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La Política

DARRER VIATGE
dis lució de la Unid de Pompes
:ares o del monopoli que represen.s ha dat un periode dtensa
.ganda morciória. No podem obrir
as,-: sense :robar el ea'orós oled acuesta mena de serveis que
na empresa noca o ressuscitada. Es
ebieiiió. Es una obsessió que
al summurn quan tenim la t'uX'.sada de fullejar La Vartguarcomenant per la primera plana,
ei la de les esqueles:
abrsarr.ia i rapidesa, puScritud i ele. Trica i rerneneu. Taüts escs-
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nsis
' eme per dins i caoba o roure per

Cepelles arden:: amb túrnols,
i draperies de gran luxe...
s , es diré que la lectura d'aquests
tr:sems arantatjosos m'encamini el
de morir mes aviat. Però eviere cito de semblant propaganda
s l'especie a considerar la more
trfl ter no massa diferent d'un bao dones notes. I un hom arriba
7 niíssar-se com co:dria ésser enn de la mateixa manera que e.
Qua:seco' detall d'una cerirnen :is ensopida.
iSea de 13 mort no sempre és
ni Irista, ni tan sols seriosa. Es
SIe reare-la des d'un punt de vista
7Dletament fKvol i mundà; tenir la
<nació del nombre de cavalls que
`"%sseguin camí del cementiri o de
coes que cremaran a banda i
• del teu filetee; calcular si el
k linici fati goig o si sera un
qet s seguicis magres o mal yesTat no retenes un sol segon la
dels badocs...
Allet sant de vista, tan poc rescara vulgueu, no es per aixó
!s boina que eis altres.
a nuncis de les funeräries—arnb
, f1.4era. de Sonarnos facilitata per
qrle r viatge —versen precisament a

trarece-hi.

Carlea Soldevila
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re bela, 19.—E1 "Monitor"
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IRLANDA

ulsteriä

PANORAMA POSTILECT011it

Quan els anglesos decidiren en
1920 de dividir Irlanda en ine
teree de l'imperi brittinio, vulgueren separar aquesta comar-

(DEL NUTRE REDACTOR CORRESPONSAL)

L'Ulster, comarca irlandesa,
es compon de nou comtats.

FT..•- t!!

im I GT•T•Til *fa

(e:7 f ireFeeinzn .e-le e:777
. :1
•
esierrg,93.1‘31...,.40‘4.

Paria, malg,

En realitat, les dificultats de
'Posguerra comencen ara. La
primera sera la formació del

projecte ha estat modificat en
donar-se cumple que un nombra important de la poblacie
d'aguaste provincia era repu-

Ministeri. Ile demanat al diputat socialista Renaudel si els

blicana. En 1920 l'Ulster era

representat al Parlament de
Londres, perb cap deis seus diputats no voté a favor de la ilei
anglesa que pretenia de crear
la Irlanda del Nord i la Irlanda
del Sud. El Parlament provincial del Nord baria d'exercir la
seva jurisdicció nomes sobre
sis dele comtats de l'Ulster,
passant els anees tres sota la
dominacci do la Irlanda del
Sud, destinada a esdevenir mea
tard rEstat lliure.
Aguaste Bel, lalnie fi de le,
eral era de demeMbrar territurialment la illa i de Orear
obstacles al separatismo republicà, no ha estat acceptat mal
pel Parlament nacional irlandes, els diputats del qual harica estat elegits en 1918 i encara en 1921 per un 80 per IDO
dels electora da tot Irlanda,
comprenent-hi l'Ulster.
En 1921 els anglesos volien
donar una llibertat parcial a la
Irlanda del Sud, o Estat lliure;
deixaven ina.criure en el Traetat del 6 de desembre de 1921
la clàusula dotzena, que prevente la transferencia a l'Estat
!Hure de la meitat dels sis comtata de la Irlanda del Nord. Els
signataris irlandesos se serviren d'aquesta clàusula per fer
acceptar el Tractat a Irlanda,
afirmaven Qlle la Irlanda del
Nora es 'seuria obligada, després de la pèrdua de la meitat
del seu territori a ajuntar-se a
la Irlanda del Sud.
Segons la delegació irlandesa, de Parfs, que ens tramet,
aquesta informació, la querella actual, que ja coneixen els
nostres lectora, entre el Govern
britänic, el seu Parlament de
Dublín 1 el seu Parlament de
Belfast, a propòsit d'una frontera terrestre, no pot ocasionar
una guerra civil a Irlanda a no
esser que el Govern britànic hi
trameti municiono de guerra I
forneixi de diner els combatente.
Ultra aquesta qüestió de

frontera serà important relucid parcial que tindrà Ros a Limerick el 28 de maig.
La població de l'Ulster era
en 1911, en els sie comtats del
Nord, de 1,250.531, i als tres
constato del Sud, de 331.163,
alai) es , un total de 1,581.696.
Els immigrants dels sis comtata han estat reemplaçats en
gran part per immigrants britànica: aixf la ciutat de Belfast.
ha esdevingut un poble angle.
amb cts S n IIS 386.917 habitante,
contra 70.117 en
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SUN YAT
Despree de diversas versions
sobre la veritut o la falsedat
dele corudnicata telegräfies que
donaven com a segura la rnurt
de Sun Yat Sen, revolucionari
xines, el repreaentant de l'Agencia Reuter es dirigí a Canton assegurant-se de la falsedat de la nuticia. Sun Val San,
dones, no ha mora El Seta secretari ha dit que Sun Yat Sen
no es creia obligat dc pruvar a

qui los quo viu reialment despres d'haver redactat un co-

municat declarant que es troba bé de 'la seva indisposició i
no pas d'una malallia. A con-

l'Agència Reuter fou refusat.
Segons un missatge rebut
d'Hong - Kong, Sun Val, Set, ha
représ les seves funcione, havent-ho confirmat el doctor
alemany Rummel. Els
late estrangers a Canton han
estat informats oficialment,
del ven reitabliment.

Aquesta treo solament és la
impreeeid de Itenauldel, sinó que
es la impressió general. Ele socialistes donaran els seus vots
al Ministeri lierriot, perb no
donarais cap nono . Es una gestió de tàctica. Paul Boncour—
aquest elan galan joro de la
politice francesa—pronunciarä
al Congrio socialista un magrif_
fic discurs ministerialiSta. Pech
el sentit de conservació del partit desplaçarà els vots al cantó

Blum.
Si el Bloc d'Eaquerres realitza
el seu programa, les votacions,
a la Cambra, seran molt equilibrarles. El Bloc Nacional ha
perdut la majoria, pecó es encara una forra imponent. En
política exterior, Ilevat d l'ac
ceptarid integral del .raport
Brines. lierriot farta la estatalxa política que Poineare. Per
aquest cantd, dones, no.es fàcil

que tingui dificultais insuperables. Perb per mica que el Bloc
d'Esquerres s'eneari amb la
politica interior. un abisme es

produir ä entre la dreta i l'esguerra de la Certera . I com que
els vots van molt equilibrats,

guanyarà el que tingui mis astücia, manipulant sotes de

lo Carnbra.
El que s'opoea. en realitat, a
la rarticipacid deis socialistas
al Govern . AS la por difosa que
hi ha a l'ambient pareamentari
que Herriot no arribi a la talla
enorme que es necessita par
portar ovni la política francesa.
Tot el que ha fet l'iris ara Ilerriet ha estat excctlsnt la seva
obra d'alcalde de Lid. es exem-
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nula ele mesos vinents, n'haurem de D'ayer una silueta. Per?)
Caillaux da a l'esquerra el que
fou, durant la guerra, per a la
dreta Clemenceau. Com a dic.
tador, Clemenceatt fea un paper
magniflo. Com a presiden . . del
Consell, primer; com a encarnació de la política antidictatorial, despres, Caillaux féu un
paper tan elevat cono Clemenceau. Encara es recorda el seu
discurs de defensa davant de
l'Alta Cort de Justicia que el
condemnä. Fou, sembla, un dele
monuments de la política d'aanys. SI demaneu
quests

a un borne informal de la politice d'aquest pais, el nom dels

bornes indiscutibles us diran:
Clemenceau i Caillaux, 1, amb

una mica de benvolença, Pointare.
Caillaux t6 una qualitat sorprenent: l'elastieitat; en primer lloc es un nacionalista tan
golde com ho pot ésser un borne
de la dreta, i la diplorntecia espanycdla ti pèssims records

obra personal del lider radical,
ti l'admiració de tots els organitzador e del min. A mes a mes,
Berrio' es un /Ion. orador i un
home simnätir. Ea el tipus elässic del francas una mica gres
al (mal tothom allar g a la mà,
tothom Inca l'espallta i totham estima. Per, nanlorat tot
afee. IT e rriot 55. potser, por segur. Binen que es massa intelligent. ale veu masca rl dret i

el través de les coses per tenir
for t I sec dirercii i arribar fins

a la fi. 1 rom que el moment no
rrA5ri!!nrillr13.

ind d'acrinns,

PIS SOCial;Fte5

amarar:11a perb, una posició benevelf! . 3ima --e3 se gur. Ilerrint
servirit. s- eres5ram e r. 1, de post
n l'arribada del veritable borne
del Bloc d'Esquerres: Caillaux.
Caillaux is el polfibe de peada_
venid« i lilnica esperança de
l'esquerra. Tols els nutres grans
noms de l'esquerra, al tostat
do Caillaux, sin figures de Sagen ordre. Caillaux, serä les clbs
a la primera amnistia. I quan
Caillaux sigui a la Cambra, no
es pas fäcil que els 3orialistes
dubtin un moment d'entrar al
seu Ministeri.
Caillaux Se, de temperament,
el pol oposat a Berrio!. Es un
horno sonsa

mica personals,

agra, antiplitic, centelle.
• poc orador, perb es d'aquells
oradors irres istibles, freda
precisos com un glava Dirfetn
que es un Cambd multiplIcat
per cene Ja es preveu, malgrat
tot aixb, que arribar Calllaux
e la fiambre 1 ficar-se el Bloc
d'Esguerree a fa butxaca, serit

mai—ni en la creació o exposició
cientifiea — deixa de traspuar una
pregona humanitat essencial. Filòsof
d'arrel, no intenta, corn la vàcua sufiancla dels acolan, ranear la film.
fia en un arde eles i eseteric. Cree
quo les idees clarea poden dir-se 'atisbé muge amb parauler
sense abusar d'un léale batea i pe.
Saustest. No atenta que la filosofar
hagi d'éeser un compartiment cataste del
coneixement humä, una capelleta de
rumie i vol empelletarla amb la
ciencia experimental. Relligant
idea filosòfica amb la realitat dele fets
i lee obeerracionr, continua e cortent

París 19. — A la platja de
Propriano (S. E. de Oruga),
s'ha trobat una ampolla contenint una nota escrita a Ha-

teja sota un altre aspecte, Easpeete
lògic del coneixement, i en els nomas

del darrer pas de Caillaux pel
Qual d'Orsay. Caillaux és, potser, el pelillo trances que té sobre el Marros idees mes claree.
Es, a mes a més, l'home que encarna el corrent anti - anglesa
de la politice de Franea. La diplomàcia anglesa jugar, segu-

rament, la carta d'Herriot contra la de Caillaux. Caielaux es
partidari de l'acostament a Alemanya. I al mateix temps que
ultra-nacionalista, Caillaux 6s
un demagog que tira al dret.
Tot plegat constitueix una barreja molt acostada, potser, a les
necessitats sentjmentals poble francés en aquest moment.
Josep Pla

El darrer adéu dels
tripulants del
"Dixmude"

pis, que diu aixl: "Esgotada
essencia. Estero a la deriva.
Vont da tempesta. Tripulants
"Dixmude". Adeu-siau, i visco
França 1 —liaras.

Converses filo-

lbeiques
Vescansar. En la comunicaci6 del
Sr. Reyna el verb espanyol apoyar es

troba traduit en la majoria dels casos
pela verb descansar.
Descansar és un compcst de cansar,
verb que el fet de mancar en italiä i
en francés podria fer creare que el
catall modern deu a la influencia
castellana si no fos la seca presencia
en el català medieval: "No so tan
cansat per la vellesa que a sostenir
lo cansament baja mester bastó." J. Es-

teve. "...que les grato, pus moguessen
corrent..., que serien consots en tal
manera que quan fmsen a Múrcia...
hi podrien pendre gran mal." Crónica
del res Jaume. Causear pot, ajad, acceptar-se sense cap dificultat, i ojal mateix el seu compost descansar. Ambdas autos, d'altra banda, són d'un Os
general.

Descansar té dues significacions capitals, dins cadascuna de les guata pot
éeser usat transitivament i intransitivament.
I. Intr. Esser posat quelcom en un
estat en que cessa de moure's per fer
desaparkixer la fatiga, reposar. Usat
transitivament agafa el sentit figuras
d'alleular a alees en el treball, etc.
II. Tr. Fer sostenir quelcom sobre
una cosa, en una cosa, etc. (Esp. des.
con.tori-_-_opoyar; fr. appuyer.) Usat
tra ns tivament, signi fica sostenir-se
queleom sobre una cosa. en una cosa,

etcétera. (Esp. descansar_-.apoyarse;
fr. ,f 'appuyer) Com es ven, aquest descansar, transido, es sinònim de apelar
I i, intransitiu, es sin6nitn de apelarse. Per?, aixi ten descansar pot substituir sempre apelar I, la substitució
de apelar-se per descansar no pot practicar-se sempre, puix que en el Uf de
denotar el subjecte un Esser animo,
susceptible de fatiga, descansar ja
emprat en remeció de reposar i el
hm di en cl sentit de apelar-se dorarla evidentment lloc afrasea entra

tot
Com que tot fa preveure que ques.
Caillaux eerti I'Llome Que mole-

coneixer una de les intelligencies casaiones mes fortes i mis racades, en
Ramon Turró. En mig de les dificultara de cada dia és un recontort, un
desearle 1 un veritable plaer rellegir
el darrer treball, un des mis plena,
arrodonits i clars del nostre filósoi, que
ja precisament sempre ha tocan en
fuer dens, lógic i diaian.
Es en Turró l'exemple dais savi que

tradicional del pensament
eatalä.
En el treball sobre la disciplina mental, lee preocupacions humanes resurten encara amb Mil jerga.
D'un asilisi peeds i cenyit sobre el
procés del coneixement i el concepte
que en té la intelligencia, en dedueix, amb una lògica exacta, insertaunte conseqüencies d'ample abast social; critica profunda i sempre actual
de la indeterminació, vaeillant i neguitosa, dele temps moderes.
Segons en Turró, la crisi espiritual
de la societat contemporänia prové del
mal de subjectivisme, d'una subvenid
en les tonta del coneixement, de creure
les coses, no tal com sin, sind tal com
les imaginem, o volem que siguin, d'un
estat d'indisciplina mental, degut a una
desviació del pensament filosòfic. "Una
tradició secular, que contenga en els
filòsofs greca, i troba en Aristbel
pressió més elevada i completa, venia
ociad que el coneixement no deperi
del criteri personal, sind de la seva
conformitat o no amb la realitat de
l'objecte. Es Descartes el que trenca
la tradició, assenyalant un nou cami
a la investigació filosófica. Amb ell
s'inicia el corrent subjectivista, sols
concebint que la intelligincia funciona
a la inversa de com s 'havia entes
erypelancni.6
prenit meél smtaatredix, apmrobblleamaintes
dsemica

pilar; la Fira de Lió, que es

B riond fi Ministeri o a fora,
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catan una mira recelosos:.
De teta manera, uns quanta
meses de Gabinet Herriot—amb

1 1-M7:372;

seqüència daizó, l'interviú demanant pel representant de

—Sobre la qüestió do la participació deis sociallistes al mili
Mieteten, el partit esté divida.
La facció de dreta i la (meció
d'esquerra pensen, sobre aquest
pullt, d'una manera diferent,
encara que el partit sigui untsnime a vesear els seus vots al
futur Ministeri d'esquerres. La
trucha dreta, al davant de la
qual hi ha Paul Boncour, defensarà, al Congrio que ea trindrä, la intervenció ministerial.
La fracció Lied Blum-Bracke,
en eón, en canvi, co ntraris.
La me ya impressie personal es
que el partit socialista no entrarà a formar part del Minis-

é . nur a IXä
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socialistas donaran algun nom
al futur allnisteri Herriot. hl'ha
dit:

•
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Acaba de publicar-se l'estudi sobre
la disciplina mental, que fa uns mesos, i en l'edició restringida de les
ades d'un cosieres cientifie, donà a

ca ale la resta d'Irlanda. Aquest

3
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LA DISCIPLINA MENTAL

El problema

Sovint, molt sovint, ele botiguers barcelonins fan rebaixes
pidaci ons de gèneres. Aneu pel carrer que vulgueu, cèntric o
„fjtat, ample o estret, modern o antic, i ho podreu comprovar
Quan un botiguer ha decidit d u liquidar o de rebaixar
seus articles, es posa a buscar un rètol que cridi l'atenció.
liquidació o una rebaixa, anunciados amb aquests simples
s substantius, no atreurien gaire el públic. Cal afegir-hl
'actius ressonants.
Podríem fer un vocabulari dels adjectius usats en aquest
e. Els mes freqüents són els adjcctius "gran", "grandlo"extraordinäria", "colossal", "monstruosa" i "enorme".
ahir vàrem veure usat un adjectiu que ens sembla una ve ble troballa. En un magatzem de mobles situat en un impon
r carrer de Barcelona hi haría un rètol de lletres molt grosque deia: "Rebaixes incomprensibles".
Un tal rètol, vist per un periodista des de la plataforma
tramvia del senyor Foronda, que és una mena de tramvialana, suggereix tot seguit, en les presents circumstàncies, un
per escriure un article. Hi ha tants camins tancats per
periodista barceloní, que tan bon punt albira una petita
ó.
s'hi fica amb entusiasme, com si fos un cerní de salvaci
:oncs entrem pel cerní que veiem obert, Ja hi som. Tenim daet dele ulls aquests mots eloqüentissims: "Rebaixes incomlr,sibles" . Una rebaixa incomprensible ha d'ésser una rebaixa
.t lt mes forta, sembla, que una rebaixa grandiosa, extraordirolossal, monstruosa o enorme. També podria ésser que
,:una rebaixa amb sorpresa, i que per compte de rebaixar-se
ireu dels ynobles, fos apujat o quedés igual.
• De totes menores no arribem a entendre la significació
acta del mot "incomprensible" aplicat al cas de qué tractem.
il rnateix justif:ca Padjectiu. Si el sentit d'aquest fos faca
inomprendre, la rcbaija ja no seria incomprensible Per ésser-ho
bo de bo, cal que no entenguin els moto del rètol ni els com:tes, ni els vianants, ni els dependents 'del magatzem, ni el
propietari mate:x.
Ens plau de fer l'elogi de l'adjectiu "incomprensible". Les
5:5 que hom compren din les Mib rebregades i habituals. Conrcue la vida trobem coses incomprensibles. Això esmola la
r.encia intellectiva de l'home, l'obliga a obrir els ulls mes ro1 Ii recorda els enigmes de qué esth voltat en aquesta
j•ii• E topar de tant en tant amb coses incomprensibles, cono.72:x una sana gimnàstica per al nostre esperit. Si tot estés
vista, clar com l'aigua, lluminós com un matí assoleiat, en
temas hauriem esgotat el repertori dels espectacles del min.
vida és un dar - obs.cur, i sense les zones de foscor no lluiria
la llum encesa.
Aquest magatzemista de mobles que ha qualificat de "in-rensibl.es" les rebaixo de preu, es sens dubte un filòsof.
.a ésser un humorista, per?) aix5 no contradiria el seu caer filosòfic. No solament hi ha una filosofia humorística,
també un humorisme filosòfic, cono hi ha així mateix una
ha de l'humorisme.
dem d'acabar. I acabem de pressa, perqu& l'anterior paréens fa témer que, si allarguéssim massa l'article, l'acabamalament. Es segur que els nostres lectors no n'hauran
l'entre:lat. Aqucst es un elogi incomprensible, com les rebaide proa en el magatzem &luda. Es un article que no vol dir
i per tant és impossible que ningú sàpiga qué vol dir. Els
s ens diucn que escrivim molt ciar; i encara que només
per una sola vegada, havem volgut fer-los quedar malament.
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BARCELONA, DIMARTS, 20 DE MAIG DE 1924

15,722 — PREI3: 10 CENTIMS

LA CENSURA

P. Pebre

dies segueix complicant-se en mana
dels neo-kantians. Per6 cal reman-

tar fins a Descartes per trobar el punt
en que ens desviem de la unja de la
filosofia grega, peque la qüestió principal a debatre és si la inteligencia
porta amb ella els mitjans de valoració del coneixement, o si aquests
mitjans són ineficaeos merare no pugui
contrastar-lo amb l'objecte. En el primer cas les coses sen corn les imaginan; en el segon, les hem de concebre
tal com són".
Aquesta subversió de la intelligéncia 55 per en Turró la causa de la

inquietud espiritual i social moderna.
"Mentre l'obra d'alliberació del pensament humà iniciada per Descartes
va quedar confinada a l'esfera de la

investigació filosófica, no va exercir
una influencia decisiva sobre les co
munitats humanes; perb quan ado
l'Enciclopedia i la Revolució francesa,
encara que lentament i treballosament,
els homes es san donar compre que
cadascú era lliure de pensar les coses i
els fets com millor Ii sentidas, percal
podem creure que unes i altres són cona
bers sets figura, el cura de la história
va sofrir un canvi". "El dubte porta
la indisciplina mental. 1 cona que el
Subte és un estat anguniós, del qual
s'ha de sortir per arribar a una con
clusió, que, per esser personal, tot
seguit és posada en litigi i devorada
per altres, que de moment semblen
preferibles, d'aquí provénen es canvis, la inestabilitat, la inquietud deis
esperits. El mal de l'època en que
viene Es pregon i greu".
Amb el devot respecte degut al mestre, hauriem personalment de dissentir

d'algunes deduccions. No es aquest
Roa de fer-ho, i ens nunca autoritat
per intentar-ho. Remarquem, dones,
per clames els detans discutibles segons el caire ideològic individual, la
terma originalitat de l'estudi, i el ion,
d'una certesa ionarnental i sòlid. La
vida moderna china a bastament
pies de les pertorbacions causades per
la cretina dels hornee en la pròpia
veritat mis que en la del. (eta.
Per això aan certa eta perilla que
preveu en Turró amb "la noca manera de pensar, en res semblant al de
lea intelligincie, disciplinades que con.
reuen la Metete, ni a la manera de
pensar bandea que coureuem en forma de boa sena Adquirida ene lidbit la permitid profunda de què el que
eencebim cosa • mea perfate, ho tau
que ÇO quo ene asuela mis racJonal
tå eats valog que la raalitat viya que

hem renunciat, a observar, irnaginenst
per exemple, que una forma de gocemos
es més perfecta que una altra, i, sola
per ¿,,er-ho, procurem atorgar-la
poble cona un be i una minora". "No
es tracta de corregir els defectes d'una
obra precedent 1 perfeccionarla; es
tracta de desfer-la i suosstuirla per
una altra. A la nostra epoca ii manca.
l'especie de continuitat i collaboracid.
Tot envenene de presse, tot puse i
s'enruna facilment. La inestabilitat ES
la seca característica dominant".
Si és perillós que un borne qualsevol
s'arrapi corn a única veritai. a la seca..
ho és mes encara en els directors
pobles. älolts atón els que han culpat
a Wilson de la moderna inquietud des
faleinats
ropo.; també ell fou
per la idea de poder transformar els
bornes en alteza de cosa la natura da
hacia fet". Per desconeixement de la.
vida i la realitat deis pobles, la patt

remete ficticia i torçada. Voler que
la raó o la voluntat d un borne anuilin
els iets naturals és una iWasió eixorca
i enganyosa. Com diu en Turre, "els
homo que visten en condiciona sem -u
blanta, sen ele que mes coincideixen en
la manera de sentir, pensar o volar.
Si n'atetes condicione es perpetuen ezt
un mateix medi a travers de lee generacions, aquesta bornes es diferencien
dele a:tres peis sera caräcrers fino i
per la base neurefisiolegica que presideix el desenrottlament de les seves
funciona espirituals, i aixi és corn es
formen les comunitats que anomenem
nacions. La seca anima colectiva no
Es una invenció dels professionals del
raonament personal, sinó producte na.
tunal de la suma de coicidencies co"
munes a teas". I el que abarrad fredament i no es deixi arrossegar per la
ventana de la intuid() personal. haurä
de reconeixer-ho així.
Del treball d'en Turró sen desprin
la conclusid fecunda de la conveniencia

de restablir en tots els ordres una jecma disciplina mental. No entrebancar
el vol de les idees, perque, com cii diu,
"el pensament es 1:íos : e, i és condem-

nable el posarhi obsraeles, i escara
mes, és absurd, perqué a la fi hi perd
el que els hl posa"; pecó recordar a
la intelligencia que "la seca misció
dieser de moure's en :es cond:cians
prescrites per la natura, i que regeix

tambe per a ella una moral - . La deducen darrera d'aquestes prernisses porta a una tolerant convivencia social, a
una convergencia democràtica, sesse
imposicions de la raó pesseldora de la
vetar única, i el respecte muta r l'ac-

ceptació de les realitats etniques i bu-

Malle S.

No el el pensament catalä dels Mt13
refractaris a una disciplina nainal
objectivista que eal enfurtir i encarrilar. El nostre poble té força la ricen
justa de les realitats. Per aia garbella reflexivament els fets, i no es
deixa enlluernar ni commoure per les
petites íiccions dels que voldrien que
les coses fossin tal com no son.
Carles Pi i Sunyer

EXPOSICIO D'ART ANTIC DEL
PAIS DE LIEJA
Parle, tindrä 1100
l'obertura de l'Exposició d'art
antic del país de Lieja,
M. Neujean, ministre de
ferrocarrils de Belgica. — Hacas.

L'ESQUADRA FRANCESA, AL
BALTIC
Gdynia, 19.—IIa arribat l'esquadra faancesa, essent rebucts
amb gran entusiasme per la poblacia.
Jelivet, (pie comana resquadreta francesa, hä
sortit cap a Varsòvia.
L'esquadra sortirä cap a Lia
bau, Riga, Reval i Heleingfors.
—Basa S .
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La

situ-ai(f) a Europa

Els senyora Herriot 1 Fain-

load han fet noves docIsraolons
sobre la politice a seguir pel
nou Govern francés. El primer
ha dit que en quan a poli:loa
exterior es impoosibla cap reducble en loe ()arrogues militare, o financieros de Franca, I
quo les reformes interlors no
es poden començar fine que el.
gui ben clara 1 consolidada la
sltuaoh) Intornaolonal do Fein.
ça.
ro. Palnleva ha expressat
aova eaperanoe qua ola socialistas secan Metate a cobiaborer
en el nou aovan% declaran{ quo
el mes Indicat Pe r f orma r-lo 611
M. tlerriot, al qual II oferslx si
114111 oonours.
Ele •onyors Tounhla I Nymana, continuant Ilurs s'idioma
per soluolonar la (batid de leo
reparador% eón a Italia on
labran asna Mussolini 001~411.
eles aovo Isa .1•1»,•4•• •

umee,

pu*
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UN TEMA INTERESSANT

LES CONSTRUC
S MAgiTIMES
Tot el olle sigui conreu
i establiment d'indústries que
eixamplin el nostre canal) econämte ens mereix la mes afectuosa sirapatia . Perquè entenem
que no n'hi ha prou ami) conservar i minorar les que podriem anomenar indústries tradicionals de casa nostra-com
sön, per xample, filats, teixts,
etc.-, sinó que cal anar a la
conquesta de nous motius de
produceio que enforteixin el
nostre sistema eLonómie.
Per aixä no pot deixar d'interessar-nos la constitució de la
"Unió Naval de Llevant, S. A.",
que acaba d'establir-se a Barcelona amb el fort capital de
30.000.000 de pessetes. Corn ja
s'endevina en el nom de la Societat. el ecu objecte es la conotruceli",---com. lambe, la reparació-de vaixells dc tota mena.
No cal dir arnb quin goig
velera la naixença d'una Societat
corn aquesta, que ens pot tornar
a la valla esplendor navilera,
que, malauradament, tant havia
minvat, quasi ertingit (modernament parlant, podem dir que
ja no existia), i que tanta de
fama havia tingut abans a casa
nostraPosseim les mes bones referències quant els projectes de
la novella Societat, al seu programa d'actuació. ample, exfans, però ben ponderat, ben
ealeulat.
AL:a5, com és sabut. en una
indústria d'aquesta llei és punt
bàsic i fonamental.
La "Unid Naval de Llevant"
compta des d'ara amb elements
de primera. amb forres i amb
mitjans de producein per poder
competir avantatjosarnent amb
qui sigui: es traci a d'una reunió de forres, ben ronrontrades. de gran potn.cia. Els que
la formen no eón pas persones
anFliites i desconegudes; sört cases tan ben establertes cona el
'Nou Vulcä, de Barcelona; les
Drassanes de Tarragona, les
Drassanes de València. els Tallers Gómez, de 't'atienda. Tots
aquests elements, de sólida P3/T'aclara i de ben conquerida
anomenada. formen la Unió
Naval.
Cal afegir que totes aquestes
cases estan en plena activitat.
(pie i amplien els set':
establiment e. COM s'està fent
a les Drassanes de Valèneia, que
està acabant de construir una
extensa gradería i un moll de
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vatparalso

muntatge d'immillorables condieions per construir vaixells
n ercants, aixt com també vaixells de guerra.
Pertany. tambe, a aquesta
Societat el die de Tarragona.
que es l'Unic die de propietat
particular que avui existeix
aquí.
Paró encara hi ha un altre
factor de cabdal importància, i
es un factor tècnicament insuperable: volem dir la Casa
Krupp . La tan coneguda Casa
Krupp intervé també, i forma
part de novella Societal. Si,
doncs, a la potencialitat productiva i a la qualitat t nienica
de les abans estnentades cases
afe girn l'experiència valuosa
la Casa Krupp, podern estar segurs de comptar amb un organismo veranient superior, en
ordre a construccions navals.
i que farà sentir. segurament,
per tot el rnón. el nom de les
nostres costes gloriosas.
Tot intent do nacionalització
de grans forres a casa nostra,
tot intent ben røtxit, eom esporem que serä aquest, ene :atril/
mds. Arar forjant el (Ea
de demà, ben sälid; augmentar
les deus de producció i de riquesa, creiem que és una tasca
fonamental.
El Consell d'Administració de
format de persones prou conopefents: el senyor Josep J. Dei,.
mine, president: el (hm de Bivona. vice-president; En Carles
Hernändez, secretad. I cona a
vocals fi rruren el següents senynrs: Ernest. Anastasi (a la
vegada director genera:I), Josep
Bonet i Amigó. Mr. Marx Tradt.
Mr. Alfred de Bao. Jaime Martí
Segura. Joan J. Sister. Manuel
García del Moral. Tomäs Mallo]
i 13oseli, Eduard Pujol Xicoy,
Estanislau de K. Tintorti.
La nnvolila "Unió Naval de
Llrivant". lot just constituida,
estä treballant ja de valent, segons demandes rebudes. Ho celebrem.

1-1IP NO TIS At:
Malalties d'origen nerviós
- - o desconegut - -

Massatge Rus
Mala:lties del Paidor, Eleetroteräpia, Raigo X, Depi- - lad6 Elf•retrica - -

Doctor
Forttova, Córcega, 307, principal primera
Dimarts, dimecres, divendres i dissabtes, tarda.
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23981 a 23990 76601 a 76010
25891 a 25900 76701 a 76710
26021 a 26030 76771 a 76780
27971 a 27080 77371 a 77380
28681 a 28690 78101 a 78110
La Companyia dels Camins de Ferro del Non! d'Espanya, amb el fi d'atendre a la
29871 a 29880 78351 a 78360
minora de les seves línies i serveis, ha emes 300,000 Obligacions Valencia Nord, 5 i
32161 a 32170 78591 a 78600
32601 a 32610 79131 a 79140
mig per 100, de 500 pessetes nominals cada una, amortitzables per sorteigs semestrals,
34771 a 34780 80181 a 80190
d'acord amb el quadro estampat en els títols, en un periodo de vint-i-cinc anys, que
34791 a 31800 8 1821 a 81830
començarà a regir el 10 de juny de 1924 i donara fi el 10 de desembre de 1949, amb
36311 a 26320 81911 a 81920
cupons trimestrals pagadors a 10 de setembre i 10 de desembre.
39401 a 29410 82941 a 83050
L'emissió ostia garantida per hipoteca especial sobre les línies d'Almansa a Valen39361 a 39870 83211 a 86250
cia i Tarragona, Carcagent a Gandia, Gandia a Denia i Xàtiva a Alcol, i, en general, la
39961 a 390300 86381 a 86390
subsidiaria de les altres linies i restants béns de la Companyia.
40021 a 40030 87071 a 87980
De les 300,000 Obligacions indicarles, se n'emeteren en desembre darrer 100,000,
41021 a 41030 89031 a 890 ¡o
i ara es procedeix a posarne en circulació 100,000 mes, amb un valor nominal de
41051 a 41060 00001 1 00010
50.000,000 de pessetes, que han estat presas en t'erra pel Banc de Bilbao, Banc Urquijo,
11131 a 41310 00121 a 00130
Banc de Biscaia, Banc Espanyol de Créela, Banc Hispano-Colonial i Societat Anònima
42181 a -12190 90131 a 90140
44661 a 14670 90501 a 90519
Arnüs-Garl, i seran ofertes al públic a Madrid, Bilbao i Barcelona, als establiments
45761 a 43770 00771 a 00780
esmentats i llurs sucursals i filials, el 26 de maig.
45861 a 45 870 90921 a 90930
Es lliuraran a l'acte del complot pagament de la subscripció, els títols definitius,
47151 a 47160 91851a 91860
que estan admesos a la cotització oficial i a la pignoració al Banc d'Espanya, el mateix
47201 a 47202 92121 a 02130
que els altres valore de la Companyia.
47206 a 47207 04721 a 94730
El preu de la subscripció sera:
47209
95101 a 95110
47351 a 47360 05751 a 05760
47801 a 47810 06551 a 96560
50181 a 50190 96791 a 96800
50571 a 50580 96911 a 96920
Les pagues s'efectuaran:
50881 a 50890 07021 a 97030
Pessetes 50 en fer les demandes. Pessetes 420 el 2 de juny pròxim, contra lliurament
52711 a 52720 97131 a 97140
dels títols definitius, proveïts de cupe, de 10 de seternbre de 1924.
97351 a 97360
No hi }ultra prorrateig. La subscripció es tancarit tan aviat com quedi coberta.
A partir de PI de julio, vient,
LLOCS DE SUBSCIZIPC10
es proeedirä al reenthorsament
BARCELONA.-Banc Hispano-Colonial, Societat Animinta Arnds Gari, Banc Urquijo
de les citades Operacions, a
Català i Sucursals del Banc de Bilbao i del Banc de Biscaia.
raó de pessetes 497.10 per ObliBarcelona, 20 de maig de 1924.
gad& deduides ja pessetes 2.90
per Drets Reials, a qualsevuliiiinsisninsinintanatans3nruninnionmiamar;eamenseinenzemennintianniaziarunntita3nonanip
ga deis Banes següents:
SIEsnlalis
Baria LTrquijo: Madrid.
Banc de Biseäia: Madrid.
FILLS DE F. It.IAS SARDA
Baile Central: Madrid.
BANQUERS
S. A. Arníts (inri: Barcelona.
DE VISITAR-ME I ESTALVIERE11 DINERS
RAMBLA DEI. CENTRE, NUM. 1
Banc de Biseäla: Bilbao ,
boyan del Gran Tome. del Lleeu
Credit Suisse: Zurich.
Cambas percata extra
. Ptas. 10'50
Ofieillea (le la Companyia:
„
pactaran anglés.
15:00
Ganca-Valors-Canyi-Cupons
Buenos Aires.
Zee anes. . .
1700
Barcelona, 20 de maig 7924.
Fopülin hlses . .
„ 18'50
,.
El Secretari, Mique1 Vidal i
Popelin anglas . .
25'00
Guardiola.
NOTA: Tobas mb dos colla

Iste 411n13 un r.ster,K

460 anvis nntehou.
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3ll1131

beso Kv,

SUBUR
Fint 16: iie t 15

34 -

PORTA

ISSA - 34
ARR

ESPECIALITAT UI CAMISES A MIDA
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fll1ME11113 COIUMB I
RECORD1TORIS: Tipus e5 .
sius i eseollits;
econòmiques i de lunes dels especials
mä; miniatures paper
pó, etc.. etc.
DEVOGIONARP: Assortit
ment des deis modelo
econòmics als de 1//éi
xe; devocionario blancs
eelluloide, machI,r.šc
pell. el'. Especialitat
eis daurats a mä.
PRESENTS: Darreres nove

•01:`,'`f;c.,

nacionals i estrangerc
objectes artisticS Per
presents: Rosario, sane::
tos, plagues connant,
tives en ónix, fusta i
estatuetes bronze, ¡,n'54

nliniatures, Plomes
gràfiques, etc.
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CORSA DE PARIS

ROMA DE MADRID

94 per 100 o signin: Mes. 470 per Ohligacio"

Ralalties croniques

SOLER i TORRA G.m"s
RAMBLA

4010
15515
3125

Franea

1075 7075 7065 7065
sees 16295 9elgutta.
5550
5 53 0 /Are!. .
1.tlitres .
POlara .

CORSA TARDA
mora. . . .

Divises estrange.re

BORLA IIIT

BORSA SIAT1

1924

DE

%

.190emeenomm,..—erreseleizeeepperegv
el es, 20 de niel! de 1424 .

LA PUBLICITAT

GASETA BARCELONINA
NOTA NECROLOGICA
T--ENTERRAMENTS PER AVUI
MAT I
Timotea Gilaita i Ferran, de
anys . Urgell. 2.1›, tercer, al editenari a;ou. A tes den.
Jaume Garcia i Perucho, de so
alemalegre, 3, al cementiri
eje A les vuit.
Maria Oliver i Cuchi, de 47 allas,
so; Antoni, 16. al cementiri de
sana A dos quarts d'onze.
TARDA
eeneepciat Cebra i Sabaté, de 63
ags, Vaahonrat, 11, tercer, al cereedir i de Les Corto. A les tres.
Maria dels A. Jordà i Elis, (le 19
!sesos. Santa afónica, 2, segon, sepea, al cementiri Vela A les guara
Maria Pijoan, de 30 aays, Font
b Malasia. 1, hamos. a; caincea,
ee Les Corts.
Manuel Harnalt i Matra, de 44
;aya Marta 44. primer. primera, al
cemen tiri de Sant Gervasi. A les
euatse.
Liada Gómez i Wogué, de 40
asas, Nàpols, 116, al cernentiri (le
Sara Gervasi. A les tres.
Ramon Barrat i Gasó, de 18 anys,
Mallorca. 27 0, al cementiri Vela A
les quatre.
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Colls ALBERT:

IndostruotIbles

AGRESSIO D'UN 130IG
Al carrer d'Ar:bau, 112, Josep Arias
Garcia féu abans (fallir diversos disrs d'arma de foc, perquè havia tort a casa. L'agressor, detingut, es
ea que té pertorbades les facultats
.
rentals.

BONS APARELLS
FOTOGRIFICS
a la

CASA CUYAS
Portal de l'Angel, 11 I 13.
Als lalporatoris químico farmacautics anyos seas convoca la reza; constituent de l'Agrupacia de Laara:nris Qu'rnico-farmacautics 1 Anexes de la Cambra Nacional d'Indastras Quia-raques, avui, dimarts, 20.
des quarts de sis de la tarda, al
laaal provisional de la Rambla de
C atalerya. 123, pral.
nrosoEx( 1.11)31DA LLONGAN1S.
Se DE VICH, LEGITIMA SIBEsi2A, (l e s de 1150 pessetes el quilo.
LLARD PUR SIBERIA, a
Pe s s e tes 3 • 90 Baena d'un
qui le.
FOIE ORAS SIBERIA, a
T 'ea Batuta 1/8.
MORTADELLA SIBERIA,
1 . .a) lianna 1/8.
VIZENS FERRER I COMPAIV/U: Placa de Catalunya,
n úmero 12, Telbf. 112 A.
ja?-ama;_a.aaal
2.:aa., : s 271(
775`

•

5 -1
3.

'

4.

ae,-( •

Don Alions i el seu seguici, despees sle recarree repldament les depenu2ncies de la Universaat. es diri-

J.

Condeforns
Tricot I Sweters seda

.SALMERON, 99

;

CALÇATS
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El coll grelrós de la costra
it mericana neteseett-lo amb res/medie per a trettre laques
MARAVILLOSO . A la les drogueries a 075 peasetes.
PARAIOUES CARDUS

Portarerriasa, 10

LiiHREÍSERkii
3, Ronda de Sant Pere, 3

Els uostres

ea 3 del que som. Avui, de dos
zares d'anee a les dotze. misses a
la Casa de Caritat.

CALÇATS

--a--"--

gtrea cap al Palau de la Generalitat

FUNERALS
N'Islam Comas i Gren. Morí el

Ahlr va sesear cap a atladrid una coasió de comerciants de Barcelona, en
representada de 400 importants cases
a comerç d'aquesta plaça, per tal de
presentar una instància al Directori
Canana nt la supressió del recàrrec de
cela:ene que ve gravant les impar:a:ora de determinats paltos.
Corn saben els nostres lectors, el
acarree de coeficient sobre els drets
eareelaris. bou implantat a ran de la
ene depreciació monetaria ¿'alguno
aos.
Havent desaparegut en absolut les
taitas que motivaren la implantació
a tal recàrrec, per cotitzar aqueas
1.,5.05 totes llurs transaccions interiors
iexteriors a base de moneda valor
cantón la lijara esterlina, el dair. el franc salsa etc., queda ben claenen: expressat que ha de quedar sene efecte l'aplicada de los coeficients.
Es d'esperar que degut als enorats perjudicis que tal recàrrec causa
-^t a la indústria com al comerç. i
ese es tradueix en una constant desea( de preus per als articles en perpala: de tots els consumidors, serà
asiiat i resolt favorablement junt
reb les sollicituds que en igual sen.l..agM estat presentades pels comerras de Mea:ad i altres provincies.

--

tres bombos i

xocütes competeixen amb els de
les millors marques estrangeres
Lapses d'especiaIiiats contenint

1

Cremes de »coleta, taronja I gors al caramel. Roses de Ilet, assortIt selecto,
ametIld6 1 avellanes, etnie-

tera, etcètera.
- --

UNA DISTINCIO
En el banquet del Cos diplomàtic
D. Alfons va ter la distinció als alcaldes de Barcelona i de Madrid, per.
què com a (Migues autoritats, a excepció del president del Directora assistien a aquest ade.
Els dos alcaldes es veieren molt honorats per les mostees d'afecte que
seas prodiga per pare deis assistents.

L'äpat I la recepetó a la
MancomunItat nota
Min . la elancomunitat nota
dona tjtt banquct tal rel Alfons.
Sliacia para( una iaula CO forma de' doble T ztl saló de l'Asstenblea.
.aasiatiren les autoritats
eals, ela generales .1..1 Direetorf,
teprosentants de musco,: est i megers, capo militars, personalges
palatins, nobles 'ovalo, elc.
A l'hora liella postres arribaren les reines Viciarla Engenta
i Maria Cristina, amb el princüp
i perennes de Mur
seguici.
Usta orquesdrista de In Casa
de Caritat. dirigida pel mestre
Lambert. nterpreta diferents pe-

ces.

Despres de Fanal. n les eine,
IR Ìsagsss la recepeda (Vadeables
de Catalitnya.
La cerimbnia es fea al Sala
de Sant Jordi, el qual hacia eslat guarnit de la interessant
faisó que ja tenim explicada als
nostres lectora.
1. ' afluenria d' alcaldes era
considerable. Mai hi hacia hagut
—ram constata inalt cocerlalament cl monarca—teinla ttnaEl senyor
tistsitat ;t
Sala n'eslava emocional,
llom remarcava, a mes tleas
'alcaldes i ela dalegals govennalins, nombrosissims saps mililars, lols els dipulats de la,
Maticomunilat nora i nombroses antorilets.
Al tron asseguren el rei
Alfons i les dues reines . Enmig
dels alcaldes qua s'agornbollaven par ataire els monarques,
poguérem recollir ;Optima 110les del mes gran inleres; el

monarca VeSlia uniforme de
t'apila general (IP l'Armada; la

ARA IMPERIAL

reinen Vic.haria Euganin dula nn
magnific collar de perles: la
reina Maria Cristina no es canlava de somrinre lienavola. ronsiderant a (ra y as del a sella impertinenls la mullitud d'afiloritats fortines.
A rontinuacia del i ron seien
ítl prfnerr, instarles i diferents

Pir preservar les robes contra les ane e , useu els sacs
guardarroha de paper. Vegeu
l'anunci amb illustració del

Ja lol rs ;inri'. el senyor gala
fan el aegüen1 discurs, en el
istall espanyol que 611 sap par-

SaC. •

nitres personas de la familia.

lar:

"Senyor, senyora:
Els alcaldes sie' teles le 5 etaFESTA A LA UNIVERSITAT
tats i viis'a. (t" ti(tC p es pnalea
Ahir, al Paraninf de la Universitat
CafaInnya. deallgen tributar
ve celebrar-se la clausura del cicle de
en aques1 esel e pablic test itnnui
conferencies hispano-america ne s que
de llur forvent i Peal adliessia
sial han vingut donant en el present
al tron secular d'Esnanya1 d'acura
fecte i de resperte a mielres
S'havia anunciat rassistencia de don auguetea perannea, a nnalree
Alfons i el sea seguid, havent-se en- ecregis rein D. Alfons i donya
galanat els balcons del llarg edifici. Vielaria. a g . A. reial el printep
Perquè la leste fos completa se susinstarles i a lote la reial fapengueren les classes que s'havien de
milia d'Espanya.
donar.
Aquests sent imrnts d'afeete i
No cal die que a l'hora anunciaIlealtat san elds It‘9 noble ealalit
el
bo
i
millar
que
da va reunirse tot
que mai cisque alluncat deis
a aquesta mena
aCrn SIUMa a concórrer
srus reis. són Pls d'ariuret arad'actes. Mi hacia una nodrida repteble viril, honrat 1 treballador
(Me nrisia la pau per vinre i
sentació del Cos consular.
la
sosia(
el
senyor
Madiengrandir-se. i en e mirant
Oberta
nez Vargas va pronunciar un elosen voltnnt sols la van selidaqüentiasim discurs de salutacia i benment garantida en la adhessió
vinguda. Acaba trametent l'esperança n11 Sefl rai i amb la rrn, s t'orla
edmpenrerneió nmh In POIria,
que els "universitaris espanyols padran
!nadada en l'amor toles las
desenrotllar els seus ideals i educar
els escolars que aclamen al Rei amb regions d'Espatica. que tot 3 pieentusiasme, en el modera pla, a fa, grita formen) la patria fle rae.
ter a pa ssnts, la gran pal riel • que un dia puguin éSSer el més ferm
sostenidor de la nació i patricis d'una pnn yol , regida pel mazna/tito
ene do voslra niajoetal.
Espanya gloriosa".
No oblidarem tuai que S. A•
Despees parlaren el doctor Pérez
reja] ell primen d'AstürMa, ha
Agudo i cl senyor Arboleda, ebnsol
fet a equesta casa 1 1 ,9 seves
de Coluibia, que tingacroi panales
primicias d'acluació públiea
d'agraíment per al Monarca que s'hadia mal Pi7C de l'arribada de vos _
via dignat anar a escoltar-los.
tre s majestats a Itareelona, I
Despees, i en ring de grati expeccompleixo atnh gwg l'enea (trae
tació, fa ús de la paraula don Alfons,
que talan conferit els alcaldes
que palesä la importancia de l'acte
do C.atalunyet de reiterar a llar
que presidio.
tosen a V. Ist. el regraeiament
Anuncia que 'amb motiu del decret
mas efussiu per honorar la litecread cl Major de Sevilla,
tedia el Palau (l'Aranjuez, que scra ratura i !lengua catalanes enaltint i glorificant el nnslre gran
el Palau de la Raça.
prieta Mossen Jarint. Verdaguer.
Continua dient que el sentiment paProvea delicades són aquestes
tri és una cosa que ha de sentir-se
de las ferle que professa V. 31,
des que es neixi, que la missió del
rrvers el palde Intalit, que Ps
catedràtic és de patriatisme, estad
costra prestmcia en aqueslit
obligas a ésser patriota i bon espanyol.
histUriea casa gurn pproriln
Vol que se säpiga per boca del Rei
mes gloriosa tradieió catalana
l'amor que s'ha de tenir a Espanya.
lin rele g a lambe (l'una falsa evien
el
fct
que
en
guanyar-se
Insisteix
dent,
una catedra per oposició, tests obliNosaltres correspondrem a la
l'amor
a
als
alumnes
gat a ensenyar
FollicHu rl f a Fafeete (le V.
Espanya.
envere el poble, amb la riostra
Diu que el sets viatge Es d'oblit
Ileialltat, amh el nostre afecte i
que
als
s'isolen
i
que
als
al pgssat;
adhessió, que aquests aninrs,
no tenen fe i se separen, i
pe qui els
l'amor a la patria 1 l'emor al
volem?—exclamä.
seso rei, els tenia) fosos en les
Diu que se sent cataN, amb tot i nostres animes i ele veuth reviure a Madrid.
flexats en les fesomies eneradoe
Acabà fent cots per a l'engrandi- dele representante dels pobles
ment de la Pàtria i perquè s'estre- que arrt matelz desfilaran davant de V. M. 1 A.
nyin mis els linos d'uni6 amb AméR enyors: Que l'amor a la ?brica.
L'orador, que havia estat interrom- irla 1 l'amor al rel abrandin
put diverses vegades en el curs del

seu diseurs, - fou Menta d'una gran
ovació al final.

eempren els nostres cose pesqué Espanya pugul compillr el
destI que Déu té yeservat als

pobles que no s'aparten de) reir( de la veritat a lla Justicia.
I giran.1-ei r de cara als alcal
de Catalunya,
des
que 5U;11 preeisarnent tots els
acluals ailealtles de Catalunya.
el senyor Sala, amb veu vibran!
i amh enmeló pregona. crida:
Senyors: Visca ESpanya 1 vis_
Eiststig sie l'entusiasmo general, corncerit a parlar el cap del

METEektOLLGIC DE eATALuiNj
IDIa 19 c:1 411 mala de 1 924
a ESTAT DEL TEXPS A CATALIINTE
I.—SITUACIO ATMOEPERICA GENERAL A

LES 7 DEL MATI. (Observacions d'Ea:ropa, Nord
d'Atrita I l'Adán/le, rebudee per telegrafie piase te:
Va desaparegnent el hon temps dcls darrers die*,

establint-se el regim (le temps iusegur i tempestes
a l'occident europeu i especialment a Espanya i Frauea. Actualment plou a Bélgica i a la regid de l'estret
de Gibraltar, corresponed al continent Africà.

LE S a DEL MATL (Observado:te de la Xarma asei
»ecológica catalana, comunicadas par tatitoa):
ni ha abundant nuvoloaitat a tot Camboya, al
pecialment a les provincias de Lleyda i Tarragona,
gran part de la regi6 pirenenca. Al ene d'Urgell abat
observat algunes tempestes llunyanes. Els venta 1161
fluixos, però dominen en general ele de la repito dd,
Llevant.

DitLe'eateetjni :1 1 Giverti—digue----vol
posar-se en eontaele atila el
poble que fa poca diee, a Valencia. deapras a Antas) i ara a
Barcelona ha expressat una fervent esperanea en la seva la-

arate •

eib
Ca Cena
I&(

bor.

Espanya hacia calvo., pot'ii S
ueen pueerarnieetU
sneardPeeld'e
el ilesenr oillament sie qualsevol
v er
axat)
xr eo rbi l ad oll ieenyto. r pPeeLts

II fil

• ,lf
I I /1‘..

del

separfatism e . La saoeietal perillava.
Vulgata un mament que l'exareit etau .eenpletainent freno_
Feia lemp etne. no podent olerle O la palma si no la tebana
del anoriftel. II toca y a de fer
Per
e1" orr Iff151110.
velent, pel damunt In Vieira de
la lIst. ei set' eeperit ofert a
sa marslat aguas, estarle i
tinaaaa por sean:: sanyora
ealdes qu•; 110 descuula la Mulla perque As tpiestió de pomar
tI Eapanya sl pon de selvaeia.
Adreeant-se e 1 tron afegt
unes parenles que ens arribaren coni.eement. a t•ausa
l'entusiasme del ", as› . si Ptas.
En aixe•tar . se a parlar el res
Allana se aentiren visques
apla ud un en 10.
Em cep
que no ha lingut cap dels meus
avantpassats, de reunir de
mou els aleehles de Catalunya,
que, mat com ara, ha estat

01;

etn

;II

e

efe
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>t.& t/113 1,4,0714

411,1,
•011oyele
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VENTS 5.1.):-£RIORS A BARCELONA. (Sonaatges ae iatndatera ,,,ne a kg 7 del 1313):
Altiti d, metres:
250, 500, 1000, 2000, 3000.
• Direeci6:
ENE. E. SE. S.
S.
Velocita en metres per segon:
9,
7, zo, 13, 14(
Piafó de núvols, a 3.949 meteco. Atto-cúmuls.
frnpmeffl...6

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Horca d'observació: 7, 13, a loores
Baròmetre a cero i al nivell de la mar: 760'9, 7 59'6, 7593. — Termametre sec: 200, 21 ' 3, oisse. •-•
Terrnömetre humit: 17 .2, 178, 18n. — Humitat (c entessimes de saturació): 74, 70, 81. — Darecció del
vent: E., E., E. — a'easeitat del vent en metres pe r segon: 7, II, 9. — Estas del celo tapas. — Classe
de nievols: cúmuls , alts-eúniuls; tracto-cannuls, alts- strats; strats-cúmuls, alts-strats.
Temperatur« extremes a l'ombra
Máxima: 22 8 . — Mínima: 176. — Mínima arr an de terra: /6 .8. — OsciNació termométrica: s'z —
Temperatura maja: 202. — Precipitad() aiguosa, de s de les 7 hores del dia anterior a les 7 horca del
dia de la data: o'o milimetres. — Recorregut del ve ni en igual temps: 2oS quilòmetres.

[mida.
Vol p ril que agites l vial ge sigui dig,as del que Catithinya
fu pel .1 ,:11 l'eh Volea] que sorveles re, demostrar als altres
'toldes d'aiapanya que tot al
que es litt que Calalunya tto
vol (talar unida amb la reata
si ES P an, ‘11 (5'
(!zi menlm.s. .; sal le) palesen rols
seus 1.100 alcaldes unds aqui
amb el seo rei.
Aqui has 0/1i1/1 1111 mateix
ideal que as d'amor i ile Iraternitat ella, : lotes les regions
d'Espanya.
Falsos Instoriadors s'han
equivocat en comentar el milalunen( d'Espanya. A altres naelane III pot hacer pohles veneuts i ',Libios vencedora. La
unid deis pobles orE.apanya fati
fruit de l'amar. El matrimoni
Ferran i d'Isabel agermana

Catalunya, celebrara la reiii id anual reglamentaria asma
(ha 70, a has deu de la vetlia,
al seu dornieili, (Santa Anna,
213, 28 i 31), primer pas. Ea pre.
gil antb molt d'interas a tots
els senyors socia domiciliats a
Bareelona que no deixin d'assislir-hi, Mutada la importancia del lentes a traclar-hi,
que, ultra els assumptes do' eatäeler ordinari i de procedir a
la designaeió de non delegats
per a EAsaieniblea, ha de parIni -se de diverses qüestions professionals.

Carme Dols Serrano, i una nioto en
la qual anaven Salvador Ariilo i Saturni Calama.
La primera va resultar amb una ferida heu al cap i els horneo amb C011tueions que cls foren curadas a la casa
de soeors de la Ronda de Sant Pcrc.
— A la Travessera dr Dalt, Maria
Ilerrero Sansor, sofri diverses ferides
de pronòstic reservat al cap; per un
atropen.
— A la Pena deis Angels fou atropellada Carate Martínez, de sesee
anys, havent d'ésser auxihada d'una ferabia lira a la regia par.etal i Sarta
excitada nerviosa.

CINEMA A CASA

RESTAURANT ROYAL
Saló do Te
cada dia te dansant de 5 a dos
quarts de g , i dinar a l'americana, de a I t.

Els malora aparells els trobareu a la

len vega 'tis,
Passä el lemps i vingue un
ro, Ftelip is'— i tingueu

CASA CUYAS

cornple que us li • sRu tut Barbó — que prengua me.,.g irms que
molts (le vosaltres heu considerat injustea, lama que segur:11111 . 111 eren nevessariee ner a
Catalunya
Mas lard Carlee III va ter
a MI) enliors de la bandera
catalana i ara g onesa la saetaa.
santa bandera de la pfdria espanyola, que tots h a m (ie
len,sar.
Els enemies de Catalunya
són els que volen la se pa separarla.
Quan us diguin que aquest
ret, aquest carnee ile Barcelona no us vol, contesten que es
mentida.
El rel d'Espanya (a un lumne
cona vosaltres mateixos, que no
desertara el seu Ilue, i que ha
eJc correspondre atol) la seca
vida a l'afecte de tots i.ds esp a nyo
El parlament del rei Alfons
fou mterromput sovint pels
tasques i aplaudiments dels reunir s, renocant-se, re acabar,
les demostracions d'entusias-

ELS AJUNTAMENTS ES COMPLIMENTEN
Ahir al metí la representació de
l'Ajuntament de Madrid fa una vitira de ecnipliment al de Barcelona.
Es canviasen les coi/ s ea-iteras frases de simpatia i afecte en:re els
n3-ors Alvarez de la Campa i Aleker.
Aquest manifesta que no sabien cona
correspondre a les atencions de qua
havien estar objecte.

me,
seguit comenea la desHada d'alcalde.e pel davant el
tron. Les autoritals ',wats pas.;leiritisament
saven saludant
els reta, princep, les anees
augustes persones i (As seue
acompanyants que slavien si_
luid a continuació,
reta la recepcia, el rei reuní els alcaldes de la Valls
rars, promelent-los que feria el
que ralatlas per resuldre
qüestió t le la ineoniunicacid
d'aquella comarca. Es parla (lel
projeetat u ialge renta i un ale
calde araMas (ligue al munarea
que si no els manca a veure
l'anirien a cercar. Ala?) sembla
divertir molt alcap Je Palatal
Les refala persones abandon reslant
n aren el Pela,
aulb els delegats governatius el

general Primo de Rivera.
La reunió dura bona estona.
Es (tu tui VatlVi d'impressions
sobre la politice a seguir als
reepeetius distrieles. El cap
del Directori, aceedinl a una
peticia dels delegats, els cita
per a dijoue, a les onze, a la
Capitania general, on seran rebutopel

PURE PERMANYER
El millor Miment per a nene I
maleas
La Speeld Comarcal de Barentona del Sindieat de Metges

Portal de l'Angel, 11 I 13

LA PINACOTECA
EXPOSSCIO PERMANENT
Entrada llture
INTOXICATS

Per softer simptomes d'intoxicada
foren aux•liats Angela Giménez Lozana i eis seus has Angela i Uds,
que havien menjat caragols, que (ha
rant la nit tenien (IMs una cassola
daran.

em Halls Ferran, 14. Gasa
VANOS CLAPES
PER ESCANDALOSA
Per moure escandal al correr de
Sant Beltran i haver-se insolentat amb
un guardia que ramonestava, passi a
la delegada( Antania Bactual, de 39
anys, i soltera.
Colla ALBERT: no s'entornen
UNA AGRESSIO
Al music-hall Pompeya, del Pafou agredit Josep Cervera Gonzalez, que ea retire un cap de ganivet
a la cara, de promistic reservat. S'ignora qui Loa l'autor de l'agressió.

LA MATANÇA
A L'ESCORXADOR
Sacrificis (raid a rEscorxador:
Bous 143i 1 per a Sarria; vedelles, 1 $9 i 18 per a Sarriä; maltona,
354; crestats, 35; anyells. 511; xais,
923; ovelles, 55o; :abres, ae, i porcs.
404.
"JUSTICIA SOCIAL"
El número 29 (le "Justicia Social",
compté el següent sumat i:
"L'assemblea de Sabadell: Comentalas', per Rec Gninart; Politict
internacional", per M. Serra i MOrtft,
"Cróniques argentines", per Joan Camarera; "Lord Byron", per Damaphil; "De París estant", per Rafael
Ramis; "lea utilitat ele l'art" , per
Raman Pla i Coral; "Antologia:
L'Ilarce", per Miguel Costa i Llobera; "La minyona de servei", de
Ferencz Molnar, trad. de J. M. (falleba); "Per la nostra organització".
per Josep Cervelló.

Restaurant. Billars. Tresillo

tONCEBTi HUI NE!

Balé per a banquete
Propielat HOTEL COLOMB,
Societat Anónima
Direcció: Repita
ELS AUTOMOBILS
Aquestes máquines, com n'Es corren, ni« desgräcies fan. Diumenge, un
automòbil va atropellar al carrer de
Montaner, cantonada Arag6, una senyora anomenada Matea Ubernaga
Säen:, de «tanta un anys, que va
rebre ferides tan greus, que MOrf quesi instantäniament. El que guien
«ser detingut.
—Van topar al carrer d'Arag6, cantonada Girona, un auto, ocupat per

TRANA
Hem rebut el numero corresponent
aquesta setmana de "La Novella (aA•
ra". que publica una preciosa nDwePi
del famas prosista En Prudenci Ber•
nana, titulada "L'orgut del dip.atata
i que va illustrade peis coneguts
buixants En Pasqual Capuz i En Pe
re Clapera.
A les cases deis senyors ca ben
C:tarn-Sors, etiqueta vcrda. sec.
UNS QUE SEN TORNEN
A més a mas de la Reina mata
i els infants, varen mancar ahir cal
a Madrid les representacions de l'A•
juntament i Diputació de Madrid. con
també el Ces diplamatic, que havies
vingut a Barcelona per tal d'assistit
a les passades jornades reials.
So:airea en tren especial i foren emanada:5 per les *autoritats !aula; et
lianearen, reciprocament, una pila di
visques.

CALÇATS

SUBUR
lergrla, 3 : Saul Fu, IG Jame 1, 15
EL PREU DE LES PATATES
Una noza oficiosa del Govern civil
diu que havent-hi gran abundancia de
petates al mercas, cona ho demos:ea
el gran sobrant existent, no hi ha pernee alguns establirnents no venguin
l'article Si preu de taxa, que és el de
25 eentans per quilo.
Caz:gal i cls senyors Angel Ferrar:, Ca

JOIES, VERITABLE OCASIO
I objectes usats ce totes olasses. Preu fix. Tallers, num. 41.
Sanatori de l'Asma i

Fortamonedes, car teros,
maletes, caes de vialac. Casa
Perelló, Pi, '7, bis; Petrittcol, 17.
Fabrica. Vendes tal detall.
PER AMENACES
Ha estat detingut Josep Vidal i
Planas, acusas d'haver amenaçat de
more al patró vaquee Domancc Analtrachs, per haver-lo acomiadat.
L'ASSOCIACIO DE PERIODISTES DE BARCELONA
En assemblea general (le socis celebrada diumenge puntal per aquesta
entitat (au acordada per aclarnacló
la seva dimissió i sollicitar ringrés
collectiu de tots els socis a l'Associació de la Premsa diària.

Colla ALBERT: no fan calor
—

Gran Calé CROMO

UNA NOVEL.LA D'EN SER-

TOPADA DE TRAMVIES
Al Parallel varen topar dos tram-

Clima seo,
CA11 i o_ Bronquitis.
Nalels nous. Radiotrleronia. No5 a test:libe:a d'algües completa. Informes: La
Ideal Samaritana. Are he, 10.
Telefon 5150 A.
I

£ as ciß bany, lavabos, Via tir s ,

Wets, etc.

Nous niodels. La casa mes

barata.

ISIDRL FONT

64, Ronda de Sant Pere, 54
(dav a nt del carrer GIrona)

ales i a consectilancia resulta amb fe-

rales a da cama esquerra Anna de
Pumoni, de seixanta un anys, i Joan
Josep Hoyo, de divuit, també contusionat a la cama.
Foren auxiliats al dispensa del carrer de Rosal.

Gerros per a aigua a pessetes 175 cada un, nom é s a les
crietalleries Lluis INglada,
Rambla de les Flors, 8, i Ronda de Sant Antoni, 5.

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS
BIDETS-DVTXES, etc.

JAUME SAURET

le=

PELAYO, 7
_

•

ROMEA.— Darrera rctllada
selecta. "Ama Christie", de
O'Nedi; trad. de Millas RaerelL

O'Neill pasea avui dia can el rege¡tirador, com la figura mis forta del
teatre americà. "Anna Christie" es
la seva obra mes celebrada. Sens dub-

te és un gran mecer* haver aconaeguit
que el nostre pfiblie conegui aquesta
obra. "Anna C'nristie" és rn drama
fort, d'aire poatic que no desempara
mai una forma cruament realista.
Ens trobem en una tavernota dels
molls de Nova York; l'ainhient is de
vi i de prostitució. Un patró mea, tl
vell Christophesscm és lasco de la situaen i la figura central de la uveras. Es tin roda-platges embrutit als
ports de tot el mena cansas i rebentat per la vida. Vea amb una dona,
vella corn &el, una mena de guinea tresnada d'apestes que volteo tsels molls
carbó. plena de vi i de !mes sentiments. Cheistri•hrsson té una fina
que fa quinze anys sie no l'ha vist. i
que ell es pensa que es un singel; l'ha
tiaras en una granja thinyana. a casa
d'os parents; ara, segons les novas. fa
ernnstitutriu. Aquesta filla ha de venir a viure amb el sea pare: al patr6
suce que totharn Ii diu "l'holandes"
fa tira gran ilesa', que la seva filia
sisean amb ell; Ilicenciará la será
amiga i du • is una exfsténcia ordenada.
En un mament de si:enea quan a
la brema tot is caleta. i només en
un emanes la vella amiga va engol:nt
cervesa darrera cervesa. apareix una
rnossa llamean: d'aspecte equivoc. Es
:Sena Codstie. la filia del patró; arriba despris de dos dies de viatge, ha
estat a l'Imspital, ve mona de camamila i es posa a veure "whysley"'
com una desesperada. La filia del patró no i3 una institutriu ni un àngel;
Phon engaeyada, ha amas d'un cantó a
nitre i a provat tot el fel i tot el
fisria de la prostitució. L'amiga de
Clor istotdir.ss a n se'it aduno de seguida
de la desgräcia de la mossa, pera el
vell de Cliristopkezson no n'lla de sa-7
her res: el temps pot curar-ho tot enC173. Pare i filla s'abracen. i e/
pateó des que viu amb ella duu una
vida examplar.
La noia pas s a les hores mortes amb
el seu paré en una harca de carbó, en
mig de la beira i do aires de la mar
que !i ¿ aren vida i ji regeneren el
cm e l'anima. Una nit. cal auxiliar
un hm salva', d'un Naedxell enfon
sat: a bord de la berza del patró 1/i
ár. iben quatre hornea entre ells
en xicoties irlandés fort com
rnure, tot d'una peça. fraile i Acial
i amb un cor con: una cas. a. S'enamora d'Ama Christien i sE vol casar,
pecó el pare d'Anea l'ódia i no el
pos vence ni en pintura. El pare que
no val que es casi, i cl noi que vol
casar-se. i Anna que desprecia al seu
pare i que estima l'irlandès: El conflict- va pujase de to. fins que l'irlandés es vol casar, de totes passades,
immediatainent amb la noia; aleshores
la noia din que no pot ésser, i. desesperada davant de b incomprensid i
Erre-alma:" del seu pare i del seu estima s_ canta la seca història. la Neritable histöeia de la sera prostitució:
L'irhadús. atuit i eabotzat completanme• ida maleint-la. i el pare. gllf55
ésno rebuig de breo sentir/enes. empara la sera filia. 1 desleía. en el
danutr :cele. l'irlandés es repensa, canee:yat que ella nomas l'ha estimas a
cll. passí per tot. i es casen.
El final de l'ara és de pellicula
americana una mica "naif" i massa
sentiment. Es un drama vist i atacat
ainb valcntia, pm-6 resulta d'una manera cucarda. amb un cert cristianisme
cartró fals damunt l'escena i lora'
de la vida dels bornes. Per arribar
al sacrifici de l'honor , l'ideadas ha de
pastar per una serie de procesos espiritual; que en l'obra no es veuen.
ru a U:s.-e gran i generós, en l'obra
d'O'Neill queda esquifit i de comedia.
L'elas a te moments de gran bellesa,
té SitIllei,/115 dramitiques que arriben
e. riatima i esta escrita amb audäcta,
and, sinelicitat 1 anal, una delicada no_
bksa poética. Llästima que l'autor ro
arriad a conclusions sinceres, que un
preveis cree serien Lllre5 i que rnolestarj en el públic! pecó quan es vol fez"
art dc debí', 1 1 0 sha de transigir ni
s'ha de donar pa al gos.
La traducen que ha fet en Millas
te airosa i flexible; el catali canta
Pm?) tata la seva vide, i aixó eme és
teta cebra dficil per les crueses d'expressió: moments on hi juga relernent pintoresc i per les situacions en
qua la parada agafa un tu pueda En
Miras sen ha sortit com un bon dominador de la llengua, scnse que el infra deixi mai d'ésser nataral i rivent.
La interpretació fou de les millors
que s'han fet en awaeates vetIMes de
natre selecte. L'Esperança Ortiz en
primer lloc; va arribar a ruin/enes de
passió. d'empenta i fuga dramatica,
com potser no Ii haviem vist mai enCaro.

En Montero. perfecte en el pinterese,
en les situacions cremoW6 i d'ambru_
timen*, potser ra dur el primer acte
amb una mica massa de lentitud.
La Maria Morera, justissima, donant un gran raracter al . set: persas
natge, i en Grases en la figura de
i'rlandés va parlar amb tota la passió
1 testa la vehemència que el seu paper
Quant a la presentació, cal

cele-

brar d'una manera 'especial el decorat
del segon ade. amb els efectes de baira
"1 l'encertada disposició la !hm. Mi
reritable degorat del teatre selecte.
ELDORADO
.Reepariei6 de Pilar Meneo
EI popular coliseu de varietats de
de . Catalanys queda des

d'avui completament renovet amb
artistas i novetats que han ¿'desee
del gust del públic.
Les ombres en relleu, respectaele mis modern i divertit de ractualitat, seran projectades a l'igual que
a l'Ilipódrcan de Nova York. Es
quelcom fantàstic, que meravella
que fa riure l'espettador, que no
surt de la seca sorpresa davant les
imatges que porten a la pantalla.
Les ombres en relleu es projecten
avui a tot arreu del alón amb
creixent, ben merescut, per cert, car
ciificilment es troba un espectacle
que Figuali en interés i novetat.
Tot Barcelona desfilara per Eldorado a collaborar amb les ombres
en relleu.
La famosa caneondista La Goya
ha hagut de cessar imperiosament
en la sera actuacin, car la malaltia
d'una persona de la semi familia va
obligar-la a tornar a Madrid en l'exprés (rabiza
Pilar Alonso, la predilecta del
nostre públic, otees per actuar
vuit únics dies.
Debutaran també avni els celebren
clowns, asos de la gräcia. Pompoff,
Thedy ¡ Emie, sohrtulament cuelegutts i admirats elel nostre radie.
Finalment. debutaran Les 4 soreIle Bianchi. gentils dansarines procedents dels principals music-halls
d'Europa i América.
Pilar Alonso, les ombres en rePompoff, .Theely i Emij, les
Bianchi, el; famosos acrieleates I.es Ocap. el célebre imitador
d'animals Praia, la suggeetiva bailarina Roseta Fontanar i la projecció de pellicules de les marques
mes acreditades co hi ha cluhte que
és un programa extraordinan, que
farä emolir cada dia el primer cm
liseu de varietats de Barcelona.

El nou Gens
Electoral
S'està fent la Inscripcló

d'electors
D'acord amb el Reial decret de la
presidencia del Directori militar,
s'està confeccionant el non Cens
electoral.
La inscripció al Cens es fa mitjançant uns butlletins d'inscripció
que els agents designats per l'Alcaldia repartiran i recolliran a domicili
fins el dia 25 de juny.
Aquests butlletins d'inscripció són
individuals; a cada un cal consignar solament les dades referents a

una sola persona.
Cal contestar totes les preguntes
del butlletf d'inscripció amb Iletra
clara, emprant sempre que sigui possible la maquina d'escriure.
Han de figurar al Cena electoral,
segons les darreres disposicions,
havent d'omplir, per tant, el corresponent butlletí individual d'inseripELS BARONS QUE DURANT
L'ANY 2924 FACIN 33 ANYS O

MES;
LES DONES SOLTERES O
VIDUES QUE DURANT L'ANY
5 924 FACIN 23 ANYS O MES;
I LES DONES CASADES QUE
PER LLUR SITUACIO LEGAL
NO ESTIGUIN SUBJECTES A
L'AUTORITAT DEL MARIT.
No n'hi ha prou amb procurar la
pròpia inscripció.
Cal contriliufr a fer inecrlure tots
els arries qtic reuneixin les condiciona exig,idss per ésser elector.
I cal vetllar perquè no es cometin falsificadores o inclusions indegudes.
Tindrem els nostres lectors al corrent de les instruccions que calgui

seguir.
De moment cal omplir amb tota
cura els butlletins d'inscripció, i faeilStar als funcionaria i agents encarregats de la confecció del Cens
electoral les dudes corte:as/omita a
estudies persones que, per absencia
o per qualsevol altea causa, no omplin pereonalment el butllesi respectha.

S UCl7,2.TA
A les vitrines de itt rasa Clapea, del earree de l'erran, hem
tingut oesasiú d'admirar 111111ebtS
li j es una de lea nos el al a que
aquesta aniigit casa n te' VilltOS 1
Olithi'01 .1 0r, presenta a la seva
escolVela i nombra,
Es tracta d'utts %anos
1/1 1 ,1 • 10S 51/1111 51101111s

retu.olluint

cireree, art niese d'una gran efecto eleenratiU i que per l'air originalitat i dapural goal arlistic
m e reixen públic ala jtistissitas elogia que tla deelnia,
Imen.••••••n•••nn•nnnn••••,...........•n•nn•n11

NOVES RELIGIOSES
ROMIATGE AL MONTSERRAT
S'avisa als inscrits al roAiatge al
afamserrat del Terç Orde de Sant
Francesc, de Barcelona, que sortirà
el dia 24, a les 743 del mati, passin
recollir els bitllets. insígnies i programes als respectius Roes on s'hagiet inscrit (convents de PP. Caputxins de Sarria. de Pompeia, Diagonal, 450 i de l'Ajuda. Baix de Sant
Pece, 18, i a la rectoria de Sans),
des de dimerres. dia 21, a la tarda,
Bus divendres, dia 28.

5. >

. n 11
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Dimatis. 20 de niaig dei

LA YOBLICITAT

La Musica

amb entusiasme delirant,
no el deixava passar.

L'estada,a Madrid de4s famosos artistes, segons les noticies rebudes, constituetx un
gran esdeveniment, cae el miblic els aclama per tot arrea.
Encara no se sap segur quin
dia arribaran a Barcelona, on
Han visitat el president del Di- seis prepara una rebuda a l'altura de la que han tingut a
rectori militar, al palau de la CapiParte.
tania, els senyors comte de Caralt,
Probablement arribaran diDoman« Sert, Lluís Ferrer-Vidal i
jous, Ile lotes metieres i per
Andreu Oliva, els quals, en representació de la Federació d'Indústries tal com sabem que tots els admiradors dels populars artisNacionals han lliurat al general
Primo de Rivera el següent docu- tes del cinema Noten acudir a
l'estació ecl dia de l'arribada,
ment:
"Excm. Sr.: Els signants, indivi- tindrem al corrent els nostres
dus de la Federació d'Indüstries Nas. lectors de tots els detalls referents al vialge a Barcelona dels
cionals, en representació pròpia i
reis de la paritalla.
amb coneixement del sentir dels ele-

peticié dels industrials catalans

ASSOCIACIO DE

Una

"DA CAMERA" ,
Ei concert que ha organitzat

per a aquesta nit al Palau, l'Aseociació de Música -da Carnera", en honor de rillustre compositor francés Ilaurtee Ravel,
el qual honorara l'aete amb
sena presaneta. Id con) a objecte especial, fer caneixer a
l'hoste eminent tina seleeció
d'obres üorals catalanes, a lenSams que fer-li sentir Iles can1:otis "Garidetu", "Tres ocellets
del Paradís"' i "No aneu al bose
(1'01m:onda", eserifes per llavel

ments industrials i bancaria d'aques-

ta regió per la seca guatitas de president de la Cambra Oficial de la Indústria, prcsident del Foment del
Treball Nacional, representant cxpresident de la Unió Metalltirgica
vice-president ele l'esmentada
rack), respectivatnent, conveneuts'de
Ja cura amb que el Directori de la
costra presidencia vol atendre els
quantiosos i Ilegitima interessos que
ells representen, aprofiten amb gust
l'ocasia que la regia visita els ofereix
de trohar-se V. E. a Barcelona per
tenir l'honor de saludar-vos. i exposar-vos a l'ensems els desigs, la volentas ferina ea que visten aquests
elements per contribuir i secundar
amb Ilur pròpia iniciativa, les del Directemi militar imperant. en la seguretas que la unió de totes les (orces
econamico-fmancieres wat:emes nacionals que representen m'in suficients
per emprendre i realitzar. dices d'un
programa nacional i solvent, totes
aquelles obres, el mateix de transport
hidrituliques de tota mena, com el
desenrotllament i creació d'indústries
que, ultra assegurar la nostra
pende:aleja cconomica, sein garantía
de tota mena d'independencia.
I aquest oieriment el km, Excm.
senyor. tense demandes de privilegis, ni monopolio, ni absurdes gatantees ele l'Estat, ni cap hei d'excepciO ele les que s'han atrevit a elemanar els representants de capitals
estrangers, sitió dins de les lleis vigents pel que fa referencia a obres
públiques, incorporares i exposant,
per taita llurs capitals al perill de
quulsevol empresa industrial, per ben
Manejada que sigui, convençuts que
cap inversia van aquesta pot reunir,
a racionals pro t eabilitats d'éxit, la satisfacció de complir un deure ¿'elevat patriotisme.
Aixi ho entenen Sane/id—be ho sabed senyor president, puix que a
cides vostres han arrihat Ilurs sorolloses ofertes—cis dementa industrials i bancaris del nord d'F.spanya,
lederats tamicé en aquesta unió sagrada en defensa de Feconomia na-

cional.
No velen els que sotscriuen abusar
de la costra arenen), Excm. Sr., i per
això es limiten a recordar-vos--car
icé sabem que conei g eu a baatament
tan oree materia, reflectint en
aquest sentir, l'especial deis interessos d'aquesta regió mis directament
lesionats, la necessitat d'acudir a restaurar les gravíssimes perdues que a
Espanya ocasionen determinats receras tractats eje comer, usant de la
facultas que ti el Losen; per denunciar-loa, el de Franea particularment, etlaut l'ocasió trimestral de poder-ho ice es presentí.
I acahetn fent vots per tal que la
vostra estada Id Poder assenyali,
Excia. Sr., una era de fecund treball nacional."

C1NEMES
El viatge a Barce:ona de
N'Alas FArliancks 1 Mary
Plckford
lli liti una veri !alele expectacje_e ti asare: p lome iii111) l'esperada
visita .1els ramosos; arlislos
Piektned 1 En
vincula .11 art
Douglus Fairbank.
Lea revistes gretftesues estrangerest donen comide de la
rebulla que a Paris 1 ingurron
els populars artistees.
Fon tina arribada e tu tusiasta.
clamorosa, ininottent. I.' te i a
:loop: quo no aet ' ,ll ama ami,
eral: 'ti.
Eulrie l'a n'anula olels reis
Romania i l'arribada dels ‚'eis

del cinema, l'entusiasme del
ptiblic es ttneatilii per aquests
bou_
frItims. Intirgablement
Fairbanks i. la .Mary Pik[(sed gandeixen d'una p o pularital extraordinitria. Durant
aquesta estada a la gran dula!.
de Parla s'ha pafrsat d'una manera eloqüent„
L'arribada O. atad cid, segnete
dinen els telegrailies rebuts a

la Sucursal el'A g liSlOS AsboPittts, ha eatal lambe un esde-

EL LECTOR DIU...
A LA 211.4NERA DE JOAN SACS

Sr. Director:
Per inotius que ja sabeu' i no poden interessar els lectors, pasto un
quan temps sense coliaborar a LA
PUBLICITAT; guau aquests reotius no existiran tindre el gran honor d'ésser el vostre collaborador
una altea %Tata.
Pera cregueu que no es cosa
gaire fäcil quedar-se a casa tancat
i no dir res, - sobre tot Si els abres
us burxen Iorella parlant de coses
que directament us interessen. I eón
massa ja els que han parlas persiste
jo calli.
El primer d'ells lea estas l'amic
Joan Saca; des de les seres "Pampellugues" regades els escauria Inés el nom de "canonadcs") ha
dit coses endimoniadament interessants sobre la dansa.
Jo no si quan, pera abrí que tingui temps per documentar-me bi
intentaré contradir el que ell ha
dit. No cree que la réplica sigui
urgcnt, tots els tenues sért lx ‚eis per
parlar-ne, i a la veritat, per disecatir ande el senyor Sacs cal anar leen
calçat, i espero que ell secó prou
gcnerás per perdonar-me l'atreriment de iicar- nee en les seves coses.
El senyor Pcrarnau des d'aquesta inateixa secció ja ha dit coses
solare la qiicslió ion:a cncertades,
cue han provocat. més no, una
replica del senyor ilaurich, que a
mi m'In provocat el riure.
No podem negar a aquest senyor
la immillorable intenció de les seves
dites, pere vagi tot aixii que la
sardana fe nTa eie EErnpiirdtc (altearnent (lit provincia ele Girona ) es
marceix con) u /timbre que ha cstat
canviat ele clima, tot :jai), diem, sien
romaneos. El set] contradictor, be//3'Or Brossa, ha parlat d'una manera prou clara; eses sembla que no
cal dir res tesis.
I en quant als dos "coneguts"
sardanistes fesiniessem avergonyits
que encara no els coneixem) que
pretenen organitzar stet "pseudo-

m'Ice" voldriem con:rixels per picar-los amicedment l'esquena i
Son cl mes gran parell de rucs
que harem conegut, i això que de
rues n'Id ha per a tots cls canees.
Jeroni de Moragues
LA MUNTANYA DE SANT ¡'ERE

lin dels telegrames trame-

Sr. Dirceu‘r:
No fa pas gaires setniancs, e/1
nquesta popular secci6 del thari
1111111 te1115 el ' eneert dirigin. beem diacutí entre tres ne quatre lectors sobre Ii necesaitat d'urbanitzar o de
ruralitzar la muntanra veina d'Orea. o mes popularment. ele, Sant Pere llärtir. Sembla, pel que hom ve
dient, que aquc.-t afee és ja result.
L'altre dia, a la "Ven de Cataluleyes", cl senyor L'oreen; Releer digné
que mil/esta munsanya, pusaele a
elisposici6 cielo autics frares de Santa Catarina, seria de :ion dedicada,
a in, tardar mol!, al culte le Sant
Pere MArtit. i per la informacié que
lee oiniugut d'un bon ;tenle notificar a ;nmells lectors que "neo hi
liattrie f i el;, ni heeteha ni a:re:cejo:1s
me:n o mens O anteraettes durinit
innIts anys" al cine d'aquella 1111111hillya. 1111e "falIll g le Icen iei hattrek funicular" i ene, Unicament hoin hi
Itastir:e una. ermita, ele cu y :tetes ca12M. projectada per l'arquitecit
Lt i dedicada exclusivameet ecl cidte del Saitt, fent-se gestions, que no
'sé si a hores ¿'arce llaman resultar
favorables, prop del har6 ele Citen,
yergue ceeleixi la mateixa antiga
iniatce de Sant Pece, ovni en poder aeu :e la Nera C111,1 del laca
(abans C911Vellt ele Santa t.:marina)
eme ad és prz. sidi lee it igel capella
del dit Sant al cien de la m'imantas
csmentarla, abans d'ésser derruida
j.er Vexploaid d'un pc/vorí en temps
de la guerra arab el francés.
Vicens Marimon
"PP!!Mi galliggi i ;;illiffile11111111311111

31ary i Douglas. nombrós públic. Aclamats entusiasme. —
Gurt."
Un altre telegrama diu que
en Borlar diumenge de la plaça
de braue, la policia bague de
protegir l'autornähil on anaven
pis aso s del cinema, ear el p,-

ES VE
aparell de telefonia sense

fils, marca "Godi", de tres
lampares, amb guaira su.culars, NOU DE TRINCA.
Barbarä, lt i 13, impremta

expressament per al gloriós Orfeó Catalä. a dieres, del qual
corre la interpretació del programa.
Aquesles eireumstäneies (1OT1P11 un remareable interès a
l'esmenlat voneert, el qual
s'auumenta envara per la Importiancia dol Prof ca ma, el cual.
dona 5 PI son olajerie conté
obr,s de la trit ..e, gran trartscon&mota. constit [tia 11MI gran
manifosladó trae!, en la qual la

nostra primera institticiri coral,
sota la batuta de l'eminent mestre Link Millet, donara una ultra cegada admirable prora de
las gayas una, iirig(000i011.S.
SABADELL

Dijous vinent. dia 22. lindra

Ilfie al 'l'entra:Phi-tripa) el vude
cont• erl de l'Associació de Música. el programa del qual ha
esta( eonfial a l'admira/d e Tejo

Casadesús. París, integral

pels eminents achates II ' leert
i 'Martas Casadesús i Matutee
Marhilial. Pis quals han vermut
expressatnent a Catalunya per

prendre part al festival Ravel,
organitzat per ll'Associació
Música "da Camera", de Barcelona, i desenrotllar els pro-

gramrs d'alte r a diverses Associaeion a relatarme.
CASAL TARRAu0121
Amb nivitiil ba el vul_
t• anircrsari do la fundació
(Vaques' Caets1 Tarrag n n i . (Punteo:re pa ssa 1 se enlolerh. al sets
at ge, 1111 SeSeet o eonoPet.
(qu'u(' e-14, 1s aplandits ronrertislas senyoretes Coneepeia TorMallol
rons (arpa!,
(pianol i deis sonyors Janine
-urrPns ( vinloneel t „ Miguel
l'orem os (violí) i Modest Sorra
(piano).

Comenea Pi entleert amb l'exeouctó de "Simple Asa'''. de
Thrinia. 1. "Manten" farlecris,
d'En Mas-san e t, per .Intune i
gut ' t Torrens (violones,' i
aentnpanvals nietrivola-

mont per Mode,1 Serra.
La joveníssima senyoreta
ditsgruttie formosrs notes d'unes obres de C. Gallos i
,T. Alhéniz, essent aplaudida.
Despri , e ej • t'S , (1 11 execulada
"Tliais" Si t teditne e teS), por a violf
i arpa, i la farreo-es a "Serenata".
disabrI Güell i López, per a
viola vinloneel i arpa, s'aealA
primera part.
Acinesia t lardero obra valgut,
molts aplaintimen ts ela snnyo_
rota Torrene. el mateic que ale
"ull a germano.
La segona parl tau bellament
irdere ss iint. per les nnI, VPS (Inri la

1

11113 ":'.11.4111111".

inte g ra ven:

la "Rapsédia hongotPi,,t1". de Popper. per a vinli,
111.151illS1ein.

31ARTIR

venimen1 sensacional.
sos pel senyor
represen! ala dr In Stwirlal. Espanyola
d'Aintes del Cinema, diu el següent;
' "Arribada triomfal Madrid

MUSICA

t

viollene e l e rann.
C.,•tebrade , l'aren Ins obres
"Pelito valse" i "Balada". do

Veretalle i Ilasaolmans, respeoliN111111 1 111, quo la ia aplaehlidissima arpista, senvorrta Copero_
toeü atol) atutrilit
ele''l'Orl
en nlla.
precisi' ; ele'' -1

L'ORFEO GRACIENC

A EN CLAVE

En el tuitie oil tino ful rOlitt110
moraciA del primer eentenari
tiI naixoment de l'inmortal

nifisis m p oet a Ftt Josep Aneolet
Graeirmi:
Nava. dianavii
Ni110111.1(
al Colisento
mal 1, ullra ltll brin nombre n le'
iihrts denmil es ; n 1 no
heu
genial nie-dr e , ja e:mentid,.
past aa ed.,hiie par haya / . pata
exertela rl es per Ensinenlal Di'1'' en pa s sals eoncert s. figuraran en primera audiehi
ree lebrade s rol/Mi-U(4 iiitts Por a
i orquest en. "Iat Lrra :s or
Huir' i "1.es nino s olol Ter".
.1 'Mis, consta i . 11 programa
1'r:terna de l'obra prentia,L,
"(11;Tia e Clavt i s", original iliq
distionit meetre En j'osen Saltillo Mitreaen,
ro/muestra quo ersIlabararh
itnpOrtant fvstiVill,

rompiest a ele an professo ee .101
Sin/lira! Musical, la ma
dals quals perlanyen a La Simfünica.

ricart, Noguer Mora, F. Santinyä, Carrasco i Formiguera i Puche, i els se-,
nyors Valls i Taberner, Jchep Maria

Pi, Peyrei, 'Pi i Bayo i Surinyach
011er.
Es reberen nombroses adhesions.
ELECCIONS
La seccié de Ciencies Exudes i Naturals de l'Ateneu Barcelonés es reunirà demä: dimarts, dia ata, a dos
quarts de set de la tarda. per tal de
proceder a l'elecció regaernenteria deis
individus que hauran d'exercer ciernes
durant el pròxim exercici de 1924 a
1925.

MOVIMENT MARiTIM
Valxella entrats
Vapor espanyol "Rey Jaime II",
passatgers. Amarras moll de liude Ilah6,-amb càrrega general i 44
ralla. Consignatari, Amengua].
Llagut espanyol "Teresa - , dc
Sant Carlee, amb sal.
Llagut cspanyol "Rubi", d'Adra,
arub torpätecs.
Vapor espanyol "Luis", de la mar,
ami, pele. Amarras mcll de Llevant.
Consignatari, (Silabees.
Vapor anglès "Skipsest", sie Noca York, amb càrrega general.
Amarras moll el'F.spanya S. Consignatari, Ramírez Germans i Delgado.
Vapor espanyol "S. Giner", ele
Liverpool. ancle carta:gil general i
carb6. Amarras moll l'Espanya NE.
Consignatari. Companyia Transmediterränia.
Vapor :ingles "Roscan", de Sant
amb carrega general. Amarras snob de Muralla. Consignatari,
Mac Andreu-.
Vapor espanyol "V. La Roda",
de Valencia, amb cärrega general i
248 passatgers. Amarrat moll d'Espanya NE. Consignatari, Conspanyia Transmediterränia.
Vapor espanyol "alargad", de
Gijon, amb carbó. Amrarat trall de
Sant fletaran. Consignatari, Fäbregas i Gamas,.
Vapor florece "Havirú", de Gijón, ami) cärrega general. Amarras
mol) de Barcelona S. Consignatari,
Mac Andreu,
Vapor cspanyol "Rey Jaime 1",
ríe Palma, auth cärrega general i 94
passatgers. .1marrat riel( de les
Drassanes. Consignatari. Conmanyia
Transtnediterriatia.
Vapor cspanyol "Cabo Villano",
de Caeliz, amb cärrega general.
Amarrat moll de Barcelona S. Consignatari, Ibarra i Companyia.
Vapor angla "Pizarro", de Liverpool, amb carrega general.
Amarrar moll ele Sant Bcrtran,
Consignaturi, Mac Anctrew.

Batallara espanyola "Isliguel Ortega", de Sant Pere del Pinatar,
51/111/ sal.

Vapor espanyol "María :Mercedes", de SChier, atufe dirrega general i 6 passatgers. Amarrat moll

de Balears S. Consignatari, Gulabert.
Vapor espanyol "Betis". de £asamb carrega general. Amarras moll d'Espanya \V. Consignatari, Comercial Castellonerma.
Balandra espanyola "Paquita",
de Santapota. ande sal.
Veler espanyol "Virgen de los
Dcsamparades". de Valencia, amb
carrega general.
Vapor espanyol "María". de la
mar, amb peix. Arnarrat moll de
Llerant. Consignatari. Freixas.
Llagut espanyol "Sant José", d'Adra, amb tontätecs.
Vapor espanyol "Canosa", ele la
mar, amb peix. Aniarrat n'oil de
Llévant. Consignatari, Canosa,
Veler Rana "Almiraglio Togo",
de 1315tiä, ande carie".

Vaixells sortits
Vapor . espanyol " Marear, astil,
càrrega general, cap a Valencia.
Vapor espanyol "Reunen", en
Ilast. cap ;e Cadiz.
Vapor irancée ".1rmenie", de
tränsit, cap a 'Marsella.
Pailebeet espanyol "Sant Jordi",
amb caché,, cap a l'aWnt.
"Trinidad'',
Pailebot et.ipanycil
*atol, cierrega general, cap ;I Alacant.
Vapor espanyol "María Mercedes". asnli eirretta gclieral i trànsit,
cap a Lette i escales.
Vapor espanyol "Rey Jaime I",
ancle cZerregat general. cap a Palma.
Vapor espanyol "Rey Jaitate II'',
andt carrega general, cap a Mah6.
Vapor espanyol "Reina Victoria",
en Basa, cap a Marsella.
Magia CSpaliy01 " Enrique ", ell
llast, cap a Rosts.
Veler espanyol "Vicente Ferrer",
alzas ciurega general, cap a Valencia i Garrucha.
Vele, e,d ,e)" Y ol " Nuevo 1-arcén-,
ainb cärrega general, cap a l'alma.

CRONICA DE CULTUU
EN HONOR DEL DR. PITTALUGA
Dissahte va tenir Pm: a l'Hotel
Ritz el sopar anuncias en honor del
doctor Gustau Pioaluga, ex-director
del Servei de San:tal de la Mancotnunitat de Catalunya.
Seien al costat de l'homenatjat els
doctors August Pi i Sunyer, Ferrer
Cazigal, i el senyors Angel lCcrr, Casas-Carbó i Giuseppe Regondi.
Iii hacia també, entre abres, els &exora 3. Trias i Pujol. J. Santinyä,
P. Domingo, J. 1+.1. Bellido, Raventós,
Codina. Saye, Frontera, Piera, Gras,
Gilbernet, Seix, Serra, San-

L'Å OTO MOBIL
.
MUNDIAL
L'especial REO CIRO, pel sen
motor

Potent
Esveltes linies

sólida carmene.
ribo 83 l'atentó» llegar
d e valor latfinsez
:-: Macla: Clarls, 98

CATIL11/1
VICH
Musicipals
Esportives
pectacles
Electoral,
Diumenge passat e l Mariideitm
jugi a Breda contra l'Olimpic
denc, guanyant-lo per 4 a
Vich F. C. ¡una a Vich contra
merla F. C., empatant a dos gol,
Snbre aquestes dues entitats seas
tires circulen uns rumors que tots
la cintas en pes voldria que es con ,
que els qui contribueixin a la rea.
firmessin: per avui no diem tal,
litzaci6 mereixeran l'agraimeos
tothoni.
Augmenta respeetació 1 entusias.
me per la Volta Cataban,
la scgona etapa de la qual huirá
en aquesta ciutat a la pla.ere Maje,
moltes socictats subvencionen h
cursa i tos fa esperar una arribada
triomfal.
— El dia 17 de mart l'Ajusta.
raent acorda la elissoluci6 de les institucions musicals per raons d'eco.
nomia. dessituint els mestres Mora.
s6, Dinares i Castells; posterior,
meces encarregà al senyor Cortinas
la constitució d'una Banda i darte.
rasaren ha tornas a contramar els
senyars Dinarés i Castas. La Bars
da es compenetra de vint músics i
per Iguals raons d'econornia ain
cont aneases guanyaven un petit soy,
ara l'han dols11.t. Toses les comomies que es fan d'un temps
aquesta part s6n per l'estil a la Casa gran.
— A llores d'ara es deu bares
celebras la "Fiesta del Arbor;
saberes si &han plantas arbres, peque en el temps primaveral que
fruine sembla un xic tardaría la
plantacid.
— La junta municipal dels Cent
ha acordat que en les eleccions
Vicie constitueixi una sola circuroscripci6 per tal corn solament elegeix
16 regidors. S'estan rcpartint els
LutlIctins; la "Gazeta cte Vich sa a tots els amics la necessitat
d'inscripre's i fer inscriure a tots
eis coneguts, parents i amics. Entre
l'element iernení es treballa amó
gran entusiasme la inscripció.
— Ha canviat d'empresa el cinema Vigatä; ara anirä a cartee de
l'empresa Condal, de Ripoll, antm
ciant funciona de cinema.
— El temps continua extraordinäriament sec i calent: les planta.
cions agricoles estan molt (legra.
ciades, a causa d'aquesta persisten',
secada.
— Eón multes les tainiliec sigatanes que s'inscriuen a la pelegriea.
cié al Santuari de Lourdes.
GIRONA
Inauguració d'un camp de rucho!
Les Planes :-: La creta de Beis
cencia :-: Els comptes de 1U. D.
Girona :-: Altres noticies
El ella 29 d'acniest mes s'inane:,
rarä a Les Plattes un csplindid
camp ele . futbol construit gracies al
dcsprendiment de l'acabalat iabris
cala senyor Pere Sacrest. Es bailaran sardanes i tindrä Ilse un par.
tit entre els printers equips del F.
C. Olot, reforçat, i de l'U. D. Girona. La Companyia del ferrocarril
d'Olca a Girona organitz.rrâ tras
extraordinaris per eacilitar rassistéticia a la dita inatiguraciO. E5
molt lloada aquesta llora prora de
genernsitat del senyor Sacrest envers aquella poblacit%.
—
- Sha concedít la cree de Be
nciicencia a Francesc Portell Que.
lart. Josep Baltasar 011er i Eral
Xlire Carbonen, d'aquesta ciutat
per haver salrat alguns soldase, d
(Ha 2 de julio! de 1917 al riu TM
prop elel pont de la Barca.
— La Junta directiva de l'U. D.
Girona fa avine:tu als seus socis que
fins el dia 31, d'aquest Irles cesaras
a la Sera disposieiú, al bell cstatge
social. ele vnit a nou del vespre, els
comptes de la selva actuaciO 1,t,"
sent.
— Aquest istiu actuarà en aques.
la ciutat una companyia formada
ande elements tel Romea, la 021
estrenarti, entre altres obres. fa'
nlaudida comedia ''La dona neta",
d 'En &Tirana.
Estatt snob avançades le,
—
obres de la carretera de Sant Pe
de Stguríes a Olot—no de Santa
" e,
Pau a Olot, Cont fem. - . ',cc erre
la elarrcra iniormaetari la comunicad, - re la cc'
marca ele Camprodon i les ele ii
Garrotxa i rEnnectialà.
— Sha com. tittlit en aquesta
dit'tceso la Llega Espiritual centra
la Illa ,Sentia. sota la presidenci a bea
exoraría del bistec doctor Llotapsd.

VERDU
Resultat d'un sortelg
Ea thinissió t,rgaititiatIca
la
Ins festes e» liunor
Reliquia de Sant Pece Clavel
ptiblie
P os a a eitliPiXP!110111 (101
15511 )1;1
111 .11110I' d1
pro tal iaf en rel sortoig d'una 14
quina de segar, destinat
de'

les
les

7•,ti • .3Z:
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ase et. ..ao
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le 114 ivetigi 16 SiI4
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R °N 1 CA TE SP . 0 R T IV
M. Steva a F. Galofré per 64, 6-o,

LES CURSES I L'AUTODRIM

Gran

Premi Internacional en
Motocicletes

una zfluincia de públic no
. grau, nualgeat tot, i un bon
grzosié ricarnent parlant. pogué arare diurnenge un intent. ben
rehabilitació de r Autät.

ä detura la miqueta i Vidal n'és llançat Per sort
ratge

del motor, se

J. Andreu a J. Solerdper 6-4, 6-4,

A. Riera a F. Rodón per 6-2,,6-s,

6-r.

R. Revira a Fontrodona per 6-4,

6-4, 6-r.

J. Tarruella a E. Torras pes- 6-o,
6-3, 6-o.

Els partits
Sindreu vena a Salat per 3-6, 6-2,
6-2 i abatida,.
Tornialla a Rovira per 6-3, 6-1,
6-1.
Soler-Cola a Vidal per 6-r, 6-o,
6-o.

—tingui's en compte qui cosa és una
caiguda a mes de 120 per hora,—n'ha
LA USO% XHIBICIÓ
sortit indemne: no pot, per?), prosseguir la cursa, assolint llavors Ma;je; en sien donades al Moto
caya el primer
e ;sabe organitzar una cursa
CLASSIFICACIO FINAL
actos interessant, amb tot i les
Categoria aso e. c.
gs deteccions d'inscrita mal
1.—Cantó -"Velocette*. 3 h. 43 ni.
lile de totes les proves. Bé. per 47 segons.
a. eo arribar a terina, etc.,
haviem tingut ocasió de verme anormal. Peidra, accidentat, fou sube41.—Escaler-"B. S. A.".
queda redult el nombre de
el primer partir de l'Everton i hem tituiit per Fiera; a Samitier, que es
Categoria 330 t. e.
la en relació amb el dels insva mereixer l'expulsió i 1111:1 estrident
h. 24 m. d'escriure els nostres comentaris(les1 pres de fa seva segona
xfulada per la sena actitud, poc es8 segon!.
sine>, els que prcngueren la
Observem que els equipa professio- portiva i incorrecta a la primera part,
nals britäaitcs, en llurs tournées
3
va reemplaçar-lo Macla i al lloc d'exCategoria sea C. c.
Categoria aso C. eben Poc interés les seves ten- tren dreta jugà Pinyol.
I.—Varzi-"Norton". 3 h. 34 na. 23
-Paricel:i--Ganna".
bicions que fan; convençuts de tur
En aquestes condicions no podia pas
segons.
aa. Escaler-"B. S. A.",
superioritat, tracten al contrincant amb demanar-se grata cosa a la radia daIL—Santos-"Douglaa".
_M. Cantó-"Velocette".
un balero] afecte, que moltes cegatos vantera, pera amb tot hi llagué la vo111.—Spencer-"Douglas".
Categoria 350 C. C.
sembla prendre un to despectiu:
luntat de fer-ho el milita possible i els
Categoría r, 000 c . c.
_A. Ala-"Douglas".
L'Everton de diumenge passat no ya seas components, reeixiren. No els reafacaya-"Indian a . 3 h. 2 10. 40 5.
pas esser el gran equip que per la sera gategem les /lastres felicitacions.
LA CURSA DE CICLECARS
-Zattera-''Garelli".
fama, per la seta história i iins per
• ••
Tanmateix fou una desgracia. All6 la seca actuació en el Campionat eeziArana-"Cotton".
El parta, en la tue3ara general, fott
no semblaaa pas una cursa. tant que 1 guany ens feia prometre unes tardes
Categoria soo C. C.
mediocre; no pas mes. Al començabona part del pablic comerkà daban- dflicioses de bell futbol.
Whailey-"Douglas".
ment semblava que els anglesos havien
donar VAutealrem. Unicament els dos
-A. Varal-" Norton'.
Una vegada mis herir pogut obscr- sortit disposats a fer una gran actuaarribats primers semblaven córrer amb rar que per notables que siguin eis.
-E. \V. Spencer-"Douglas".
ció i ens deimaren endevinar—tot just—
fe.
Santos-"Douglas".
valors que integren un equip, poca ca- algunas beles conibinacions. Però la
Classificació:
Categoria moca C. c.
sa fan de be si no surten a l'estada ¡entiesa dels nostres equipiers permeté
I. González. (Ralla). 56
6 S. posan! tot l'entusiasme a contribució d'arribar tamba de !ant eta tant
Vidal -"Indian.
als
2. Rius (Storm). 1. h., So S.
Macaya-"Indian".
del sen saber.
dornini, contraris, en' observaren/ una
3. Serra (Rally). 1 h.. 12 10., 14 s.
Borgotti-"Excelslor".
L'Everton, diumenge, tot demostrant Se7le de pdetes tretes amb dificulta
4. Arderius (Senechal).
que deu ésser un equip notable , em- pci aetam„ „guerre. Un ata forma
5. N'allerb6 (Rally).
prant-se a fans, no ens deixaa' anca dable de VA:datara no fou gol pel
6. J. G. (G. A.)
rares vegi.des pala(Ejar la magnifi- pal. En aquesta part, els anglesos e-1s
céricia
d'armest futbol mestre, com éa.
DE
LA
CURSA
AL MARGE
el
futbol de la primera dicisió.
No sal repetir alta dele avantatges
'La intelligiencia en les !filies no
de les curses en pista damunt les cur-Julisl 1524)
¡ae, 1111,9 ses en circuit Vemoció, l'interesa, al arriba mai a ésser perfecta; la bala
deixant-nos
.„a BANQUE DE CATA- FI capdavall. literatura que es va eszner- aquell
ul ell pca
recP tasraco• n ntro
dal:neare
tatt
•
mar arnb bon ii quan la inauguraci6
ata:1E ;Rue d'Argenteuil
d'ella; les combinacions no excellintia
r.:ront de l'Avinguda de •;', de l'Autedrom.
pas
per Pur riquesa i .quant a la
Cal dir que unes curses celebrades
CarrEtar2: 179 Km.
bera .,. situada en el lloc
rematada. pea d'innocent.
cèntric de Paris, ha D.: en aquest temps, al comene de la temTractant-se d'un equip de primera
porada,
sense
tradició
amara,
no
po-nnitzat amb motiu deis N
dien cridar aatenció del que hi cerca categoria d'Anglaterra, i sense metenate Olimprcs un servei esdre amb airró que dones el maximien
irisl amb personal copa- :41 quelcom mis que tm espectacle. si no del seis rendiment, hi ha dret a mtisarm untat sobro bicicleta
fos que han debutzt algtmes maquines
-:i que li perrocträ atantrazase severs amb ells fer-los cornibis
ara
desconegudes
entre
nosaltres.
amb ja major arnpl:tud
prendre que ni com a esportius ni
aeportius que es tras- III; sobretot en categories petites, tals corn aun a brdanics han estat a l'altura
,
f!!!
ia
"Gama".
la
"B.
S.
A.",
de
250
a aquella capital.
en la present ocasió.
la
it
11>ERACIONS BANCA- II de cilindrada. i la "Velocette". LlasEs clar que els resultats que obtenen
tima que les "Peugeot . ' 500 cc. no hi
PNEUS RUSINELL
S . CANVI DE MONEparticipessin 1 Encara ens dura el reINEORMACIONS DE
cord de les curses amb qué s'inaugurä
Agent cxcluslu per a Catalunya,
, TA MENA, VIATGES.
l'Autbdrom. Cal assenyalar el paper
Valencia, Arania I Baloars:
del nostre Vida!, que la "guigne" més
lamentable desnuf vers al final.
J.
LA CURSA
Quant a n-.1-ganització, impecable.
les primeres voltes Vidal i
Aragri, 27C
BARZELONA
El Moto Club—ja se sap de temps—
a es destaquen i van cap n lt
sap fer bei les Coses. Votem averque
rot. que aviat es disgrega. Vanel sistema d'-affichage" adoptat dinguanyador tic la
iralley Santos. perä. segueimenge sigui el que prevalgui en toGopa Anglesa
prop els dos capdavanters.
donaren una lliçó practica de reglate, les curses en pista o cat circuit
contra
'
zan les primeres deu voltes (20
ment a propbsit de l'off-sirle, puix
tancat, única manera que el públic
metres), a penes canria fordre
mentre hi feien caure continaament
esportiu pugui conéixer la marxa
zEceacin dels corredors. lieu's
als nosires davanterri, els sens, pel conde la cursa i, per tant, interessar-3 temps assolits:
de la primera divisid de la
trari, rares regades hi incorrien.
s'hi.
9 12. 32 1.
Lliga
Anglesa
Plattko es fe:1 aplaudir ca una esEn total, la cursa de motos. un
• 9 na 52 5.
trair.laiiiica parada, i en una arrencada
bell C0171C0Ç per al Moto Club de
Din 22, a les sie
ti m. 8 s..
conduida
per layout centre, que passà
les' curses en pista, que desitgem
M11•7.
13 nt. 39 s.
a l'extrem dreta i aquest, des de la
que sigui reproduit. La cursa d'autoestada Vidal aconseguir die- cicles no as pas culpa del Club, Lora de casa seva rin els din res a inateixa linia de kick i a dos metres
Varzi, =entre Borgotti en
creiena que semblés una cursa local elle i certamcnt que nesaltres tann- d'En Plattko engega el tret. va ésser
es detura i abandona després;
companys i manques d'interès po- poc els donem cap importäncia; ens gol.
ey i Santos van galrebe junte.
El joc anis anitnant-se amb lleuger
sitio.
lamentem només que els ''pross" brieilt assoleix esscr el capdavantänics no hagin aprofitat l'ocasi6 ele
avantatge per als locals, que a la
a la cera categoria. Amb regudonar-nos Incoas pràctiques del hell poca estona aconseguien l'empat per
t notabk Alá fa la seca cursa,
joc. Es Vainica cosa a que ens creient maja dalia bon xut de l'Alcantara en
',ara terreny poc a poc.
recollir una passada de Peidró. Els
unir dret quan s'anuncia da visita
aal mena la cursa, es pot dir;
d'un equip de la fama del Club de barcelonistes, cal convenir-ho, jugaren
cegada la seva velocitat augLiverpooL
amb ganes, essent tant mes lamentable
a gairebé insensiblement, la
Els podríem dir:
i digne de censura el comportament
our
hmr
pulled
Gentlemen, yo»
d'En Samitier. La segona part fou
rasa obliga a portar un tren
e Sit11 a la resta dels corredora, si
pluynd
dc mès domini britanie, pera en gelege... but yoss might
ti ,lu:na els diana per a sana
neral l'interés va decaure. Vers l'aca• ••
t:sades les quaranta voltes, Pubament. En Pirra, aprofitant una preal
revés
del
seu
ben
El
Barcelona.
cisa passada de l'Alcäntara, aconseguí
perd el primer lloc de la seva
be
da
això
centrara
juga
amb
entusiasme
i
au segon gol, certament magnific.
caupant-la Cantó, mentre
Jaume 1, núm. 11
suplí en bona part els defectes d'or- Bosch es perdé una ocasió de marcar
es na endarrerint amb relació
dre teenle que podriem assenyalar.
raal.
el tercer.
EXTENS ASSORTIT IN
Cal remarcar l'actuad(' ,ercna i a
l ees de les 5o voltse (loo quiEIS elilipS, en començar, s'arrengleCONDATES
caneiencia que fén La paren,: Sol:1- :aren per l'ordre següent i
res):
Blanco, gue aconseguí equilibrar molt
Eeerton: Barland, Rain, Mac Dodal: 49 m. 39 5.
el domini argEs. Els mitjos. en can- na:d . Brown, Ara, naaa Hala, parry,
m. 28 5.
Proas modoradissIma
vi, pecaren clandiaaduals i mostrant ry,
Cook, Chadtvick i Re:!.
-mina: 58 in. 35 s.
peca compenetrada/. Carulim particuCantó: 1 h. t a E?. 26 g.
Barcelona: Plattlro, Solía, Blanco,
la consta,*
lorment, en el afanan d'exhiair-se, féu Tarralba. Ellas, Carulla, Piera, Saialà troba el seu
un joc poc adequat, car l'obligació del makr. re id r ó, Ak aata . . a 1 sagi.
Pea:, tina ,
liii pren. La vemig no asta salament en trenta la bala
ArWtra Contreras, amb encert. El
/ majana de Vidal, en una volal contrari sinó col-lacar-la al davanta
de 131 quilemetre per
ter,
la
qual
cosa
rases
yeguas
li
apeeL'EUROPA BAT EL SANS,
i sempre a més de 125. 1-lorn
ciarem.
ar eaeure ja 5eis resultats de la
PER 2 A 1
A
la
davantera
cal
cementar
AleanCOPA
CASADES
O finalitzar la volta 140:
Al camp de la Uni6 Esportiva de
que
f
joc
merla
científic
i
taea.
'JE 2 h. 17 in. 53 5.
Van jugant-se els partits correaSans celebré aquest partit en el que
t arzi: 2 h. 23 m. 23 5.
ponents a aquest concurs amb molta que per regia general sabe cuncluir la ciii divntava uta magnifica copa
Maja ainb gran eecert. El secundaren
animació. Els que es jugaren dis3 h. 29 na
s
oferta
pel Crup del. Bar "L'Aranya".
Sagi i Pirra. forea ercertats en les
< oani:• 3 a. 37 rd. 2 ti ,
sabte donaren els resultats que seLa partida va i'!sscr cipléndida i doocasions
que
seis
preentä.
nt dana per segara la victaria
gueixen:
tada de bieldes admirables que man. bileader" de la "Indian". quan
A la segana part. l'eqvip blau graGonzalez vena a J. Millet per
tingué mth9ra en cotnpluta em -:ció al
na
llagué
d'arrenglerar-se
d'una
falsa
Nta 197, es diu que per blo- 6-3. 6-o. 6-2.
gros FU/die que
bada reunit.

Els "pross" britänics baluts pel "Barcelona" per 2 a

1
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D'ALTA QUAL1TAT PER A AU- I;

T OMOBILS. MOTORS I

pocs moments l'Olivella obtingua el

que els hi dona la lactada i el trofeo,

MAQUINARIA GENERAL
—

Teinf, 1678 S. P.
å. Rosell Casansitjana -:- Ronda de Sant Pero, 21
eummagimmiumuummilmazommumincennwirowntinvireme

Ainh tot, el que aconsegui marcat el
primer gol frat el Sans, per obra de
Monlcon, .el qual sabd aproiitar amb
molta oportunitat una treta fluixa :le
laurnandreu, per rematarla amb enrgia.
A la fi els de Crida veieren premiats seu, esiorqos aconseguin en
Cella, d'un cap admirable, l'empat. Als

en rematar una paseada d'Alcazar.
L'arbitratge de Peris no satisfeu
gaire; altres vegades ha estat mis just
equänime.
Els equips es presentaren de la següent manera:
Uniú Esportiva de Sans. — Peltre,
Perdió, Balaseis, Soligó, Badal, Calan, Carnpius, Tonijuan, Feliu, Monlema i Olivares.
C. D. Europa. — Jaumandreu, Serra, Akoriza, Xavier, Maurici, Artisus,
Pellicer, Celia, Cros, Olivella i Alcazar.
EL TERRASSA ES BATUT PER
L'ESPANYOL, PER 3 A
Aquest partit, que tingué lloc al camp
de Sarria, resulté molt competit per
Vinteres demostrat per ambdues parts
des d'un boa comerse.
Cal dir, pena que la part defensiva
del Terrassa es defensa amb molt (Vencera sobretot Barceló, que continuament es veié obligat a intervenir per
rehusar xuts molt compromesos.
Els tres gols de l'Espanyol (oreo els
que primer entraren al marc, obra el
primer nIbielvig, el segon de Paketen i
el tercer a la segona part el fiar tambe ell d'una jumada dlielvig.
Quan mancaven pocs moments per
acabar cl parta, el Terrassa aconsegui
el seu, tnitjaneant Lavilla, d'una escapada espléndida.
Els equips es presentaren de la segama manera:
Espanyol. — Vilarrodona, Amadeu,
canals, Trabal, Sanahuja, Cácelo,
Mallorqui, Lakatos, Helvig, Mauri i
Juanico.
Terrassa.—Barceló, Massagué, Rovira, Gorina, Papell, Fernändez, Lavilla, Rediu, Argetri, Broto i Santoläria.
Tingli.5 cura de l'arbitiatge Villena,
no mol: encertat.
RESULTATS
D'ALTRES PARTITS
Gracia-Sabadell, i a t.
e
Martinenc-Avenç, s a o.
LA SELECCIO POPULAR BAT
EL NEWCASTLE, PER a A o
Madrid, 18. — Amb molta d'expectació se celebra al camp de Madrid un
partit d'entrcnament er.tre la selecció
peninsular i rema)) proiessional angles
Newcastle.
Els anglesoa en aquest parta hall
demostrat una empenta extraordinaria
per tal de rescabalar-se del primer

encontre, pena els de la seleoci6 peninsular han contrarestat la seva fogosi . at aconseguint batre'l.
Els gols, pels quals ha vençut la;
selecció, han estat entrats dintre el
primer temps: el primer, raconsegui
Monjardín, de cap, aprofitant una
passada d'Aguirrezabala. El segon, de
penalty, que tira Va:lana amb malta
tactica, no podent evitar Brand/my que
entres al marc.
Els anglesos durant tot el partit dm
narcn mostees del seu malhumor per no
aconseguir el triomf que esperaven.
Els equipa estanco formats de la
següent manera:
Selecció peninsular. — Zamora, Vallana, Pasaría, Gamborena, Belauste,
Peña, Juautegui, Zabala, Monjardin,
Pérez i Aguirrezabala.
Newcastle.—Brandley, Russell, Hain
ter, Kemzie, Spencer, Curry, Thomm
son, Cowan, Keaty, Darold i Mitcheil.
REGENERACIO ESPORTIVA
Diu un diari d'ara passada que el
jugador Estere Pelaó, al qual datenrament s'aireeis el càstig imposat per
la F. C. C. F. i que fins ara havia
figurat com a capita de l'Europa, ha
ingressat al F. C. Barcelona.
Si be alguns directius d'aquest darrer cercle na ens ha hm, desmentit,
tampoc ens ho han afirmas, peris en
canvi, persona molt afecta a Vesmentat jugador ex-europeista ens din que
ja podem afirmar rotundament que ha
deixat de pertinyer a l'esmentat carde de Gracia i que ingressava al Barcelona si abans no arribava a un acord
amb el Valencia..., Tableau!
11011111MIIMMIMMIZSMIMSSfit
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EL GRAN PREMI "BARCELONA',
La celebració del Gran Premi "Barcelona" aplegä diurnenge a l'Ilipbdrom una gentada enorme. Entre la
disting:da coneurnIncia que emplenava
les tribtMe.5, destacaven formoses dames lluint toilettes ültirna creació, que
dominava el color blanc en 'estiba
pella calçats i capells.
El gran premi -Barcelona" fou usa
sorpresa; els favorita eren "Maruga"

MOTOCICLETES

imilillg-Slardard
9116

J.

HP.

SUBIRANA

, I

)

1563 C.
GUAU, 75

DA

Pi

I

i "Baupri". pena el guanyi 'Come
dien", les perfonnances del goal
Donästia. i Sevilla eren, pena, pral!
conegudes de ls nostres sportmen.
Ve't aci els resultats tienks obtinguts:
Primera cursa: Premi Rabassada, ä
reclamar, 1900 metres. Arribaren per
aquest ordre: "La blondaine", "Cande" i ""Esas'Runner".
Segarla: Premi J. Esparta, 160o metres. "Antolemique", "Barrabas" 1
"Poncella".
Tercera: Premi "Meig's", 800 se.
tres. "Ivars",
Premi Barcelana, 15.003 pessetes;
2.100 tr_etres. "Comed:en", per sis co, sos ; afaruxa", I"Gasconnade" i "Rosa d'Or".
Camamila: Prerni Mema. tanques
3.20o metres. "Talpack", ‘Delusion•
i "Freya".
Sisena: Prerni C,adi: Steeple Chase 3.300 metres: "Begga", "Laredo" i
•
"Bouton d'cr".

NkTACIR

BO XA

A la piscina del C. N. B. s'esUleixell
(103 monis: els 100 1 4E nietrcs, per
En Pallo j En £Ì,respermaligia

ELS CAMPIONATS AMATEURS
Viurnenge al maní continuaren al
tcatre e:atrae les elimannaries del Campionat de Cataluoya de boxa de la categoria amateur. celebrant,e diversos
setnifinals.
cembati
En vista dele resultats obtinguts,
queden finalistas dels campionats oil
següents boxadcrs
Del pes nmsca, Lloran; Vitria i J.
San cher, aquest per sorteig, i el pri-

La reunia de preparada, olímpica
celebrada diutienge al matj a la piscina del C. N. Barcelona, obtingué
un èxit palesant una cegada
mes els progresos que, de mica en
11:11C11 aconseguint els nostres
nedadors.
Dos records foren batuts en el
cura de la rcunia. El de roo meces,
que Pinillo deixa establert en t in.
lo s. 1-5 (antic record: z ni , lo s. 4-5,
pe l mateix nedador), i el de 400 metres, que Puig deba a 6 m. 32 s. 1-5
(antic record: 6 111. 37 s. 1-5, per
Cuadrada).
Considerem que tant Pinillo coen
Puig cstan actualment en condicions
de millorar encara ambdues performatices, ja que Van i l'altre cometeTen errors de téctica; Pinillo donara
massa a fons en els priniers 33 metres i acabant la cursa completament esgot,t, i Puig resercant-se
masca per al final de la cursa, sens
dubte impressionat per la cursa de
Pinillo i encara mis per la de Pere(Horda el qual en ele 200 metres
comete el mateix error d'apretar
sortida.
mas .sa
Le.; proves. que comenearen amb
forea puntualitat, tingueren mes d'intents de record que no pas de cursa
própiament dit i aire° degut per una
part a l'interès posat a seguir la
cursa del que ja se sabia per endavant probable vencedor i per altra
a les abstencions d'alguns elements
d'indiscutible vàlua.
En ele 100 metres prengueren part,
a mes a més del vencedor, Pinillo,
Berdernas, que es classifica segon, i
Ferrés.
En la cursa a la braça, en absència
del badaloni Costa, s'aliniaren el novel' "espoir" Fermindez i
guanyant faeilmem el primer amb
l'excellent tetsnp. sIc t nI. 35 s.
Els 200 tnetres forren correguts
per Peredejordi sol, puix Torok que
es Ileneä a Valgan es quedà als tor(
meres.
Tennos de Peredejordi: 2 111. 56 5.
3-5. Ja hem dit abans com Peredejordi, que e,dzi avui en condicions
cobrir el 200 metres en un temps in-

ferio:- al record de Wenziner (2 in.
55 s. 1-5) maimenä la sena cursa.
els 400flirtees
tnetr prengueren part
Puig, Domingo i Basté, retirant-se
laPeeraen-.1
aquest darrer abans dels 2556 metres. m
unee rna
Pegrnihi aicceeroni:ta atuat ejt; el qiu'earl
En els salts; de palanca notarent
va deinustrar ¿'es ce un t:igne adver
que tant
com
cont Tort
t¡mi923.
estan encara ancats del neeessari
figu rt ea/luul tri l adena-•
sariEnd'lea
el p et ,nPgiáa:ldeea
entrenam
ent.
pes
B 'atisies ar t' aqudeel arnb
En el partit de eva c ue-polo, l'equip
dissO
i rtp
eit.t:Ciper dissort
pesarge, formen ut2.
blanc, integrat per Jiménez, Bretos,
cl moment
Rosich,' Basté, Trigo, F. Gibert i
loteros"
er•
Lt. Gibert, vence el blau, compost
q u al e v o l d: ls q u :Is p 7
per
per Cruells, Trigo, tusen, vila, Forsanats exhibicions.
nells, Amigó '1 Fontanet, per 6 gols
En el pe s ploma quedaren finalistet
a 1.
DiazP..
Al mig temps, Puig, Pros i Borràs to
F enriroa, npFerä ha c ea bpac trutso ltekIi
substituiren, respectivament, Rosich,
Quedaren finabstes del pes Ileuger.
Fornells i Amigó, amb la qual cosa V. Sincher, per sorteig, i D. Nadal.
l'equip blau quedé debilitat i el blanc per la seca victòria damunt Hernieretorçat, però en la realdat no tou dea, que abandona abans de finir el
ami car el resultat, tradtat en gola darrer *round.
foi e inferior, i el joc desenrotllat
En el pes welter quedaren iinalisa
senii
E
iníNeriiors qual\itat. tes Lorenzo i líos. el primer per haver batutt a Almeda. notable o xador
RECORD r NuLR
de Girona i cl segun a Arrnettgou .
DELS soo METRI•S TAMBE
stas
En el pes rnitja quedaren finali
ES BATUT PER MENDEZ
a uo:131, al pprriimmee,r
Venid
a,
seva victaria damunt Samper, de TerEen
itAhl el 19— Ein
tiza
Club
que
el nedador Méndez va batee el rei el sega":. per barre per punts a
card espanyol deis 400 metres en B.
6 minuts 33 segons.
1.e,(prosee fi:ni.jals se celebraran iler
as
Pare aquestetmana.
en t
bableni

lot d,: aPr ec hk ' b tado fodrnaigr
hr g

21110117YESTEMPITTPirrositat
E DeP°'
Eur‘92
n
digna d'esser
imitada, ha goiert

de Boxa una
magnifica copa de premi, que seri
atorgada dels boxadors que resultin ve:mi:ricas en les finals.
Els campions, ac Catalunya. una
segada celebrades les preves fanals,
L'Autom)1)i1
:eran oposats a diversos boxadors
de la Peninsula, la qual cosa donames barat
m(1-1
campionat d'Espanya,
Ilse a
(en Opus arnerici de 4 ITra
/CZA3)
el resultar N! qual servirá per dealomar el, boxadors rive han d'anal'.
COMPBEU EL VJSTRE
;
a les Olimpiades. Segons hem senZUJ'SE liEUE ABANS
ta dir entra els boxadors que prenAOUEST TPUS
dran part en aqUest Campionat n'tti
II
ha alguns que d'antateurs no en teAGENCIA:
nen mis que ele nom; si reritableCansen do Gua, 241-245
ment es ami, consti aqui la riostra
protesta amb l reconianaci3 als nostres boxadars CjI7t. refusin corabatrei1111111111111111HIEM131101311biilliZINI7 amb an t at —
a la Federacid Catalana
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U. Gaspar "Cabe, id.

fl Camptent Cthstaü Cabinya

r6
sa Pan Giessmuni, de primen' es
regarla, en 2 h. 23 ni.

Vas formidable 'listilla de Bici& que

• ••

El resultar de la curas eenstitel el
tema fue« del dia, car ninfo cape rara una semblant derrota de Jener,
que era el favorit dels nostrus entu-

paya per mita diferüncia
Cerepicmt d'enguany, del que
Umpé cura l'E. C C., fan disputadissim; mereixen un elogi els organitzadon per l'hit assolit i el mereixen també els participants a la dure
prova per l'esportivitat que palesarcn.
Prengueren part 33 corredors, que
remisa en campe la duma de la cursa
diu prou de per si.
La sortida "neutralltrada • va donarse a l'estatge de l'E C C, continuara
els corredora per la Gran Via fina a
Collblanc, as començà oficialment la
cursa a les 6'20 del znati
El circuit, de 155 quilòmetres era:
Barcelona, Sil«, Vilanova, Vendrell,

Vilafranek Sant Sadurni, Martorell,
Terrassa, Sabadell i Barcelona.
L'escamat davanzer anà mantenintse compacta 1 seguint a tm ti. en dur
Ibis a lea costes de Garraf, co els
clars conminaren a notar-se- Janes'
guardan la ~Arder, seguir a poc dels
rus. .restants companys.
A Sitges, la "caravana* *nava encara. foros compacta. A Vilanova, la
prima deis alomes de l'Escola Indostrialrva Esser gaanyada per Llops. Al
Vendrell, foren guanyades per Muci6
g Canti,
Passada.aquesta.població el de Per
gényimempeengni una zurza fanthts -

n.

ció mermada. El semita Monten a
151 minuto I
CLASSIFICACIO GENERAL
1. Miguel Mudó, de primera categoria, en 5 h. 52 m.
2. Teodor Monteys, Id. Id., en 6 h.
21 in.
id., en 6 h. 2/ m.
3. Josep Farré,
4. Jaume Canti, de segona categoría. en 6 h. 23 m.
5. Gabriel Cruz, íd. id., en 6. fi.
26 m.
6. Ignasi Buigas, de tercera catenaria, en 6 h. 34 ni.
7. Manuel Alegre, de primera cate.
noria, en o h. 42 m.
8. Marceli Llopis, Id. Id., en 6 h.
42 111. 1-5.
9. Francesc Cruz, de 'tercera cate-

siastes.
Muci6, ultra demostrar una forma

d

espléndida superior a tot el que
creia, va fer una carrera can poques
vegades es ven. Sobretot el coneixement que demosträ posseir per aquest
ginere de curses fou sorprenent, i Mu-.
ció torna a brillar després de la seva
gloriosa jornada de diumenge com una
de les Inés (crines esperances en ocasiel
de la próxima volta a Catalunya.
L'enhorabona pel glorias trofeu que
ha conquerit, i repetim la 1 elicitaci6 als

Soler i Torra germano
BANQUERS
BITLLETS
Francesos, 39'80 per /OO.'

Anglesos, 31'25 pessetes.
Italiano, 31'90 per roo.
Belgues, 34 per 100.
SUiSS03, 127'80 per roo.
Portuguesos, o'r8 pessetu
Holandesos, 2'62 penates.
Suecia, l'8o pessetes.
Noruega, oka pessetes.
Dinamarca, 1'12 pessetes.
Romania, 3'50 per 100.
Turquia. 350 pessetes.
Estats Units, 7'14 pessetu
Canadä, 7 pessetes.
Argentins, 232 pessetes.
Uruguais, 5'30 pessetes.
Paraguais, o'ro pessetes.
Brasilers, 0'65 pessetes.
Japonesos, 3 pessetes.
Algerins, 30 per roo.
Egipte, 3130 pessetes.
Filipines, 305 pessetes.

1 Copes-Medallas estime
Prbplee per a esport

Eduard Segura
PLAÇA REIAL, 15

janer; la resta de l'es-

casnot que& a <Estancia. En passar
Vllafrancslons -preven ja quelcom del
resultan final de la Iluita. A les costes de.SentSoithuni. Much5 s'as-segura
aefideunsmt Yevantatge, i fina Jaleer el 'mide...iota. Aquestebandona
yisislement escotar per l'esforç, en
@reure's atrapar per Mantesa.
Afor., ~dan Cene Alegre, Fati'
té. ela• germana Cruz, Buigas i

OR
Alfons, 42'50 per roo.
Unces, 14250 per 100.
4 i 2 duros, 14250 per 100
duro, 1 42'50 per roo.
Isabel, 14250 per roo
Francs, 142 . 50 per 100.
Lliures, 3590 pessetes.

Dei derle techada d'Ullastrell, et
primer lloc‘ja no és disputat; Murió,
espléndid de forma, passa a gran mar'
• Terrena i Sabadell, franquejant la
fin d'arribada prop d'un quart d'una.
El pi/die exteciccat en gran nombre
▪ la Gramil el Ido objecte d'una ova-

Dòlars, 7'38 pessetes.
Cubà, 7'36 pessetes.

onuraumnimezzammumuimminne...

PER A CABALS

•

organitzadors.

noria, en 6 h. 45 m.
ro. Candi Sanos, id. Id., en 7 h.
loes.
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Articulas para Sports:

le en
SUCRES
Continua regint
manad d'aqueo artick el quid; jtmt amb
canv i . de l'or per al pagament de
duanes el fa u infrangible. Les •existéncies d'alones classes escatimen,
especialment les de blanquilla, que
Es la de mis conmina al acetre mercar.
Es cotitzen com segueix:
Terciat, de t72 a 174.
Centrifuga de remolatxa, de 175
a 177.
Quebrat da, de 181 a 183.
Blanca primera refinara, de 238
a 240.
Pilons, de 225 a 227.
Tallar, de 233 a 242.
Preus per pessetes els 100 quilos.

rae

CAFES
Sembla que s'ha contingut la baiza als mercats d'origen, continuant el nostre amb gran pesadEs,
degut a les grans existències que hi
ha i reduides operacions per al consum, que es fan als següents preus:
Moka legittim, de 740 a 750.
Semi Moka, Hartar i africans, de
7/0 a 720.

Puerto Rico Caracolillo, de 8o5
a 815.
Idem fdem lamo especial, de 790
a 800.
Idem ídem Id- superior, de 765
a 775.

Idem Mena Hacienda, de 715 a 725
Caraques desclofollat i similars,

de 750 a 760.

Trillats extra, de 665 a 675.
Puerto Cabello i corrents, de 640
a 63o.
Palembang, de 555 a 565.
Pasilles, de 535 3, 545.
Preus per pessetes els zoo quilos.
CACAUS
Segueix el mercat amb poca variació.
Degut a algunes compres que
s'han fet de cacao procedent de la
costa Oest d'Africa, hi ha alguna
espectació per saber el resultat que
donara la dita classe.
cotitzen per al consum com
segueix:

El cell fluix gis

'dan Idean 4, de 375 a 383.
Caracas 1, de 550 a ym.
Idee a, de 460 a 40.
Prems per penates els ¡co quilos.

Mercat

ALBER
Fabricació Nacional

regulador d'Inca

(Mallorca)
Ansrefla, a 33&
Mongetes, a tan
Fesels, a 138.
Cigrons, a 73.
Garrotes, a 19'50.
Moresc, a 42.
„ Ordi, a 37.
Cifrada, a 27.
Preus per pessetes els roo quilos.
Figues caolines, a 5'5o pessetes la
cabra de ro quilos.
Figues bordissot, a 7 ídem (dein.
Fsalpa abarcoc, a 20 pessetes la
cabra de ro quilos.
Iteres, de 28 a 29 pessetes la roVs.

Safri, a 3'8o pessetes

-E-.

Preu 2

me

No son torna

3 conservant sempre la eeva mida peje%

Es Indestructible
E
E
E4-

E

ar

perqua es tot d'una pesa i amb tela

En el inda econämlle
per ésser la seca durada indefinida

Es el mole elegant
gunnuminisunsumnimnsumng perque no s'arruga.
•
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Fbdca de Productes Ceràmics
Bajeles de Veléncia 1 argl.
eles de construccid

Carrasco 1 Formigoon

Casimir Vicens

ADVOCAT

Despatx: Tallero, 72

SI

ha

5090
Pidsrlea: Cerrar Renaveng
iprop de la Tras:mera de
Telefon A.

Sana)

BARCELONA

el

•

el seu despatx al =Ter del
Cenad de Cut 320, pral. primera. - Telèfon 285 1 A
De 10 a 12 I de 5 a 7
obert novament

ell
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Idercat de TM
Ous, a 2'35 pessetes la dotzena.
Ona, a 240 pessetes la dotzena.
Gallines. de 19 a 3 0 pessetes parenPollastres, de ra a r6 pessetes

parell.
Conills, de 9

a 13 pessetes lerell.
Mamellons, de 45 a 70 pessetes

Nociriflos, de 100 a 150 pessetes

El mejor cepillo de dientes conocido

Venta anual, 12 millones de cepillos.
TRES TAMA ÑOS: para adultos, para muchachos
y para niilos. TRES GRADOS: Una sola calidad.
De venta en todas las farmacias, perfumerías,
droguertas y basares. Consulte a su dentista.

Patates, a 20 pessetes els roo quiIon.

VULCANITZACIO

REPARACIO
muusaza :: REUNIATICS

I Cenare, 26.-BARCELONA
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Csainguil Arribe, * de ate a 490.
Idem Balan, de 465 a 475.
Fernando Poko I, de aro a 420.
Idem idem 3, de '395 a 405.
Idem (dem ß de 385 a 395.

?Zeixa, a 24 pessetes la guerrera
de 55 quilos.
yorment, a 22 pessetes la quartera de 55 quilos.
Civada, a 30 pessetes els too qui-

Ext1ase
en en
lamer%

los.

le

Ordi, a 31 pessetes els inc quilos.
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Abans d'encarregar el vestit al vostre sas:- tre, com teniu per costum, visiteu les

SENY 011
PANYE IES SALMEFIO
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de la Cooperativa de Fabricants de Sabadell
ON TROBAREU EL MILLOR ASSORTIT EN GENERES D'ISTIU

Us garantim que estalviareu 1111

70 per 100
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LA PUBLICITAT

GOVERN DEL DIRECTORI MILITAR
01".

so SE CELEBRA CONSELL DE GUERRA CONTRA TRES GUARDIES DE
SEGURETAT PER DESOBEDIENCIA

*4 EPOCA", AMB MOTIU DEL VIATGE DE LA REINA MARE A BARCELoNA, PUBLICA UN ARTICLE RECORDANT LA POLITIC4 ROTATIVA DEL
TEMPS DE LA REGENCIA
Douglas Fairbancks
i Mary Pickford
Madrid. arribaren a
,irid els popular artistes ciDeatografics Douglas Fa irparks Mary Picisford.
'estac ha els rebé. ami) un

entusiasme, nombrós peblie.
ti rnalf. els dos artistes vigran

. n aren el MI1Sell. •

Vista d'una causa contra
un guardia de seguretat
Macrid, 19.-AN ni ala celebra:, al Consell Suprern de
tiaerra, la vista de la Causa seguida. per sedició. contra els
raärdie s de seguretat Valeria
.nali Nieto del Rey. Joan Rap ¡la González i Ramon Pegagos
la Riva.
Compon e n la Sala. com a po_
eta. el general Ayala: com a
p l coronr:1 Perinat. i els
ayors Arroyo de la Conderena.
>iied. :ganar, Migne. Reguer i
Com a defensor de Valeria
Msa l capitá d'infanteria seer Capdefont. i rom a de p fn, r deis altres dos. el d'artinIleGarcía Sant Miguel .
De la lectura dele antes se'n
maig
sprn que el
922. el tinent senyor Ortega
ssnva revista al batalló ciEta..en

qual figuraven els

Ei tinent reprengué a 'Valeria,
ale s files se sentiren rumore;
'. Valerià abandona la fila. Ida-es s'accentuaren les prolesdistingint-se González i Penes.
En la declaració el gmard:a
leriä din que el tinent li douna empenta i ell abandona
!Ala per queixar-se'n al co-

nel

En el Consell de nuerra que
celebrà a propbsit del fet
antes. el fiscal demana per
zuardia Valeria la pena de
--Ire,OS de presó. El Corleen
salpa(' els processats. El pro
ssat diferí creient que per
la falta molt greu. cana
-ena de mort per al Valeria.,
cd perpétua per al Gonzàe absoldre Peganos per
In.% de provea. L'auditor es
,strà conforme amb el pot.
El capita general cregmI que
Valeria se li ha de eondemr a presó major. a González
rasó correceional i a Pegaabaoldre'l.

En vista d'a:xb, la causa pasa al Suprem.
Avtli el fiscal ha sollicitat
°Iza anys per a Valeria. sis
esos i un (tia per a González
rabsoluri n •n per a Paganos.
Els defensora han demanat
que dieta el primer Consell
Guerra.
Val e ria ha desapareg,ut.

'afer del Rano de Castella
Madrid, 19. - El jutjat ASha dictat avui un ante
qual es dencga la reforma
manada pel fiscal de l'Au¡aria de laute (Metal ante9rrnent i en virt ni del qual rit
nisten i públic solliritava el
e ssatnent dele individus del
nsell d'Administració del
nc. de Castella i del seu
er
EI non
El

ante es notificara al
al i a les representacions

qu r rrlInnle nerquie
el qur creguin convenient
Seu drrt.
3. gurament la resolució ju-

no sera apenada.
M. MAL' ' V
19.-Ahle arribi l'ex-mir e frillICS M. Malvy que, com
sala ha triomfat er les darreres
cions del grup del bloc d'esmes.

es diligencies en Valer del

tri de l'exprés d'Andalusia
/9.__Aque5t valí O jut
fet una darrera diligencia re--ta
d onada arnb el crim de l'exprés
Radalusia.
Con: es recordara, abans d'aixecar
s egele collocats pel jutjat
ai domicili erAntoni Teruel i
'lanar les claus a la sera vidua,
tOt Atienza, disposa el senyor
mo Lizarraga que la t'olida
(Vales un abre registre a la caninnero zo3 del carrer de Toledo.
c P de la primera brigada, se,r Per '.1, disposi que el registre
'Mspector senyor Navalin

craccés ni més objecte que Mipeclir
restalle:uncid de les aigües pit,vials
eil la mitjaneria de botes dues finques, els agents hi trobaren vestigis que proveo dc manera que mio
dciva rac Iloe a dubte que alb va
astar-hi refugiat Alioli Teruel durant diversos dice. probaldement
des del dissabte fila 12 d'abril.
Antoni Teruel improvisa un Bit
eruta residus ecgetals. en la quedat
gravada la figura del sexi ire. Li
cercen de coixi deies tenles damunt
de les quals posava l'americana plegada.
La policia tetaba una destral de
manee llarg i alguns periódics amb
deixalles de menjar. Sena dubte
aquests alimertts els hi facilitava la
sera dona quan a la nit ja estava
rectós tot el veinat.
Indubtablemeet, Antoni Teruel no
va surtir de casa des del dissabte;
el dijous següent van dettni.r a la
sera dona i Antoni deuué romandre des traques: dia fins el diumenge cense ',majar res.
Mortificat per la s'ana, va sortir
del can i haixa al bario.
sorpres i tancat inesperadament per
la poli( ia.
La policia coba també a l'amagatall l'ala d'un barre:. La copa pagué
ésser utiiitzada per guardar-hi alguna
casa. Corrobora aquesta creença el fet
que en una de les parets de la golfa
hi hagués un forat sense soleció de
continuidad.

Per tal de sortir de dables aquest
madi el jutjat mil:tar i alguus agents
de policia es constituiren a :a casa
nérnero 103 del careen de Toledo.
Amb una plumada es seid que el
forat arribava fins als fonaments de
resmemada casa.
No es troté res.
El senyor Lizarraga dedueix test-mena: de responsabilitats que es deriven d'aquest sumad, el cual sera remes d'aquí pocs dies al jutjat civil
corresponent.
A dispasició diquest jutjat pausaran
els detinguts Inguita i Deas i AloaGrande, i el sen criat Clirneut García, que com és sabut estan co llibertat.
EL CONTRAALMIRALL MAGAZ
Madrid. 19.-E1 contraalmirall Magaz ha tornat procedent de París i
Ginebra i aquesta tarda ha estat a
la Pre.sidéncia.
Ha elaspatxat amb ell el sots-secretar d'Estat, senyor 'Espinosa de los
onteros.
RECEPCIONS D'UNS ACADEIliCS
Madrid, 19. - A l'Acaarnia
Ciències Exactes ahir se celebra'
lacte de recepcid del non acadèmic
senyor Josep M. Plans. Presidia el
ir.octor Carracido. El nou academie
liegi un discurs sobre el tenla "Algimes consideracions sobre cepo1 darsicions de Weyil i
rers treballs d'Einstein". Li contesta racademic senyor Link Octavi,
de Toledo. Després es lliuraren les
medallas d'or i argent del concurs
cientific ée l'Academia.
- A l'Acadienia de la História
nou acadi.anic a.or Miguel Lacre
avui fha celebra: la recapció del
Palacios. Presidia l'acte el sets-secretari d'Instrucciof pública. El senyor Lacia dissertä sobre la "Historia de la, religiones a través de
la Historia'', que és un treball molt
notable. I.i ha contestat el seuyor
Julia Rivera.
EL PROCES CONTRA VIDAL
I PLAN.".S
Madrid, 19.-Aquesta tarda slan
reunit els 2nagistrat, que formen la
sala que ha de dictar sean vicia en
cl proces contra Alían; Vidal i Planas.
Se erafilosa -que la sentencia no seta. signada fin, dinte.:res.
El. NOV MINISTRE DEL PERU
Madrid, 19.-En tornar de Barcelona el Selle:4 li presentara les ree es iletres credencial: el imu ministre del Pern , senyer Eduard E.
Laguia.
ELS SINDICS DE GREMIS 1
PRESIDENTS D'A SSOCIACIUNS
mErt CA N TILS
Madrid. 19.
S'Int
una important reuni)1 de sindies de gre.inis i pbesident;
d'associacions mercantils, convoeats pel Gentil direedju de
la Confederaon't Gremial Papan'yola, per tiactar del problema
II e lloguers sIe IlitiS destinats
II ron: re' i indústria.
S'Int mortal celebrar un ante públie a .Madrid el ma 2 de
ittny prOper _
rga n it zitriO del
qual sorra a entren d'una CO-

q ue, com se sap, apareix una
l'emes engrandides en forma
lecoset el pu d'un home. En
Sella. que no ti cap porta

panyera d'Empresaris d'Espectneles.
Desprès de donar compte de
la marxa ( I , la Societat durant
el paseal exerciei. s'a cordar en
l'aprovació de determinals paetPP a inb el Sindical d'Aet ors
l'aelitud a prendre per lotes les
entpreres davant del; augments
anurclats per l'amor-nona l petit
dret: i Mires assumptes, amb
la sol:tel. :e deis guate s'acotasegt, rit un mi leo a mera en ele
negocie d'espectacles que tan
aguda crisi vénen travessant.
Por on reolegits per aclamaC,n5 ns lraieixos

yocals.

EL 3lITING SANITARI
Madrid. 1 5.-Alitt. Si eelehrit
miting sanitari,
raeostuniat
presidit pel senyor :Vivar López
Ntiriez, cap de la Seceiö de
l'Institut de Reformes Socials.
Parlaren els senyors doctor
Aitt'arrn Fernandrz, ii qual demaisis iple el general Marva presidís Facha; 'loa quo féu Leal
Lossaits, Girriónez, Ar•
eacena, Laborda. Areilana.
'n'eriza. Díaz Caneja i López
Núñez.
LA DIPUTAGIO DE MADRID
Madrid, 19.-La Diputació ha
celebra/ sessió.
El senyor Gómez Arias ha demanat que sigui evatninat pede
tiknies l'afer lie la venda dels
solare de
EL SUPREM DE GUERRA
Madrid. 19.-E1 ple del Supr,, rn Guerra, que es reunirá.
denla passat. estudiara els expediente. per a la coneessió
la oren de Sant Ferran a diversos militara.
DEFUNCIO
Madrid. 19.-Ha mort
rail de l'Armada senyor Pere
Vitzquez Armero.
EL CAPOLL DE SEDA
Mímela, ¡9. -Sima firat el preu
del capoll de seda a 6323 pessetes
la tova..
El preu is reduidissim i ruinós.
Altrament, és mes bala: que e! del
mercat de Lió, que;és el preu regu-

lador.

Els agricultors estan molt disgusta ts.
La Premisa fa una campanya per
al seu millorament.
ELS "SOMATENISTAS"
OVIEDO
Oviedo, 19. - Els "sornatenistas"
s'han reunit i han acrn rdat ha- una
bandera per ésser beneida a Co y adonga quan el general Primo de Rivera visiti la localitat.
EL "SOIIATEN" DE VA-

LENCIA
passeig dc l'Al;lanuda s'ha celebrat l'acte de benedicció i lEurarnent de la batidera
III han aasi.,,tit les autoritats
BARALLA
Villagarcia. 19.-En un ball Ora
originat una baralla , que ha degenerat en batalla campal. a
Hi ha tres ferits. ci bé es creu
que n'hi ha Inés.

Valencia,

LES TAI3ERNES DF. SANT
SEEASTIA
Satt Sebastiä. aconseguit que les tabernes tanquessin a
la una de la matinada, com es feia
abans.
ASSASSINAT
Málaga, 19.-A COI1CCia It a estat
assassinat cl propietari del "cortijo"
de Ríales. RossendeMoreno Díaz. TeiCa 4 . 1 cap watt colpejat, amb la massu encefálica per terra; al costat hi
tenia una escopeta trencada. Se suposa
que cl criminal l'ha nmrt a cops de
culata.
FI crimMal, Antoni Amaga Marth
ha estat detingut. L'ha mort per antics
ressentinjents. Ir ha robat 30 pesse-

tes.
BARALLA D'ARTISTES
Granada, 19.-Per Miestinns prolessionals. prop del Cite Ilagendeh s'ha
promogut una baralla entre diversos
art -Ire.

agent jic vigilancia que hi ha
a y a', cha vist amenaçat pels artiates,
ralent toar el basté i treure's rarma
per de fe:uar-se. La baralla ha estat
deturada per guardies de seguretat.
Els fer:la amagat per defugir
la detenció. Dos d'ells han estat assistits a II fo5p:tal.
Sba de nacionalitat txecoeslovaca.
La baralla s'ha prodult quan el circ
estava ple de gom a gom, originant
multa espants.

nliSsiö CloilSI l'hl -ida per reprP.
;:entant s 41e la dita confedera ció del Geile . je la Unió Mercantil i Industrial, ele la Unió,
la Defensa Mercantil Patro- Un article de "La Epoca,
nal i de la Vinya.
Madrid, 19.--"La Epoca" pupropbsit de la Confederad() Gremial Espanyola, que se blica Pll lloc .preferent un solt
celebrin diversos actos pública donant comide de la rebuda a
durant el mes de juny, per ex- Barcelona de la reina mare, on
no havia estat des de 1888.
terioritrar les aspiracions de la
D'aqueVa dala ençà-afeclasse mercantil, i a aquest
afecte s'han cursat les instruc- geix "La Epoca"-han pasee.
cions oportunos ala delegats de mollea coses. Quan anä, a Bar_
[celona, a reina mere era m4
distintes raciona,
Ir'

.ha bitació no es va trobar res
Peus interessar al béljat, per0
4tents van pujar a la tentada i
reconkixer una mena de golfa
ent a lr e cases números
1118 del e ' ' ..r de Santa Arma,

EIS EMPRESARIS IMESPECTACLES
Madrid. 19, - Ha celebrar.
Junta genoral la Societat Es-

-

L'AVIACIÓ

REPARACIONS

ESTATS UNITS

Els senyors »mis
i Hymans sön a Roma
conferenciad e m b
Mussol ni

La Cambra aprova
el "Benin bili"(part
del) combatent

Roma. 19.-Mussolini ha s q rlit en direcció a Milis, on ha de
trobar-se amb Theunis i U ymans, cap Ii Govern belga
ministre trAfers estrangers,
respeot ivament.---Havas.
Roma, 19.-Ahir arribaren a
a quest a cap it al els se n yors
Timunis i ityinans, celebrant
deapres una entrevista amb el
senyor Msiss' ten,

El president i el ministre d'Afers holgiies varen fer al cap
del Govern nalift Pi resurta de
los converses Alebracles a Paris i Londr e s, respeete de la
qiiestió de les reparaeions.
1,ps esta-mi-nades personalitats
examinaren en Unes diferents
aspeetes la qüestió creada per
l'informe dele lentes.
Les c nilvorses continuaran
avui.-Havas.

A LA RUHR
Continua la vaga, menys a
les mines de la "Micum"
Els socorsos del general

Degoutte
Dusseldorí, z9. - Malgrat raccepSació del; propietaris de les mines Je
raugment d'un quinze per cent ee els
salarie, continua la vaga a totes les
mines, excepte en les tres que explota
la "Micum".
Les amenaces dele comunistes han
impedit certs treballs que havien de
realitzar-se amb urencia per a la

conservació de les mines.
A conseqiiéncia de la vaga els grans
establiments inetlInrgics es veuen obligats a trebalar menys hoces. La continuad() de la vaga motivaria el tancament de les fabriques.
Han estat obertes diverses subscripcions amb l'objecte d'auxiliar els obrers
El general Degoutte ha ordenat augmentar el nombre de cuines DOD111215.Hayas.

gent d'Espanya, reunint les excelléricies d'una sobirana constitucional. La seva regencia
niereix el n'As gran respecte.
Regí Espanya en dies molt dificil, i el seu lacte fou exquisil, diligent en el sen km desig. amb un clar sentit del densa. ; initjantcant el joc altertnalin deis partas i el pur respecte al poder legislatin, la regent sabe escoltar i recollir els
anhele de l'oinió agruada en
i del seu fil l august.
torn

L'Ajuntament de Madrid
ESCANDOL

Madrid, 19. - L'Ajuntament
de Madrid ha continuat la sessid per discutir els pressupostos.
En discutir-se la subvenció
a l'escota, el senyor Fuentes
Vila defensa, calorosament que
es p onsigni la quantitat de
75.01)9 pcssetes en II«, de
t3 0.000. i en -vista que rimas
regid o rs demanen que la djstri_
IMCió es fuel com els abres
anys, el I s'a9ita i es produei,
uezt r1/11101'S.
El senyor Fuentes Vil a s'en_
rara amb els periodistes. dient-

los:
-No es pot tolerar que la
Premsa faci manifestacions en
aquest Hoe, car significa una
coacció. Els regidors som nosall res.

Els periodistas han abandonat la tribuna, calguent que
sorlis nitre regidor a donar-

los exulicanions en norn de l'al-

ealde. Els periodistes es donen
per • alife
, .s ts• i tornen a la tri-

Musa.
DEL MARROC
Melilla, caid de Beni-Said
APlarlIPell ha cornprovat anda la seva
harka que els rifenys han abundoIc3 posicimo des de les quals es
frien fcrt dies passats.
S'ha restablert la tranquiRitat.
L'ACTE DF: LES REPUBLIOUT:S 113F.R0-.AMERICANES
Madrid, 19. - Han estat ultimats
els detalls rt:-. lacte organitzat per les
repúbliques ibero-anieriCanes que se
celebrara a la Universitat Central el
dia tu d'octubre.
Les Universitats de l'Urde, Xile,
Brasil, Colbmbia, Costa Re
ca, Cuba, Equador, Guatemala, Hondures, Nicaragua, Panama, Paraguay,

Perú, El Salvador, Santo Domingo,
Uruguay, Argentina i Venezuela han
arordat enviar aun a respresent els
respectius reCtOrs.
A lacte es Ilibrarà al rei un missatge en el qual es din que eis primers centres d'ensenyança que Migué América els funda Espauya molt
abans que cap altre pak. Els primers llibres americans srat espanyols.
Espanya editi la primera música publicada a América i feo la primera

autòpsia per indagar una epidemia.
Espan ya bu la primera en dur la
civintzació al continent. Per aixt, ele

repruentants de les universitats ame_ deanes II reten homenatire.

-

Washington, 19. - El president Coolidge, que sofreix
refredal, roman al uit per pres
criprió facultativa.
Malgrat l'oposició del presideM, la Comben de representanta im aprovat el Bonus Bill
(.part del combatent).-Havas.

PIANCA k
-71-4.; 4•

-;

Pelletier idisy, se- Herrig' i
gnini ei raid, arriba fan declaraci•ns se
a Cado
bre ia futura politi•
ca iranzesa
Hong-Kong, 19. - S'na te-

nor un radiograma anunciant
que l'aviador trances Pelletier
París, 19 .-n una interviú que
d Oisy, en el seu valgo de Pa-,
rfs a Toquio, ha arriba( a Can- publica - Le Matin", el senyor Herriot declara que a la seva maneja
101 0 --Ifavas.
dc veure la política exterior és, en
LA VOLTA AL MON EN ANUO aquests moments, una qüestió essenELS AVIADORS AMERICANS
cial per a França, i que es impossiHorig-Kong, 19. - El tres bit procedir a una reducció de les
El Senat també l'aprova
aviadors americans lean arri- carregues militars o final/rieres de
La hei entra en vigor
bat a Ajottorofu, a l'arxipi'elag Franca sese haver aconseguit posar
Washington. 19. - El
de Kuriles. - Havas.
la República en una situació favoramalgrat l'oposició formulada
ble amb relació a Europa.
pel president senyor Cootidge, ALBERT THOMAS I BENES A
Ategi que a la seva manera de
ha votat el projeete de Ilei que
ROMA
veure cal alentar totes les mandes;
Roma, 19.-El comissari ge- tacioas dentocratiques que pugui fer
concedeix una gratificació
soldats que varen prendre part neral d'emigració ha conferenAlemanya. Quant a les reformes incia t amb el director de l'Ofi- teriors, digne que solament podran
a la gran guerra.
En virtut del dit vot la refe- cina internacional del Treball, tractar-se un cop hagi quedat ben
rida H ef ha entrat ja en vigor. M. Albert Thomas.
clara i consolidada la situació MurEl senyor Benes, ministre
-Hayas,
de Franca.
d'Afers estrangers dc Txecos- nacional
El mateix diari publica una bar.
lo y aquia, ha conferenciat amb
amb Painleve, en la
celebrada
viú
el cardenal Gasparri. secretari
qual aquest express5 la seva capeLES ASSOCIACIONt FERRO- d'Est al del Valicb.---Ilavas.
ranga que els socialistes serien CriVIARIES I EL SINDICAT
MINERS REBUTGEN LA SENSUN-YAT-SEN NO HA MORT dats a collaborar en una combinació
Esposa' el seu criteri que
TENCIA DEL TRIBUNAL ARNova York, 19.-El represen- ministerial.
la personalitat Inés indicada per forBITRAL
tant de Sun-Yat- Sen ha tingut mar
Govern és Herriot, i que aquest
Essen, 19. - La Federació noticia que aquest viu i que ha
d'Associacions de ferroviaris tornat a reprendre ei seu tre- pugui comptar amb el seu absolut
alemanys i el Sindical de miball, completament restablert. concurs, així com amb el dels semi
amics.- Havas.
naires en vaga. han rebutjat la -Hayas.
París, 19.-El senyor Herrlot,
sentada del Tribunal arbitral
de Berlin-Hayas.
GRECIA FA UNA COMANDA terrogat per un redactor del *Pea
CLAUSURA DE 1.A FIRA DE DE DOS SUBMARINS A UNA Parisien" es va neg ar a Parlar Ribro
la constitució del nOl/ COVeen, peradeCOLONIA
CASA FRANCESA
clara que calia tornar ràpidament 10.
Berlín, 19.-Ahir tingué Hoc
Londres, 19. - El "Times" bre racordat respecte dels Decrete.
la clausura de la l'ira de Colò- diu que, segons noticies de bon
nia, que ha estat singularment origen, Grecia ha passat un co- lleis i Decrets Berard relatius a l'eso
paralitzada per la manca de manda a una casa francesa per senyanca secundària i detenir els eice.
moneda, and com per les di- a la construcció de dos subma. tes del projecte de hei relatits a le
ficultats de la Ruhr. Les trata- sine de ego tones a raü de dot- supressió del monopoli de fa fabrica,.
ció i venda de Ilumine.
succione bars estat poques, ex- ze millons cada un.
En lo que es refereix a la policial
repte en Pexposiera tècnica,
Aquests vaixells hauran d'ésque s'ha prorrogat fins a de- ser llinrats dintre d'un termi- exterior, afirma la necessitat de Min.
ma. Es calculen en uns 300,000
ni màxim de quinze mesos, i la tenir una estreta collaboració amb eta
els visitants d'aquesta
susdita casa francesa larendria aliats, afegint que no es decantasen
Hayas.
al Seta chrrec la instrucció de mai del bon cami de la red i dei bon
EL GGENERAL .BRfTANIE A quatre oficials grecs i el trans. sentir. - 1
El sets* Herriot acaba dient:
ItHENANIA, 3111. GODLEY, DEI- port dels submarina-Hayas,
-Estern disposats a procedir amli •
XA EL SEU CARREC
Coblenca, 19.-L'Alt Comis- IIIRIElii1111131111111Y1111111111111illElliillti31 la millor bona fe, però exigir= deis
altres idèntics sentiments.-Havas.
sari interaliat, M. Tirard, ha
INCIDENTS ELECTORALS A
ofert una recepció en honor del
GUADALUPE
general britànic Godloy, el qual
ESTALVIAREU
SAQUEIG D'UN AJUNTAMENT.
ha d'abandonar la seva placa
a Rhenania cridat per l'alt coLa Pointe a Pitre (Guadalupe), tp.
TEMPS I DINERS
mandament.
-Durant una manifestació dz protesemprant
Tirard i Godley s'han felicita contra suposats [raus electorals, ha
tat mütnament vi' la gran corestat saqucjat l'Ajuntament i destruits
diahlat que sempre ha regnat
els seus arvius.-Havas.
entre les autoritats franceses i
VAGA DE CUINERS A i'AtlIS
angleses, malgrat les divergénParis, 18. - Contiítua e:1 el
cree d'opinió.-Havas.
mateix estat la vaga de era-)
ners. Avui s'accentua queleom,
Referendum sobre la sepaaugmentant el nombre de resrack!) d'Hannover de Prússia
taurants afectats per la vaga.
. Hannovre, 19.-Aliir se caehrà
Els vaguistes celebraren
La votació preliminar per decidir
aquest mati una reunid, donant
respecte de roportunitat d'un rete1'70 Ptes. pot
un vol ile confiança al Comité.
r¿mdum sobre la separació d'Hanno- H ayas.
vre de Prassia.
31. POINCARE REP EL SENTOR
A la ciutat 291,000 persones s'absDUCA
tingueren de votar i van fer-ho a mesas
'París 19. - Ahlr al matt
favor de la separació 67,650 votants.
31. Poincare rebre minis.
-Hayas.
ter d'Afers estrangers de Ro-4
de
La "Rote Fahne" suspesa
mania. senyor Duca.-Ilavas.
LA COPA AUMONT THIERVI4
Berlín, 19.-EI diari "La BandeVIELE :: EN GLOBES FRAN4
ra Vermella" ha estat suspès per
CES EN PERILL
quatre setmanes, per disposicirb de
les autoritats.-Havas.
Londres, 19. - Un globu3
francés que prenia part en el
UNA MANIFESTACIO
contuve per a la copa Aument-,
MILITARISTA
Thierville amenaçava seriós
París, 19. - Al "Journal" li
perill a causa d'una tempesta.
telegrafien de Berlin que a
El pilot es Huna a la mar t
Potsdam litigué. lloc el jubilen
arriba a la costa nedant, ha4
de l'antic regiment de guardes
vent d'esser conduit a Phoepte
d'Enrie de Prússia, assistint
Contra remesa de 25 etital per trobar-se completament
lacte el princep Eithel i nomquetes blanques de les que
forces.-Hayas.
esgotat
brosos generals i oficials suvan enganxades en el pot
CARRERES DE CAVALLS
periors. abrí com nombroses
Fuina
Lacteada
Nosde la
legacions de les Assorlations
EL FAMOS "EPINARD»
VIS", ea regalara una preESTAT VENÇUT
in ilitars.-Ifavas.
Paris, /g.-Comuni quen de Sal
ciosa nina.
•44444~44e~eeeeetmel
Cloud que a les carreres de cavallai
Les etiquetes poden prerelehrades en aquel! hipòdrom A
sentar-se a les oficines
cavall Sire ha venera cl famds cavalb
la SOCIETAT NESTLE,
Elpinard.-Havas.
Granvia Layetana, I I, Barper a easaments I bateles. *litiMATCH DE RUGBY
celona.
ga Casa BA ItGuts, carrer
AM ERICA VENÇ FRANCA
de Saat Pau, 38
Paris, ro.-March dc rugby Fraile
ea i América a l'estadi de Colombee.
#4444.14.6444.4444+,4444-4,,
Els americans vencen als francesa.
aM11n11.1rOeS

1

Café amb lici

"EL

Obsequi
la 'Societat

"Nesilö"

CAPSES DE LUXE

e

per :7 a 3 -liaras.
CURSA CICLISTA BORDE1.33.4
PELISSIER ARRIBA
PARIS

AUTOMOBILS

EN PRIMER LLOC
Paris, 19. - Cursa eiclistal
Bordeas-París.
Arriba en primer lloc el
euai
lehre Fram. ois Péliasier,
tus fet. Pi recorregut en 20 ha..
res, 1 7 minuts, 43 segons,
En segon lloc, Masson, en VI
horas, I 9 minuts, 8 segons.
I en tercer !loe. Alavoine, en
20 Iteres, 5 minuts i 11 segona,

a

( EI sou motor minora amb el seres')

-Hayas.

▪ ABM MOTOR KNIGHT
im

(soase videntes)

▪

LA DARRERA PARAULA DELS
MOTORS D'EXPLOSIO

▪

El gen rana preu com a cotxe d'alta categoria, i lea
garantlea de durada 1 «momia que s'ofereixen, fan
aval del WILLYS KNIGHT el cotice Incompatible

•

▪

'A Agencia:

CLA RI S • 98.

PARTIT DE FUTBOL
Rouen, 19.-En el partit dl
futbol associaci& efeatuat en ,
Ire. un equip francés i un equip.
egipoi, hi ha hagut empat a dos.
golls.-Mayas.

AQUEST NUMERO EN
PASSAT PER LE CENN
es

SIMA

-

sourrall

▪

--1-"Teeeee.
LA

PUBLMITAT

AIRRIERRIIIR•••111111113111111111111111111113111•2151Witaczaincia

ELS ESPECTACLES
iitrT.EATRES revire Cate Romea
Telefon 3500 A
Avui, dimarte, nit, benefici
del popular actor cómic
DOMENEC AIME811.:
Programa de gran broma:
IL JOC DEL8 DISBARATS
i ILS MERMA» ,FERRERONS
Dernä. dimecres. nit, primera
de les cinc ünidues funcione
dele celebres
BALLETS ROMANTIQUES
RUSSEII
del Theatre des Champe Elyeles, de Paris. El ball de W.
Rakint, música de Vladimir
Metzl. Deeorat i y estits de \V.
Boberrnan i P. Hoestasson.
QUATRO CESTO
II. LA FEOTA DEI. PRINCEP
OUDAL
121. DIVERTISSEMENTS
Illreetor d'orquestra, J. Poma.
ranzeff. Coreografia i "mise en
*nene" de Boris Romanoff,
Aquest raeravellós espectacle
Ilatuarit només cinc dies. per
llover de debutar el 27 els celebres artistes francesos N. Le
Vargy et "ame Delvaln, societairea de la Comedia Eranceria. Per a les tres funcione
que donaran aquests eminente
artistes es reserven les localitats als senyore que les posseien en l'aCtuacid de Jeanne
Provost, fine al dia 22. Es despatas a c,ompladuria per a les
cine funcione de Les Ballets
Nomantlques Ruma.
SOIHMIda1asalhaas4444440444
de
g
A leompang
Grandiosa
sarsuela. Primer actor i director:
PIRRAN VALLEJO
Mestres directors:
Josep Espelta, Gemid To.
ms i Ramon Dorad

famosa revista en 18 quadros
t. K...1
'LES OMBREj Eid RELLEU
amb els nous watts quadros
Les hores i LIght dances, per
als guate han con feeeionat 290
vestits nutre els famoses
distes parisencs Max WalkarId i madarne Jeanette. Quatre
esplendides decoraeions de Ros
i Gücill. 207 artistes en escena 207, 47 i 48 representacions
del cense igual espectacle
Les Anagilphes i Les ombres en
relleu
El més curiós. El mes . bonic.
El nies agradable i el Inés culto
dele espectacles que es presenten a Barcelona
Entrada i butaca, dues pessetes
Deniä, dimarts. 01 i 82 representaeiö de I. K...! i Les orn.
bree. - Divendres, dia 23 de
maig. estrena dels nous quadro.: Bolchevlk Komik i Una
nit del Gccaineron. Quatre decoracions noves, quatre. 80 vestits de Max Walkarki. 80. Sorprenents trucs
Es despatxa a comptaduria
arnb (-inc di2s (Tanticipació.
Mol t aviat. debut del notable
actor Joaquim Montero.

LA

cele.r10;;

Demä, 111111CUTS, larda, darrera
EL CAMI DEL VICI
re:

4vui dimarts, tarda:

II liendre!). Nit. a les deu:
La grandiosa obra del mestre Millän
EL DICTADOR
per l'eminent bariton Cmlii SagI.Barba.-Dijous, nit,
estrena de
LA CONSPIRAMOS
sarsuela en dos actes, escrita expressament per al
tenor
EMILI VENDRELL
ve.1II4~44444.44444~

4.6.44+~~4~...
TEATRE NOVETATS
Temporada oficial d'Istiu
Esdevenlment artistio
Les dues primeres corleenyies d'Espanya
Gregori Martínez Sierra

Catarina Bärcena

ALBA-BONAFE
Queda obert l'abonament a
18 funcione Oran Moda. Als
senyors abonats a da temperada de l'Istiu passat
seis reservaran les seves
localitats fina al dia 22 del
corrent mes.

v444440444444e1441 SI1.11.n
TEITRE NOVETATS
eIMMI•1•1

dlioarla, ella 20 de maig,
SENSACIONAL ESTRENA
de l'emoclonant palada

•

SANTA ISABEL DE CERES
Ii drama d'una dona fOP•0•11
Ea fa avineat al mlblIc que
completaran el programa
notables 'tenientes cultualreo d'aquista Emprima, estrenant-se la preciosa comedia
•murloas DE L'AMOR
mainstralment Interpretada
per loa notabIlltats de II
pantalla Illaunko 1 Asan Aneldo, l la divertIdIssima
cinta

TRIOUITIUIC IIIAM101,11
Pels Intmitables Triqultrao
1 Roaallnda

SANTA ISABEL DE CERIS
autoritzada per la censura, do un
drama que deseobrelx ele perilla de
II sida a les done. formases. Drama modern degut • la ploma del
tristament celebre Altani Vida]
1 Planas
LA PEL.LICULA MES SENSACIONAL DZ LA TEMPORADA

PREINIL--LIMJa seis ontiodat e oto
enteglet 1110; Enrede
Illeeee
lowd, 0.110. Tlinbe• mompreei

TEATRE APOLO
TOurnibo Manuel Sugrafles
AISK &Nula, die 20, Urda, a
▪ dos quarts de cine; nit, a les 10.
Entrada t butaca, 2 j'asaetea
Dais grana funciona, dues
fi MI 2ffleigealaokas as la je

S'
Y
' Avtii. dimarls, tal /la, a les
cinc: nil, a le: den, cotos- ll,

,

) sais programes. Retablos '...

poldicules
-* Exil del fainGs imitador
d'animals
AUREL PRA1AN
La formosa dansarina
ROSETA FONTANAR
Debut de les belles dansarines
Y
LES 4 SORELLES BIANCHI -k
Presentaeld de

l'e sme

el arlo f

ineravolles i faiithstio
LES MORES EN RELLEU
Debut deis famosos elimns .;,,
POPAPOFF, THEDY, EMIJ
neaparjet,r, de In entinont t.',PILAR ALONSO.
7
Repertori nou i exclusiu.
Riquissima presentació
4.66e4r6e-e-e-:›eaeo-ox-red-oe.243,,

4

CI

....n"n•n•n•••n••••••n

DISsabte. 7 de JOng (n171/la
paseica‘ , ESTRENA
LA CAMPANA DE GRACIA
o
EL MI. DE LA MARISTA I

.elef'-,,e9+04-14444~~2414)

•44.44~4~4444444444

TEATRE COMIC

cominnyis

bl•pann-ertons da

(timarle, tarda. a dos cuarta s
de clac, ran matinee P
la B
--tacsmi)enrd,.2p:
no, rrse. 1. uerere . me, Los matra.
co.; II. El (Más ICCIOZIl'arfid ea sis !.
dos
pilletes,
?
cuadros Los
insuperable dei arcISM; 111. Debut e
de la tIpl y criolla Antbnia Mande:, 7.
amb Paptauilltla earsnela en un ne . •••
te Manchen o El nido de Inotinto,
inierpretada colossalment rer :SurclsIn. NI'. a (ida duma de (leo:
I. 1.0 sarsuela en un acir E! diablo
con faldaa; Ii. La srrsuela yn
act y i tres quadros Rapacifío, exit
personal de Slarctsln; 111. Co/ossa/
slier es de l'aplaudida i•arsiv.1a
un arte narclaln o El itibo de Rio.
tinto, obra escrita expressament
per a Narcisin tloonI cr premi d'un
cOncurs.-5111it allat, la real:da
El prinolp• Caflomon.

g

opu r. u
gene

Da/me/tse, dia 25, grarididi roanal Ce BONA

14444444,04444444444414+6.6
^4.+•4+.4***4**4•444.44444

ELDORADO
Les ombres en relleu
POMPOFF, THEDY, E211.1

Excelsior
Avui, 3 La caca dcl 'Water',
L'änima d'Oscar, L'elefant, La
filia de) pastor, L'arrblc16 de
5aby, Ccells de ferrocarril.

di
Baby 1 Uncen de ferrocarril; la '
remedia L'anima d'Oscar; la III .'
A Jornada de La casa deis mIsteris,
I i II Joinada de La portera de je
fábrica
111Jous, sis estrenes, entre elles: .7.,
Tota els germana l'oren »feota. l
t*
mtat, La batalla

t

441194444,9444+114+444.+011
4-004.44-24,4444•4444.-14444-0o

GAT72-142213.1. Contracto,
Reynés-Tapineria, 35, primer.

:CONCERTS::

:

Asseciació Música camera
Avui, dimarts, extraordinaria audició d'obres catalanes i estrangeres, en
honor i amb acsistencia
de (il-lustre compositor
frances
MAURICE RAVEL
a citiree del gloriós

ORFEO CATALA
mestre
LLGIS

figurant en el programa
tres obres del propt

escriles expre.ssainent

1

card Talmade-e: Fatty candalat,
1 ates
j
,4444444444444.4444..."

1144444.04.0.044041111144144.040,

per a l'Orfoó *dala.
Mes de juny.-Dari eres
secciono de curs. tiran esdeveniment artistie:

Tres grans ()oncena Simfònics
Presentació a Barcelona
de la famosa
Orquestra de la
SOCIETE DE CONCERTS
de Parla
Exelusivament per als socis.

REST `1 , JRA N TS

COLISEUM
TELEFON 3535 A

Can

.1.

Avui, (limarlo,. estrena de la t
enntedia EL PODER DE

PILAR ALONSO

'ri di- JOSEP ANSEL111 CL.

044444~~~4)
`O.44444.154244~5I-S4

-44,44.44-teee.e+4444+e-ao+

TEATRE POLIORAMA
Companyia de Joan Vila
Primer actor: Francesa
Alarcón. Primera actriu,
Merla Llulsa Monerb
Avui, dimarts. tarda. matinee selecta: El clavo. Nit:
León, Zamora y Salamanca.
-Dirnecres. nit, (unció en
honor i benefici de la primera aelrin
MARIA LLITISA MONERO
Plplola i rançons per la beneficiada

Cinema MIRIA
Balines

Avul, tarda I nit, espländid
110G11:\ M A
SONANT EL CUIRO (9 round)
Exit eunt iiui 1 0 1 film allfslie
POLtKOUSKA
LA VIDA DEL MUJ)K A RUSGIA
SHERLOCK HM-MES
lo-m l .1 i liii Itarryne.ic
Preferi, neia, 1'00; general. 0'50

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

44444444444444+04444444.
1414+.11444.114,44444444.0404

Teatre %cretona
Companyia eämico-dramälica
111CARD PUGA
Aviii, dimane, tarda, a un
quart de sis. Nit, a ttn quart
d'onze.L'aplaudidfssima °omedia en tres actos, de
Grajales i E. de Miguel,
EL SEÑOR DE LA VIDA Y
DE LA MUERTE
Dernä. dimecres, tarda. La
jaula de la leona. Nit, La es.
ouela de las princesas
1114444•04+04+Peo-ie-e,•-•e 4-b+Iei

TEATRE TALIA
Cernpanyla de combdIsa da

MELIÁ CIBRIAN
Avui, dimarts, tarda, a les'
cine El talento de ml mujer;
nit, a un quart d'enze, Orista.
lina. - Dem, dimeeres, tarda, El tale n to de ml mujer; nit,
benoßei de Pepeta Meliä, la comedia en tres actea Rirri.

AN iii. dimarts, a la tarda, solemne
Inbsuració °flote de

l'EXPOSICIO INTERNACIONAL

ot.reirsa
ainl) la prcibable assislt.ncla

SS. MM. ELE SEIS D'ESPANYA
Addlen; sardanes a la gran
Piroln l tust es, per les cobles

Barcino i Iluro, etc Mataró, interpretant populars sardanes
dele nostres rnuoio coneguts compositors. Tarda i nit, actuaran
toles les grans atraccions. Dijous, tarda: 11 Matinee

fan devenir formosa, avellutada la cara; la pen
fina i agradable, suau com la d'un infant. Els
Polvos d'Horline son el millor secret de for
mosura i joventut.

La Mutual Agrícola i
:Je Propletaris S. P..
per a
L'EXTRACC10 DE LATRINES
Es rabea avisos
CENTRAL
177.
Carrer de Sepülveda.
pral., primera; telèfon 35-1d A.
SUCCIISALS
Passeig de Sant Juan, 95, pal.
Telefon 2037 G.
Cuello, 109, Telefon 3023 G.
Carretera de l'Hospitalet (dipbsds). Telefon 529 H.
Franceso Oiner, SS, tenda
((lacia).
Carretera de Sano, 135, primer, segona,
1111n111•MMIIMe

PRODUCTES HORLINE:
Alee' d'Hornee (tintura progrcssive pu ala cabells blanca e..
Depflatorl (atto 1 loofrosla 6. - Polvos (molt adherente): no. •
Crema (evita les arrugues): 2 50. - Algua dese/Tico (en Can•
prirnits efervescents): 5. - Dathol Montry (als mineral, pes
pus): 350. - Santbe1 (cornprImits al bay - rhum ce,
banys
o
a regenerar el caben): 3'50.
genera Esialinees DALMAU OLIVERES, 11. A,
PASSEIC DE L'INDUSTRia: 14 • 6 VICELONA
aconazu

Els objectes amb què seran obsequiats els
consumidors dels papers de fumar NIKOLA
CLASICO seran exposats, des del present mes,
a diversos establiments de Barcelona.
Cada objecte serà canviat per un lot de tapes
de llibrets i estoigs de NIKOLA o per un lot de
tapes d'estoigs de CLÁSICO. Es podran obtenir
tants presents com lots es presentin al canvi.
El nombre de tapes que constitueix cada lot,
així com l'època i els domicilis on tindrà iloc el

canvi, s'munciarit oportunament.

Restaraunt Timó-Pan

SAC GUARDA-ROBA
de paper contra les artes. Pe s

Un saló magnifie en mig
d'un pare deliciós. E/ !loe
mes indicat per a hpats d'amislat i casaments
SEMI:1 CARRO

setes 5 . 50, granditria 16o per 2
cnt.; pes, So granes. Es remet per Correo certiticat,
viant 5 0 cétnints extra per a
1,1 franqueig a Muller Germana,
Perra, 32 "Villa de Parà',

1

_

VERDADERO
(JARABE PAGLIANO

Barcelona
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PATINA--CINEMA I
SALÓ REINA VICTORIA
Diumenge, 25, a les deu de la nit, sensacional
estrena de la pellieula científico-instructiva

10 al hl

E
E

te

liQUII30, POLVOS, COMPRIMIDOS

E

ts

PAGLIANO
4 - NÁPOLES

del Prof. ERNESTO
äa32 Mareo,

DEPURriTIVO

PR,7.11/EriTl VO y CLIF2.13iTIVO

de «todas las erzfernxdades del tie,IDO,

ti
el
XI
ti

631115,INTESTilerS,ESTM7G0 y ENTRAMS

,Descordiad dejas imitaciones y exiiid el nombra
E R N E jTO PRGLIFUNO

Ei

ti

en toda:par/es
ge vende mame-rae
AGENTES PARA ESPARA: J.URIACII Y ce
..nraelt , 4 - BARC? E LONA

E

igi

Li

amb el capità Kleiuschmidt, la pel.lícula més
notable de l'any.-Exclusives Gaumont

' 11`1?)rj,„'-or("''
I ).7,7,`,:ri
LI•43GijEN
CASA RENb

a 0'50 pessetes ;es den primeres paraules i a 0'10 per
:: cada una d'exc e s

Via Layetana, rnhnero 14
Telefon 1371 A.
Avui, dimarts, programa AM_
ria: La casa del misten, proIeetant_se el ,-.egrol lhbf ,• de tan
interessant rliper-s i -ele: El pa.
risenc, grandiot-a enittt de gran
argurni.til, hile t piel td

¿Os é s l a fdicilat de l a

inh,rueotat.
rablenlent pel gl an a y 1 eir

En un marit pobre?... En un marit ric?...

hala Farnurn; Vaig a un oseindol, cómica de gran broma;
El tercer petó, gralidiós cine.
drama de gran argument, cread() de la simphtica artista Vivian Martín. - Dijous, grane
estrenes, entre elles El perruquer a Palau, per Sydney Chaplen (gema de Charlot);
senyal deis bandolera, per Wi.
Illam 6. Hart; Aoold ymbrgloa,
per Nonti Oibson, 1 dintres do
gran tan.

EL HOMES

comèdia americana. Protagonista:
Bàrbara la Marr
Pròxima estrena als salons Kursaal i•Catalunva
Exclusiva d'Empreses Reunides, S. A.

VIES URINARIES.
Ah..

J.

.0

»a .

III

rosa, 11. tm 12 a 1

,

rehala, petnes . Stils otee

ARQUES er ai,s descomptes per tal

gran finca amurallada. amb dos
VENC
aoabats tle construir, en
aquesta ellitat, Junto 1 separals. Itaó,
Dipularb5, `21. 7. lamptsterut.

lliN

Sa maquine. CIrculatf.
.1LC,i0113 uel I ränje
OCIrI-Pid 1. Telefon Oil a.

COPIE

TORRENT, DENTISTA,

e y inmutar-tes. Mallorca. 1 25, Interior.

Vegeu la peLlícula

1ES BES 1

fIEDES

duna?

Els

Hops de la nit, grandif'qt
perable film dramàtic, Mament

,

.12•==.7771."7-1.7,f

r amasammainsaa II aosumaannaanzaaaaannanald

Cinema Princesa

/1,1y:

Els POLVOS diORLINE

Cate-restaurant Barbó.

el El NO N 11112151 111 121111121111N111111 11 11111111 N NRE S EE D11 MI RE N BORO

la

Avu:, Oh el telèfon!, Sonant
el cul p o, VIrgIni a l'axp. es, Cavalcant desenfrenadament, La
casa del misten, 3: El preoonor
do Zenda, 2.

I

TURO-PARK

Manase 230 5
,

ill444444+0.114.0.1144114.11~

Elegant cinema de la intimitat
Prov e nva, 2011 , entre Rambla i

11 R

1/

ii.644444+04-11+604.44,44-eeet-04

1• VE. Per a localitals al CO. LISEUPA.

(Final dele Ratliil

PUMMARONENUOMM

DINARS DE CASA

o

9

Cubana cartee Dormilorl bant
onanämäde tif
121I

BATEN»

ef . 1112t.Olii . ira..M . OH l' rdena-

AL DETALL

3 Correr ANSELM CLAVE,

CASAMENTS

e

['tes. parel

Tipus de luxe a preus barrlf3131rns. Espardenyes amb
la da noma, des de 2'50 peasetee paren.

Ni VENDES

ee.0044+140444.0“

ACTUALITATS DELS REIS
I EL SEU SECUICI A BAR.
CELONA.
AtT,z: Diumenge. a les
O p io del matí, enne o rl per
l'ORFEO GRACIENC, en

1S"

4: "

•

CULLEfiETES...fi.

<Metano 5

L'A NUNO 1, per Itrt.ini tit
Wachburn; i . vit de El. GRI- 7;
LLAIIT iLIFERIAL, per MaPlOtl ni"IVIC. F I 1:iint y lv Toar.le; UN MARINER D'AIGUA
DOLÇA, p e r Paul Parr, , ti, I

51
Pl

•- DIV E-MS0

ORQUESTRINA

t Monumental - Pedró
Walkyria
Aro!, dimartsi La portera de la I,
fabrica, II jornada: Atarla Llulsa; ii
j. L'insornni obra d'II. i!. • Iliilzae. Anc i d •nergica; La casa Ce amases. ‘r.
Dijons, estrenes, La portera do la 1.
.. fibrina, III JOrnafta; Ferragus, obra
d'E. Zola; El gat forester, per Hl- S

SOLA DE GOMA marca FORD, Box.
le
• lagnicamb
ra
culi, tall angles, doble plantilla de cidro

Maznificis jardins
Oberts tela els dles, tarda i nit

ammommon••n•n•IL
•••n•nn••

11+4.4444444441444•444449%1

Gran Teatre Comtal i 1
Gran Cinema Bohémia*
!mil. dtmarts, tarda 1 p u, grand i oso s I magnIlles programes. Les
pculcules cianlgoes L'ambicid
ï

32

•n•111CIn

Diana - Argentina

LçA-14

83

u

omm,mmrnmarepanuainsuccuuummumenutenum7Inne

---

EE NI

t,extet Torrens

16 111111.311111111811315111111111111.

lo
n
n

Avtii. dimarts, tres estrenes. Per molt timid que fóssiu,
suplicarlou al vostre atrito que beses la 011sita 111,1111IPSa
per no atrevir-vos Os a fer-ho? Vegell L.'adorablo seductor
(exclusiva). por Loweedy i Eileen Percy. de 'restada
a Barcelona de SS. larl. eta bicis d'Espanya; La ptcadora
hei- Paulino BrunIus; Ei nol de la casa, (II' be°.
trua, per Buddy.---1 eiNondres xinent. tres e s;rmi,s: Murmur a oió, per Gladys Walton; El crim de Pamplines, de Innona, i
Les esposes dula hornos pobres (exclusiva); Bàrbara la
Marr. 1 E.ncitsives de les Emproces Reunides.)

t

LA CARIA/es

NARCISOS

DOM FRANCISQUITA
per Josefina Rugatto i ami-

Collseu de varietats

SANTPERE BERGES

liciosa comedia en tres artes

si

Ori 04. Ina ' PU

ELDORADO 14..„

i

Gran Teatre Espanyol t
dtmarts, tarda, a les ene.
Ene-rada 1 helara UNA ocasos
EL LLIBRE VERD
Ni!. a les deu. aran Calt de la de-

Fi
U

ts

?•••••••••••••••4-ee-ev o+ 6.24444.5.

-4-e4. eeere».5444+~ 1444+o

AVIO,

a Arislocrhilis VISAR 1 SALO COMA

a

a
la

PIANO

PELL, CABELL I SIF
/Jorre F.
as

d o ls llospiuns
:",:10. rerces<Orl.

pporetirilet ispaiit i. V2gaor trioityl, film. 60,

EST1LOGRAFIQUES platt.

"Dialnond", 11511010 urgen l. a sir
pesantes. Fontanelle. 15, tercer. aegona.
loares

DIVERSES
HIPOTEQUE& nT„'.12'„:,221,
n'acierta, 5. A. Pasantes MI la Pan, o,
1,0100 6411 A
per
c'°"`'
PROPIETARIS •. enlacie,
mena
COnAlelOn • ImmIllerahles,
Ce lea Flore, 15. Mena.

aso: amera

•
_,
1 1:11 flased patento d'illeingai

'"lea eatermtoa per a vengo .,...
Prenilat a bates lee gseoFt'"-:,.
rfliarlene t reconegut toto5 el
dor aou-zinta del tubo. oe va'
a les prInclpals droguera* 10s,
prova, al deipats: DipatafK%
entre MIME 1 Kontscre.

pmarts, 20 de maig de 1924
•

PUBLICITAT

• •

Si voleu vestir lié i a

RADIO "LOT"

preus molt limitats,
confieu la confecció

.. •

dels vostres vestits a la

Equipeu el fostre receptor radiotelefbnic amb piles
elèctriques de fa renomenada marca

sastreria

Rofastes
i Comas

RADIO - LOT
'ilexperimentareu la màxima satisfacció en escoltar els
tons de l'audició ami.) perfecta claredat, perquè:.
Operen silenciosament.
No interrompen els sons.
Descarrega uniforme de Ilur pdtencia.
Tenen llarga durada en stock i servei.
Uniques fabricades arnb elements de zenc, d'una
sola peça.
Voltatges graduables de 22, 45, 84 i 108 volts.

Fanta nella, 9- pral,
Bons gèneres i dibuixos selectes
ia
•-••• n•n •

.•

:•""Z ; ,

Apartat de Correos 809 - Barcelona

•

BERITZ

Podeu aprenden ara un fdloma,

Noves classes d'anglins, francés, alemany
mes: 15 pessetes
3 rnesos: 40 pessetes

„

•

tios-lirmailis-Arn

CATARRZS
=tipo°. y recientes

9.*

te, e

q

TOSES, BRONQUITIS

1 REFRACTARIS ORES

REGUANT

g

refreaals entles, catarros dels bronan13,
per erendrs 1 rebelo ue er uarelaen raJtea:rnent arnb l'ELIXIR CIMA.
COLAR CALAN. Venda. al preu de 2'80
ptsseles, als Centres d'EspecttICS 1 a

c y z-Larao s radicalmente por la

- tU---52
CtN hita
PULMONES ROSUSTOSy
..",:us</,,PresarraaataTUBERCUL2SIkz.
.e

laullga

FARMACIA R000
arta ae
It. CALAR
eme...ora
PASSEIG llk: GoACIA,

procura

:

4UT4D8Ent.10.1t.deConsta3t1"P‘°'
211"--t

n ) n JJ)iliminlio,)111111111111 n 011111111i1111111111111;i11111
ti ,•owle.)12
ti uniziesizasamsmainumummum.

L'hIvern enmara no sita arahat.

I, 2, 3 1 5 malg
••: n•

,

Anant a l'Academia

Casa Suprema, Pelai, 56; A. López Aznar, Casp, 12;
J. Ganzer, Portal de l'Angei, 19; .1. Esteva Marata,
Ronda de la Universitat, 7; Lores, Codina & Roig,
Trafalgar, 3

EXCLUSIVES LOT

• •,-•

Aneu a l'es:rallar 9ar.
acendra un Idioma!
-- I din? N3 Dec!

DE VENDA A BARCELONA
••••n•:n".n:n:

11

Carrer Jaumo Pebre
Tel. 141S A. :: Barcelona

Preus espeelais barstissims per

g

e
onammana.
ot.LILLS DE GOMA
Oreas te de motes chulea en meunte I fnete. Reuniese en tq l enrame, Con! Catalanes., 543 (enI tre limeta I Liarla). lel. 71I1 9. P.

n

a dues o rne g persones de la maletas farnIlla I per als dependen,
d'hotel.
particulara
Pelayo, 58. — Tel. 3303 A.
Onclnes: 8 mall a 10 nit.
. TRADUCCI 0 re

1

BES

RAMÓN PU IGJ AN ER
Menéndez Pelayo, 70

Amb la bomba PUIGJANER l'efectromotor no sofreix
el gran inconvenient d'estar collocat dins :del 'pon.
Amb la bomba PUIGJANER l'aigua no falta mai. La
bomba PUIGJANER es l'única que es garanteix per
quatre anys.

,

›erg4,.ierri:

'
•

TRACTAMENT NO OPERATORI DE LES HERNIES
151

E
•
•

511211111111131111111

1111d111111111111111111113102

SERIOSAMENT:

D'ANGLATERRA

les circumstàncies actuals són transitòries; cal preparar-se per a les definitives; cal aprendre d'escriure bé en
català, i si voleu que el goig de saber
vagi precedit del plaer en l'aprendre,
valeu-vos de les facilitats establertes
pel LICEU DALMAU per aprendre en
les seves classes personals, o en el vostre domicili mateix, sigui on sigui i
sense deixar les vostres ocupacions.

ens escriu l'eminent poetessa Louise
Briggs, directora de la Northcote
Girls' School, de Leeds (traduïm):
"...Les alumnes escolten amb gran
atenció les frases del fonògraf, i llur
comprensió del francés, i també llur
pronunciació, han millorat molt en
poques setmanes. Jo mateixa em sento molt més segura en l'ensenyança, i
constato amb joia el feliç resultat
la me a visita a Earnlona..."

correspondència general i comercial en els dits
mec,sioenn català, espanyol i esperanto, en 2 a 4
lidcioorr

Manuscriptura aristocrätica, comercial räpida, "redondilla'', etc., en 1 a 2 rnesos

cAL•LiGRAFIA

ESTENOGRAFIA
Abreujada per a totes les operacions de Comerç,
Banca i Borsa, en 3 a 6 mesos

TENEDURIA,

11)1()MES

ti

ekit de qualsevol grau de cultura podeu adquirir fàcilment aquests coneixements
que constitueixen rúnica riquesa ben lliure de tota eventualitat social, política
o económica
Demeneu prospectes evui mateix

a

le Direcció

ICEUICEU

111

'CEO

,fiEtt71 DALMAU

ICE°

YCEE
I YCEUM

València, 245 -BA RC E O N A - Teléf. 1845 G.
1111 11 11 11 11 II II II II 11 II 11 lisis 1111 II II II 1116 II II 11 II II 11

I I 11111111311511111111121

"...Yo principié el aprendizaje del inglés por puro entretenimiento, y
tengo un profesor competente y laborioso; pero, sin duda, por haberme
yo propuesto aprender sin trabajar gran cosa, notaba en mi escasos progresos. Ahora, con el Lingvofono ya varia, pues la enseñanza me resulta
más amena, más cómoda y más provechosa; me distraigo y estudio al
mismo tiempo, lo que antes no hacia.
Creo que no tardaré mucho en p edir a usted el equipo alemán para mis
hermanas, luego que conozcan algo'más el inglés. También utilizaré yo
el referido equipo para el alemán, aunque, como sabe usted, por mis libros,
no desconozco . este idioma. El Lingvofono me hará no olvidar lo que del
alemán sé..."

D. e França
L'eminent autor
Louis Weill, professor d'alemany del
Lycée Louis-leGr an d, de París,
va presentar aquest
sistema a França,
amb les següents paraules:

ARITMETICA

No perdeu temps vacillantl
•

D'Alacant, ens escriu
el senyor Aureliä
Abenza, professor
Literatura a l'Escola
Normal d'aquella ciutat, autor de diverses
obres, i presiOent de
l'Associacid de Professors d'Escoles
Normals d'Espanya:

i dactolografia, aplicables a tots els
idiomes esmentats, en 2 a 4 mesos

de Llibres, de Comerç, Indústria, Banca, en 2 a
rnesos

INJECCIONS PROLITERANTS-OBTURADORES dei Dr. PISA
MESTRE. Guariment radical en quinze dies sense interrompre
les habituals ocupacions. Consulta de 3 a 5. Telèfon 1452 G.
Claris, 111, pral.. 1. • Informacions gratuites als senyors metges

D'Espanya

y

Parlar 1 escriure correctament francès, anglès, italià,
alemany . en 4 a 8 mesos

ORTOGRAF1A

II n

•

Savoir une langue c'est la comprendre, la palier, la lire et reerire.
La méthode que nous présentons aux professeurs et aux eleves mène
le débutant depuis l'étude élémentaire des sons jusqu'à la /ecture des auters
classiques et à /a rédaction.
1. Comprendre: grace au phdnographe, l'oreille s'habitue ä l'émission et à l'accent des mots ainsi qu'au rythme de la plirase. La répétition
des memes paroles grave dans la mémoire les expressions et les tournures.
Après l'explication du sens, de nouvelles auditions, aussi nombreuses qu'on
le jugera necessaire, permettront à l'eleve de comprendre et d'apprendre.
; 2: Parler: II suffit de reprochii re les intonations de modeles surs et
constants pour s'exercer à parler.

Nota:
Tenim a disposició
del públic, no solament els dos testimonis transcrits, sinó
centenars de proves
dele prodigiosos resultats que a collegis
i famílies i a professors i alumnes d'idiomes, de totes les classes socials i de tot
arreu, dóna el nostre
material i sistema
Lingvofono
Visiteu-nos

per tal

de veure i sentir una
demostració, o escriviu-nos avui mateix
demanant-nos prospectes, a la DirEcci6

3: Lire et &tire: en suivant le texte, le livre sous les yeux, on s'entraine ä la lecture exacte et rapide. Puis, au m'oyen de la traduction, on
se livre, sous la direction du maitre, à tous les exorcices d'assimilation, de
réflexion et de controle. Car notre triple instrument de travail vise, non
pas à évincer les professeurs, mais a r endre leur tache moins fatigante et
plus féconde. Nous leur offrons un guide et un répétiteur. Suivant leus
préférence, jis auront recours a la m éthode directe ou dirigeront des themes, des versions, des dictées, des con versations imitées du texte, etc.
Chaque leeon comporte deux par ties; une série de phrases courante4
1111i
et des explications grammaticales accompagnées de petits exercices.
Mais nous n'avons pas cru devoir nous borner a l'étude de la Iangue
rre'
la plus elémentaire.
Par une collection d'oeuvres choisies, en prose et en vers, dont la réci- agy
tation a été confiée à des artistes de premier ordre, nous permettrons
ceux et à celles qui savent déjà un peu une langue de gouter les alarmes
de la langue littéraire et de s'élever jusqu'à la diction et au chant

•poi

1311111111111111 111111111111111111111111111111111111rmiummegamet.

LA

PUBLICITAT

Deut*, 20 0* 1001g

Grans Magatzems

SANTA EULALIA
Carrers Boqueria, 1, 3 i 5, i Cardenal Casañas, 2

BARCELONA

nostra important venda ens
permet renovar contínuament totes les existències, i per aix(5 els
articles que tenim són sempre
d'última novetát
La

Els noStres preus
són reduidissims
fora de
competencia

Tenim per
sistema
vendre-ho
tot amb
poc benefici

Novetats per a Senyora. Sederia, Moarés, Crespons, Georgettes, etc. Llaneria en totes les qualitats. Fantasies de cotó.
Confeeelons per a Senyora. Tenim els millors Models i
els reproduïm ea totes les qualitats i preus. Vestits sastre. Vestits d'entretemps i estiu

SASTRERIA per a HOME i NEN
Estams, Meltons, Frescos :-: Secció a mida a càrrec d'acredi.
tats talladors. Drils rentables. Vestits confeccionats. Impermeables. Vestits d'esport. Guardapols. Vestits per a Nen. Uniformes.

elf

Secció de Camiseria.

Sedes, Vichys, Zephyrs, etc., per a Camises i Pijames a mida.
Generes de punt, Samarretes, Mitjons, etc. - Colls i punys, Corbates, Paraigües, etc.
-111101>

AVIS.. Toto el dijous, de 4 a 7 de la tarda, regalem magnifiques bombes als nens déls nostres compradors

