLS
El cotxe de luxe núm. 744 va atropellar a Manada Zapata Alatcra, que
tragué d'ésser auxiliat d'algunes contusions rebudes, de pronòstic reservat.
Pasad al seu domicili i el cotxer a la
comissaria.
— Miguel Cabezas Alcayna, de 44
anys, casal, tintorera anava al tramvia
i va retire a la mi una tan forra
rascada d'un corno que passava, que
lsagiil d'ésser auxiliat al dispensari de
la Ronda ele Sant Pere, on se li apreCiS. esqueixament als dits de la mà
dreta, de pronOotic reservar.
ti TENIU
SED
COLL LIMAL
OE

FARINGOL

londrina".

AIGIA APERIAL
Sana)
r i ir o n quuriit
j
ISitrnae e 1.
Ci Xalets m'as. Radiotelefonia. Nola instan:tejó d'algües completa. Informes: La
Ideal Samaritana, Arelis, 10.
Telefon 5 li9 A.
La base del comerç bs la
, releva que carta !loe a l'Intercanvi de productos.
res mis ataroplat por estrényer I Intensificar aquelxa relació com les Fires de
Mostres, que oonstItuelxon
dembs, una obra emlnent-

10 Juny .

11

SCS-serrutarl dil Ministril del
m
1 Industria.
Treball,
all, Ceri,

Pira de Barcelona 31 maig
al 10 juny

El senyor Merino, oficial de
Ja Guàrdia Urbana, ha posat a

De sabor delleids: cate LA GARZA.

MOBLES -

la venda Vedici‘l de la "Gula de
Barcelona", notablement augmentada d'interessants dades.
-

A BON PREU
Tallers

tIndreu

iii0LTA LLET
prenent

Reh-Vida Miret

Organitzada per la SecciO d'excursions de l'Ateneu Encialapeclic Popose celebrará dijous vinent, dia
a les deu de la nit, a la sala d'actea
de l'Ateneu una sessiä pública de roadalles populars a arree de l'eminent
N'Aureli Carnpmany.

R. E I G

Sants d'asan: Feliu, bisbe i tnártir: Venanci, Santes Alexandra i Madrona, verges i märtirs.

(4‘ mes que una «tata del ene de
plantes neteres une perduren instintiva.
inünt els ineuaers guau tenen neeesenas
d'ailetar.
ourant l'aneara*: finb-VIda niltre.
cmultat dolor' 5 molestes
propia de l'eslat, deernrotlie I fortifica
predioti nou esser, tonifica la nutro Iabunclaid.
pasa per a un part t'elle I I/el
En la lactancia: !lob-Vida núm, O auen
menta la quanIttat de llet, Pendo:pacta
cusschla 1 tilante g a, rerä la Mitre de la
clediutrield causada per l'ailetament.
farinaeme. Autor, doctor bine%
Var.0 COmerclal, O. ISareel011&.

Són poco els dies que durarts
In liquidació a preus redulls a
los vaixeilleries Lluis INglada,
Rambla de les Flors, 9, i Ronda
de Sant Pare, 5. No desaprofiteu ravinenlesa i aneu-hi
seg u ida .

E. aranadee, 21 - Telèfon 2088 A
DEMANDO EL CATALEG
L'ESTIUEIG A L'EMPORDA

L'Ateneo Empordanés de Barcelona
(carrer del Pi, Oh), per tal de facilitar l'anada d'estiuejants a l'Empordà,
ha organitzat una oficina de ressenyamenta gratuita, on rep oferta d'habitatges a l'Empordà. indicant condiciono
de situació, cabuda, preus, etc., per indicar-ho gratuitament a lo 5 persones
de Barcelona interessades a passar
l'estiu en cls bells indrets de la platja i de la muntanya empodaneses.

LA

11111, 8E1111 ?El SITIIIII

Alteren aquest cop Vespa' de temps
de dissabte a dissabte, de consuetud en
aquestes cròniques i l'automàtica relació de curs de canvis, la publicazió
extraordinäria en les edicions de dimarts a dimecres de dues notes bursatils glossant eorrespooents aspectes
d'actualitat
Alai és que en el fi de mes, prenent per punt de partida l'Ultima tanca
de dimarts en qué descobriem la sorpresa del dividend òptim del Nord i
que era 69.40, aeotkpanyat de 68.3 0
d'Alacant, direm que, per un d'aquella
contrassentits que serien rarissims si
no es tractés de Borsa, en lloc de
pujar, cor era de raó, toca volta que
Cl palie no se n'havia assabentat
abans d'aquell moment, varen ti/datar
cosa de talg entes, betont-st en retirada amb les vendes que Madrid feia
en el nostre mercat.
Ahir, pero, va imposar-se el boa
Semit o, inillor dit, va restar Rime
el corrent que demostrava ropini6 del
nostre mercat, i després d'una Iluita
viva però ràpida a lentes 70 es va
cloure a 70.15, en com pan y ia de FA'
lacant a 68.80.
Avui no havem tingut sessions
sätils, que han estat suspeses en vistud—això de en virtud és un dir—de
la testa monàrquica de la data d'anys
del rei.
Pesó nosaltres havem presenciat repetides operacions, que per la seva
scriositat oferien el valor de sessió,
a 70 40 de Nords i a 63.9 0 d'Atacaras.
De manera que la diferencia de cotització des del nostre darrer article
'al d avui, és exactament d'un enter
a iavor dels Nords i 0.80 a favor
deis Alacants.
Es molt lògic el ressagament que
va marcant-se en l'Alacant i que borra el que era una igualtat gairebé en
amhdós valoro.
EI rotlle resta, doncs, molt velera.
i si res no ho contraria veurem encara cotitzacions millorades.
Si alai passa, d'un moment a Faltre
tindrem una estrebada de puja en els
Andalusos, d'aquella faisó que és facil
de fer en aquestes accions per la poca
resistencia que traben i pel rumbosos
que son, quan no co tracta de Murar
moviments contraria els seus padrins.
Abans de die res del comptat avisem
que ?ha prorrogat uns al dia 23 e!
canvi de les obligacions Traction preferents per les del 1921 del mateix
interés, que anava a cloure's abans
d'ahir.
La unanimitat gairebé absoluta amb
que els tenedora contesten a refrena
de l'anund i que es deu principalment
a fugir en les preferents del perill de
l'amortització a no, i la necessària
adquisició de "picos" amb que arrodonir partides que permetin el canvi,
ha aconsellat la dita pròrroga.
Això lambe ha alterat en sentit
malora la cotització de les preferents
que en cperacions d'una o dues obligacions &han pugne fins a 129, la
qual cosa modifica els cälculs que
dissabte passat féeiem, però no s'hi pot
donar importáncia perquè es veu cla•
rammt per l'exposat el circumstincial
poc consistent del tipus de darrera
hora.
PoVssim aquesta setmana el comptat en rendes d'Estat, justament ara
que tenim a la ivora les figures de les
rendes. Que hi farem?
L'Amortitzable del 5 ha sufert na •
turalment la baixa del cupe tallat
abans d'ahir.
Amb negoci nodrit les sèries del
Munkipi, perú cense variada.
La mateixa abséricia de variació en
Mancomunitats, perle ami) l'agravant
de contractar-se tan poc aquestes obligacions que se'ns fan estranyes.
A cada butlleti la mejor part dele
canvis van aconmanyats d'aquell este risc indicador de "quantitats petites".
Algunes operacions—no massa— de
Caixa d'Emissions.
El mateix es pot dir de les Cèdules
del Pace Hipotecari.
56n aquestes cèdules tan bono Valors i tan alts que s'atrofien per nto.
Ell obligacions de ferrocarrils sosteninient general de canvis i major

Fira de Barcelona, 31 maig -

mcnt patriótica por contribuir al proords I desenrotflainont do Peconcmla na- ti
olenal.
II

-

Avui, diumenge, i amb motín del
XIV aniversari de la seva fundaciia el
Casal Tarragoní celebrara tina hileressant vell'ada al sen estatge sedal,
a arree- de Concepciti Torneas (arpista). Antémia Mallol (pianista), Miguel Torres (violinista), Jaume Torreas (violoncellista) i Mtxlest Serra
(Pianista). Per completar aquesta selecta vetllada l'Esbart Folklore de
Catalunya, sota la dfrecció d'En Joan
Rigal i Casajoana, donara una interessant sessió de danses populars catalanes.
1 L'abundor de l'oferta a les
pires da illostres prOcunix
l'abundor de les demandes.

Eduard Atines

Se q ue r aj 32

Dimecres vinent, dia 21, a les deu
de la vetlla. es donarä a l'Ateneu Enciclopèdic Popular una conferencia
pública a cauce del propagandista senitari doctor Lloras, rajga_iaaaiaista,
que parlarä sobre "La ciencia eugenica com a rniija salvador de la mea".
Donada la importancia del tema, i !a
vasta cultura del conferenciant, espera
l'Ateneu que el pablic en general assistirà el dit dia, en bé dels ideals de

Trepado per a Industria:e, ene/onate 5 propaganda cinematogranca
Correr PI, 14-Tel. 3807-Barcelona

tior,a
i (13 Saul reg

CINEMA A CASA
Els millors aparells els trobareu a la

MOJO

Flap de Santa Anna, 9

Sant Salvador, 52, al cementiri de
Sant Andreu, Matf,
Trinitat Chavdera Garete, de 63
anys, Provenga, 59, al cementlri Volt
A les deu.
Andreu Lleonart Roig, de 68 anys,
Martí, 159, al cementiti Nou. A les
deu.
Montserrat Bofill Bofill, de a meSagrcra, 142, al cementiti de
Sant Andreu. A les onze.
Josefa Sans Sueña, de 78 anys,
Arase, 129, :/1 cementiri Nou. A dos
quarts de deu.
Palana Badia Domingo, de 00
anys, Sant Isidre, 24, al cementiri
de Les Corte. A les rail.
Frederic Tubau Cubells, de 45
anys, Passatge Mercader, 12, al cementid Nou. A les deu.
Un non-nat hará, Diputació, 212,
al cementiri Nota Maui,
Jaume Bernades Beguis, de 29
anys, Bruniquer, 38, al cementiri
Nou. Mati,

To
C cataeros. rerreaats, bronquttes
crunigUeS, es fr uareisen pr carnea; ami, l 'Elixir Gomenol EE
LIII1 T.

I ARTICLES FOTOGRAFICS

Dequeria, 33 3221 Paa, 16: (131.1n 1, 15

Or. MONTARA. Meleltlee de la peu I cabed. Corle Catalanex, 038, acommori.

•

Cultura i Sanitat.

Casa NE

Silvestre i S. Guitart

1

,t2

404444444444A+CeNeeffle+t
,

29-Portaferrha-28

Telbfon 5027 A.

L'Ag rupació Escolar Tornee ha ostanitral per a avui, diumenge, a les
r_tre de la tarda, una vetllada a
,s'rec de prestigiosos elements que
ofert

'.•

CASA SIMON

PARAIGUES CARDUS
Portaferrlaaa, 10

Mil

Colla ALDERT: no s'entornen

1

Galenas tbyetanes

Colls ALBERT: IndeatruotIblee

HMIRE1 1

6 cilindros

NINGUNO e* MAYOR 3AMIACCiÓN
Valencia. 293
g. a C.

ENTERRAMENTS PER AVUI
Folgend L6pez Mores, dz mes,

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS
BIDETS-DUTXES, etc.
JAUME SAURET

PELAYO, 7

xarxa d'operación!.

El Nord 6 per roo va tallar cupá
semestral a 103.2 5, exactament com
preveiem.

Com que després a ioo33 6 loo.30
semblava a bon preu. fan wo 83.
Estoreos desesperats d'alguna tancs
per regir la cotització de Nords 5 i
rnig per mea dits Valenciana, per tal,
com avisarem. de procurar deixar-los
sobre 94. ex-cupo que s'acosta, i fer
viable la sul ascripció de les anunciades
noves cent mil.
El cupe de pessetes 6.31 neto fa
1.26. Costa molt de treure-les del
clau de 95 enters.
Ei el rotlle d'obligacions de ferrocarrils algú acabarä la veu per mor
de les Valencianes.
Tan fäcil corn fóra sortir be de
l'operació i tan just com l'era que el
canvi d'aquestes obligacions, per merescut valor, fes ara no 95 sine 961
Harem avisat massa, tant al Nord
com a l'Alacant, totes les culpes' que
porten a aquesta crisi de les seves
emissions, per insistir-hi avui.
La Companyia del Nord veurk
aquest ceo clarament el perill
amb males companyies: les companyies dels ambiciosos són males com.
panyies.
De l'Alatant, quan semblava que
estava licita la importandssima i llarga collocaci6 de titols de la Serie O,
tornen a apareixer.
Ser& algun miler escaducer o un nou
rosari de • milers?
Es fa ara mis dificil que mal pire
quan enguany en la Memòria, en la

situaci6 general de compita, es use
en la cartera el detall de les obligar
dona existente i tiza les *ene *
valen.
D'aquesta sirle, de la D,
fu
frans partides de colloaci4 a
Les obligada» iodumiale bah aer
goci reduit.
Cap d'elles resulta per esp codd
estrany.
En la Ifembria de l'Alamat die d
Consell a la Jtmta que el produces
total del träfec ha puja* minan, a
pessetes ria.sowia, amb te «oh de
pessetes 13.158,93$ sobre el de l'uy
anterior, el qual ja ho era de vota
7.000,000 sobre l'abre.
Aixt, ho diem per donar idea de la
vida del ferrocarril. Es dar qua les
despenes sán parailelament enormes i
en elles hi ha partides i sin:adoras que
justifiquen una preocupaci
ó.
No hem d'esser pas optimista a mil
d'ignorants.
Ho donan tot cm artide de fa
però en la liquidació de l'exercici res
varia ni desfä que hi hagi Un robas
nent enguany de pessetes 23.373.73914
que es descornposa en: per a amortitsació de material, rsoo,000 (contra un
nhilió rany passat); per a fons de re-,
serva especial, 4.coo,coo; per a cri.
dits dubtosos i reclamacions m
3.000,000; per a minora de les mines,

z.000,000.
Són els mateixos conceptes i parti.
des dels abres anys.
A les 469.938 accions seis reparteix
un dividend de 22 pessetes, lliure

pastos, que fa pessetes to.932.,636,
exactament igual com en l'exercici
anterior.
La resta—i Déu n'hi do—de pirueteo 2.84/,/03 . 14, previ pagament deis
impostos, es porta al fans per a obres
de millora en el ferrocarril.
Indubtablement hi cabrien una o
dues pessetes mes per acció, la mal
cosa no arribaría a desviar un mita
de pessetes.
Si no hagués tingut lloc. la Junta,
l'exemple del Nord creiem que invitarla a seguir a l'Alacant.
Es malt possible que l'any que ve
Iti hagi un majos dividend.
El del Nord es pagarà a primer de
juny.
El de l'Alacant, a primer de julio!.
R. Surlflach Sentlea
Barcelona, dissabte 17 znaig de 1924.

Solo! i Torra germano
BANQUERS
BITLLETS
Francesos, 4120 per lora
Anglesos, 3140 pessetes.
Italians, 32 per roo.
Belgues, 34'50 per too.
Suissos, 12130 per toa.
Portuguesas, o'IS pesseteg
Holandesas, 262 pesados.
Suecia, sSo pessetes.
Noruega, o'po pessetes.
Dinamarca, 1'12 pessetes.
Romania, 356 per roo.
Turquia, 350 pessetes.
Estats Units, 715 pessetee
Canadä, 7 pessetes.
Argentins, 232 pessetes.
Ilruguais, 530 pessetes.'
Xilens, 0. 6o pessetes.
Brasilers, o 65 pessetea.
Boliviana, 2 pessetes.
Peruans, 25 pessetes.
Algerins, 4040 per roo.
Egipte, 3150 pessetes.
Filipines, 305 pessetes.
Japonesos, 3 pessetes. •
Paraguais, o'io pessetca.
OR
Alfons, 142'50 per I00.
Unces, 14230 per loc.
4 i 2 duros, 14250 per la.
1 duro, 14230 per 000.
Isabel, 14250 per 100
Frenes, 142. 50 Per 100.
3390 pessetes.
LIlet
Dòlars, 738 pessetes.
Cuba, 7'36 pessetes.
Ilexicä nou, 144 per 100.
Vencemela, 140 per 100.
Mares, 175 per loo.

de Borges Blanquee
Informad° de la Casa
J. }silbes

Mercat

Adoba
Superfosfat d'os 18/20 àcid fosarie i 112 nitrogen, a 16.
Superfosfat de calq$8/20 per 100
Seid fosfäric soluble, a 12'5o.
ldem 16/1S per loo àcid fosföric

solde, a it'so.
Idem 13/15 per loo àcid fosföric
soluble, a 975.
Sulfat d'amoniac 20/21 per loe
nitrogen, a 59.
Nitrat de sosa 15/16 per leo niirbgen, a 45.
Sallar de potassa 90/92 per loo.
equivalent a 49/50 potassa pura, a 3,
Clorur de potassa 80/85 per seo,
equivalent a 50/51 potasa' pura,
a 32.

Matéria orgänica córnea natural
lo/11 nitrogen i 2/3 ¡cid fosföric,
a 40Nitrogina "ant Jordi" Uso per
roo nitrogen, a 30.
Producto fosfatat "Saat Jordi",
a 150.
els reo quilos.
sofree
Preus per pesados
'Sofre "Sant Jordi" ofthoo per sea
el sic de ao quilos, • 13' 5e.
Sofre "Sant Jordi .' "Extra fino"
98/100 per loo, el sac de 40
a 15.
Sofre oublimat flor), el sic de go
quilos, a 30.
Sofre turba, ele loe *So&
soir• pub& si. no gota. a 41.

LA PUBLICITAT

OYEN DEL DIRECTORI MILITAR

Hainsay Macdonald El Comitè p erdatueanirà a París a en- r;cit çqi, °con os és
trevistar-se amb el persoguit per esnon cap del Cona pionatge pei
irancés
Us SluIts

gAISUNI ALTRA VEGADA HA ESTAT SOTMES A UNA INTERVENCIO
QUIRURGICA

COLMENERO, CONDEMNAT PER L'AUDIENCIA DE
SALAMANCA, HA ESTAT INDULTAT

REU SANCHEZ

NIEBLA S'HA FET IMPORTANTS TROBALLES ARQUEOLOGIQUES
DEL

MARROC

aan17.-Segons noticies
es reben des de Tafarut, el
..;ea ha tornat a estar ope4 > bidrosele ' pel doctor

17.-Per confidències
..ap que els moros, en les
eres operacions. han tingut
sien:, no podent-se preciele ferits.
intre els presoners hi ha un
i .na amic d'Abd-el-Krim.
'eaal es coneixen interesdetalls de Tharlia rife -

veïnat de Segangan ha
' al cap craquell ca m a 600 pessetes perquè sirepartides entre els feres.de la posició de Tafaruit
vis t un grup de moros que
remats.
lambe s'han observat grups
construien trinxeres.
3 marxat a Tafersit una coa per protegir un combol
4revitires a Benitez.
Iservei s'ha efectuat sense
-at.
lambé han estat acomboiase posicions de Loma PeZara. Tifarnit, sense con-

tares.

o. rnat de Beni Said el caid
,sen. deepre, s de con fP -

'a: amb el comissari supe-

?mtlents de Dar Ouebdani
g rrihat a Melilla les
i 10. i una seccie cFamivia de campanya.
. Nadar ha arriba t un tabor
eralad o rs de Melilla.
Bs n Tieb. una bandera de
!lada, una seceici de TaTistutin. una secció

aquestes unitats han
en els combate dele
s ilfee.
matinada ha quedat
.711da la comunicar'
a ntre les po3tei713
• Dar Quebdani, havent
reparada a les primeres

de la tarda.
l usa Í1I vent no han
eolar els avions sobre 13.
eifenya.
eeneral Sanjurjo. que teprejeceada una excursid
per la zona sotmesa.
pr ee,.siet d'aiornar-la.

"Es Socialista"
lndult de "El Poeta"
dr..1. 17.-"El Socialista".
cmentant l'article de So, ad Obrera" a favor de
lt del -Poeta", diu el sesembla massa interus"Solidaritat
'rlic!
de
- per cridar ratenció
:eters.
que dirigeixen el perió,:earquistes, sindicalistes,
segons ells. creuen
• :ble eombatre la Unió Gede Treballadors i el partit
lista i després actuar com

'e salvar la vida de "El Poe: per salvar toles les vides
e le cond(ninats a mort
demanar l'induli dels
stment justiciats a Maes pot comptar arnh nos'. P a ró no val la pella d'ha_
t un dogma de la violen, !e "Star" , per arrencar
,refer organitzacions
tendhacia socialista,
lassar-se la vida de
ti perc16.
e xplien el que passa
-euori e'j dea de la
eballatiors.

Un indult
17 la presidenhan faeilitat el decret d'in _
g:t reu de Salamanca SänC, Iceen e le o.
to nfinliut de la "Gaceta"
Y. r 7.-La "Gaceta" pul:diente disposicions:
darret autoritzant al minist e la Guerra per celebrar a la
P alma de Mallorca un cond'arr endament d'un local per
l' ir el Gavera militar de la
„Placa.
co ncecht al Foment d'Obres
-;rstr uccions, de Barcelona, les
de reparaaia (euns quilòmetres
!( .tar retera de Madrid a França
011515 de Saragossa)
per Pe5se %'72,.

C UBRA OFICIAL AGRÍCOLA DE VALENCIA
IP. - Les conclusions

4 Ca mbra Oficial Agrícola ha
az al Di rectori amb moriu de les
rAg ricultura, seas les serhe

Cambres agrícoles tin-

guin mitjans coercitius per al cobrament de les quotes a llirs asseciats;
que s'uniiiqui tot el regia% tributari
cspanyol, per tal que la riquesa agrícola sigui equiparada a les altres en
el sosteniment de les carregues públiques: que desaparegui Eimpost
transports per als productes de la
terra, que és de dues pcssetes per
tolla.
La Cambra es pronuncia contra
les taxes que s'imposen als productes del camp.
També s'aprova dernanar que es
concertin tractats de comerç ami) totes les nacions; que CO es denuncii
el regim vigent amb França sense
tenir preparat el que hagi dc substituir-lo: organització de mercats intemiere, facilitant Facc.:. ; dels productes del camp a r e gratis Pablaicrome, millorant els transporte
Ha estar demanat al Directori. pel
Cercle Mercantil i Cambra ele Comerç que scgueixi el modus vivendi amb Alemanya.
ROBATORI DE SACS
Madrid, 17. - Des de fa

tenme se sabia que PS robaren
nombrosos caes buits dels que
utilitzen per transportar la correspondencia per a la Direee:á
de Carretas. S'ha delingut a Isidar Sala, Gerard Jiménez i Tonilis Gorro Gacela, que venien
ele caes robats. El que PIS venia materialment era Gregori
Mora, reí d'Arganda.
Els comprara a quatre pessetes. venent-los a cine i a sis.
El nombre de caes robats
puja, entre els destinals a serveis nacionals i estrangers, a
1.7 315,

Els robatoris es cometien
des de 1921.
CONCESSIO D'UN PREMI
Madrid. 17. - El Jurat qualificador per a Vadjudicació de
la guardiola d'honor constituida amb un donatiu dels tres
departaments agrieoles de Tamancan, ha acordat per unanimitat concedir-lo a la Mutualitat Escolar de Matar.S, establerta a- l'escota nacional de
nens.
PROCESSAMENTS
Madrid. 17. - Pel jutge del
districte de l'Hospiei, que és el
competent, ha estat dictat aute de proceseament i presó contra ele senyors Antoni Bartolomé Mas i Jaume Blanco. president i director, respectivament. del Banc Eepanyol. contra p is gneis elia presentat una

querella per un ce-mete-correnlista.
Per quedar en llibertat provisional seis exigeix la fiança
de 11.000 pessetes a cedascun,
abans del din 25.
ELS RAMADERS
Madrid, 17.-L'Associació de Ramaders organ8za un refresc a hon er dels
congressistes dc la internacional aví-

cola.
.

L'ALT COMISSARI
Madrid, 17.-Ha arriar EAlt cornissari. amb el mateix acompanyament que s'endugvé a aquella plaça.
EI motiu de la vinguda üaquest senyor és per assistir a la recepc, e,ue
s'ha celebrar per l'anieerseri del Re:.
AcciDENT DEL THE3ALL
Madrid, 17.--Trebailant en
una obra al carrer dii (dure aal
Rieardoe, lin (Miel* anornenat
Angel Cal alma. de 25 anys, ha
caigut d'una bu.- t Çj11 , inorint
instanläniament.
A L'HIPODROM DE MADP.ID
Madrid. 17.-Les. curses que 'lema. ,fitunenge. se celela-neau a Madrid. leven Falicient ere e. corre el
Denh il Ararteez, I .DT,0 pelsetes,
2,400 inetres. crear le., re17 i eue
en les sis vegades que e It corregilt
(entre fon guanyat per cavalls la
quadra reial i els altres dos pelv del
marqués de Sant Miguel i han', (le
Velaszo.
L'ARSE.NCIA DE LA CORT
Madrid, r7.-Amb mot:u dc Eabsenda de la Cort s'ha celebrar
cap dels actcs de costurn per a y,
lemnitzar la testa dele anys del rei.
ESTADA .1 VALENCIA
diu ;t'id)
insistermia que després del
viatge deis reis d'Itälia. Don Alfons i Donya Yietisrm i el prinreí) d'Asid, ies passaran algtrus
g lies a aquesta eintat.

Grandiós incendi
León, 17.-Al poble de la Saba
un incendi ha destruir 53 cases, 8
carros i molts estris de Ilaurar.
Per sort no hi ha hagut desgracies
personale.

Moneders falsos
Bilbao. /7.-Dos hule:irles molt
ben vestits. passejant pel carrer
l'EstaciO, Irren sospitar a l'agent' de
vigilancia Vicens García.
Els sospitosos s'adonaren de que

D'ITALIA

DE RUSIA

REPARACIONS

Londres. pub li cat
una nola olieiosa en la qual PS
din que alr. Maeclonald no le la

eren objecte d'observaciö per part
de l'agent i dissimuladament comen;
caren a saludar a molla gent que
passava. per, tal de despistar.
A Eúltim- taren dctingut s. ocupant-sele uit paquet molt ben lligat de bitllets de Banc falsos de
mil pessetes.
DE FUTBOL
Madrid, 27.-E1 Madrid F. C. ha
inaugural el seu nou camp d'esports,
jugant- se un partit entre el 'Madrid
E. C. i el partit angles Newcastle.
El partir ha acabar a 3 costra a a
favor dele madrilenys.

in/enelii Imi leutilona, PI project e de eelebrar una conferencia
arel', ele cape deis Governs
alials. Si possihle al successor de el. Poincare anar a
Londres, Mt. Mardonalti aniria
a Par is. -.-}lavas.
Londres, 17.-En la nota ofieiosa facilitada sobre els prorilleits (lel primer ministre senyor Muedonald respeete a la
ceeltrael de Conferencies int e rnacional. es di l l q ue le P ri
ministre angles no tii cap-mer
iniencid d'abandonar el pi, jeme d'entrevistar-se amb els
eaps dele Governs aliste, sin.;
time pol conlrari, es proposa
avistar-se amb el sueeessor del
senyor Poincars, , quant sigui possible.
Als -entres autoritzats no
lleguen la possibiditat que el
senyor Macdomild vagi a Paris confereneiar anib el cap
del Govern cure eubstilueixi el
del senyor Poineare, car el priIller
britänic eren que,
malgrat molt grane les
sIilicttltai s arnb eitUs ha de Huilar, le j 1'101 sert col-haga francés
enrama scia mes grosses.

Festa musulmana
Tetuan, 17.-Noves noticies de Larraix de/en que els nebots del Raisuni
dilluns visitaran els Pares d'Anilleria i Aviació al Centre Electro-tikeico.
Avui retan dexursiö al camp.
Per a denla, diumenge, hi ha preparada una gran festa musulmana a
Alcazarquivir, motivada per la ressauyació de la mesquita histórica de Sidi
Ab Bugaled.
- Sha fet carree del sector de Dar
Drius el coronel Morales. Arriba conve i a Alhucemas sense noveat.
Shatt donar les ordres oportunes per
tal de traslladar a Dar Quebdani la
companyia d'ametralladores de San
Ferran.
A Hasai-Derkan arribaren de Batel
els soidats de la mia de la mehala de
Melilla.

Es por probable que les caries canviades fins ara entre els

Troballa arqueologica
Huí, : \ a, 17. - Comuniquen
de Niebla que s'ha reabtrat
una important troballa arqueoEntre els diversos objectes
lrobats, lii ha una grossa pedra que pesa una tona, amb dinUiXUS toscos, que se suposa
que hagués estat l'ara d'un
altar de Pedal. de "tronar.
Tambe cha trobat una grossa destral cie pedra, de l'epoca
neolilica, molt curiosa.
Els perits arqueolügics donen gran imporläncia a aquestes troballes.
Di VP reüe arqueblog.s han marxat cap a Niebla amb objecte
d'estudiar els objectes trobats.
PRACTIQUES
Madrid, 17.-Des de Taern-

senyors Poineare i 3Iacdonald
es facha públiques.-Havas.
GOOVEIIN LE PARIS, MALGRAT Tia. CONTINUA CONVERSANT AMIC EL DE LONDRES PER l'Al. DE NO RU1'111)111 L'APLICACIO DEL
PLA DELS
Parte. . 17.-Amb tot i que el
Govern te anunciada la seva dieontinuen les converses
amb el Govein de Londres amb
l'objecte de no retardar l'aplicacid del ida deis perils.
L'Agència Ha y as pu t ananCiar que M. Poinearé, despres
d'harte' rebut la contesta de
3fr. Minedonald, a fer 'Nitrar
aiim pel cornte de Saint-Aulaire una segona curta al primer
ininistre angles.-Havas.
ES CONFIRMEN LES CARTES
DE POINCARE I MACDONALD
Parte:. 17. - Als centres diplornOlics confirmen les noticies que va donar abur l'Agen-

Riga. 17. -El Tribunal Si, de Minsk ha condemnat a
vino i sis anys de presti dos indiviclus aeusats d'espionatge
per compte del Contitn nordamerieä de socorsns a . Iliíssia.
Zinoviev ha declarat que el
Comité era una organitzacid
btU

que sota l'apariencia de fine

enefies es di-enra y a per complet
a respionatge.-Havas.
L'INCIDENT GERMANO-RUS
11A ESTAT DETINGUT EL
FUNCIONABA RUS QUE OCULTAVA EL COMUNISTA DETIN(UT A11111
Berlin, 17.-Ha ceta', delingut un lt trinan de la Delegacit3 comercial russa que ocul_
faya un comunista atemany
va ésser detingut ahir a la Hi t.
i ti la promesa d'aqueete-Ha"Vas.

RUSSIA COMENÇA LA
MOBEITZACIO A LA
FRONTERA DE BESSAikADIA
Londres, 17.- -segons despat_
vos de Constantinnble, Rússia
ha comeneat la mobilització secreta a la frontera de B e ssaräbia.-Havas.

GRAN BRETANYA
Els Comuns rebutgen la na-

c i c n alitzac i ó de les nimes
Belend, Ie.-El Rei ha encarregat
al scnyor DavidOv,s..., cap del Bloc
d'oposició, la fermació d'una Gabinet
d' à mplia concentració.
El senyor Davidovitx ha comcneat
ja les cansultes.-Havas.

L'AVIAClÓ
La volta al món pels
amcricans
Nora Yorle 17.-E13 aviadors nordamericana que estan danant la volta
al nic;a han suri t de l'Ala Arton amb
direcció a Paeamuchir tilles Recites),
al sud de Kamehaka.-Havas.
Nova York, 17. - Comuniquen de
Parnanuch:r que eh aviador; nordamericans que (atan donant !a volta
al tuba han arrlat a aquella lila, de5
de recórrer nna etapa de nuu-pr,'3
cen:ei

cia Ha y as, respecte a les cantes enviades entre els senyors
Poincartl i Macdonald. - Rayas.
LA QUESTIO DELS FERRO-

EL DLA 22 ES REUNIRA. EL

i)re els setos benei;eis dratilz,heit3.-

sen
- Er (1 tren núm. asno que fa ey

COMITE D'ORGANITZACIO
DELS FEllitr n CARRILS ALEMANNS
París. 17. - La Comissió de
reparacions ha decidit, després d'oir la Kriegstart e n Komralssion ene la primera re-emití
del Com II O cl . organitza e ie dels
ferrocarrils alemanys lindrä
lloc el litt 22 del corrent.
Els Governs aliats estaran
representats pchs. senyors
fe y re i Aevorth i Alemanya [Jets
senyors Vogt i Bergroann.-Ila

Hayas.

servei León-Gijón s'incendiá un vagó
de primera. No hi haesiá de3gracies.
ATP,OPELL
Madrid, 17. - Un antottil
a'rlpellat el tren dir anys Mamel

Ortiz Ortega, el qual ha mor: al cap
de poc rdingressar a ta C23a de socers.
^
e-evenar

t)P4rrerd Lord

Vos.

DE BARCELONA
f.) JXA
PAULINO 1 1 n 1:1Z. VENCEDOES
Anit passada slí celebrar o Les
Ates Iar'r' :.da teulCin
bar.c. el frunces Marcel
P s dlino
la , per knals-ont al cinque tOund,
daaaars de quatre rounds de combar,
en els quals el base ha confirmat la
duresa del suu cup i la seva
de ciencia.
Nides es &diez: a esquivar i a entrar en clinch; a la sentida duna
¿aqueste, al quard round, fou arreplegar cruppercout al mentó, anant a
terra i havent interromput el final tlel
round el compre deis segons. P,epre;
E comba!, Paulino L'acudir/1 es llanca a utt atac afcrr;ssat, que als p :cs
moment remete el Lances a terna per
set eigens; al cap de poca estoaa,
Nilles romangu6 a terra definitivamur knock-out.
El match Ru : z Denairí fe ir un dornini quasi constara del madriletry,
que bo y a amb molta cimienta i inDcnain, eviilentmem poe
et eseansat encara del match que lee
ami, (lirones, boxa imb molt poca
efectivitat, fent-se remarcar (micameut per la seca defensiva i eran
COratge.

Els abres combats donaren els
resultats següents:
Bromas va obtenir damunt Roca
una indiscutible victòria per punts en

OTTO KAHN CREU QUE L'INFORME DAll'ES SEPA REALITZAT
president Mr.
Waehineten,
Coclidge ha rchut Otto Erlitt, el
ill,e475.171 n 111I rJetele 7.2.7C
. e‘ wäcics a l'efccti i tut del
tu br:: n :, que es pabsa vil/cipote-e-el en el cos a el l a. El cimileat flu

/non dur i Roca eitigué sentrre
molt coratjós.
Rei va barre Vallespin cadet lambe per punts.
Donada la hilericritat de Vallespila P.e: hauria hatut

aleles del
Sales fue declarar vencedor de
ti a, ,amest pcgat haix
e l ( M ari round, quan la puntuació

DE MADRID
Noves del Marroc
Madrid, tS ebut a un Stuart de

tres de la n'atinada).- Comunicat
oficial d'Afriea:
Zona oriental.-En un reconeixenieta efectuat per lotees de la pilarnicil 't del blocau Rojas, prop de SiIi .11ceaud. slan trobat eis un barrata: treinta un cadavers rifenys.
Slan presentar set hotnes i cinc
dor,es de M'Talza per residir a la
zona sotmesa.
Zona occidental.-Sense novetat.

Eis socialistes
dimissió
Alillerand i
ceplen
perits

Durad la visita de
exide
Benes a Rema s'ha g eix en la
are
cecertat un tractat M.
l'informe deis
mire Itàlia 1 Ixecas:oväquia
Roma, 17. - L'Ag è ncia Stefan] dita
tale els senyors Mussolini i Benes han
continuat Ilurs converses arribact a u/I
acont sobre els termes de pacte de
cellaboració orctial entre antbdós palsos amb robjecte de consolidar :a pau
aconseguir una estabilització económica a l'Europa Central.-liaaas.
Roma, 17. - El ministre d'Alas
estrangers de Txecoslovàquia, senyor
Erres, ha declarar a un redactor del
"Giornale" ,d'Itälia, que els dos Govern; han arribat a un acord sobre
C15 tres següents punta fonamentals:
.Manteniment del Tractat
de pata
Segon: Consolidació de l'Europa
Central.
Tercer: Examen dels interessos cominis.-Havas.
EI, ItEt DONA UN BANQUET
AL SENYOR BENES
Rema. 1 7.-El Rei ha donat
un banquet a honor del ministro d'Afers estrangers Ost Txecosloväquia senyor Benes,
qual han assist it el president
del Consell
1.1inistres senyor
Mussolini ¡ en, i personalitats.

-Hayas.
LA VISITA DE 3IASSARYK
Roma. 17.-Els senyors Mussolini i Benes han aeordat que
la visita del president de la Repúbl:ea Ixot'..oslovara a Roma es
vcwiliqui el mes d'outubre vinont.

droni dels Quatre Vents, aquest
metí ha sor/it una esqundreta
cap a Alhacete. en viatge de
preet ¡mies.
LA SESSIO DE L'AJUNTAMENT
DE LEON
León. 17. - En la sessió municipal
s'acerda nomenar una Comiasi6 que
vagi a Madrid per tal de gestionar la
rarida solad ..., da rexpedient inccat
amb mcrin den desfalc municipal, que
només está pendent de la vista del
Tribunal de Comptes del Regne.
També acerla donar e! nom de l'exgaeivernador steaan- Gunzülez-Regueral
en un dels carrers de !a ciutat, atnb
morir de celebrar-se Eanit-ersaei del

CARRILS ALEMANYS
Paris. 17. - El serie- Bergmann ha conferencia!, arnh el
senyor L e verve sobre la riflesLe, dels ferrorarrils alemanys,
prret per estar absents el deleerat britänie semsor Acyort
l'alemany senyor lict;e1, la dita converaa ha conos:Hui! solament un e:mide eanvi d'impres-

A FRANÇA

KIMMO‘WaMaolveyabalame

m».n....ardarmummeasoeloasea.

qual expres s ù la a era confienca que
Deiwes sera portar a la
prdctica i solucionara eis problemes
europees.-Ilavas.
ELS BENEFICIS DE UADMINISTRACIO FRANCO-BELGA
DE FERROCARRILS
Meeeaeia. re. - L'Adminisiració
france-belga de ferrocarril; ha blurat cintpa g nta ifliI,diS dit kanes So-

EL COMFLICTE iNE
La sont imca dcl trii ! na i
-aa:eic:a del tribunal niH..r
prelongae ,: % Re:, .1

preven la
21 de juny

7: que es venia
del reglament
aplienet d'enc:t y',21cr d'octubre

dv maa i el ran'ai Micra de la ;ernada de treball al subsol i treballarat diariament una hora soploneatirra. Els obrers calpables d'haver
paseat a eles tle fet in seran reintegrat3.
,l,eiUesD ser.. rb it ra I ferä
r.)ttne34 m'in a i'aprov aci nri de totcs
(lees vanir.-Iias EL GOVERN DEL REICH CASTIGARA ENERG1CAMENT
ABUSOS QUE PUGUI DERIVAR
DE LA CAMPANYA
L'EXTREMA DRETA
17.-E! Gevern del Rech ha
publicar tut en/lindera :silenciara que
cela disposat a tee-a n.-,ar eMe-gicament
els abusos que pugui repostar la campar/3a d'exharie ime porten a cap les
extreme; dretes.-Ilavas.
.;'01;`,GANI T ZA UNA GRAN PARADA M'UPAR A LA MEMORlA DELS ASSASSINS DC. RA..
TIIENAU.
Paris, 17. - Cernuniquen de Berlin
al, periódico que ele, ultranacionalistes
organitzen per a data próxima una
gran parada m 'Altar a la memória dels
assassites de Rathenan ministre que va
ésser d lfers .estrangers, que se siiifa gatee tenips.-Ilavai.
eidaren
CONSTITUCIO DE DIVERSOS
SINDICATS FINANCIERS I GERMANOF1L$ A ANGLATEIIRA
Londres, 17.-En les ceses notes financieres el "Times" anuncia que ,..hart
constituit diversos sindicats amb
¡rete d'aladar financieramcnt a cert
nombre de firmes alemanyes.THavas.

Han reconegut ia utilitat
d'assegurar c e rta estabilitat en
el régini de tarifes duaneres
i examinar la ma_
por
nora cona pogtp, s aplicar-se
O Filme.
aquest
Ilan deeitlit aphear conven
rions d'indele administrativa i
financiera a les llores Companyies particulars d'asesguran-

res.

Igualrnent han acordat °creer un procediment räpid per
tal d'arribar a una intelligen.
ría entre els dos Governs en el
set-1W, de garantir els bens coll t- el itts.-Ilavas.

EL VESUBI EN ERUPCIO
París, 17. - Comuniquen de Roma
al "Petit Parisien" que el Vesubi ha
entrat en un nou periada d'activitat,
Ilancam els scus crátera intentes cotunales de ¡tan roaat.
L'erupcie no revesteix, per ara, caracters alarrnents.-Havas.
TOPADA DE TRENS
DOS '.n IORTS I UN SUICIDE
- El tren de luxe proTrieste,
cedent (12 Constnntinoble ha 1.Grat amb
un tren de mercaderies, prop de l'eltrane.
Han resultar morts un ferroviari
francas i un carabinieri.
El cap de Iestació, creient-se sens
dulae respensahle de la eatastroie,
uha suicidat.-IIavas.
LA BORSA ITALIANA
Roma, 17.-Altia . a les Borses
tic lilaila, lt.tmsta i Lamí. censendat italiä 5 per 100, assotli una
colitzaeit; igual ui seu valor nominal.-Havae.
LA CONFERENCIA
D'EMIG1IAE10
noma, 17. - La Conferència
d'onligració ha discutit, fins
lit data, les segiients qüestions:
Proteeció als entigrants dels
diferents peisos, i rlassificaeiú

dele emigrante,.

dilluns vinent os reprendran els Ir:eh:dls.-llevas.
EL CARDENAL 31EVICIER EXPRESA LA SEVA ADMIRACIO
ENVERS POLONIA
-- El Cardenal
3131ines,
It m rebut una CorniesiG
putlottesa, que l'ha felieitat amo
inotiu del sen jubileu saeor‘10expressant la SPVII admirapel noble polonés per herpe
salva! l'Oceident de la invasi.3
holieevista.-Ilavas.

....7,511,9121121.-Ite.322111elflease..a•MMLIMT.Irrel•

Obsequi
la Societat

París, 17. - El parta SO-,
cialistu ha votat una moció se-a
gons la qual eis mernbres del
Partit rebutjaran teta participació en un Govern que no ea
comprometes a exigir la dimis,
rsiG sIe Millerand; el restabliment deis escrutinis per "arrondissernent"; una amnistia
total; la supressió de l'impost
sobre la xifra de r.egocis restablint-lo per una taxa sobre
Ja riquesa; el restabliment de
l'equilibri en el preepost sense acudir als emprèstits i la
represa de les converses interaliades amb l'objecte de salta-%
cienar urgentment el problema de les reparacions i de la
seguretat sobre la, base de
forme dols perits.
Acordä a més a més ei par4
lit que s'havia d'exigir a la
Cambra que votés amb urgència un pressupost equilibrat;
la tle¡ d'asseguranees socials i
la reducció del servei militar,
-Hayas.
BANQUET AL PRINCEP
GENT D'ETIOPIA A L'ELISI
París, palau de l'Elisi se
celebra anit passada un banquet
ciert per M. Millerani en honor del
erincep regent d'Etiopia, el Rae Tat-

fan.
A l'hora dels brindis 11. Mine.
rand pronuncia un breu discurs, posant de relleu les seculars relacions
eue uneixen tots dos paltos i felicitant-se de l'admissió d'Etiopia a
la Societat de Nacions.
M. Mitterand va prometre al regent l'ajut de França per tot el que
pugui contribuir al desenrotllament
cconómic i social d'Etiopia. Afee
pue el ferrocarril francès de Djibouti a Addis Ababa indica ben darament els estrets llaços que esciateixen entre els sornalis i Etiopia.
El port de Djibouti-ha dit M.
Iletand-ha de poder servir els interessos d'aquest país i adquirir cada dia més desenrotllament.
Insistí el cap de l'Estat respecte
de la collaboració económica recíproca entre tots dos paisos i acaba
fent vote per tal que les relacions
entre França i Etiopia siguin cada
dia mis estretes i cordials.
El Rac contesta agraint a França
el papen preponderant fet per Eranea en la qüestió de l'admissió d'Etiopia a la Societat de Nacions i
expreesa la seva esperança que
aquest acte ha de redundar co henefiel del seu pnis.
El 2H:icen acaba d i ent que desitjava veure solucionats els problemes
ceonärnics que ett agriest mornent
tant interessen Etiopia i briudant
per l'amistad de tots dos paisos.Hayas.
L'HEREU I REGENT D'ETIOPIA
VISITA L'AERODROM L.r.: LE

BORRO LT
Pare. 17. - El Ras Taffart,
pvincep hereu i regent del llegue
d'Eliopia, ha anal avui a Lo
Bourget, visitan t les installaelons i prese n .
ciant les evolucions d'una ea-.
miadreta d'aeroplans do cacahayas,
MILLERAND VISITA LA PIRA
DE PARIS
Paris, 17.-El president de la
senyor Milterand, ha
risita( aquest mati la Fira de
Paris.-HaVas.
FRANÇA I TURQUIA
Paris, 17.-E1 Ro y era francés MI
ha rebut cap nota ni protesta del Go.
N, II d'Angena. respecte al combat
!a frontera turco-siria.
Tampoc ha rebut cap nota referent
al pert d'Alexandreta.-Havas.
CURSA DE RESISTENCIA DE
GLOBUS ESFERICS
Paris, le.-Ahir a la tarda, a Saint
Chau!, es va donar la surtida a On26
alabes esférica que prenen part en la
curca de resistencia.-Haeas.
DE FUTBOL
ANGLATERRA VENiS FRANCA!
Paris, 17.-Fer el match de futbol
associació Analaterta ha veneut Eranea per tres gels a un.-Havas.

DE SERBIA
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Conlra renmsa de 25 etiquetes blanques de les que
van erwanxades en el pot
dd Faeina Ladeada Mustia", es regalara una preeiesa nina.
LPs etiquetes poden presentar-se a les otieines de
la SOCIETAT NESTLE,
Granvia Layetana, ii, Barcelona.

El cap del bloc d'oposició,
Dav i dev i tx. formarà Govern
17• -- A la Carnbra
dels Comuns ha estat rebutjada
per 261 vots contra 168, una
proposiete tIc Itlei encaminada
a nueionalitzar les mines.
Els niberals volaren uns a
favor i altres en contra.
Abans de procedir-se a le
1:Mach:), tul Govern baria declarat que. si be era favorable, en
principi a la proposició, deixava
a la Cambra en completa 'libere
tat per tal que podes aceeptar'e

la o rebutjar-la.--"vaaa

- 79;11
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CATALUNY

SARREAL
Festa de Saat Bildre
Futbol
Al teatre del Centre Republici
Autonomista ha vingut actuant la
compan yia dramitica d'A. Moreno,
havent posat darrerament en escena "Marianela" i • La PasionäTetes

ria".
— El Centre Agrícola Cultural
Fa celebrat la testa de Sant lsidte,
que tela anys venia celebrant el desaparegut Centre Catalanista. Al
matí tingué lloc un ofici solemne
ara orquestra, amb asistencia dels
socis. A la tarda i nit es donaren
dos balls, que es veieren molt 'luís;
i animats.
— Amb motiu de celebrar el vel
poble de Segara la seca festa
jor, concertaren un amistós parta
de futbol amb l'equip del S. C. Sarralenc, guanyana els sarralencs
bonic resultat de 5 gols al seu favor
contra un que en marcà l'equip que
presentà el tegura F. C.
TARRAGONA

ConfertnAcord del Consistori
cia : -: Diverses noves
En la darrera sessió celebrarla pel
nostre Ajuntament s'acorda manar a
tots els propietaris de finques urbanes que pintin les faenes de les
cases, donant-los un termini d'un
mes perque ho puguin ter. dones
transcorregut el qual Fo farà l'Ajuntament per compte dels propietaris.
Horn assegura que el tal acord
fon iniciat pel president de la Comissi6 de Cultura, senyor Vergas
— Ahir, dissabte, a la taima, el
doctor Miguel Vilatim6, catedrätic
d'amiesta Universitat Pcntificia,
desenrotlli una conferencia a l'estatge del 'Foment d'Estudis" de l'Acció Católica, versant sobre el tema
"La pena de mort segons la justicia, la moral i els sentiments bumachada".
— Han estat collocats a la Catedral els rica tapissos, completament restaurara i reformats.
— Sha encarregat interinament
de la direcció de la Central de Telegrafs d'aquesta ciutat el senyor

Gabriel Gomita.
El director propietari, senyor Joan
González, ha estar donar de baixa
per malalt, i el dia 20 de juny serà
jabilat.
— Ha mort en aquesta ciutat el
senyor Francesc Ingles Ferré, pare
palitic del nostre bon amic l'industrial En Ramon Anguera.
En el Capitol provincial celebrat
pels reverenda pares Carmelites des&ateos han resultas elegits:
Provincial de Catalunya i NordAmerica, el reverend pare Lluc de
Sant Josep; definidors provincials,
els reecrends pares Josep Salvador
de Jesús Maria, Raid B. del Nen
Jesuset, Anicet de la Sagrada Familia, Elles de Jesús; priora, del
convent de Tarragona, P. Silveri de
Sant Lluís Goneaga; de Barcelona,
P. Guillem de la Santissima Trinitat; de Badalona, P. Basili de Sant
Josep; superiora de Palafrugell i
Palma de Mallorca, els pares Salvador a Martí, respectivament.
— Procedent de Madrid i de pas
cap a Barcelona, ha estas en aquesta
ciutat el director general de la Cornpanyia Arrendatäria de Tabacs, senyor Francesc Bastos, el qual ha visitat les obres de la fäbrica.
— S'ha sumes la vista d'una
causa en contra d'un ex-alcalde i un
secretan, processats per suposat delictes electoral,.
La suspensió fou deguda a la incompatibilitat del fiscal senyor Lecea í dels advocats fiscals substituta
i a haver cessat en els sena càrrecs,
per haver estat traslladats, el tinent
fiscal i l'advocat fiscal; als processats, segons hon« tija, seis demanen
st5 anys de presó.
— S'ha posessionat del seu carece el cap de la Zona de Reclutament i vice-president de la Comisió
mixta de Reclutament, coronel Josep Blanco.
— Ha marxat cap a Barcelona el
senyor cardenal-arquebisbe, doctor
Vidal i Barraquer.
— Diumenge vinent anira a Bareelona l'alcalde, N'Antoni Marine,
acompanyat del secretari En Ricard
Nogués, per tal d'assistir a una rerepeló d'alcaldes de Catalutlya.
• — L'inspector en cap provincial
de Primera ensenyança ha donat ordres als mestres perquè es considera
testa,' a les escoles nacionals el dia
que arribin a Tarragona els reis
d'Espanya.
— Amb motín d'haver-se de cedir el camp del Gimnàstic per a la
celebrada, del partir aerni-final (tel
Campionat de Catalunya de futbol
de segona Biga entre els equips F.
C. Lleyda i I'lluro, de Mataró, ha
estat suspès l'encontre que havien
de disputar-se demà el reserva del
glasee Gimnästic i els Alumnes
Obrera de Vilanova.
— Avui al mati, i al mateix
tamo del Gimnästic, se celebraran
¡es provea de llançament del disc,

salta de Sarga& i cursa llisa de aseo
netres, que s'han de disputar els
participants al concurs organitzat

per la revista d'esports "TarragoSABADELL
!estival Clavé :-: Un neta astabli-

usen
L'Orte6 de Sabadell esti prepaIMM sus festival dedicat a la merabais d'En Jata Anean Clavé per
Aman( el ose centenari, 1 que se

celebrani dimanes vinent, dia 20, al
teatre Principal, essent l'entrada per
invitació.

En aquest concert l'Orfe6 cantara
diverses obres de tan illustre cuata
i d'altres d'eminents mestres dedicades totes a Clavé o a obres de
Clavé.
Despeé, de tant temps de no barer
sentit l'Orfeó de Sabadell en un
tontera de la importancia d'aquest,
horn espera que hi bausa dimatis
vinent una veritable efervescencia
d'entusiasme.
— Sala inaugura: a la ncstra
ciutat, després d'un pericde intens
de propaganda, un nou eetabliment
titulat "La Selecta", eh qual és
destina t a bar, queviures, comestibles i "charcuteria". La part de botiga encara és bastant correcta, perd
el que es el local destinat a bar,
sense fer embuta cal dir que as lamentable, que és una cesa que meren< una viva censura. Temps enrera s'inauguraren alguna establimenta la part de decoració dels quals
fou encarregada a gent que sabia el
que es feia i Sabadell s'enriqui
amb botigues i tinells que consta
tuien una viva delicia, però arnb "La
Selecta" (ai, senyor! i qui devia triar
aquest noml) Sabadell no hi guanya
res. I ens referim en dir anta al local, i especialment a la seva decoraci6.
Confessem que hern tingut ufla decepció; fila creiem que amb tanta
propaganda con« es feto realment "La
Selecta" fóra selecta. Penis, ai las! a
Sabadell hi ha un grapar de 'loes
que no solament sal iguala, sind
que iciltac estar noillcr; cal només
entrar al bar alludit per quedar tota
la vida a dintre nostre la impressió
de mal gust d'aquelí paper de les
parets.
;alga creurä que exagerem; potser ai. Però ci que nosaltres creiem
que els elogie no han d'oferir-se
perquè si, amb aquella santa resignació; no compartim, per exemple,
el criteri de la Premsa sabadellenca que ha lloat fins a l'exageració
aquest nou bar, de la mateixa manera que lloaria una obra admirable
d'algun veritable artista. A Sabadell estem massa acostumats a la
general ponderació. I cal distingir.
Volem dir, per exemple, que si un
dia llocrn la botiga del Martí de cal
Rotllan, no podem pas lloar de la
mateixa manera (Deu ens en guard)
el bar de "La Selecta" amb aquella
prestatges darrera aquell taulellet!
"La Selecta" encara té temps de
corregir-se i pot, si vol, fent modificacions sensates, treure'ns aquest
mal gust que a rnolts sabadellencs
ens ha deixat.

VILAFRANCA DEL PENEDES
Väria
Ha estat constituida /a Junta municipal ,del Cena de població, antegrant-la el senyor Joan Huh, cona a
president; Lilas Jayme, vice-president; i en qualitat de vocals, N'Antoni Galtés, En Jatunc Miró, En
Edita Mestre, En Josep Borruel, el
doctor Joan Badia, prevere; N'Antoni Pons, En Ricen' Fortuny, el
tinca de la guardia civil En Miguel Ferrer, En Josep Girbal,
Francesc Colonice i En Joan Pares,
secretara
Es diu que han començat de repartir-se els butlletias d'inscripció.
— Es traba bastant millorat de
les lesions ocasionades per un recent accident motorista En Narcis
Mascaró.
— Ha estat ajornat el concert
que l'Esbart coral "Catalunya Nova" haría anunciar per a darrers
d'aquest sises.
— L'Estació Enológica anuncia
el consuetudinari curset intensiu
d'enologia, que ha de començar el
dia 30 de juny.
Es donaran conferencies teóricopractiques, fett-se a mes a mes
exercicis de degustacia metòdica (le
vins, practiques d'anàlisi comercials,
aräctiques de bodega i visites a imeortanta installacions vinicoles locals i imanes.
El terme d'inscripció fineix el dia
is de juray.

GIRONA
El concert pel Trio Casadesús
El nota Cena electoral :-: Una obra
de l'escultor Claret
Servei d'autos entre Bagur i Figueres
Altres
noticies
Demä, (Mimas, tindrä lloc al teatre Principal en conecta confiat per
l'Associació de Música d'aquesta
mural al notable Trio Casadesús, de
París, el qual interpretara el següera programa: "Trio en "re menor", op. 49, de Mendelssolui;
"Aria", de Bach; "Minuet en "re
majan'', de Mozart; "Maga t allegro", de Boccherini; "III Balada en
la bemall", de Chalan; "Jarilins sota la pluja", de Debusa . y, i un "'frica'
de Ravel.
— Per tal de resoldre els du !,tes que puguin suggerir hes tulles
del nou Cens electoral, des del dia
15 al 30 d'aquest mes, de dos quarts
de vuit a les wat (lel vespre es donaran totes les explicacions que se sollicitin a la secretaria del Centre d'Unió Republicana d'aquesta ciutat.
— Disten de Camprodon que Villustre escultor scnyor Claret esta
acabant al sea taller de Paris el anonument al doctor Robert, que es
projecta erigir en aquella vila.
— S'ha concedit autorització als
fills d'En Marian Frigola, de Bagur, per ampliar cl servei públic
d'automòbils que tenen establert entre Bagur i Girona els dinabtes de

municaci6 del prime: linera d'alcalde senyor Plana demanant dos mesos de llicencia, que li bu concedida, si b6 per referdneles, aquest
senyor ha dimitit el seu tirrei.

A

cada setmana, amb un altre viatge
setmanal els dijous entre aquella vila i Figueres.
— La Comandància de la guar-

dia civil d'aquesta provincia ha convocat un concurs per contractar l'arrendament d'un edifici destinat al
serves del dit institut a La Junquera, per temps indeterminat i preu
de vio pessetes anuals.
— Estan molt avançats els tre-

halls de la carretera de Santa Pau a
Olot, creient-se que d'aquí a pocs
nietos quallarà oberta aquesta nova
via, de gran importància per a aqueIla comarca..
— Dintre alguna dies será exposada al saló de l'Ateneu de Girona
la a maquette" del monument a les
heroines de la Companyia de Santa
Barbara , que ha d'aixecara se a la
capella de Sant Nards de l'ex-collegiata de Sant Feliu, davant del sepulcre del general Alvarez de Castro.
— El vice-president de la Diputació, senyor Frederic Bassols, ha
estat des:gnat per representar-la en
el Consell provincial de Fornent.
— A Bagur hi ha molt d'entusiasme per celebrar Phomenatde
organitzat a la memória de l'illustre jurisconsult i historiador baguretar senyen Pella i Fargas.
MANRESA
El jutge de Fonollosa
Les ferides inferides a Josep Soldevila, jutge municipal de Fonollosa, van citatrazant-se räpidatnent i
la sola que interessava la pleura,
que en principi oferia gravetat, si be
no ha desaparegut encara comple(amena té inunillorable aspecte.
No se sap encara el procediment
que se seguiré contra els autora de
'agressió a l'esmentat senyor
, Soldevila.

VALLS
D'esport :-: El nou cens
Conferència
Altres noves
Diumenge passat el primer equip
de l'Atlatic l'allenc es trasllada a
Tarragona, on juga un partit amb el
Torredembarra, per tal de desfer
l'empat que existia i restar finalista
el vencedor,
a'enceren els de la Torredembarra, per 2 gola a o. l'ora un partit
nioht accidentat.
Al camp del a'alla Esportiu el Rapid, del mateix club, va guanyar al
F. C. Vilarrodona. per (a a 1.
Diumenge, al tnateix camp,
taran els equipa infantas del Valls
i del alontblanqui.
En el de l'Atlètic a'allenc el seu
primer amb el Catalhänia, de Tarragona.
— Fa uns quanta dies que dotze
agents de l'Ajuntament treballen en
la repartició de butlletins del Cens
electoral , pena plouen moltes queixes, per la poca cura amb que algun
d'ells realitra raqueara rasca.
— Una persona caritativa lis donat a l'Escota Dominical diles Ilibretes d'estalvi amb guardiola del
Baile ite Valls, amb una primera
imposieia de 40 pessetes, t 'er tal que
lama les sorteigi entre les :llamarles
de l'e5cola.
— Al local (le la Biblioteca Popular (humease passat, el doctor
Ramon Sabater, canonge de la Sen
de Tarragona, doné la seva anunciada conferencia solare el tenia:
"Una excursia per les Seas de Ca-

talunya

Digné que el primer deure (lela
catalans era estimar Catalunya. Que
l'Art es també una de les característiques que determinen una patria.
Catalunya pot ufanar-se de tenir un
art ben propi , que es el romànic.
Parla exiensament (le quan començaren a florín les Seas a Calalunya i de les transforniacions que
anal, el tenlas sofriren nostres temples a causa de la invasió d'altres
arts, principalment rala gòtic, que
eta catalana adaptaren a Ilur manera
d'asser.
Promete parlar en una altea ocaamb mes detalla de l'art romaale
Gatalunya.
Forra pieaments de mana i moltes
felicitacions va retare el docto' Sabate despras de la seca dassertacias.
— 115 passat a millor vida la respectalale senyora Teresa Mateo, i
laasca, vidua de pilla.
Timaba ha traspassat, virtima
curta i traidora mal:dita, el 11011 (Matarla En Erancese Ordeix.
I.a cobla vallenca " La Priucipal (lel Carnp" dissaide i (Burilenge cióna audicions su f g arCe101ia I di.
thinS
a Tarrega.
Amb nimia de la festa de Sant
Isidre, l'Agrupada) Sarda ti ista orga:laza una audició, que la cobla «to.
tia anal) malta afinació, a la plaga
del Blat, a les den de la Mi. La
c a ncutrancia de pablic sardanistes fati extraordinaria.
REUS
El Consell Permanent de l'Ajuntament Esportives :-: Diverses
Segons referencies, son en erescut nombre les persones d'aquesta
ciutat que salan inscrit per a la prdatina pelegrinació a Lourdes,
— ¡la estat signat ef contracte
per la companyia de l'actor senyor
Moran per donar diles funciona al
teatre Bartrina els (lies 20 i
— El Consta! Permanent (le rAjuntament ha celebrar IeSSió pablica
i despees d'apunar el desnata ordinari l'alcalde ha comunicad al Consell que N'Anfós XIII visitara
aquesta ciutat el
En la dita reunió es Ilegi una co-

— Amb motiu de la vinguda de
D. Alfons, el senyor delegat governatiu crida una reunió de distingits elements per tal de formar una
comissió encacregada de determinar
els acres que han de celebrar-se amb
motiu de la dita visita.
En aquesta Comissió sabem que
hi forma para en representació de
l'Associació de la Premsa, En Joan
Ferrando, del "Diario de Reas".
— El Reus Esportiu avui es trasIladarä a Barcelona, per tal de jugar
un partit semi-final de campionat de
Catalunya contra el Port-Bou, campió de Girona. •
Acompanyaran els equipiers infi-

aitat d'entusiastes del primer cercle
de la localitat.
LLEYDA
Diverse, noticies
Complint ordres del general Vives, encarregat del despatx del ministeri de Fornent, ha sortit cap a
Tàrrega l'enginyer cap de Monta
Frederic Sanz.
En aquella ciutat es reuniran el
general Vives i el senyor Sanz, per
emprendre el viatge cap a la l'all
d'Aran, junt amb l'enginyer cap
d'Obres paliques En Josep
Ortega, el qual, des d'ahir, es troba
a Tremp.
L'objecte de la visita es donar
una inspecció per aquelles terres.
— Han estat remesos a la Direcció general d'Administració els
compres provincials corresponents a
l'any econòmic de 1921-22.
— El governador civil, per donar compliment a la nalsna segona
de les dictades per la Direcció general d'Administradó del dia a del
corrent ha convocat per al de tp del
mes en curs la Diputació governativa a sessió extraordinäria.
— Per R. O. han estat aprovats
els expedients d'expropiació dels
dels termes municipals de Martinet i
Llés, per a la construcció del croa
quart de la ' secció de Sea d'Urgen
a Puigcerdä , de la carretera de Lleyda-Puigcerda; terne d'Artesa de
Llet-da, teca primer de la carretera
del quilòmetre 2 de la de Lleyda
a Flix per Maials a Castelldans;
terme d'Aydi (1.lavor3i), tros quart
de la carretera de Balaguer a la
frontera i terne d'Arcabell, tros únic
de la secei6 de Seu d'Urgell al llmit
de la carretera de la , Sen d'Urgell a
Andorra.
— Han arrtbat a aquesta chitar,
procedents de la Seu d'Urgen , les
formes de carrabiner, afectes a la
Comandancia.
En un altre automObil han vingut
els capa i oficials del dit cos.
La Comandancia de carrabiners
quedará iiistallada a la Casa Sol i
Benet, situada a la plaea de Berenguee IV.
— Diumenge vinent tindran lloc
a Mollerusa les eleccions de sindica
generala de la comarca de recs pel
canal d'Urge)).
Per a la dita candidatura es presenten: per a síndics, En Ramon
Felip i Galicia, Et« Samuel Mestres i ala a ntull i Et« Jeroni Ilonell i
Capdevila, incloent-se en ella con«
a suplents En Joan Gabernet i Petit, «le Istb a llerusa; En Salvador Rita
i Tarroja, de Fuliola, i En Josep
ist. Calvet Patxot, de Bellvís.
— Diumenge 3ortira cap a Arbeca la brigada de camillera de la Creu
Roja per practicar les maniobres
anuals.

PUIGCERDA
Festes majors :-: Obres :-: Des-

gricia
El dia de Sant Isidre celebraren
Huta testes majoma els reina pobles
de Bolvir, Guita 1 Ur, resultant bastant animades, rnalgrat la inseguretat del termas.
— Es va a començar un mol l
provisional a l'estada. Ja es hora.
— Se segueix amb interés en
acinesia vila el procés de la creació
de la S. E. I. T. E., societat impalsada per N'(sidor Pedraza, persona aqui tal« coneguda.
— L'automail-correu d'Angoustrine a Bourg-Madame, en un deis
pelillosos viratges existents al peu
de Les Escaldes, s'estiraba, resultant dos passatgers greument ferits.
Ilom diu que aviat es posara
un nou servei d'autos que afinan
des d'aquesta vila i Alp a la Seu
(l'Urgen, en competencia amb els
existents dc la companyia Alsina i
Graells.
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a
J j LOGNE (liad d'Argettleull,

enfroid de l'Aviriguda de
eituada en el llocH
mes cistaric de París, ha
Iii organitzat amb motriz deis
5: Jaca Olirni»ca un servei especial amb personal cepapermeträ ate.1 .!! dnrypolqu
un be
n
eis
e gjuer a
depon fue
os trasIladin a aquella capital.
.(.I.
iljt OPERAGIONS BANCA- ti
;1.2 RIES , CANVI DE MONE-1.11
DES, INFORMAGIONS DE
TOTA MENA, VIATGES.
y
HLI l'Opera),
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ELS ESPO
FUTBOL
EVERTON-BARCELONA

Al camp de Les Corts se ce-'
Jebrara arta, a la larda, l'encontre en el quAl es disputaran els famosos jugadors da
l'equip professional de la primera divisió de la !liga anglesa, contra el F. C. Barcelona.
Els equipe estaran formats
pela següents jugadors:
Everton: Ilarland-Raitt, Mac
Donald, Brown, Mac Bain, Hart,
Parry, Irving, Cock, Chadwiela
i Reid.
Barcelona: Platiko. Solh,
Blanco, Torralba, Maurici, Garulla, Piera, Semana', Peidró,
Aleäntara i Sagi.
De l'arbitratge en Ondea cura el senyor Codina o el -senyor
Contreras, del collegi de Castella.
Abans del partit EvertonBarcelona jugarä una selecció
de quarts equipa contra l'Argentona, i durant el descans de
la maja part es correrä una
cursa !lisa de 3.000 metres, organitzada per la secció alletica del Barcelona.
PARTITS PER A AVUI
Barcelona-Everton, U. E.
Sans-Europa, Gräcia-Sabadell,
Espanyol-Terrassa, MartinerieAvene, Júpiter-Barcelona (Recen-a ) , Badalona-Atletic.
Campionat de Catalunya
segona eategorla:

Reus Deportin - Pont -Bou
(camp del C. D. Europa).
F. C. Ialeyda-fluro de Mataró
(camp del Club Glmnastic de
Tarragona).
MOTORISME
CURSA INTERNACIONAL
"GRAN PREMI DE MOTOCICLETES"
Avui tindran lloc, a l'Autbdrom, les proves ele malariame que hern vingut anunciant
aquests dies.
Per traslladar-se a l'Autb
drom, el Moto Club de Catalunya ens facillta el segibent horari: Sortides de Barcelona,
baisador del Passeig de Gräisia,
a tos 5'14, 5'26, '7'40, 1300 , 9'21
9'33, De tornada sortiran
trens del baixador de 'Atilbdrorn, a les 17'30, 17'45, 19'00
i 1915. Els especials sortiran
a les 16 i a les 17.
El Moto Club recornana en
gran manera als que es trasDedal a l'Autbdrom, que es &igual la rninestra.
lii CURSA COSTA BABASSADA
ha estat sollicitat el pernifs
per començar-se els entrena mente oficials per aquesta cursa. Si la solicitud queda atesa, aquests entrenaments tindrien flete en el matera recorregut de la cursa des de dijous
vinent.
Avul acabem la publicació
deis records actuals de la
prova:
Cotxes turisme, 1,500 c., J.
Feliu (Elizalde), 6 in. 8 s. 4-10.
Cotxes lurisme, 2,000 c., J.
Garcia (Diatto), 5 ni. 32 s.
Colees turisme, 3,000 c., J.
Carreras (Bentley), 5 n'a '31 s.
Cotxes turisme, 3,500 c., J.
Balad;a (Elizalde), 5 m. 45 segens 2-10.
Cotxes turisme, 4,000 c., O.
Ubarri (Austro-Dainiler), 5 minuts 51 s.
Cotxes turisme, 4,500 c., G.
Ubarr i (austro-Daimler), 5
mimas
segons 1-10.

un, només se celebran a un combas, per
sortelg, 1 el hondos- que quedi es reservara per • la finaL
Del pes welter figuren seleccionats
els amateurs P. Ros, J. Armengol. J.
Lorenlo i N. Almeda, de Figueres,
que tan excellent impressi6 causa davant Llanguai i en el pes mitji figuren per a les semifinals A. Verdú,
F. Alonso, A. Samper i A. Novials.
Els combats seran arbitrara per Casanovas. Munich i Rimo, actuant de
directora Alonso i Alfaro.
La reunió comenzara a les onze en
punt del mati.
EL PROXIM COMBAT D'ALIS
Ha despertat una gran curiositat el
repte llançat per Rick Senten en nom
del seu poulain, ex-challenger del campionat d'Europa, al nostre campió del
pes welter, Ricard Alls. pula que sabent motts que el belga esta masa
per damunt del lima de la canaria,
no se sap amb seguretat si Alls, o
mes be, el .seu manager, senyor Pauli, acceptarä, tant aviat com arribi de
la seva tournée per Portugal on ha
anat amb el seu poulaln Hilari Martínez per boxar contra el campió portuguès Pereira.

CICLISME
CAMPIONAT DE CATALUNYA
Ami es portara a cap aquesta
portant cursa organitzada per l'Esport
Ciclista Catalä. La sortida es donará
a dos guarra de sis del mati davant
el local social en direcció del fielat
ute Collblanch, passant per la Granvia
i carrer de Sane, on, a les sis en punt
es donará la sortida oficial.
L'arribada sera sobre les onze del
matí i s'efectuarà a la Granvia entre
la plaea de Tetuan i cl carrer de
Marina. L'entitat organitzadora prega
en gran manera al públic que deixi
llame l'espai destinas a la meta, per
al mili« Iluiment dels corredora i perqué sigui Inés esplèndida l'arribada,
evaant rota mena de contratemps que
de vegades es produeixen a causa de
l'agombolament del públic.
VI VOLTA A CATALUNYA

Segueixen amb gran activitat cié treballs preparatoris
d'aquesta important cursa que,
organitzada per la Unió Espora
t «va de Sana , se celebrara els
dies 29, 30 i 31 de mala/ i 1 de
juny.
De Reus salan rebut importaras donatius per tal d'ajudar
a la más corno/eta organitzacid i al bon èxit de la mateixa.
Alxi mateix de Figueres també

sisan rebut algunos e
clon', ultra arma d'aga.
tafia& copa que l'Agansii
tomabas de Vieh ha oyen
al sencedor de l 'etapa Fi
res-Vida.

CURSES DE L'HIPOblitol

Inscripcions per a les cures«,
Premi Rabassada (a la
5,500 pessetes: oacio futres;
J. Mata, "Claude", ama, p
Isg.; V. Pueyo, "La Mondaint"
pta., 56 kg.; Freixa-Trias
"Easy Ruuner", 2,000 ¡Os.,
Premi Josep d'Espanye 2,y4
rboci rnetres:
F. Cadenas, " Bar rabas", eg
F. Cadenas, "Sola", 62 kg.;
reiro, "Poncella", 56 kg.; s,
les, "Antilogique", 54 kg.
Premi Meig's: 2,500 pta.; ka
Vilaregut-Balcells, "'caria°,
kg.; Foronda-Aparicio, "Indita
kg.; A. I3arreiro, "Ivars", 5 6 kg.
Gran Premi de Barcelona:
pta.; 2,1000 metres:
Húsars Pavia "Rose d'Ora6s
Vidua Echäniz, "Jauja", 62 kg.
Mata, "Gasconnade", ß kg.;
Tetuan, "ataraza", 56 kg.;
de los Trujillos, "Comedienast
Freixa-Trias-Cortés. "Beaupre
Premi Muga: 2,000 pi. (tan
handicap); .3,200 metres:
E. Bertrand, "Miss Lang",74
marques de Cabanes, "Frers*
kg.; marques Casa Arizón, a
pack 68 kg.: F. Cadenas, sa
biss", 62 kg.; Rasara Pavia,
aión", 6o kg.
Premi Cadi (Steeple-Chasel:
pessetes: 3,200 metre,:
Cas. Tetuan, Begga as ka;
i M. de la Cruz, "Laredo",
A. Abad, "Bon Papa", 72 kg,
de Picó. "Bouton d'Or X" So

PILOTA RA
Demil al matt es jugaran
Frontó Comtal ele següe
partits:
Primer, a len onze:
Vermells: Aballi-Amat,
Blatts: 13alet-Bo (S.)
Segon, a les (bolle:
Vermells: Pons (J.1-Gareia
Blaus: Rigau-Mns.

Sabia 'LA OC
QUALITAT
FabrIcant: J.

ALERAL

hui, 18 de maig juga rii

CHIP DE LES COIIN

Camp de les Co
et temes enana de profesa
ta p tIMera dIVIsló de
AnClen

Newcastle hiel
guanyador de la
Copa Anglesa

Everton

contra

CONTRA EL

F. C. EYERTON

F. C. Barcelon

de la primera divisió de la

Lliga Anglosa
Din 21 , a les sis

Campio

1

de Catalunya

A LO CINC

Da LA TIMA

offluileeziez3,exla
Un frasco de
"SALDE FRUTA"

Cotxes turismo superiors a

5,000 c., A. Ilabag,liatli (Lancha), 5 In, 14 s. 7 - 10.
Cotxes enea, 1,500 c., I'.
Satrústegui (Bugat ti), 4 m.
39 s.
Cotxes cursa, 2,000 c., P.
Sogas (Diablo), 5 m. 6 s. 3-10.
Cotxes cursa, 3,000 c., Trapero (Ford), 5 in. 11 s. 3-10.
Coixes cursa, 4,000 c., E. do
Vizcaya (Elizalde), 4 in, 31 se-

inane

netle).
Motos-sideears 750 e. C. Ca_

sas (Indian).
Motos 1,900 c. M. Potts (llarDavitison!.
Grup curses:
Cielleears 1,100 c. A. Leal
(Senechal).
El número total de les inscripcions fins !nazi es d'unes
quaranta. i encala se n'esperen
d'altres fins a densa a les vutt
del vespre, que es taneara l'ad.
ley

SALT"

POR
.

gons 8-10.

(Record absolut de la provaa
Les darreres inseripcions retardes oficialnient san les segitents:
Grup comercial:
Motos 300 c. X. X. (Alero-

Na,

ENO's "FRUIT

Pias. 3,30

podrá usted adquirir en todas1 4'as fai-\
macias, a más del tamaño familiar,
que se sigue vendiendo a 6 ptas.
La «Sal de Fruta» ENO es indispensable en todo
hogar par.; combatir indisposiciones, do/ores de
cabeza y estómago, descomposiciones, diarrea,
estreñimiento, inapetencia, impurezas de la san-.
gre y otras dolencias.
DESDE HACE MEDIO SIGLO LA

" Sal de EN° ("Fruif
F ruta"
San")
enAolf
«ame

//1 isb id.

RON A
LES SEMIFINALS DEL CAMPIO-

NAT AMATEUR
A les onze d'aquest mati tindra lloc
al teotre amic les semifinals deis
Campionats de Satalunya amateur, corresments als pesos mosca, ploma,
lleuger, welter i mitjà.
Les semilinals dels pesos mosca seran disputats per sorteig pels amateurs J. Aparicio, J. Sanchez, J. B. Peles i el notable ex-canmió Lloren
Vitriä.
Les del pes ploma, per P. Antena,
F. Fabregas i 1,. Diaz. i les del pes
lleuger, per D. Nadal, J. liernandez i

Sanchet. D'aquests dos pesos, com
que els combatents s6n tres de cada

TIENE UNA CIMENTADA FAMA EN TODOS
LOS PAISES POR SU ACCIÓN

Purificadora ünante Refrescante
CONSULTE A SU DOCTOR

%br ear e.

C Eso LIMITED
10NC/tia,

'M'YA.
C01.A.

°fIlEZSeZ:fflaINCIO

CO7f CESS/ONARI;
Pretoria Beno‘

LA PUBLICITAT

>l'unge, 18 de maig de 1924

ËLS ESPECTACLES

rannunnannimmannialagnannanannantione

••n

N.

t+.444+4~444~444~

D'O-Xampany
NI S
4444444**.111444.044444.11411

Fi EE S —
. TEATRES
Gran Teatre del Liceu
Dernä, a dos quarts de deu
punt. Darrer Concert per•
l ' Orquestra Pau Casals.
L'honoraran amb llur assis:éneta SS. MM . els Reis Don
Alfons i Donya Victòria. Pro
cama: Primera part. Beethoven, Tercera Simfonia. Heroica.---Segona part. Max Bruch.
Kolnidr ei , per a violoncello i
ürquestra (violoncello, Pau CaEals'. Falla, Dances de la Vida
Brea (primera audició); *Granados, Preludi de l'acte según
de Goyescas; Albéniz, "Catalänia".—Tereera part. Strauss,
Ton Juan", poema. Es despatra a comptaduria.

•

SANTPERE - BERGES
SENSACIONAL ESTRENA
El vinent dImarta, dia 20 de mala,
de remeelonant penteuia

AM111, diumenge, tarda, a les 4.

SANTA ISABEL-NDE CERES

BAIXANT

MAGNIFIC CARTELL

PER TRES PESSETESI

Avui, diumenge, a nlos quarts
cine. La famosa obra estrenada ahir en Vetllada Selecta,
amb grandiös éxit
ANNA CHRISTIE
SERAFINS I BONIFACIS
butaques a 2 pessetes. Anna Christle. — Dimarts, funud extraordinäria a benefici del
popular actor còmic
DOMENEC AYMER1C13
1, 7.7.grania de gran broma: El
jon dels disbara ts i Els ger.
nana Ferrerons. — Dimecres,
A. debut de
LEE BALLETS ROMANTIQUES

Es fa avinent al palle que

ee:u l'anunci especial.

TEATRE TIVOLI

completaran el programa
notables perneo/es exclusivas d'aq uesta Empresa, estrenant-se la preciosa comedia

Tilt:

Telefon 3500 A

TRIOuITRAC MAMO!
pels inimitables TrIquitrae
~alinda

SANTA ISABEL DE CENES
autoritzada per la censura, es un
drama que deneobreIc e/5 perilla de

les done; formases. Drama modern &oil a la ploma dei
/a vida a

tristament celebre Attons Vida'
1 Planas
LA PELLICULA :%IES SENSACIONAL DE LA TEMPORADA

14.11,54444114114411411.644644.'

TEATRE POLIORAMA
Companyia de Joan Vila
Primer actor: Francesa
Alarcón. Primera actriu,
Maria Lluisa !donara
Avui, diumenge, tarda, a
dos quarls de qual re, primera seend:
LA SANDUNGA

les sis. secció especial, i

Avui. diumenge, tarda, a
dos quarts de quatre,

y, Dimecres. 21 de maig, nit,
f unció en honor i benefici
de la primera actriu
Maria Lluisa Moneró
I
-..-5444444+04~44444*.•

LOS GAVILANES

Nit, a les deu. Debut de la
gentil tiple Elena Giménez,
.1mb la grandiosa comedia
llrica del mestre Aniadeu
i y 3: e s,
IDOÑA FRANCISQUITA
per les senvoretes Bugatto,
iiimenez i senyors Vendrell,
i Fuentes. — Di1 Yallejo
marts, ad.:
EL DICTADOR

$ per EmIll Sagl.Barba
1446444444444~4,44444*

~....e+044.4"c>444+
TEATRE NOVETATS
'imprirada oficial il'Istiu
Esdeveniment artistic
I.,, 5 dues primeres emananyies d'Espanya
Gregori Martínez Sierra

j Catarina Barcena
I

1 ALBA -BONAFE
Qieda obert. l'abolianient a
i l 8 funcions Gran Moda. Als

'4,• eriyors abonats a la temParada de l'Istiu passat
ls reservaran les seves
i dealitats fins al dia 22 del
'irrent mes.

rc

;43,»Hoo
•beeHempe............».,,
I TEATRE NOU
Companyia de sarsuela del
bartton

Frederic Caballé

.‘11, diumenge, comiat de

c ompanyia. Tarda. a dos
claarts de cinc. grandiós
Prog rama: 1, Primer acte
de
LOS (»LABRES»
La, grandiosa obra ed tres
artes
EL DICTADOR
per Frederlo Caballd
deu: Adéu a BarNonaa les
de la oomianyla Cabaile
II. DICTADOR

LA CARLITOS

Teatre Catalá Romea

pantalla Sissooko 1 Sean Anpelo, 1 la dIverlIdlsstma
cinta

nit, a un quart d'onze, gran
moda:
LEON, ZAMORA Y

Demä, dilluns, tarda, a les
cinc:

Gran Cinema Bohemia

Q-c449C+04,

Gran companyla de sarsuela
,Pr.mers actors i directors:
FERRAN VALLEJO
i ANSELM FERNANDEZ

Rafel
GLOR!AS DEL PUEBLO
Pau Gorné,
EL DICTADOR
par Emili Sagi-Barba
:N A
. , a les den:
DOÑA FRANCISQUITA
per Bugatto i Vendrell

0.411444444.1/41.114.41

I TEATRE COMICea
Companyia nignno-criona
NARCIsIN

q

diumenge. tarda, a les ua41. tre, gran l'unció: f. L'entreines
.:- Chillndedn; 11. la sarseela en un
:iete El diablo con faldas; III. El
,.rt hm?, und r. dritruit en si: qua:Iras,
Los dos pilletes, ereaeld de Nare,,,m, IV . 1 , ,, preouffl it arSuela en
un tul, Los chicos de la ezeuela,
toterprolada per Nareisiu. :11, a
dos duarIs d deui I. La Sursuela

Companyia cämico-dramälica
RICAltD MIGA
Avui, diumenge, tarda, a
dos quarts de cine, la jo* guina còmica en un acto
HIJA UNICA
L'aplaudidissinia comedia
en tres actes, de Grajales i
E. de Miguel,
EL SEÑOR DE LA VIDA Y t
DE LA MUERTE

NO., a un quart d'onze,
quarla representacid de la
comedia en tres acti3s, de t
(ira ales i E. de Miquel. El
señor de la vida i de la
muerte

o

en un arte El diablo con faldas;
II. El lailieu melodrama en ois
aunaras Los dos pilletes, creació
genial do NarriSin; III. La preci0‘a sarsuela en tul acte Narcieln o
El nido de Rfotinto, meravellesa-

i

Denla. dilluns, tarda. La casa de la Troya. Nit, El señor

rnent interprelat per Nareildu
Iiilliiii ,. . tarda, ran matm . e am-

g

¡mar, l. Los chorrea del oro; II.
Reo-atino; III. Narcisin o El niño
de Rlotinto. Nit, a dos quarts de
1011: 1. Socratico de confesión; 11. .
Le o dos pjjleee; in. Marcial,' o El ',.

niño de Rtotinto

Espectacles d'art. Cinc. única
dies, cine" Del 21 al 25 de
maig. Els celebres
Ballets romantiques russes
del "Theatre des Champs Elysees, de París, i del Teatre
!letal de Madrid.
Debut, dimecres, 21
mi-Lb el hall en clic actes
(MELLA O LOS INILLS
II ihre de Telifil Gautier,
sica de A. Adam. Vestits i decoral de Leozalz. i la
FESTA DEL PR1NCEP GUDAL
Aquest meravellús espectaele,
únic en el seu genere al mön,
actuarä només cinc dies, per
haver de debutar el dia 27 en
aquest teatro ele celebres ar_
listes francesos Le Bargy et
tYlary Marquet, de la Comedia
Francesa. Tres úneles funcions, tres. Als senyors posseidors de /ocalitats de Tztetuacid de Jeanne Provost se'ils reservaran aquestes per als Ba.
Ilets Romantlques russes fine
tI dia 18. i per a Le Bargy et
Mary Marquet fins iI iba 22.
Detalls t encärrecs a l'Atiminist cenit:).

deee4444~444444oemooi
I Teatre Barcelona

SALAMANCA

Aval.

so44444~44444~~ 444
Gran Teatre Comtal i
Avut, dluineri g e, sesada matinal al I
a 1; tarda 1 nit, grandiosos i sise«

dillitns, tarda, a les cine.
EL PucAT DE LA CRRN

...

4
41444449.44444~44.0-0.114.1

TEATRE APOLO
Tourn&2 Manuel Sugrafies
avut, diumenge, avul:
Tarda. a dos quarts de cinc;
lid, a les deu. 2 gratis funcions, 2, a benefiel del 01,119,
perqraè lol Barcelona pugui ad_
mirar el meravellós espectacle
de
LES OMBRES EN RELLEU
ENTRADA I BUTACA.
2 PESSETES, "
55 i 517 representacions de la ja
famosa revista en 18 quadroa
1. K...!
amb els nous grane quadros
Les hores i Light dances, per
als quals han confeccionat 290
vestits nous els famoses mo'alkardistes parisencs Max
1 madame Jeanette. Quatre
espiar/Mes decoracions de Ros
Guell. 207 artistes en escena. 207. 43 i 44 representacions
del cense igual especlacle
Les AnaglIphes Les ombres en
relleu
El mes curiós. El més bonic.
El mes agradable i el mes culte
els espectacles que es presenten a Barcelona
Entrada i butaca, dues pessetes
Denla. dilluns. 57 i 58 represen
tacions de I. K... i Lee ombres.
Es despalxa a comptaduria amb
cinc dies d'anticipad& — Próxima/1 -mM: Debut del notable
actor Joaquirn Montero, i estrena dels quadros Excentrik
Jus.Band, Bolohevlk Komik i
Una nit del Meameron.

de la vida í de la muerte. g
Y
weli4444.as

TEATRE TALIA
Companyia de comèdies de

MELIA - CIBRIAN
Avui, diunienge, larda. a dos
quarts de quatre, la romedia en
tres artes Malvaloca; a les sie,
a un intuid d'onespecial, i
Oil, El talento de mi mujer-Odlons. tarda, Cristalina; nit,
El talento de mi mujer.
efflanmeafflee~exo

ELDORADO
Collsou de varletats
Aviii, dio n'elige. tarda. a
dos quarts dir vine; ttit, mi
les den, cotos:aho pugnames. Notables pettícules.
ExIl dele eminents artisi,s
BRONZI FARABONI
LES OCAP, acrldtates
Ka ht del fanufis imiladur
d'animals
AUREL PRAIAN
Exilas del fatilöS
ANDEN

magicien humorist
Exitäs de la eminent artista
LA GOTA
Repertori nou i exclusiu.
RiquIssima presentació

Sil', SI

.

Oerd110 5.

Les

1

GRANS REFORMES
Esplenclid servel a coberts 1 a
la carta. Talgans. Un magnIlle
sala en un pare deicida. adequia per a banqueta. casaments
I Amelga
ES RESERVEN 'MILES
t'alelen GOZ1

44444441,44.04441 14444~111

EXPOSICIO
MUNDIAL

I/PnittlieS

riuniquo c ~gin' en l'exores I CM,
el telefonl setuma I Carera Jornada n fel presonor de Zenda; la
I/ Jornada Ile Le uria dele misterio, I I Jornada de la KranilioSa .
1,,tti,,,,i,, La portara de la rebeca.
A la sessal de In n1t. estrena de
la 111 /ornada de La case dele misseria, I II jornada de La po
de la fallo*. Aclat: La batalla

COLISEUM
TELEFON 3535 A.

- -

ESPORTS - -

M U R-

Carrera de Cavalls — Hipòdrom
Avui, diumenge, dia 18, a les
quatre do la tarda, cinque dia
de la temporada.

-- TINA -

Gran Premi de Barcelona
Venda de localitats: Taquilla
del teatro de Novetats, Centres
din localitats i taquilles de l'Ilipedrom. Servei especial d'autbmnibus i taxis des de la plaça
de Catalunya. Servei extraordi!lar! de tramvies.

--

Palau d'Art Modern
Parc de Montjuich
InstaLlacions de 25 pesos. Més de 2,000 eiernplars de totes les reces
d'ocells. Aportacions de
la Reial Casa i del ministeni de Foment. Presentació de Paons del

DIVERSOS --,

111111111;111111111111M11111111111111111111111111111111111111U

TURO-PARK

Parc Zoològic, Coloms,
Conills, etcétera, Interessants aspectes de la
cria del me de seda.
Apareas i maquinària

Magnífics jardins. ROSERAR,

Avui, diurnenge, en la sessió
matinal i primera de la tarda:
Un milió per derrotxar, eornédia per Iferbert Ratv/inson:

ORQUESTRINA
GATZZ. HAARA. Contractas
Reymis—Tapineria, 35, primer.

Nelda, per DorotIty Dalton:

Els detectius, cómica, i Actua
Wats de la retal familia a Barcelona.
A la scssiii de les sis de la
tarda: estrena de El brillant impenal, comèdia del Programa

::CONCERTS::
4111.1Me

Associació Música Gama

Ajuria, niagistralment interpretada per Marion Davies i Conway Trane: Un marina d'aigua dolça, cinnica, per Paul
Parrott; cl gran èxit Per què
tanta pressa? Wallace Reid i
Lluisa Wilson, i Acuielitats

»

de la reial familia a Barcelona.
Avis: Es deSpataeit hutaques nttmerades per a la sessió
especial de la tarda.
Nit: Igual programa i Novetats Universal número gs.

Diana - Argentina

Excelsior
Avui. diumenge, 2 de La casa
del misten, Cavalcant desearenadament, Oh, el teléfonl, Vir.
çlni 1 l'exprés, El presoner de

Zenda.

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
Avui, diumenge, Missatger
model, El presoner de Zenda,
primera: Amor que venç, La
casa del misterl. Ni s , estrena,
La casa del misten

Avui, diumenge, dia 18:
FESTIVAL RAVEL
en el goal cooperaran,
ultra Palustre composi-.
tor francés
N'AUN:CE RAVEL
al qual està dedicat, els
eminents concertistes
MARCELLE GERAII, cantatriu
ROBERT CASADESUS, piano
MARIUS CASADESUS, violf
MAURICE MARECHAL,
cello.
Diverses primeres auldi.
eions i estrena de dues de
les més recents creaMons del gran compositor.
Dimarts. 20 de maig,
extraordinaria sessió de
música coral, catalana i
estrangera, en honor, i
amb la presencia de
MAURICE RAVEL
a càrrec del gloriós
ORFEO CATALA
dirigit per l'eminent mes.
tre
LLUIS MILLET
figurant en et programa
tres obres del propi -Ravel
Exclusivament per als socis.

tina de les mes meravelloses
d'Espanya
Avul, diumenge, tarda:
Pilotat per l'intrepid aeronauta capitä Navarro s'engegarä
T"Inveneible II", esplèndid
GLOBUS MONTGOLFIER
~le, de 900 metres cúbica
Nit, darrera exhibici
ó, a la gran
placa de festes, a l'escenart a
PLENA NATURALESA
de la troupe xinesa, eomposta
de set persones, Seo-Neo. En
acabar aquesta troupe els seus
interessants treballs, es dispa.‹
rarä
Un magnific osaste!' de
FOCS AERIS
construït expressament per la
casa Estapé i Macias germans.
Tarda i nit, funcionaran totes
les interessants atraccions:
Wittr'liing_\'aaves, Muntanyes
russes, Plataforma de la broma,
La casa encienda, Passeigs en
barca pel gran Ilac, etc. Banda
militar als jardins. Cobla de
sardanes "Barcino". Espléndida illuminació de la gran placa.
Cate-restaurant a cärrec de
Carbó.

agrícola, etc., etc.
GRAN FESTIVAL
INFANTIL

Concert per la Banda
del

Regiment de Badajoz
Focs japonesos. Aviada
de globus. Exhibició de

flors

Avui, diumenge, dia 18,
Clausura de l'Exposició
Concert per la Banda
Municipal, dirigida pel
•Yi mestre Lamote de
Grignon
es

11!IIIIIIIIMIllgig111111111111111111E11111111111111111!NIII

Venus Sport - paiace Ball
Ronda de Sant Antoni, e i 64, 4
Tigre, 27
Avui, diumenge, hall de socielat, tarda i nit, per la banda

Restaurant a càrrec
del Majestic Hotel

Anglaterra
Entrada, 1 pesseta

:sesoso+ra+so.sa44444.1±,

stiasinliBlIBIABBISIBBB111111131111511111111111BBISIEGEBVIzall•

• Ariskicrdus 11111SAAL 1 SILO CATAIANTI
Orairestrina

Surt e

Sextet

Tor ee s

Avui, diunionge, Intitula! d'I I a I. Durant, aquestes bores
n
despatxaran bidaques nurnoradeti per a la sessiO especial
de les sis Mida. Primera sessid, a dos mutile de n platre; Sege/1/1, e,peCia l . a les sis. En toles les sessiiiiis Les esposes
deis homes rics, per Claire littindsor i Mensa Peters; L'ala
de l'amor. per Mile. Marta Ferr a ra, i Actualitats Gaumont,
amb l'estada de SS. FAM. els Reis d'Espanya a Barcelona.
augrneti l de nrogint»a: Amors fantàstics, cómica.
Demä. dilltins. (lamer dia ile L'ala do l'amor i Les °sipo.
El
ses deis homes rice, i d'altres.
Dimarts, tres eslrenes: L'adorable seductor (exclusiva).
per Lew CodY l Eileen Perc y ; La pecadora (exclusiva), per
Pauline Brunlus, i El noi de la casa, de broma.
Avial. Les esposes dels hornee pobres (exclusiva de les
e
o crol)reses !enlodes).
G 19511315OBBUBBUBBIIIBBBBVIIBBBBISIMBISBAIMIIBIImmie

--CINEMES --

PIANOS,

Miel
d'illios de

ðìc

CH1311119

E ha mes clara

e !Gis els

seis
118 romiers, tic, 1

ha es exacta II

lammeissasuRRaszaRmatmusmaRzwass7

SOLER i TORRA G•'"
BANIQUERS

•44444~44,444*

CHASSAIGNE

Avni, dimnenge, gran exclusiva de l'artística producció russa, exclusiva de Mirla,
POLIKOUSCKA
per lean M. Illoskwik

diverses

Telele, Ferrocarril ach, Ilusas
de guerra, eta
A la iglesia del Sagrat Cor
hi haurä missa a les dotze det
matf, tots els dies festius.
Els tramvies de les ¡fajes 22
a 23, pel Passeig de Gracia, i
58 i 59, pel carrer de Montaner,
facilitaran el ràpid accés al
Tibldabo.

Restaraunt Taró-Park

Cinema Princ.«.
Tia Layetana, número Id
Teläfon 1371 A.

Avui, dlumenge, programa
extraordinari: La casa del mlsterl, interessant super-serie,
dividida en vuit llibres, projeclant-se el primer, interpretada
pels millors artistes de la pantalla francesa; Roseta la can. tadora dels carrera, insuperable
1
film de gran argurnent, alta.11144444044.4413.04441.944.
ment commovedor, creació de
la
popular estrella Mary Pickeee.se
lord; Sonant el evitan), 12 i dar1 Monumental - Pedró
rer round, pel gran pugilista
Regina) Denny; L'auriga, cinta
Wancyria
còmica de gran broma; Bavú,
extraordinaria cinta de gran
Arel. altanero: e , sesnla matinal al I
argument dramätic. Interpretaa 1: La portera de la Chismee. I
da pels grans artistes Estelle
Joroadn, Rotentot; Quin escindcd;
Taylor i Forrest Stanley.
Actualitats Universal. Tarda: El
dues gratis estrenes: La casa
perruquer al palau. Alt: La portera
de la tilIrinu, II lomean; macla S
del mtstorl, segon Ilitace, i EI
motea. Ifeinf7. dillonst L'Insoonni,
parlsenc, pel simpätie Charles
libra d'II de Mitran: Atc16 endfrhay, Ajuria.—Demä, tot estre
falca; Lo casa do dlasemes
nos. programa Ajttria, entre
red41444.6.-fier.:444~4,hre"
elles El tercer petó, per Vistan
Martin, Ajuria; Els l'opa de la
dt4l44.04414.9444.644.44.1k, nit, per William Farnum, i
d'altres de gran ext.

/

441144.044441444•41144.00441r

Cinema MIRIA

Magnific panorama. Atraecions

Servei Carbó

o

DE L'AMOR

magistralment Interpretada
per les notabilitats de la

A

Prinima estrena. Exclusives Gaumont

MALA LLUNAI
LA CAIRLITOS

RUSSES
14.e414.444.441.0.44411,44+3

DE LA FONT DEL CA?

TIBIDABO

104444441144444444411444,

III(
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Islt, a les dru:

Teatre Catea Romea
Telefon 3500 A

terès

e

LA MARISTA DE L'ULL VIU

drama d'una dona formas'

MEN11IDEs

Direcció: CARDO
Diumenge i cada die,
a t'espländida Ternas»,
servil a coberts des de 8
pessetes I a ia carta.
NAGNIFICS SALONS PER
A BANQUETS, BODES I
BATO«

Gran Teatre Espanyol

TEATRE NOVETATS

El

"Can al Pal

1 , Autadrom de Sitges

Venus Sport, dirigida gel se.
nyor Ponsä. Estrenes: Fos.trot
"Makako," Java d'amor, Tanto
(actua litat), "Padre nuestro",
Nit, entrada, 1 pesseta.

RESTAURANT DEL PARC

amb el capità Kleiuschmidt, is la primera
lícula que presenta l'emocionant PESCA DE LA
BALENA, entre altres escenes de grande in-

Sidra

De venda e

RESTAURANTS

HIERES G 'aris, 43

AUTOPIANOS,
HARMO'NIUMS, ROTLLOS
PERFORATS, PIANOS DE
LLOGUER I D'OCASIO
Vendes a terminis. Pianos eatrangers

RAMBLA ESTUDIS, 11 Ì 13 :: BONSUCCES, I 13

VALORS CUPONS- GIRA -CANVI

Negociem els cupons

Cèdules

Argentines 6
Venciment 1

de juliol.

▪▪
▪

▪
▪
Dienten"

LA PUBLICITAT

de maip

ia

Tv L
LOTS PER A PRESENTS • PREU FIXE • LOTS PER A PRESENTS
i 40
••••n••••n•n,,
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URANS

IllAWITZEINS

(darant
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•
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•
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1.--.41

A Pesar de la constas* puja que experimenten ele anide. que apila aguace CASA, per Ene teta de
previa fabricació, els tienen: a preus SENSE COMPETENCIA. A l'objecte que la postra &Ungida clientela pugui aprofitar-se d'aquesta OCASIO UNICA. VISITEU ELS N O STRES APARADORS I
1COMPAREU PREUS.

P.,

inaci6PO
Sra. amb brodAts cl. E. n'as
-: Combinació
Lo.t n..,•33$1......
6,"

.-3
Lo„t n.,
,,•spz._3

Mocador. jaret6 'enyeta - - " eso
.
..,, 275
z4-6 Mocador. jaret6 eenyor
" s'as
n " 15.-6 Tovallorts " crepé

" " 33.-z Davantal blanc minyona per pta. 2
'
'' " 24.-z Joc camisa i pantaló classe forta 6zo
" " 25.-z Calgoted rnadapolam fort per pts. 375
0
" " 26.-3 Baveres rusaes

" " 33.- z
" " 34.-3

0 "27. Pega 5 metres angelina classe bona 7'3
'5
- 7.--z Estovalles sarga classe forta 6:6 275
" "18.-1 Camisa Sra. amb brodats el. fina 3'25
0 " 8.-s Tovalloles TUSSCS 28 x 6o
" ¿'So
.,
" " 815
"
19.-1 Pantal6 " "
" 4'50
“ " g.-1 Bänova "Camera"
II
6115
ID
,,
a
"20.-! camis6
“
"!o.-2 Cobretaules fil estampats

per pta. 3'5o

Lot n.• zz.-6 Milete. neteja

Lot n. • 1.-:Llensol cot. cru superior per pta. 6'90
" " 2.-3 Llençol cot. desee forte " " s'so
» » » .
»
" ." 3.- 1 Coixi
Av " 4-1 Llençol cot cru Super. mata% " zo'ss
n• 2 , 50
e " 5.-2 Tovalloles nasses 45 5 go
wys
" 6.-z Bau percata superior

R
11

a

PP

, .

I. "15.-6
P. "

..

•

•
81

N

,,

forta

PI

PI

I.

,»

11

11$

" " 27.-1 Estolg amb 6 panyos

..

" " 88.-z Davantal coa
" " 29.-z Vestit organdi
" " 30.-1 Caddia percal& .enyor

111.

Pf

It

TOTS ELS NOSTRES LOTS D'OBSEQUIS

Nilda)

ENGROS I DETALL

FABRICACIO PROPIA -

•

OBSEQUI DEL DILLUNS, DIA 19

CASP, 17 I 19

o

DP

" "

i 080

"

II 3.50
PP

"

" "

" " 7'50

6111,

90118filclasie
superioforrta pta. 61 '50

" seda natural
" 2' 50
"
" punt anglas
" 4'25
35.-1 Samarreta senyor fil Eacticia " 5
30.-1 Niztot punt
" 475
"

37.-z „loe n6via mole elegant

" " 38.-z

3.50

„

Pil3CIlii

" za'so

Pareil mitges seda sean tan "

z'o0
2,90

.

" " 3e. -Davantal cos

saaasi•••••aaawaanizaanaiumaamaaaaa•anaaammaanaasmann••••••n•••••ta•aanaamanaanaaaamaameamanuanniasaanianannosinsaaaannaansa•amanaam,
saaaanzamaaaaanamaamasumaaanamamaisawasamanammazzammusasmaai
N
a
a
a
Els objectes amb que seran obsequiats els
▪ SOLARS
•
siN
consumidors
dels
EN VENDA
papera de fumar NIKOLA i
•
:a
•P O rIP ES
Gran esdevenidor, bala
•
•
CLÁSICO seran exposats, des del present mes,
a 'huata, peu tramvia, amb
IN
façana als carrera d'Ana diversos establiments de Barcelona.
MI
•• -,_
zies-Marc, AH-bey i

FUNEBRES '

II

L

••
••

•
•
U
•

•a
•
a•

E

(S. A. U. E.

Despatx

central

i oficines;

TAFIA I

Cada objecte serà canviat per un lot de tapes
de llibrets i estoigs de NIKOLA o per un lot de
tapes d'estoigs de CLÁSICO. Es podran obtenir

P. F.)

Placa de Santa Anua; núm.

24,

tants presents com lots es presentin al canvi.

TELEFONS: 2480 A. 3916 A.

•• Tallers, Garatge, Desinfec•
ció, Fàbrica d'ornamentació
•
•
•
•
•

•
••
•

Campo Sagrado, 24. Telèfon

3400

APOPLEJIAtFeridura)
-PARAL1515

A.

Angla& do pooho. Vejez pro:datara y
demás enfermedades ori nadas por la Artorlouolor•ola e ilportemolón
Ii curan de un modo perfecto y radical y anli
evitan por completo tomando

RUOL

. I

lli

m

il

1
.

e

s llirits er
es

He y

o

II
Cura segura amb el conegut Elixir Bertran. Producte únic a Espanya, receptat cada Ill
I
3 dia pel metges mes eminente per combatre epilepsia, histèric, migranya, palpitacions, tre- :
•ii mo/ors, rodaments de cap, insomnis, pèrdua de memòria, feridura, etc., etc.
a

RO DESCONFIEU DE CURAR-VOS PcR VELL QUE SU EL MAL

•

la

Venda: Farmacia Bertran, carrer de

Junqueras, número
i centres d'espectfics.

N

11, farmäcies ben assortides

•

Correr Pere IV, 556
Merme municipal de
Barcelona)

•4•444~444•04.15&11
4

COSES DE ME'
par a casamata 1 batee. lid"
pa Casa »d'acuite pirre;
n
te SEU Pu. 38

1.4.84.64"....eveeseee4

Eilraordillaries
Sine PER 8 DIES

no perjudica nunca por prolongad!) que sea su
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a
LIS primeras dosis, continuando la mejoría hasta el
total restablecimiento'y lográndose con el mismo
una existencia larga con una salud envidiable.
VISTA: Bogaba. Rambla Flores. 14. Barcelona,
y principales (modem de España, Ponugal y

Es PLATEJARA GRATUITAMENT amb PLATA
FLUIDA "POMARES" els
objectes de llaut6, aram, alpaca, metan blanc que es portin

PL.
s.-Esmirna escocesa, cent dl511
butxos, corte de vestli.
Crep marocaln. gustos al
rn
%reveas, corte vestit
.
Chermei seda. 90 cm. ampie, corte resol . .
18110
Tricot seda, el mes rocegut, tent colora, corte
. .
/1/0
,'esta . . . .
Crep marocain seda, cent
colora, corte Veetlt . . 19'50
Itamines colora, vartats
gustos, corte vestIt. . 3'l0

Américas.

als ESTABLIMENTS de
DALMAU OLIVERAS. Carrer Salmer6n, a, d'u a z.

PILÀT:OR 1
PA-F2 p E L L_

DE

man••ormaaanneaaanagellinallreaulliCEnalingnanannulfilnunnillun••••11310u

•

Per haver-se venut ja
molta solars en queden
poca de disponibles
Poden visitar-ie ela die,

de imita, de to a x i de
6a7

bidos de °Idos, falta de tacto, hormigueos, cohldos (desmayos, modorra, ganas frecuentes de
dormir, perdida de la memoria, Irritabilidad de
cardcter, congestionee, hemorragias, varices,
dolores en la espalda, debilidad, etc., desangre.
ceo Con rapidez usando Nuol. Es recomendado
por eminencias médicas de varios países; suprime
el peligro de ser víctima de una muerte repentina:

laanasaaaaaaaaaaamonmanamaaaamaisaamamairalassaaaaaammaiszasnamazaaammaii
i

pessetes el pam quadrat
'

Los entornas precursores de estas enfermedades: dolores de cabeza, rompa n calambres, zum-

ieto-furd especial cotxe fúnebre, par al transpon i de cadivers 1 despenes a provincies

iaaanaanaireariran. asaama•anaranaraaraaanamaa‘mainan

Pretil': 0'50, o'6o, z i eso

huuiuuauuuuxuujp

aquests serveis a sollicitud de les families.

a

▪
▪
•
•

•

canvi, s'anunciarà oportunament.

SERVEI PERMANENT
Aque§ta Empresa disposa d'aparells de desinfecció portàtils Per a efectuar

•

▪

El nombre de tapes que constitueix cada lot,
ahí com l' època i els domicilis on tindrà ilOg el

principal

eres

111
▪

DEPOSITO DE FORNITURAS PARA RELOJES

N PE

MAGATZEMS

EXPRES MODA

Kr UMERIES

Ronda de Sant Antonl, 61.

E

-BLENORRAGIA

u

ei
E

(PURGACIONES)

T.

E

o/
prenlat
todas.. manifestaciones.
gota
etc., Pee crónica» Y rebel•
des que mas, secaran pronto y radicalmente COU lOS

6,
efi

AUTOCICLES

Cachete del Doctor Solera

que depuran la sangre y los humorea, comunican n
la orina 911. propiedades antisepticaa y micrebici3a,
.3 admirables resultados se esp....otea ala. pf
mema tomes, la yoeforia prosigue hasta el eompleto
y perfecto restablecimiento de todo el aparato ge•
nito. urinario, curandose el paciente por si solo, sil,
inyecciones ni lavado. en que haya de mter yeeir el
medico, y.nadie te entera de su enfermedad. Bagál
tomar flau caja para convincente de e0 0 .

MUTILES Y HERRAMIENTAS DE PREL051134-ETE- A
hanimerimman g nammarerommadmommwr g m..diAmmemäteddroduerammum mmmmm

MAQUINARIA FRIGORIFICA
ESCHER WYSS Y C A:

PER A FABRIQUES DE
i CAMBRES FRIGORIFIQUES
IMULIIIMal DE FRODUCC10
FRIGOPIFICA
•111 ."- Ual DI CONSUM DE FORÇA

•
•
•
•

Agente excita:tiro: Filio va Jota Vmst y Rte.*,
se C.. Monead.. 21.- Venta, 6 ptae. fraseo:

ZURICH

G

E

5.

L

EHRIC °l'UNA
vernara

Comte Aazatt.39

NOTZLS RESTAIMANTS BIUM CARNISSERMS . TOCISERIES TERIEtt - FABRIQUES DE X0C0LATB

LA MAQUINA IDEAL. PER
A LA PirTITA INDUSTRIA

AUTOFRIGOR

a

F.VIVES PONS

EARCELONA: GIRONA, 112
MADRID: PRIM, 2

S.M. A. Rambla de las Flores, 14; F•sa•cis Ca1 sal, Princesa, 7, y principales farmacias de Ea•

U4

nafta, Portugal y Américas.

5

RCELON

"ORTOPEDIA" MODERNA

LLOGUERS

Fill de B. Caecasona
8.-Telbfon 332C A.

ßraguers reguladors per a la retenció absoluta de la trencadura

SAC 011kRDk-ROBit

1111ES U TOTES CLASSES ::FAIXA-COT(LL1 1111101111114::MODELS !HM
Cotilles ortopèdiques per guarir o corretgir les desviacions de l'esquena

de paper contra les anea. Pea.
setes z'so, grandäria reo per
70 CI17.; pes, 8o grams. Es reznet per correu certificat, enviant 5 0 centims extra per a
franqueig a Muller Germana,

Mis de 101 anys do prnatlea adn la millar garantla
1111111•NIMPIIIIIIII14111•1111111111•MBISWIIIIIMENWIll••

▪
a

a

SOCIETE GENERALE
de Banque pour l'Etranger et les Colonies

Ferran, 32 "Villa de Part",
Barcelona

8.1••••

ANIMOBION~UMMIffl.

per a Rogar, adequat per a
LOCAL
ram Inclitstria. Carrer de Rades, ntlm. 22: breo: 200 pessetes menso/as. Rail. Ronda de Sant Pere, 18, tercer. De 6 a 8 tarda.

VENDES
creedePs: toim"pa ier p"„atC
ARQUESe
de Ilauldar -tes. Mallorca. 125, Interior.

vene, 100 duros. Carrer de
PIANO la tinlversItat, 98, entresol.
Torre a Sant Just, per
OCASI O • remire; tracte directa e
Sarria. Lllbertal, 18.

a

DI VERSES

111
;1111111111
.

iss ,„1118 , juersilt

I Sucursal de Barcelona
Placa de Catalunya, 20

1:(slarrnsrlils)alpli

,',114M1114,hl,r(i

•:

Tota mena toperacions da Banca da lorta
I CAiXES'DE LLOGUER.

z1111~111~11111111

CLASSIFICATS
tar
leorr
pines, case "S
min. ele.. rika esperial per a pinto-

ESTIUEJANTS.
de

colora. Droguero, tercia. A. A. plaça
del Pala'', E.
TOS 1

Un Aue.0 patentat
les esteradas per a sempre mes.
Premiat a totes leo E:pos:Mica»

mete» 1 morena corno el mi-

llar antl -alma del inda. De venda
a tal pelaelpala Mostiorles 1, a
prova, ei despida: DIpulaeld, 805,
'Ud» AM» 1 Nuntaner.

Mt1MÅ EVO

in

HIPOTEQUES.

da. Borre ise Coa':
itraeleel& d. A. PUOIltre do la PM 8,
entresoi. Talaron 51$4 A

TAPISSOS'
Important d'Emanas.
me'
teremmat en tankisot r e n g lo• ne. LIP0SITIO pereuenent de quereos a 1011, era.

lid!, ~manea. etc. FabrleactO de marca
utotitures.-No compreu acuse visitar
liteitinapoeruitig. SI)onttalcon. Botera,

l'estlu a l'espalosa casa
moblada, electricitat, aigua
mina, honran 1 lardIns, que lloro a Cepeliades. Rad: Rosse110, núm. 128, acacia.
De 3 a S.

LO. 1.0191-,..--

550;

▪

BRUC, 153

: RIGUT I HUERA
Vtarleres d'art u Esmaltats al roe se•
bre video I Metal' Vidrio 1 era.

talle plana I corbata • Baldoses, 191.
emula. ararais, memo, I miralb
bemol% SI, mire Corta 1 bellubfila

SARCELONA

detuud'en'
carregar
el3 rastree Impresos a la IMprenita J. Cases. on
trobareu reluciese I econotnia. Mallorca,

taLeford 6543 A

EXPOSITORS

núm. 188 (Interior). Telüron 531 0.

LLOGUEM

rentlladors. Carrer de
Ponent, minero 42.

CL1NICA
VIES URINARIES
del ~loe

Ilambla Pla Boquera.

primera
Mamita 1 51. Fea

116m. 6,

La Mutual Agrícola i
de Propietaris S. A.
per a
DE LATRINIA
La roben avisos

L'EXTRACCIO

Cernir de Sepúlveda. 177 n
pral., primera: tela= 9818 A.
SUCURSALS
Pitaseis de Sant Joan, 95, pal.
Telefon 2037 Ce.
Coello, 189. Telefon 3023 04
Carretera de /11Jspltalet (dt.
pbsite). Telèfon 529 11.
Francesa Gime, 66, Unida

'Ene capitel De? (OrkEla).
PROPIETARIS.
• mimar. Miela
"si"
Carretera de Psaa. in. »e
cenemos, imonnorasisa.

da

9. A.

PASSEU

CENTRAL

1NXE

MIENTE:

fi

Ala

-

ELANCS,

a

U

a 0'50 Pessetes les deu primeres paraules i a
:: 0'10 per cada una d'excés

•BfflE11110MIMBISMISIAIM

'!alter I despatx: ESCUDELLERS

a
•

PETITS

a

gmannwennwommonsmummumenuridommuno.mmmummeimpunignmminUmmi

sai msoi
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w›, sur. afma.

(Mt .

Veneri,
aifilis, impotencia
*vetes

traetaments Ole

en:

rapid

35 III

flaffrelas
Matriu, pell,
bufete, próstata

Gionital de e a
leonaddea

U

18ai

aima.403 O g NONA
Puma Si San sumes ut
ea 1 temes. Ilso ea
M'yak

Podli

5.

.41 jir

VSI&

rl
(
o

