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Política FA de dietari
CAL UNA NOTA EXPLI-

DESPEES D'UN REGISTRE

Ballester, davant el jutge instritcde causes, capita Ferran Caturla,
eras del registre practicat fa uns
z per ', olida en el Iloc social de
entada entitat, i del gual en rea la incauten-id de diversos ef celes
propaganda, tals com. postals,
insignes, crlitats tots clls per la
Unió Catalanista, ja fa anys.
Aquest registre s'havia jet ja per
ri,e del mateix iutjat militar.
ATENEU POPULAR D'ES-

ru p ts

SOCIALS

S'acaba de constituir en la riostra
'5I un centre cultural, el carácter
qual queda explicat pel nom que
i que es el que encapçala aqueo2: e:ti:c.!.
AVui, a les den del vespre, se'n
Ist la inauguració oficial (correr de
k Llana. 14), ariant-h I eis senyors
ls levé, Campalans i Domenech.

ELS PARTIDARIS DE LA
PICKFORD I EN DOUGLAS
A propasa de la visita que fan
itagilrr,n1 a Espanya aquests populatufints amistes, per ponderar les grans
Purer que tosen guanyadcs, escriu

Jortnuat,", en la seva crimica d'ahir
Lay Yoticias":
'Marc P'ckfnrd y Douglas Fair-

' ks , grandes estrellas de la pastason 1,-,s únicos que tienen derecho
P?ib:iCn Con que la Unión Patriólea
tantos devotos, tendríamos
%nido político para rato."

EL "PUP •
'Ten din que, aixi que s'aeabi resIda deis seis a Barcelona, se cele4 °‘
al lunes poblacions catalanes
h., ftrr
aconseguir adaptes per al
Oill
"Partido de Unión Patriótica".

CATORIA.
Les lleis quan es promulguen poden
fer un cert rebornbori perquè, àdhuc
en pulsos profundament incultes, hi ha
una petita minoria que llegeix i que
després d'hales llegit pot preveure alguna de les conseqüències que tindran.
Les Ileis que troben una quantitat
mis important de persones preparades
per combatre-les o per felicitar-se'n
són les lleis fiscals i les Uds dites
seríais. No és estrany. Unes i alises
afecten les zones mimarles de la sensibilitat humana. A ningú li es igual
treballar nou hores o treballar-ne set,
ni pagar un impost solare la renda o
deixar-la de pagar.
Les Ileis politiques. per contra, traben un eco iniinitament mis reduit.
Cal que una premsa lliure, dirigida
per esperits dcsperts i convincents, les
expliqui i les comenti perquè la gran
opinió arribi a concedir-los una atenció
.apassionada. Suprimir la premsa, coirompre-la o escanyarla equivaldria
sempre a crear una atmosfera d'apatia
i de ciandestinitat al voltant dels problemes politice.
Pecó no fugim del tema. Uns honorables "serenos - van repartint a
llores d'ara els butlletins d'inscripció
que han de servir de base per al nou
cene electoral. Ningú no sap quines
sorpreses ens reserva el desti —no ho
cap ningú, en primer lloc, perquè les
sorprees sempre sAn reservarles i, en
segon 'loc, perquè el desti en el nostre
país i s més murri que enlloc. Però
és evident que hem d'omplir els but•
Iletins amb la maxinza fe, com si finsim sotmeses d'un Estat democràtic i
exquisit com Suissa o com Anglaterra.
S'esdevé que en anar a complir
aquest precepte, les dones solteres i
vídues majors de 23 anys s'adonen
que en teoria ja tenen dret de sufragi
i les casados s'adenen que no el tenen

ecara.

—Quina contradicció! Quina lnjus_
ticia! — exclamen les matrones investides d'una autoritat doméstica l d'una
responsabilitat gairebé absoluta--. Per
quins Set g nus es considera t'Os aten-

L'EXILl D'EN PUIG 80
1.1 delegat governatim de Terrosa,
ktor V illamide, manifesta ahir als
So distes

dible lapinió de les ¡alteres i de les
que amaren a aq uella Pa" vídues que la de les casades? La noia
bikld ami motiu del viatge regi, que
que encara ignora lee complicaciems de
LitiOncies dele representants de la ' l'existència, les dificultats de manejar
. "144 de Terrusza, que ho demana- un marit, de pujar un fill i de regenðl Dir
ectori, fi
estat disecada tar una casa, quina avantatge e sobra
d'exili

nosaltres les dones casades, l'exercit
aciu de la feminitat?
No juraré que hagi escoltat un clan'
exactament igual al que jo trille entretingut a confeccionar. Tanmateix
la idea de les sen yo r e s Pette stanta no

que per diiphrició del

Loteada sofria el redactor
"El Din", d'aquella citad,
P uiabó, que es traba en un pode falta muntanya aragonesa.
tasmda h ton comunicado 0{
letbd. agug o

FRANÇA

MOSSOLINIA,
MOSC011 CHUT NOVA

De tots els pecats que un règim pot cometre, d més greu
tots és potser el d'atemptar a la independencia de l'esperit.
Eirégini sovietic de Rússia comet repetidament atemptats d'asta mena, i això és un motiu de desqualificació. Ni els intelSetUals, ni els eruditsoi els literats, ni els professors, ni els estubntS russos, són respectats en llurs idees pels homes de Mosca. Aquests els exigeixen la professió de les idees soviètiquei, i
,iso s'avenen a adoptar-les se'ls tanquen les portes de l'activrtat
;üblica i se'ls fa gairebé inniossible l'existència. Aquest dogma'ce doctrinal i sentimental és el signe més iniquivoc dels
grane despòtics.
Entre els molts fets i documents que hom pot allegar per
¡la condemnació enérgica del bolxevisme rus, hi ha els que ha
dduit recentment Sukhomlin en un article publicat a "Le Pene°, de Brusselles, òrgan oficial del partit socialista belga. En
dit treball ES presenta la situació actual de l'ensenyament
a'oerlo r a Rússia. De l'any 1922 al 1923, els 45,000 estudiants
es Universitats i escoles superiors de l'Estat rus baixaren
1 38,000. Aquesta xifra ha estat recluida enguany pel Govern
eviétie a 13,600. I aireó que la proporció dels estudiants russos
molt inferior a la proporció mitjana dels altres Estats.
Peló l'aspecte pitjor de la política pedagógica de la gent de
yoscou és la imposició ideológica. Els bolxevistes exigeixen als
etudiants que professin e comunisme. I els que no són comue'.tes no poden estudiar. Dels 13,600 alumnes admissibles enpany a les Universitats i a les escoles superiors, 8,000 han
d'ésser triats entre els alumnes de les escoles obreres comunise. Dele 5.600 Roes restants, ha d'ésser adjudicat un 25 per
ant als proposats pel partit comunista; un 30 per cent als sinIcats obrers, que estan obligats a ésser comunistes així mateix;
c15 per cent als proposats per les joventuts comunistes; un alee 15 per cent als soldats desmobilitzats de l'exèrcit vermell;
ei 5 per cent als proposats per les Repúbliques soviètiques confederadas, o sigui les nacionalitats reanexionades, com la Gebri un 10 pex cent als alumnes sortits de les escoles secunWies. D'altra banda, cal saber que dels 30,000 alumnes d'amb9 sexes que surten enguany dels establiments d'ensenyança
Rcundäria, només cinc o sis cents podran continuar llurs estuü. Per a continuar-los els cal prometre fidelitat al poder dels
;•lets.
Segons Sukhomlin, l'ensenyament rus está per dessota de
ir: Co que es pot imaginar, fins al punt que la coneixença de la
hgrafia de Lenin és, per als aspirants a ésser admesos a les
tales, més important que l'àlgebra, la física i la història russa.
In missió nobilissima de l'ensenyament és envilida per a fer-la
¡n'ir en profit exclusiu d'una classe o d'una secta.
Entre les conquestes més altes de la llibertat moderna hi ha
de la independencia de l'esperit. • •.

dur feu cridat a declarar el preside la Unid Catalanista, Vicens
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Segons el caire solemne de
l'estètica feixista, s'ha celebrat
recentruent a Sicilia la cerimbMa de posar la primera pedra
a una clutat nova que els admiradors clea -duce" l'AMI han
decidit d'edificar en honor seu,
prop de Caltagirone, patria de
don Sturzo, i que ha estat batejada amb el nom de MussoUnta. Mari es reprodueix a la
Itbila d'avui el costum de posar
a les poblacions el nom de les
persones, pràctica molt mes
tranetendentail que la de posar
a les persones el nom de les
poblacions.
Mussolini rep, dones, un honor igual al de reis i emperadors i grans bornes de la histeria. Coincidint en una mateixa
direcció espiritual a través de
múltiples diferencies, ells bolxevistes russos canvien el nona
d'algunes ciutats, que l'havien
pres de les figures del tsarisme,
per altres que recorden el dels
fundadors del regim sovietie. Ja
sabem que Petrograd, que filas
als comeneos de la guerra europea s'havia dit, germànicament,
Petersburg, ara es diu Leningrad, i que Elisabetgrad s'ha
convertit en Zimovievsk. Una
direcció diferent segueixen els
noruecs, ella quals tornen a
anomenar Oslo llur capital, que
havia estat rebatejada amb
nom de Cristiania.
Mussolini, glorificat en vida,
ha assistit personalment a la
cerimònia siciliana. Ha. escoltat
el discurs del comiseari retal
de. Caltagirone, que li dique que
eh; sicilians acomplien aquell
ritu "amb un sentiment de devoció profunda i l'expressiö
la més alta humilitat". Li digué
tanibe que l'acompliment del
ritu tenia per objecte d'afegir
una corona de floree més a la
glòria immensa del cap del Govern italiä. "Els futurs habitante de Mussolinia— declarà el
comissari—voldran heredar de
vós et vip stre nom n'in gerantia) la vostra força moral,
tel vostre orgull d'italiä, la puresa de la vostra fe; en fi, tota
la bondat que irradia entorn
d'un exemple vial de magnasaimitat Iluminosa, de seny pollitic,
d'alta prudencia humana, tal
cona apareixen avui als ulls del
món enter, que us * rnira amh
una actitud plena de respecte..."
Serà perenne la glòria de
Mussolini? Ser ä durador, en la
histeria, el seta triomf? No viodita un dia que la fúria de revenja d'una reacció antifeixista
enderroqui i cremi Mussolínia,
esdevinguda ciutat de maledicció?
A. RovIra I VIrgIll

Paria, malg.

Els Joco °limpies han passat a primer pla. El temps convida a fer un viatge. La primavera ha convertit Parte en
una cosa que només es podria
comparar al dolo més dolç de
la terra. El cel, ela arbres, que
sdn d'un verd que sembla fet
exprés, els jardins, la fruitá del
temps — //m'ubres — el nas
una mica tirat enlaire i desvergonyit de les noies — incomparablement gracioses —
tot us porta a la memòria
aquells versos de l'estimat
amic Josep Carner:
No hi ha danea sind a França.
No hi ha encts sind a Parte.
Perb potser el que convida
més a pausar la frontera es
que el franc s'ha arreglat per
als turistes una mica. 1 després als Jocs °limpies hi ha
l'esport, que és la eosa, fins
que es demostri el contrari, que
la moure mes la gent d'avui.
L'esport que mes ene agrada a
Catalunya, el futbol, is de tots
els jora el que apassiona més.

cestrcer.qerit
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Amb apoiar, fer sostenir apniar,
transitiu (Apoieu l'escala a lo ¡‚arel), i
sostenir-se és apoiar-se, reflexiu (L'escata s'apoiava contra la pare!). Amb
descansar, a apoiar correspon deseansar transitiu (Descattseu l'escala a la
paret), i a apoiar-se correspon descansar intransitiu, no reflexiu (L'escala descansava contra la paret). Amb
recalzo., a apoiar i a apoiar-se corresponen recolzar i recolzar-se; però
quan es tracta d'un Alece, els correspenen recalzo r transitiu i reca/zar intransaiu, no reflexiu. Exemple: "La
Maria es recalca a la paret. L'escale
recalo?» milpa la perol.

P. Fabra
•

Director', que sempre ha fet cene

tar la seva simpatia caven les dones
en general, sense exchtsi6 de les Casado, hauria de publicar una nota jys•
tificant les tendtncies de la seva llei en

aquest delicadisann apees..
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Recolzar. Aquest verb es un derivat
de colse. La significació primitiva de
recolcar-se era indubtablement apoia..se amb els colzes (Cp. el francés s'acconde.): la persona, ultra el suport
que la priva de caure verticalment (la
terca, el sòl..), descansa els colzes
en un segon suport que li permet de
mantenir-se en una inclinació determinada tense caure. Pecó, per analogia,
s'usa recolzar encara que no siguin
precisament els cake§ la part del cos
que descansa en el segon suport, i per
això recalcar pot referir-se adhuc a
objectes, cona una escala, unes bigues,
etcitera: Recolzeu l'escala a la paret.
Eta vaig recalcar a la pareo. Assegut
al hit, recolsava el cap o la entera-

es musa deitiguraila.
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Des derpunt de vista
esportiu, és un error fer un
equip nacional barrejant estalans, eastellans, bases. El nostre futbol, que és el millor dels
llatins, és un futbol d'astúcia,
de pinyols personals i individualista fins a l'extrem que els
catalans acostumem a portar
l'individualisme, fine a l'ala
d'un campanas. I cona gire-da
ei futbol es, encara que senabli mentida, la cosa mes an:glesa que existeix — una cosa
serena, raonada, diplomàtica—
resulta que, si hi ha al món
dues cosos diferents shn el fuibol angles i el cable. El futbol base es m'U mes anglès
que el nnstre. El futbol castella Os ben poca cosa. I tot plegat fa una barreja tan helerogenia, una salada tan russa,
que si no los Velement alzar
imporlantissim en els rósultals report aus — ens quedarien
ben poques esperances.
Una cosa seré, perb, satisfactori per als aficionats: s'han
pogut trabar a Paris habitacions per als equipiers que es
poden tancar de part de fora.
a¡xó s¡ es que no fugen per
la finestra — evitarla que ronze representatiu es passi la nit
abatas del partit fent el ximple
amb les noies del boulevard.
Es en realitat un home tata poc
preocupat amb la cultura Malea, un sportsman de casa nosira! Coneixem un campió catala de tennis que no sap jugar
sense prendre abans un gram
de cocaina. I ele nostres futbolistes aficionats al set-i-mig
i els nostres nedadors que es
moren pel fox-troll, tots els
coneixern. Els nostres sportsrasen traen bata el (infecte del
torero. Es lamentable.
Malgrat toles aquestes dificultis, haurä de venir molla
gent , f cada vegada qua hi ha
1111 desplaçament de catalans a
l'estranger, je em faig la mateixa pregunta: Per QII4 els catalans hem d'dsser /es úniques
persones del min que no estem organitzats i units a l'estranger? Per que, de seguida
que ¡Atesten la frontera, nl seoliment quo ens domina s la
insolidarital. total? Per que 110
ens coneixem, ni ens tractem,
per que tots, pobres ¡ rice, (re_
halladora i Minonaris, no hem
de tenir mes contacte? Hi ha,
certament une quanta. centres
catalarui escampats per lotes
les terres del mdn. Conec alguna oentres catalana d'Europa. Em diuen que els d'Amirles catan millor. Els que je ne-

me eón molt primitius, edn, en
realltat, uns centres de barriada, que segreguen cada mes
uns balle de «miela( tristes
cosa ung funerales Toilir un

centre català a Parts per tirar
quatre carambdles i fer un ball
de tarda cada quinze dies, aquí
que a cada cantonada hi ha un
ball i a cada tres portes una
academia de billar, em sembla
inútil. Inútil I, sobretot, anticatalä.
En general, les colònies catalanes escampades pel nado,
no són pas les més pobres. El
catalä té lotes les condicions
per Multar a l'estranger: es actiu, seriós, estalviador. No te
mes que un defecto terrible: es
P00 sociable, és un borne dominat per l'insolidarisme. Es el
nostre detecte racial: volem
sempre ésser massa vius i no
ens adonem que ens passem la
vida fent el pagès. Aquest defecte el testen els catalans del
món especialment aguditzat; el
tenen els pobres i eA tenen els
rics. No hi ha manera de fer
entendre a un cata% pobre que
viu a l'estranger que la cosa
més útil per a ell és un català
ric; i ben entes, un català ric
sempre es mal fia d'un estala
pobre, sempre es pensa que és
un borne sense papers o un desgraciat que esmola ei sabre.
Aquest. divorci seria dificil trohar-lo a qualsevol altre grup
nacional exiliat. Tothom s'ajuda, els pobres es completen
amb els rics. Es per atacir que
els holandesos, els italians,
anglesos, els russos, els escandinaus, etc., que hi ha per
exemple a París poden fer les
coses que fan i tenir la importäncia que tenen.
Mireu ara la qüestió des del
punt de vista dels passavolanjes.
Imaginen que a Parle, per
exemple, hi poguessim tenir un
bon Club--confortable, amb una
bona cuina, amb un servei d'informació perfecto, ami) una
germandat i un servei de colSocaeions — un Club que servís per als pobres i per als
rice; quin seria el català passavolant que no S'hi deixés caure? Ara ja tenim a París un
organisme de la mes gran importancia des del punt de vista nostre: tenim una Banca.
La Banca de Catalunya, de capital i de personal relata. L'ideal de tot nucli nacional exilia/ és, en realitat, tenir una
Banca. A noca/tres tenir això,
no ens ha costat res. No ho podria pas dir tothom d'aquesta
manera. Moltes colbnies esmangones han treballat i treba l len per tenis el que a nosaltres no ens ha costal cap esforç. Per qué no ho hem d'aprofitar? Tothom fa treballar
la seva riquesa. Per qué nosaltres, siseos presenta l'avinentesa, no hem de ter treballar
la nostra? Amb la insolidaritat

total, arte el nostre tarannà
espere i esquiu, no anirem
mai órilloe.
.Tots aquests catalana que
vindran a Paris, aniran una mica a les palpentes i a la deriva,
cona el peix mort. Són de plànyer. Però tots en tenim la
culpa.
Josep Pla

Les raons del viatge
del ras Taffari
a Europa
ROM], 20. — El ministre italiä a
Abisinia ha declarat a un redactor de
la Tribuna que el ras Tallad ha seguit de Nipols cap a Marsella i Paris,

en lloc frenar a Roma per deixar par
sur el període dels viatges, primer del

president del Consell per Ifälia i despres dels reis italians a Londres.
El viatge de ras Tallad fa el mi.
mer d'un sobira abissini a Europa. Cal
saber que aquest viatge era en el ras
una idea fixa. No per res Tat fati,
que ti prop de trenta anys, es un atrieä
modera, refinat I europeitrat. El fi
del viatge del ras 'Tallad da sobretot
de conilser personalment les capital%
d'Eu rogia Mis importants i de prendre
contacte 1 de suscitar 'impides en de
palios de l'Entesa. La leva visita ti,
pece, un carecter de cortesia mis que

clräcter p011tie.
Ras Taffari és ami< de l'Entma.

un

Esta en relacions amb els reis d'Italia.
Es probable que visiti el Papa, donada l'afinitat entm la religid católica
1 la copla.

Al qui, tot anant pel món, Ii plagui
d'aprofitar emociona artistiques i es
trobi be obrint els ulls davant de Untes belleses rom rauen amagades en
tants indrets de la nostra estimada
Catalunya; si un dia passa per Lleyda, o ja hi es, o vol anar-hi expressamena ti aconsellem una visita a la
Catedral Nova. De moment és possible
que la seva arquitectura el deixi una
mica fred; pec ò pels retaules i sobre
tot al cor hi trobarä intenses compensacions que tot seguit el revifaran
de l'explicable
{redor que suara
deiem.
No is, peses dels retaules i el cor
de que volem parlar. A dins a la
sagristia. al tnig, hi ha un deliciós
aiguamanil en forma d'edicul, de linies clàssiques, d'un optimisme i finor
tan ataents, que si no coneguissim
cap mis obra del seu autor, Salvador Gurri—sense que sigui aquesta la
millor—, ja ens formaríem un alt concepte de la seca personalitat artística.
Eta tota la producció escultòrica
questa catedral, l'aiguamanil de Salvador Gurri és la primera que s'hi
fin amb un complet esperit de serenitat cliasica. La seva contemplatió,
ajudada per rambient on es troba i
accentuada per reminiscències barroques del mobiliari que l'envolta, produeix una sensació de tranquillitat que
sembla evocar aquella altra tranquilhtat i espontània producen que hom
creu que acompanya sempre el naixement. de Iota obra d'art. Y no obstant,
guantes anghnies i maldecaps ocasiona a mestre Garni seu acabament! La fama de l'escultor creixia
de cada dia mes i no podia donar l'abast a la tema que tenia. Els quince
mesos en qué s'havia compromes a
fer l'aiguamanil, es convertiren en onze anys l, havent de suportar la pres.
saó de requeriments i amenaces per
part del Capítol, que sentia impaciincia i fretura de l'obra encomanada a
l'escultor, que a la fi !Hura sense delxar-hi el mes heu record de la sen
gestació anguniosa.
En pensar-se fer l'aiguamanil n'haala fet un projecte, que el Capítol
hacia acceptat, En Francesc Stoppant,
la qual cosa no fou obstacle pe,'que'
l'any 1789 Salvador Gurri fes un altre projecte que els agrades mis i decidissin els canonges construir aquest.
Es veu que no s'hi volia plànyer
res per tal que resultes una obra pEr.
finta. Ja abans s'havia demanat preus

de marbre a Anton M. Benei, de Carrara.
El dia 1 $ de gener ce 1 790 fe s1gnava el contracte de :a seva construcció amb Gurri, el qual htvia d'haver
acabat l'obra pel mare de zaga Malgrat això, l'escultor, que vivia a Barcelona atrafegat d'encimes, estigué
alguno anys sense avançar l'obra.
S'arribà a l'any 1796 en qui el Capito!, cansat d'esperar, da uns instancia dcmanant que es coniereni l'es. ultor en judici verbal a coliocar al seu
Ilec el lavatori o restituir raas Ilittres, 6 sous i 3 diners, que tenia rebudes. mis les despeses i periadleis
per no haver comp l ert el contracte
al seu temps. F.ntengué en aquest assumpte. per part del Capitel, el &cm Vallocera, advocat do 13arce,o-a,
i sembla que Gurri llagué de fer neva
proposta de complialen., ch.e tl.sa
de dictaminada per t'a:laceas bou ac ccptada pel Capitel. I no obstant, tarnpe< aquesta cegada s'acabà l'aiguamanil.
Gurri, que executava aquesta Lema
a Barcelona, ja feia temps que baria
pagat a Joan Clausellas els seus treballs del jaspi de Tortosa i la pica
i cúpula de marbre blanc. Carles Paglia Calderoni feia les aplicacions de
bronze daurat que hi ha i tenia també quantitats rebudes.
A l'Atas de l'any Ara encara no
es veia segura la data de l'acabament
malgrat estar motees peces enllestides.
La figura principal de lingel ja era
a Lleyda; i en carta que Marian Cortadellas escrivia des de Calaf, el dia
19 d'agost, explica com abans de sortir de Barcelona no deixava de vista
ni d'insistir prop de Gurri i Paglia,
que tenien grosees partides de dines
rebudes, quedant que aquell setembre
s'enllestiria del tot.
El disseny de la contracta se l'havia quedas Gurri i sembla que fria
l'orni de tornar-lo, per6 el torni i es
comprometé a anar a Llyda a plantar raiguamanil conforme l'esmentat
disseny ; advertint al Capitel que si
slavia de posar al mig de l'avant sagristia, tal elan dele el contracte, no
lluiria per manca de clame. Per aquest
motiu, després d'ettudiedes altres soluciona, es decid! entplaear-le din' de

4 diners per l'embalatge del lavatori en onze caixes.
Aquest aiguamanil, tal com queda,
és l'obra novo-clässica més pura que
ti la Catedral; alguna rotaules en el
mateix estil són mis majestuosos; per d aquesta composició, pel seu tamany
reduit, per la noblesa del materials
que l'integren i pel finament que est à concebut i executat, pot considerar-se com una de les joies que la
Catedral guarda a la sagristia.
Es una composició de gracia italiana. Damunt del cos basamental, que
constitueix la pica, s'hi aguanten quatre parells de columnes d'ordre conapost que sostenen un entaulament circular, i al damunt hi va una cúpula
esférica encasetonada, que remata amb
una creu. Sota del templet que formen els anteriors elements hi ha ¿ 'Angel de la Piscina. avui dia sense les
ales de plata que tenia i que foren
robades quan la guerra del francés.
En els quatre espais amples que delata les columnes bessones, uns cignes
són les fonts que s'obren fent-los girar el coll; i enfront de cada parell
de columnes, un gerro completa el
conjunt. Tots els elements constructius i decoratius d'aquesta obra sen
de marbres de colors, i els ornamentals, com garlandes, gerros, cignes,
capitells, aplicaciops del tris i altres
són de bronze daurat. constituint
total molt ben entès i encertat.
Aquesta obra, encara que concebuda per un escuitor, 15 mis arquitectónica que escultbrica, 1 la feliç unió

d'aquestes dues bolles arta ens dóna
adliuc una representació deis corrents
artístics del seu temps. En ella s'endonen el misticisme i l'eswrit religiós embolcallat per les formes clässigues de llinatge paga i l'afició als
estudis 1 simbolismes històrics.
Un templet roma, culMnat per la
silueta redemptora de la Crea. protegeix la Piscina. Com esperit que anima el conjunt, hi ha una evocació de
l'Angel, que donava a les aigües
ia piscina de Jerusalem poder curatiu
de tota malaltia, amb la vara per remoure les aigües i tornar-les aquí
guaridores de tota culpa. Aquesta fi-gura de l'angel és una escultura de
gran fidelitat a les normes clàssiques,
que revela molta cura i toas delectanç a en el seu estudi anatòmic. tant en
les parts tules com en les cobertes per
la túnica que porta. Sense cap detall
extemporani en el seu significat re-

ligiös, és una nota lleugerament sensual, que si per un moment podria

semblar que contrasta amb Fambient
de misticisme del Doc. no per això
desentona. ans bé. harmonitza perfectament entre les linies clàssiques de
tot l'aiguamanil, ultra els gustos artistics i literaris de l'epoca ea que
es féu.

Cesar Martinell

A IRLANDA
DISSOLUCIO DE L'AJUNTAMENT DE DUBLIN
Dublin, 21. — El Govern de
l'Estat Lliure ha deeretat la.
dissolucio' de la Municipalitat
de Dublin, considerant detenta
la seva gestió.
La dita Municipalitat seria
substituida per tres comissaris.—Havas.
GRANS DESORDRES AL NORD
ELS SUBLED'ALBANIA
VATS S'APODEREN DE SCUTARI
Paris, 21. — "Le Matin" publica uns despitxos de procedencia iugoelava .donant
te de grans desordres que salan
produit al Nord d'stlbänia.
Els importante rontingents
liveublevats han aconseguit
fer-se amos d'algunos ciutats,
entre les gneis figura princie
palment Scutari.—Havas.

La situació a Europa

1. lalllerand ha reunk • l'H.
1181 els senyora l'oletear& alaraal, ministre de l'Inane», I Mar.
not I Palnlevi, per traotar de
la qüeetló dele canela I deturar
l'alga de leo divise s eatrangeres, o elaul la balsa del freno.
Palnlevd I Herrlot digueren que
oalla nlvellar el pressupost per
aconaegulr.ho I el primer ate& que calla no ter oap despees
que no tos oontrareetada por un
Inorde precie, la diu que Mor.
nos Ja ti formada Mote de
la sagristia, on aval is.
blnet.
Suposem que finalment s'acabaria
CI wat naoional aleman y ha
l'art' següent, 1801, la que hl ha un °enema% a una eonterénola
rebut del 38 de marc, pel qual Es- partIta del Centre per traotar de
teve Bese declara haver cobrat de la oonetnuold del nou Severa.
l'escultor isa libares 1 3 sotis per tre- Ne l'ha arribat a cap aoord, poballs de collocac16 dele broma; i a rb ele naolonale Otea *otee
30 d'abril el fuster de Barcelona Sal- porte4~ ande ola isnrency
vador ~ora rebla go Mur% ia ama mobalisee
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FILLS DE F. MAS SARDA
BANQUERS
...... DEL CENTRE, NUM. 7
GI• eent del Gran Tuteo del Liceo
Negociem els cupons venciment p rimer de Juny vinent

Setmana anglesa a la Borsa
de Barcelona
•

S'ha acordat que durant els mesos de juny, julio'. agost i setembre
del prescnt any siguin festius els
dissabtes a la tarda.

e rcat
Mercat de Borges Blangues
Blat blanc, de 26 a 27.
Ident roig seci, de 28 a 29.
Icicin ídem borla. de 27. a 28.
Ordi, de 12 a 13.
Civada, d'ir) a ilSo.
„Manís. de 22 a 23.
Fases, de 20 a 21.
. Fesols, de 65 a 75
,,Guixes. de 22 a 23.
Preus per pessetes la quartera de
quatre dobles.
Llavor d'alfals, de 18 a 79.
Fatales. de 6 a 6'25.
Preve per penetro els ro quilos.
Alfals, de 3 a 4.
Palla, de a'so a 3.
Folla d'olivera, a 4
Garrotes, de 9'30 a 10'30.
Preus per pessetes els ao quilos.
Gallin" de 8 3 u peisetes una.
Galls. de 8 a 13 Un.
Cotas, de 3 a 4 n
Ons, a iso pessetes la detiene.
OLIS D'OLI VES
Fruitat extra, de m'yo I.
de siso a so.

44 a Se
44 " 45
33 " 39
38 " 39
34 • 35

90 • 95
55 ^ 00
80 " 99
100 • 130
41 •

g

Corrcnt, de 8'o a 5,30
Pneus per pcssetes el guaria de
3' 900 quilos.
OLIS DE PINYOLA
Groc, de 130 a 533' duros.
Verd, de 120 a 125.
Preus per carga cie mis quilos.

Soler i Torra germano
BANQUERS
BITLLETS
Francesos, 3973 per loo.
Anglesos, 3145 pessetes.
Italiana, 3510 per nto.
Belgues. 34 per loo.
Sulssos, 127 . 75 per nto. •
Portugucsos, o'18 pessetes.
Holandesos. 262 pessctes
.Suècia, E*8o pessetes.
Noruega, o'gíta pcssetes.
Dinamarca, 112 pessetes.
Romania. 350 P er 100.
Turquia. 350 pessetes.
Estats Units, 716 Pessetee
Cariada, 7 pessetes.
Argentino, 232 prontos.
Uruguais, 330 PeSSele6.
Paraguais, o'ro pessetes.
Brasilers. 0'63 pessetes.
Boliviana, 2 pessetes.
Peruana, 25 peisetes.

Xilens, 660 pessetes.
Japoneses, 3 Pesretes.

A/gerinS, 30 per toa
Egipte, 3164) pessetes.
Filipines, 305 pesseteo.

OB

Alfons, 142'50 per too.
Unces, 142'30 per 100.
43 3 duros, 142'30 per 1W.
duro, 142'50 per loe.
Isabel, i 42'50 per roo
Franca, 142'30 per mo.
Lliures, 35'90 pessetes.

7'38 Pessetes.
Cubd, 7'36 pessetes.
Ideaici non, 144 per too.

Dòlars,

Venerada, ro per leo.
Marc.,

173 per zoo..

,

Anuncis Oficials

CATALANA DE GAS 1 ELEC-

TRICITAT, S. A.

O Vencen!, a primer de. juny
vinent el cupó número 9 de les
Obligacions serie G. d'aquesta
Societat, es posa a coneixemenl de ilurs senyors tenedocs
que, a partir de la data esmenlada. quedarii Liben el pagameta del ilit 0(4)6, 'lince d'Unpostas. a la Banca Marsans,
S. A., (Rambla de Canaletes,
números 2 i 4); a la Societat
Anònima Arnüs-Gari (Passeig
de Gracia. m'amero 9) i au Sindical. de Banquers de Barrelona (correr de Yerran. número 34, princdpal), Uds Pls dleS
feiners.
Barcelona, 21 de maig *921.

AGIRUPA010 MUTUA DEL
OONIER9 I DE LA INDUSTRIA
La Junta Directiva, en compliment de l'acord do la darrera Junta General Ordinaria,
convoca tots els associats a la
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA que lindra lloc
Fornent ile 1 Treball Nacional,
plaça de Santa Mina, 4. a den
hores ded mil del dia 29 del
corrent, per tal de tractar del

següent assumpte:
"A 25 de març de 1 923 es I0
formt el reglament, establint
pensió mensual per als socio
que arribessin a sofrir un estal d'invalidesa.

Es presenta el cas de solli'citar pensid per a socis incapacitals des d'ahant de la data
cimentada i que s'ignorava que
ho estiguessin; i la Junta Directivs, atenent-se al Regla-

ment, denegit dret a (als sollieituds.
La Junta general ordinaria
darrera reeonegM, que la Junta
Directiva hacia complert estrictament el flegg arne.nt i ameda celebrar una reunió extraordinària per tal de tractar
d'aquests casos denegats.
En conseqüMcia la Junta general extraordinaria que es
convoca per al día 29. pol acordar que eonlinui lal eslat d.!
coses o he devengar les donegodeo pensions. En aquest darrer cas pot equivaler a una reforma de last ele 1 O del vig.ent.
Reglarnent, de la qual cosa han
de tenir-se tots els associats
Per :%ssabenlats a tots els seus
efectes."
Barcelona, 22 de maig
Junta
1924. - Per (Icor(' de
Directiva: El Secretari, Joan

RELLOTGE

GAFES
Tanca 21 mala'
145/16

/105
1237
1165
1152
1139
1126
1105

'1814,

tie tambre.

OettUfre
NOveledifie

Desandan.
mara

I

se

S'estä fent la InscrIpcló
d'electors

D'acord amb el Reial decret de la
presidencia del Directori militar,
s'estä confeccionant el non Cena
electoral.
La inscripci6 al Cens es fa mit-

jançant uns butlletins d'inscripció
que ele agente designan' per
dia repartiran i recolliran a domicili
fina ei dia as de Juny.
Aquilate bstRetine d'inscripció són

1475
1499

1673
1651

1421
1444

I

141t

8095

288/

0138
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BANCA NIARSANS
•

a
u

Cupons - Girs - Cairel - Colom Vinos
Barceiona-Rambla Canaletes, 2 i 4

Valors -

MADRID: Banc Internacional d'Inddstria 1 Comer;
CARRERA DE SANT JERONI, 3 --

u
u

Queda oberta la negociació dels cupons corresponents als valors següents:

•

(mentes al osa MIMO Import ano Maui e .... ‘ut)

Catalana de Gas i Electricitat, Hip...
Companyia Transatlàntica. Em. 1922 ...
Barcelona Traction, pref.

•
•
•

"
Em. 1921 ...
Societat Gral. Sucrera (Bons Tresoreria)
Ajuntament e Castelló
Ferrocarrils Andalusos
u

6%

6
7!,
7%

6%
5
3%

i els altres cupons

Veiteiment Primer de juny prop-vinen'
DIRECCIÓ TELEGRÁFICA

loa« de Correos, mimen
, 4E10 A.

MARSANSBANK !chas entres 4531 5A.

•

•

ES d:IFP 14ICIZ,V7 ,011MADO, SEU() S.

Mndin
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CAPSES DE LUXE I
I REFRACTARIS

ORES

REGUANT

Cerrar Jame Fabra
Tel 14111 A. •: Barcelona

d
/ per a casaments I batelgs. Inio Casa BARGU ILS. carter
da Sant Pu. 38

AlITONOMES

6 alaba
NINGUNO Oa NAVON 3•715/11CCee
Vole ncie.

22

911•94/444•644441-344346174.044+6e

SOLER i TORRA amA"s

ESTALVIAREU
TEMPS I DINERS

BANQUERS

emprant

RAMBLA ESTUDIS, Li i 13 BONSUCCS, I I3

Caía amh 11 @ t

VALORS - CUPONS - GIRS CANVI

oondensada

"EL PACES"

I Negociem tots els cupons

1'70 Ptes. pot

venciment 1 de juliol

9aultuaaaausuitaamaaaaaausaauummulauausaualtaausuamaaaanoll
3

111
•
•

ELECTION
ES HORA EXACTA
El nou Cens
Ðectoral

,

3

Seseo telegragna. .
TM»

al antera de les instruccions que calgui
seguir.
De moment cal omplir amb tota
cura els butlletins d'inscrinció, i facilitar als funcionaris i agents encarregats de la cordecció del Cens
electoral les dades corresponents a
aquelles persones que, per absencia
O per qualsevol altra causa, no omplin personalment el butlletí respec.
tiu:
1

I

Orleans

Nov.

gudes.
Tindrem els nostres lectors

• 11.

00111. Desee Oeoer tul
2463 2153
2900 2540
2915 2557 2486
1469
2575
25 5475

hato)

•
1744

Teme anterior . .
obertura . • . .

una sola persona.
Cal contestar totes les preguntes
del butlleti d'inscripció amb llena
clara, emprant sempre que sigui possible la maquina d'escriure.
Han de figurar al Cens electoral.
segons les darreres disposicions,
havent d'omplir, per tant, el corresponent butlleti individual d'inscripció:
ELS BARONS QUE DURANT
L'ANY losa FACIN 23 ANYS O
MES;
LES DONES SOLTERES O
VIDUES QUE DURANT L'ANY
1924 FACIN 23 ANYS O MES;
- I LES DONES CASADES QUE
PER LLUR SITUACIO LEGAL
NO ESTIGUIN SUBJECTES A
L'AUTORITAT DEL MARIT.
No n'hi ha prou amb procurar la
pròpia inscripció.
Cal contribuir a fer inscriute tots
els amics que reuneixin les condicions exigidzs per ésser elector.
I cal vetllar perquè no es cometin falsificacions o inclusions inde-
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P. c. 11wtre9
Auteannibes
Gemela. .
Alados .
P. AletrOp.
Docta- •

DEL

I
o

FENOL
C ESO
i parasiticida
desinfectant,
Es el

insecticida

Dictaminat favorablement per l'Institut Nacional d'Higiene d'Alfons XIII, i pels
Laboratoris Municipals de Madrid, Barcelona, Sevilla, València i Màlaga.

APLICPCIONS DEL CRESOFENOL
a
•

Als olivers. tarongers, etc., al 5 per 100; a la sarna o ronya del bestiar, en friccions al 2 per 100; a 1 es robes deis malalts, al 4 per 100; per desinfectar les habitacions, escoles, casernes, estacions, etc., al 3 per 100.

PREUS: Llaunes de 5 kg., a 1'60 pessetes kg.; caixes petroleres, a 1'25 ptes. kg.; bidoaß
de 200 litres, a 1 pesseta kg., i per a partides més grosses, preus convela"
cionals.
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LA

ASETA DARCELONIN
El Centre Excursionista Bareeloastas d'avui: Maca, bisbe i conwas; Faustf, Emití I companys, f, ni projectara aso: dijous. a !es den
QuiSanta
de la vetlla, al seu :ocal, Princesa
aartirs: Romà. abat:
primer, la segona serie de posnivea
Júlia. verses i mirtirs.
de la &mica collecció d'En ,loan Ro- I
cantora. sanb vistes de Bilbao, Galicia
NOTA NECROLOGICA
Sant isbastià.
- Per al dama:rae. 11:3 25, la SecrsTERRAM ENTS PER AVUI rifo de Foograi:a ha organitzat una .
MATE
un non-nat femení, Castillejos. excursie de tr.lg din a les vcrerea del
riu Mogent i Castell de la Reca Seral. al cementiri Nou.
tida. a les S'O del mati, per l'estaca!:
Maria Llufsa Ferrer losa, de e
de at S. A.
a es , Vil3d011141. 55, al cementiii
asa A les vuit.
lis non-nat bada Folch, 6, al temen:ir' de Sant Andreu.
Jordi Lluch Sunyer. de 8 mesos.
yeataner, 55o, al cementiri Vell. A
3, Ronda de Sant Pere. 3
eo, quarts d'onze.
Eral Jara ()hateas, de to anys.
l'apioles, 26, al cementiri Neu. A
er deu.
Franc esc Monegal Vasconcellos,
de 3 die.s. Sant Pau, 35, al cerrreatat Non. A les den.
TARDA
Llufsa Calvet Coma. de 87 anys.
5ant Pan, 40, al cementiri Nou. A
quatre.
Francisca Galiano Chalves. de 32
asys. Topaci, 32, al cementiri Nou.
.a des quarts de cinc.
Dolors Guasch Oliveras, de 28
says. Paris, roo, al cementiri Non.
les quatre.
Diortisia Satorre Montiel, de 2
aires, Are del Teatro, 48, al cementiri
Cut. A les tres.
Cremes de xecolata, taRamon Centelles Ganen. de 8o
ronja i gers al caramel Ronao. Marian Aguiló. 128, al cemenses de llet, assortlt selecto,
ta: de Sant Andreu. A les trcs.
amottles 1 avellanes, etcèJosepa Balleste Montia, de 56
tera, etcètera.
;ras, Coello. 321, -al cementiri de
laut Andreu. A les tres.
Ramona Fuguera Sala, de 59 anys, EL COMITE R.aRITARf
DE CAMBRERS
Passarge Font, 6, al cementiri Jama
A tots els afilias:: al Sindicar Lliure
A les tres.
Maria Gracia Martínez, de 36 anys, professional de camlircrs se lo invita a
la reunió general extraordinaria que se
Meridiana. 208, al cernentiri Nou. A
celebrará denla, a les once de la Me.
e!. tres.
per tal de trucar de la formació del
¡sume Morg6 Canal, de 4 anys.
Concite parean.
Carretas. 62, al cementiri Nou. A
lee tres.
20
Colls ALBERT: no s'entornen
Rodríguez
Zamora,
de
Ferran
ares. Entenea, 23, al cementiri
CONSELL DE GUERRA PER AL
Neta A les cinc.
DISSABTE
Baria Senas Casalis, de 24 anys,
Diumngc vinent. a les deu del mata
Riera Alta, 61, al cementiri Nou. A
es reunirá a la caserna del carnee de
Ar Cine.
Roger de Llitria el Cansen de guerra
FUNERALS
En Jeroni Marcó i Pujol. Morí el ordinari de pina que ha de veure i
fallar la causa 11151 mida contra Eranas la d'abril. Avui, a dos quarts
(*ceze. misses als Pares Carmeli- cese Iturbe Pasqual, aCIISJI de coacció.

i

WBREiSERRA

Els nostres Abres bombons
xocoiates campeteixen ant els de
les millors marques estrangeres

Coses d'especia-

litats contenint

1

N'Antoni Puig i Läzaro. Mora el
2 co d'abril a París Asan, a les
misses a Sant Pau.
Na Rosa Martori Bosch. Mori el
19 del que 50111. Avui, a (103
a d'onze, a Sanea Anna.

COMPREU
per a la vostra taula

ESTOVALLES DE
NS APARELLS
HULE BLANC
FOTOGRÁF1CS
a la

Grandäria 1'40 x 140 metre

ASA CUYAS
Portal de l'Angel, 11 l 13.
L'Associació d'Atinas Alumnes del
Coliegi Comtal celebrará diumenge vis
asa d'a 25, la missa, Junta general i
Nu7.7.1et que anualment celebra a l'estse del Collegi i Associació.
TROBALLA MACABRA
A la placa de Lcsseps fent unes ex tacions els obrers de la Cumpanyia
Upa trobaren dütze esquelets bu.

alas.

kagrá

Banyeras

dijous. a les den de la
Billa . el conegut
Caprnany, donara una
ansió de ronda:11es populars a
.'Ateneu Eneirlopedie Popular
Carrne, 30, principal).
dijous, a dos quarts de vuit
karopre. el jene enginyer 1 riquigraf
joaquim Prax donan una contra
tOcia a l'Academia de Taquigrafia de
llarcelona (carrer del Palau, 4, CIIII.),
ea serealant el tema "Apuras d'electiritar".

1

1.1 P UBLICITAT

SACHEM
--pe r

---

Renryk Slenklewlsz

1
la Ciutat d'Antílope, nora co :ata
mateix nono a l'Estat de Teto thom que' valia alguna cosa
Pre Cipijava cap el circ. La cu"tirar dels habitants era tant mis
9Ue per primera vegada d'ença
la f undació
de la cintas un esd'aquest genere s'insta!.
din els seus murs: un circ amb
ruiu¡strers i equilibristes.
ri atat era de fundaci6 recetar.
OC
anys abans 130 11 • CXiS/Iil una
Ah casa
i idhue no s'hauria trobat
tata la centrada y eina un sol hobtaac.

•

4 la 4esseasseirá del riu, allí

8 PESSETES
especlalitat de

Casa HOSIC11
figg a de Sed Pm,
Fiaca de Santa Anna, 9

Tapineria, 33

Hules iimpermellies ROSIM S.
LA FONTADA REIAl. D'AHIR
Com estava anunciar, Don Alfons
i Donya Vietbria acareo a Sabadell
i a Terrassa, acompanyats de les autoritats
A Sabaddel oiren un Te Dcum i
sainaren diferents establiments; a l'Ajuntament hi hague recepció. A Terressa, a mas a mes de la recepció
a l'Ajuntament, SS. NI Nl. visitaren
diferents esabliments. i per hé que
nu ',tren cap Te Deum, dinaren, amb
moles d'ahres convidats. a la propiatat del senyor Sala, coneguda per Cal

prccioament on s'aixeca avui Antílope, hi 'savia aleshores una vila india que. thria el tiente de Chiavatta.
Era la capital dels Serpents-Negres,
tribu pillarda i turbulenta, terror
de les colienies reines: Berlín, Griindenan i Ilarrnonia. que es planyien
incessantment de no poder suportar
roes renips les seves incursions
En veritat, aquests Pells-Roges
no feien sin() defensar l lur tea ritori, la independencia' riel qual hacia
estas garantida per tractats formals
amb el Govern de Texas. Pm!) co
nue podien aquests tractats interessar els cotona de Berlina de Crün1J:flan i elliarninnia? Prenien als
Strpents-Negrea la ; e rra, Eaigua i
l'aire, pera, en canvi elu inn-taven
la civilització... Aquells Pells-Roges teatimuniaven llur gratitud a
llar manera, ea a dir, 'Levara
"scalps" de la testa deis alemanys.
Un tal estas de coses no podia
durar gaire temps. En conseqüència, el, colmas de Berlín, de Gründenau i d'Harmonia s'aplegaren,
una nit que feia u:a bell clar de Bulla, eu nonibre de quatre cents. Cridaren en liur ajut cl s mexicana diLa Ora i caigueren sobre Chavatta
¡dormida.
El trioulf de la bona calma bou
complet... Chavatta tou incendiada;

Aroma Després . a Les Fonts es Jiu
:a revista de tes forees exploradores
de Terrassa Barcelona, on als conarda:, menjaren abundosos sandwich,
de. (de gras". Tm, els actas es augueren a terme als acords de la Ma:xa er i al espanycla
El rei Alfons agrai les delicades
atenc:ons que se Ir prodigaren. espe•
ctannent el Te Deura. la Marxa relal
i e: - iele gras", coses ene. segons
sembla, en alguna ceasió ha ntínifes•
tat que II p:auen sus:llame:1s.

Tentu dolor a la gola, vea
ronca. tos o angines? Preneu
les Paatiflec Beitran i trobareu
illeujament unonediat.
Venda: Junqueras, 11, I farm'actos ben assortldes.
EL CONGRES DE PREMSA
CATALANO-GALEAR
Han estat delegats perque assisteixin
al II Congres de Premsa CatalanaBalear que tindrà !loe a Palma de Mas darrees del mes que sorra en
representacia de les entinad; de premsa
barcelonina, els senyors Eugezti d'Ors,
Jean Barco, Manuel Rodriguez Cada'
15. loan Costa i Data, Josep Era, Josep Vich Campany i Rafel Bori.
Per preservar les robes contra les arnes. useu els caes
guardarroba de papar. Vegeu
l'anunci anda iMustraci6 del
sao.
DETENCIONS
A la Rambla del Centre foil detingen Francesa Franco, azusat d'haver
sostrct un moneder.
-- Per ocupar-se-li un revólver un
gauivet de gratis dimobsions. queda
detineut Jusep IWer Cayuela.
- Foil defiriera Ramo!, Codina Ducal que estava declaran en rebeldia des
de Iota per da:ceses causes, una d'elles per tinenea dexplossins a Osca.

CINEMA A CASA
Els minora aparells els Iroba.
reo a la

CASA CUYÁS
Portal de l'Angel, 11

1

13

El Centre Excursionista Raid Casanova ha organitzat per al chumenge
vinent el segiients acres:
Secció Feminal: Excursió al Tibidaba, església de Vallvidrera. Les Planes, Rierada Santellartomeu de la
Cuadra, Font de l'Ombriu, Serrat de
les Escletxes i Papiol.
Retorna: A les 6'15 del mata a la
plaga de Lessepa.
Secció de Fotografia r Exeursi6 a
Castelldefels. la Morella, Pla de les
Bases. Castell d'Aramprunyä, Brugires i Gatea.
Reunió: A les 5'15 del orlad al pujador del Passeig de Gracia.
Aquesta entitat es romplan en assa•
Irritar a les altrcs entitats excursica
mistes, que des del dia 20 té installat
el seu estatge social al carrer Ros de
Otario, 6.

VICENS FERRER I COMP.'
Sucursal, Plaea de Catalunya.
núm. t2 i t3, Telefon 1 12 Ä.
Des il'avui es regala El Viajante Mudo, revista folografiea.
L'Arrendatària de la Recaptació de
Contribucions anuncia el segiient itinerari per al cobinament de les contribucions i impostos corresponents a
l'actual exercici trimestral:
Zona de Sant Martí: Sant Martí de
Proverreals. els dies 26. 27, 28, 30 i 31
de maig i els dies 2. 3, 4, 5 i 6 de juny
vinent.
Zona de Badalona: Horta, els ches
211 22 i 23 de maig, i Sant Andreu
de Palomar, els dies 24, 26, 27, 28, 50
ar de maig.
A les cases deis senyors es beu
Clam-Sors, etiqueta verde, sec.

eme»

EL EBRICTORI ES REUNEIX
Ahir a dos quarta d'onze varen reunirse al pataa de Perhalbes ele geeerals de: Director) que es traben a la
riostra citrat amb el seu presiden:.
Sembla que aliviaren nr.pressions so.
bre direrie3 assamptes d'actualitat.
TORNADA CAP a MADRID
Arai marxaran els reis i el peal:
cep en tse:: especial que sortirá (Id
baixador del passeig de Gracia a 1C1
aladrid.
20 40 2.qy
UNA NOTA OFICIOSA DEL
PRESIDENT DEL DIRECTOR!
Altir va esser facilnada una nota
oficiosa a la Capitania Genera! Diu
entre altres coses que la reta: familia
voldria correspo a d e e a les malres arendons que rep acceptant invnadons i
per prolongar la suma estada a Barco lana. perb que aix5 no li es possible
per les altes atencions del cärrce.
Ategeix i'esmentada nota que el Directori sha rnliza sota la presidénzia
del marques d'Estella dues cegarles a
Barcelona per zample.tar !'estudi del;
a.s quals pro, :.a
aiers
&anda. ''De momea. i'encone
sembla dominar pei castag exemplae
deis darrers combar, t atetó zoatinua
de l'a yude, porta s'impera altres 012sures Me3 fadiC115, perque ja se sag
que aquella f.1(.1 aviar es refa 1 tornaria a la Seva actitud hostil, la qu .1
zos, obligarla, donada l'extensio de;
trotzt, d mantean constantment grana
efectius amb les despeses conseguents
Aquest problema-continua escrivint la
• anota--es la mis fonda preecupació del
pas, que es tan aatriOt3, 1311 noble I
tan delicat que tiros portint-lo a l'A.
nima gairehé no en fa menció est leO
ceceo manifestada:1s de ie i esperanea,
deixant als governs que ha resolguin
5e0fC apremis ni angoixes. El que
atribueixi a falta d'opinió o desviacian,
populars la dificultad de resoldre el
problema del Marrec cobreix azul) ia
inentida o l'error a la ineptitud que
ei alguna çotta el desbordament popular eniorpi lacead va i3.5er rlürque governants ineptes per reprimir propa•
gandes que no padien donar bon resultar deivaren andan- len cosco a l'in•
concelsib!e".
Continua la nota advertint ene avui
sortiran cap a 11f idrid tres dels quatre
generals del Directoriamt aquests dies
constituien ci Gosern. puix han do preparar la tasca del enes de juny.
El marques d'Estella asSiStita encara
aquest mes a un acte agrari a Guada•
tajara. a un de carácter econbmic-social a Madrid i a .Assemblea
Patrintiques de Medina del Campo En
canvi, durant cl mes de jurry ira podrà
separar-se un sol dia de Madrid. perque In Itairrà tunIta feina.
Es refereix encara a racolliment to
als reis a Ta trauma. Reus, Gitana
Figueres per chi que aixia obliga encara mes al Govern a treballar sense
repòs pel lié dels p0bles qtez tan co'
bIernent ca co.1,,,tc,I. no contentarase amb la labor realiteada fins ara,
que encara que sigui imens.a no ha pe.
gut posar remei a vello mals i alean demarnents
El marqués d'Estella s'admira del
ist apific estat de les carfeteres, i diu
que cal tementar el turiAme, que ha
d'ésser iont de riquesa per al país.
La nota acaba recteerint a la premsa
que faci constar la satisfacció que a
la rcial familia i al Govern els ha
proporcionar aquest %latee i la seva
gratitud per l'actitud del noble en totes
les seres classes social; "i molt especialment en l'obrera que ami!) tanta
vehemencia ha rin ni fes ta t el seu enutt siasrne i correcció".

CAMISER1A
SANS
Boqueriai 32
Gran assotill

ea

cifabi

LA FEDERACIO GRAFICA
La Secci6 de Barcelona de la,
F. G. E. comunica als obrera d.e
ses de carteo que havera ingressat a la
Federació Gràfica un nombre entolde.
cable de treballadors d'aquest rano s'esta
procedan a la intime:ni de la corres.
poirent secan') federada, a la que seas
invita 2 inszriurc -o In a l'estatge social
(carrer Pea de ta Creta ah primer).
agma gelealorea 1 altres arti.
M ~O cies de temporada. gran
aasortil. Pretia senae compeler:e:u. Llorens Ons,. Rambla de
les Flors, 30.
A l'estatge de l'entitat Sindicat
Emissor de Catalunya, S A (carrer
de la Princesa, 14. pral.) tindrà lloc
:limar:ro que re, dia 27, el sorteig de
Bouo de les series A i B.
Dels manis sortejats n'td ha que
cenen per finalitat Lamentar l'estalei.
i tots plegara es destinen a ladquisició
de coses baratee.

Colls ALBERT: Indestructibles

-MOBLES •
cc«

PREI1

DE L'HOMICIDI DEL CARRER
DE VILLARROEL
Feos traslladat de /Hospital Clinie a Preví Cebular el processat
Manuel de Chopitea Castillo, autor de
l'homicidi de Josefina Argelich.

ACCIDENT DEL TREBALL
Treballant en els forns de la Cooperativa Económka, del Passeig del
Triomf, va produir-se una herida a la
riss dreta de pronòstic reservat l'obrer
Francesc Borras, de qtaaranta amos.

I objectes usats do tales olas.
sea. Preu fix. «Felices, núm. 4t

ACLARIMENT
El seayor Angel Gamissans ens presa de lee constar que havent circulat
entre la classe medica ames fulles en
les quals cs ia constar el seu num com
aiiliat a la Federacnó Sanitaria, resmentar sensor no ha autoritzat ningti
per (erizo, i ra:r tan( inaniiesta que leo
ecu re antA aque,te3 tulles.

IC res

S,i nau,i
q.)urtit sd.eCli .i.n415arnsae
Nalets nous. Radiotelefutzia. Nasa installació d'aigues cm:rema. Informes: La
Ideal Samaritana, Arehs, td.
Telefon 5 1 49 A.
"EL RORINOT"
Avui surt el ra.-- e ro 26 d'aquest popular setmanari humoristic i satine.
anda abendor ele dibuixos an diverses
tintes i amb el text següent:
"De ron al son" ; "Aigua, aigua";
"Al Palau d'Avicultura"; "E l nos
cens"; "Qui crida, cobra"; "La setmana dels tres dijous"; "Quin estornc11-"; "Tomben la cantonada que ve
un bromista"; "Sets i vuits "; "Entreteniments de Sabadell".
lloro",
Tipos de la setntana :
per mossèn faciet Verdaguer.

11 11 PINACOTECA
gxpostclo PERMANENT

LES FESTES DE MAIG
Organitzat per la Comissió de testes, dissabte, a ks dett de la nit, se
celebrara un comert vocal i instru•
mental a la placa de Sant Ianme. que
tan bones condicions 3CCIStielee reuncir/. Al final del concert silimemniriarà la pina amb potentes t'engates
de diversas colore. Farä molt bade,

Colla ALBERT: no fan calor
No esperen a demA, perquè
quedarieu senae e‘ que us
interessa, lana si sdn copes.
;TM/ plats, COM platerers, con]
orinals, cono gols, com soperes, &un eseopideres, ron] ensiameres, com pes de café,
nagreres o sucreres, car Os mol l.
natural que alfa "Inc es mes
avantatjós es vengui mes acial
després, quan cabreo que algun eonegut lmo ha comprar. i
Os no hü teniu, us sabrá greu
no havee aprofilat l'avinentesa.
Atleta dones, avui mateix a les
raixelleries Lluís INglada. Rambla de 'les Flore, 8, O Ronda de
Sant Antoni, 5.

t444I14444441+.4)444.
I "HULES" - PLOMERS
JOGUINES

AGUSTi CASTELLS

Entrada Churo

Portaferrissa, 18. T. 1983 A

PER BARALLAR-SE
Al carrer de Sant Bertran varen
bara/lar •se Joan d Aro Solé i Josep
López Villagrasa, de Vd 30 anys, respectivament, restiltant el primer ami)
una ferida incisa al enstat dret, inte
remant-li la eastelat Vagressor fou
detingut.

#4444.444+140444,444400.se

PURE PERMANYER
El mes bon substitut de la Irsetüncia materna
ROBATORIS
A un silbdit cuí, que' afma en un
mamela de la lima 37. M. \N'alter
Backes, ti bou robada la cartera que
contenia 1,050 ¡manes i retires fracciono
d'alares monedes.
- Pel mateix procediment. a Erancesc Franco Ii desaparegueren 229 pes.
setes.

ets Teatre
TEATRE DE LA COMEDIA
Avui, dijous, dia as, se celebrará
una escollida Junció en bouor 1 benefici dels actora En Lloren Adrii
En Benet Dontisicch. posaut-se
en escena la joguina cómica en un
acte (estrena) "No hi ha res pel drap-aire?..." i la paródia en dos euro
de Serati Pitarra 'U/aquella de la
torratita". Com a fi de testa, la
simpätica canconetista Na Roseta
Surde cantara un escollit repertori
de cuplets catalana.
La vetllada començara a tres
quarts de deu

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia fe dansant de 5 a do3
quarts de 8, i dinar a l'amerl.
cana, de 9 a H.

JOIES, VERITABLE OCASIO

No tessiu mes. u y n
Preneu pastilles ft 11 II
TRES RALS CAPSA

liß

nj

CINEMES
KURSAAL I SALO

CATALUNYA
Amts sorollós breit ion estrcnat
dimarts en aquests dos elegants nietas un emocionant drama titulat
"La Pecadora", en el qual la bellísima estrella Pauline Brunius realitra una gran creació.
Denla, divendres , dia de moda,
tindrä lloc l'estrena d'una de lea mis
precioscs obres que ha produit la einematografia "Les espetes dels bumes pobres" es una pellicula admirable pel sen argurnent, per la prescntaciii i pcls intèrprets.
L'art pur de Bárbara La Marc troper manifestar-se en sota la besa plenitud i sempre amh una delicadesa
ba en aquesta obra sobrats motius
suprema: Barbara La Marr ens
mostra l'ideal que cal seguir per obtenir la veritable felicitat conjugal.
Es una producció que ve precedida d'una fama grandiosa 1 que ha
despertat molta exnectació.

Obsequi de
la Societat

"Nestlö"
Contra remesa de 23 etiqueles blanquea de les que
van engaintades en el pa
de la Farina Lacteada ResLié", es regalara una preciosa runa.
Les etayletes poden presentar-se ti lis ea l cass .a de
la S3CIETAT NESTLE,
Granvia Laa etana. 4 I, Mire mona.

Gabinets öe bany, lava.
tos, ViatErs, ENets, otc,
Nous modelo. La casa niés
barata.

ISIDRE FONT

DONEU ALS VOSTRES
FILLS

PURE
54, Ronda de Sant Pero, 64
(clavas», del carrer (lirones

figIng

1 els defensarau
de l'escrefelisme

G m 8REL . LE s Ferran, Ii, Casa

VANOS CLAPES

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS
BIDETS-DUTXES, etc.

I.A MATANÇA
A L'ESCORXADOR
&aliar sacrificat durant el dia

A ¡'Alcaldía salan rebut r000 pessetes Per a la Germandat del Cos de
bombers, remeses per La Catalana
Assegurances contra incendis coi
agraiment als bons serveis prestats per
l'esmentat Cos,

els seus habitaras occits cense dislinció d'edat ni de sexe. Nomas
s'escaparen del caraatge algunes eones de guerrers, que en aquel] monten( estaven de cacera.
Dins el wilatge mateix no restä
una Actinia amb vida; i aioè, tant
mes, que Chavatta es trobava endosa, con] dins una forca, en el
confluent de dos rius que, en venir
la primavera, s'llavien desbordas i
voltavcii atril) unes esteses d'aigua
impossibles. de travessar el grtm de
les habitacions.
Peró precisament aquesta sitnació, que hacia causal !a pèrdua dele
indis, Eemblä exsellent als alemanys.
Si era d,mieml d'escapar-se'n era fácil de defensar-s'hi.
taima establert, colons de Berlín,
de Griiadenau i d'llarmonia emigraren cap a l'emplaçament on artes es
trobava Chavatta, i en un sanear i
obrir d'una Antilope sorgI del sal.
Cinc anys despees comptava dos
mil habitants.
L'any que leía sis els alemanys
descobriren a l'altra banda :le riu
un jaciment de mercuri impcírtant.
I.a seca explotació fingiré per resultat de doblar el nombre deis ha-

pública els dotze darrers representants de la tribu dels Serpents-Negres, capturats a la rodalia, en el
"Ilose de la Itleet". Verivi d'alesllores ja res no atura el desenrotIlament de /a ciutat i la volada de
la seva prosperitat.
S'Id fundaren dos "Tageblatt"
una "Montags revue" (1). Una Nula de ferrocarril uní Antílope amb
Rio del Norte i Sant Antonio; el
carrer "Opuneiagasse" fou ornar
amb tres escales públiques, de les
quals nana superior. A la plaça on
havien penjat els Jarrees supervivents dels Serpents-Negres bou solenmement erigit tut establiment filauree:Tic.
Cada diumenge, als temples, els
partort; ensenyaren 11 . " Estimen-vos
els uns als altres", el respecte de la
propietat d'altri i altres virtuts indispensables a l'existència d'una societat civilitzada. Un dia, cert conlerenciant ambulant, de pas a Antílope, hi >al dissertacions sobre
els "Drets de les naciatis".
Els habitants mes neatialats pencacen aviat en fundar una Universitat, en la construeci6 de la qual
havia de contribuir el. Coceen.

En una paratila, els alernanys
prosperaren. El comerç del mercuri, taronges, ordi, vi, els portava
gratis rendinients. Eren honrara
ccuneanics, motiidics i grassos.
Qualsevol que hagués visita?, despres de quitize anys, ele deu mil habitants d . :antílope, no brionia recenegut niai en aquello rodanxons comerciants de la ciutat els guerrera
inipiadosos que havien cremar Chiavatta. Es passaven el dia als obradors, als cellers, als taulells; les
vetlles a la cerveseria del Sol d'Or,
correr del Scrpent ile Cascavell. Escoltant aquelles veas gritixudes i
una mica guturals cridar: "Sfahlzeitl
Malilzeit!" (1) sentint aquello flegmanes: "Nun ja, wissen Sic, Herr
ist das alter moglich" (2)
aixi cona el soroll dels xops, el de
la cervcsa vessada pel trespol, el
"Rae" de les bromeres llançades:
considerant aquella calma, aquella
lentitud, aquelles cares de Misa belides de greix, aquella talle de pcix,
[lona slauria cregut mes aviat ell
alguna cerveseria de Berlin o de
que no pan dannult les ama,
bes de Chavatta.

(1) "'resabien". d'art. «Montar'.
"Ilovists del DiUnlig".

Laxants Prats

1G

E

Bous, 68 i 1 per a Sarria; vedettes, 210 i 7 per a S'arria; moltons.
403; etest:05, 10; eabeits, 1/2; xais.
oot ; esvelles, 503: cabrea in, i porcs,
404.
-Maria J. Fernández va denunciar a la noticia que, sense saber com,
Ii havien gres 250 pessetes que por-

L'en,' que feia set, en virtut de la
Ilei de Lynda, bous penji a la placa

Pastillas

T
A. c ',7\d/Z:Ie1 iLie!,21.2"

Talfers R

UN QUE REP
Hagué d'ésser auxilias Flix Domingo Moreno, fogainer de vaixell, que
presettrava una herida contusa a la regló occipital, produida. segons va declarar, al carrer del aligclia per (Mi
creseoneguts que l'emprengueren a gar'
rotades i fugint després.

bitants.

tal?. en una buttraca„aota rei lamo
.
3
rete Company rebé el Bu domicili
risita d'e, fladregots i se fi ensportaren yie ye:seres eni
verses prendes.
Tambe Pilar Pareja va denunciar
que uns desconeguts ti lavien visitat
ei pis i robar per valor de .36o pessetes.

(1) Salutacid de l'hora dels esta.
tu Pero que, 101401' Miro 61 PIS'

»Ola

alzó?

JAUME SAURET
PELAYO. 7
Per6 a la ciutat tot era "ganz gemütlilich" (I) i ningú aia pensava
en el passat.

II
Aquell vespre. dones, trata la ciutat cuitava cap el cinc. De primer,
.irerque després d'un dur trebail, la
rhstracció es tan útil com agradosa;
després. periple els Itabitants estaven
tots cofois de posseir per primera
vegada aquell establiment,
Es sabut, en efecte, que els circa
no tenen pas costuan d'aturar-se en
qualsevol caseriu de no-res, on no
tarjen per les despenes. L'arribada
de l'honorable M. Dean i la seva
companyia consagrava, dones, d'una
manera definitiva la reputació de
grandesa i de magnificencia d'Antihipe.
"laorser lii havia encara una tercera
causa, mis imnurtant, per lee afluir
la munió cap al cite: la curiositat
general.
El programa deia:
,'“h1.* a-Gran exereiei damunt al

Aboollnanient 1A4ra, confortable.

filferro, estes a quinte peus de terra, amb acompanyament de músicas
pel celebre gimnasta "Voltor-Negre"
Sachen/ (cap) deis Serpents-Negres,
el darrer descendent dels ferotges
guerrers, el darrer cap, el darme representara de la tribu: I. El passeig.
II. El salt de l'Antilop. III. La dansa de guerra i el cant de mort."
Si una ciutat hi havia a América
con aquest "Sachem" havia d'excitar
un interés particularment viu era segurament Antilope. L'honorable Al.
Dean havia tingut cura de contar
al "Sol d'Or" corn havia trobat, feia
quinte anys, en el curs d'un viatge
a Santa Fe, al coll de les Tornaides,
un vell indi moribund, acompanyat
d'un infant de deu anys.
El vela en efecte, havia mort de
les seves ferides i de rendiment:
perd hacia tingut ternos de declarar que l'infant era e 8111 d'ya
"Sachern" ja occit dele Sois/148-Wegres, i l'hereu d'aquest Ufo!.
La companyia havia recollit Tosfenet, que després havia «deltagut cl s e u minen icrebata.
Amb tot, loa solament al *Sol
‚"Or" que l'honorable Al. Dese 'Upaberata cona Antílope baria MI&
edificada sobre les juba« els Che

7tve,

'"MegIerTerv"'r711-17"7"e11911r

Dimecres, 21 de Mate

(..:ATALUN YA.
bERV4i MEl'EÚKOLOGIC
rabies realitzacions del seu, candi", un sacerdot addicte • la U.
M. N. ha publicat un Ilibret defengenl.
•
de l24
Ole
21
de
rrtsaigg
P.
Els dos artistes que l'execu- sant el criteri politic del P. U.
s. ESTAT DEL TEMPS A CATALIDITNA,
ATMOEFZRICA GENERAL A
Aquest llibret es imprès a casa l'Altaren aconseguiren trametre-la
LES 8 DEL MATI. (Obsereacions de la Xara
fidelment, 41 aquesta .afIrmacid :ir, editor, ¡inc ara, del "Borinot". LES 7 DEL MATL' (Observecions d'Europa, Nord
teoroldgica catalana, comunicades per teltfoah
elogi que podriem Crec oponte que donen cabuda a la d'Africa i VAtlintie, rebudes per telegrafia sense fil):
Inent Feementat "Trio", una de As e) millor
Torna a regnar bon temps a Catalunya, ase ce
Regna mal temps a les costes occidentals dcl Conles difisecció "El lector diu..." a aquest
tes obres mas oblides i acaba- fer de Mur tasca, zar
completament seré i cents molt lineases. —
tinent europeu, corresponent a un centre borrascós
en tes dues
euaats
acumulades
advertirnent.
des de la moderna producció
darreres 24 hores ha plogut abundosatnent a h pe.
sols poden ésßer
Uds Mitjavila Pares que es troba situat a l'Oest de les Illes Britäniques.
Orquestra
"da Camera". Ravel ha demos- parts tan
sume
vincia de Lleyda i a fa regid Pirenenca
— Actualment plou a Galicia i a les costes de la mar
de priper
virtuosos
vencudeo
trat amb ella que es inútil ped'aquestes pluges han estat acompanyades de lene
del Nord, Isla depressió d'Argelia perd intensitat
O
SENTIMENTI
mer
ordre.
ART
teraYstes, particularment a la Cerdanya i al t4a
segon concerl anunciat per tulància Ja trocla de basar sisLa SeStl ió a la qual ens reteSr. Director:
d'Urgen. — Caudal del Noguera a Tremp,
l'Orquestra Pan Casals se cele- temàticament i exclusivament
tincad un macriffic comrim
del
apreciacions
d'exd'unes
A
propesit
a la nit, amb l'oristnalitat i la Ilibertat
tres céltucs per segon.
bre dilluns
en la que se eelebra
plement
en
la
condemnacie
dele
vostre
conaborador
senyor
Joan
peritencara Eob- pressió
un exit que pea'
abans d'ahir a eärrec de l'Orfeó Sacs, hom escateix si la dansa
principie
tradicionals,
en
la
destincar per la primera sessió.
Catalä i a honor de Maurici o no art. Mis precisame n t, alguns
Casals es manifestä en el truceid • de la forma elässica, I Ravel.
especiprelextant
que
la
sensibigitat
ensote especie de director i d'eLa sortida dels cantaires del defensen la sardana com a
Capdello •ISC .
xecutant, i obtingut un triomf l'artista modern se sent cohi- meslre Millel amb Ilur gloriosa ficarnent dansa artística.
YA
Sense donar la ra6 ni ale uns ni
que podrä comptar-se, segura- bida per les normee que el res- senyera, bou saludada amb una
intervenir, per
pecte
a
aquella
forma
importa.
voler
altres:
acuse
als
ab
Llene entre ces de mes ressoIlarga ovari6, i començà el cotinänria de la seva ploriosa car- Un artista de geni podrà. sense cen escolta& el públic a pen manca de coneixements sobre si la
01
duble. si no crear-ne sobladadansa es o no art. vi: meten-me serera.
abre ee mes- dret el vibrant "Cant de la se- nyor director, d'esposar el nien pLa 111 Simfonia de Beethoven ment de novee, raefer-ho
resul- nyera", que encapçala tole ele rem lema: la sardana. tone a danper
Barb
.tob
fon l'nbra triada per començar en cnmplex improvisarle.
GIRO
al- -programes de la nosfra primera sa, no és, actualment, art; ha sarda-i ar
la sessice. L'Orquestra Casals tar l'una
entitat coral.
ell
Ande
Pa.
menye
rreixir
en
expressar-se.
els
setis
devots
ens oferi amb l'exernein (reLa primera part foil dedicada na, i aquí radica entre
d'una
la seca seducció i la seca bellesa,
quema gran Simfonia una de en 1110111e1115 determinats,
11:3! n'ea ar Kda
a les eaneons populars. i Fienel nialeix
insólita:
paró
manera
col-lectivas/leen subjectiva. és únicales seves mes admirables tascenada
.tria
de
composidons
per
ore, e
AECELONA
ques. arribara a un pan t de geni Ii hauch de servir
alees mestres Pérez-Moya, Millel, merrt "sentiment".
(l'un ar t .
perfecrie difieilmeni igualable. aportar, a l'esioluciA
Elles
Borne::
i
Benapras
Cumellas:
Ribe
i
Sanan
Marraprincipie
que
fonamentat en
lemas
final
ei
Scherzo"
i
L—
en. clesvetlle un extraordinari
TARRaGOolit
tanmateix ineommovibles.
sortiren meravellosament jusLES OBRES D'EN 3IARAG4LL
entrielaeme.
loe. cense que en ear, momen 1 . el resultat ale les seves reverla
Arahä
aquesta
part
amb
Pieg egs . diei/q y a
cale%
Sr. Director:
(al ee , tol i adaplanl-se en la hella sardana del medre Mola més insignifirant yaeillaeid
Horn diu que les obres d'En Maeteorelta
quo .1es concepriä del e plane a la dis - rera. "Les friíle e seques". llar- ragall
deslruis l'equilibri
seran molt aviat reeditades;
ciplina illehnee Ifniee generale
del> mimesis enmpassos i: t'S! u-.
crimen! aplaudida.
tots ene n'havern d'alegrar.
a Ereeeneia de la
de
Jannequin;
blí entre tole els insionnents. que afecten
Le"Ocelilarla",
La publicada de les cors nostres
nmehial.
La segona pare del progranue
"Rivera-e ves sen fort des_ tia la máxima acticitat a qué ras
3. VENTS SliRIORS A BARCELONA. (Sondatges un atrndslera :dure a les 7 del matee;
Ra y e! Ii a demost cal, Cepelitu.
eon1p0Sjejii
lt
cemeneava amh
plasenl...". ele Debussy. i lee poden dedicar. Demés ara ja no
seo, 1000, 2000.
250,
Altitud, menea:
meras-ellos
SPI1
el
PS11 - 13 ; 1111
per
idrei".
"Niel
N
tifax Rruch,
SSW. WNW S. SSW.
Direcci6:
per a tres composicione de Raye! san uns quants setsctes els que Ilen e :eiencel i orleneslra, en da "Trio - quo inspirant-se
5.
2,
Seeloeitat en metres per segon:
2,
1,
d'una obra P11 "Garidela"; "Tres «Miele del geixen el nostre. rexpansi6 comenqual interprelava 1;[ part de so- Erielnieturzwiti
Paradfs" i "No anea pes al hose ea d'iniciar-se cap a la gran massa
m od e ls d'un lloydn o un ,Molista en Pan Casals. La sortida
d'Ormonda",
integraven
la
sPno parlero encara de
del poble.
del eran artista ton saludada taut--i
gana par!.
poden dir avui
Caldria, dona, que molt o (leis ar.
ii OBSERVATORI )AETEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
eSami) una ovule formidable que fleethoven--re
Vil-lastre
meetre
trances
u pas sorpretnint s novel al s i
lides d • En joan Maragall loso e
dure lenega p elona. i no cal dir los
edil:1.
despees
de
rada
una
de
Hoces d'observació: 7, 13, 113 horca
Admimaes
pm
ésseu
"original".
Ennica
de
traduits,
car
és
a
f‘eSCC' 313, 20 ' 5. 23'2
ro en la n'agita de la so y
Barbrnetre a zero i al nivel! dc !a r: ;17
Termórnztre
lee seves obres, lo; més entu- nera que el poble l'Ara copear-o c
e. —
2. 7 62 ' t), 76C
nrenit
renta
ralelä
anda
públic
euriA fän vibrar el
siheliquee ()verbal:e que l'obli- lotee les belleses. Aquests artidei.
Termómetre humit: [8'5, 182, 03'7. — 1-lumitat (centéssime s
- nie saturaM6): 75. 7S. 85. *— DirecciO del
Siena imriselers ben a( emit t'ate
el mee (-canal Pritireiiisme.
garen a sortir a l'estrada rete,- que no 5Il pas exemplar; pel
vent:
S., S. — Velocitat del
e:: metre: per segoil i s. 3. — Estat del cel: quasi seré, quasi
e l la inventiva
Acaballa Fobia rls aplandi- de Vestil (le Ilavia
lides vegades amb el mestre
tapat, quasi seré. — Classe de r.M-rdi: cC:mds; alts—trats. ctimuls. strat3, eirrus-3trats..
rif mita i l'auda c del seu salid
salí, pe! scu to doctrivalor
literari,
inrieseriptiun
e
assoliren
.
menl
Millet.
Temperatures e-stiremes a l'ombra
[sistema barmienie. En el primer
nal i pel seu fons eristià i social
Ke esealf. i En Casnls bague de
La darrera part del programa
Máxima: 23 .9. — Mínima: 16'3. — Oscillé,ciä te rtnOrnétriCa: — Temperatura mitja: 20 . 2. — Prei per la seca racialita1 traduint-los
sortir tree vegades a Vescennri. len e' 1 1.'1 "Trio" ja es fan no_
In
constituiren:
"El
maliner".
cipitació aignosa, des de les 7 !toree del dia anterior a les 7 hores del dia de la data: o'o milimetres. —
vivan-ida aqueeles duo g quaencara guanyarien ei bellesa i si
no cessant Eanditori on les sr.. lar
Recorregut del cent en igual ternos: 32; quilömet res — Observacions particulars: boira.
lee quels Yantar sap del meetre Alfons: In grandiosa més 110, els posariem a Eabast de
ve: manifestneiens fine que la brete, de
~lee
Nienlair.
"El
del
glossa
servir - se ami) prodigiosa Dentots aqueas que no els poden enbatuta del gran mestre marea el
noi
de
la
mere".
i
PI
"Credo
de
tada, durant lot el desenroillatendre.
comrineament de l'obra que semeni de l'obra. El lenta inicial fa missa "Papa elarrel". de PaVapor francés "A l.sina - . de GeEnric Muntaner gereixen un metr5le a eerelitr i lonagula.
lerdrina.
(raque- t teme,: ee una de lee
110%- a, z‘ mb carrega general i q pa:.
menten la sera tecMca operatäria.
Era aquesta i
Es
ben
demeguda
de
tots
la
SOCIAL
migues
Inés
origiroballes ril
satgcrs Amarrat (noll (le Balean O.
la clon sap l'origen del sucre
Ho r
rlensee - de "La vida breve - . .1e nal:
latea que l'Orfee, Cafalh rea1 inteeessants que es puConsignalar 's Ripol.
rofila cordiNgudi en les parts verdes
compoFalla , que s'imposä ben aliad
litza
en
aquesIes
grane
melailieament.
i,
imaszinar,
o
g ui j
Vapor espanyol "Fial - , de la mar,
L'ASSlOGlA.Cf0 PROFESSIOdele vegetaie, excitada per l'energia
amb els SellS ritmes anisonts i el es
sicions perquè ealgui fer-ne
d'una
(lelicarlesa
i
expressid
dels raigs !luminosos. provoca la desNAL DE CAMBRERS DEL SEN- amb peix. Amarrat moll de Lletant.
sen carácter pintores(. La inselogie innecessaris. Diguern nnexquisides.
Consignatari, S. A. de Pesca i Na.
compusició
lanbidrid carbUnic c:-: i trumentad. ; es Tina de (olor
del medre NiDICAT LLIURE
Tota l'obra te una estructura Inés que l'obra en
vegacia.
tingut a l'aire, desprenent-ne
és ja l'obra d'un veritable mestot el peiblie
colau CleSVelllit
invita
.1questa
Associacie
tan
clara
i
les
idee%
es
van
des1 lapor espanyol "Michael Ging',
i assimilant el ca-bem; a partir d'atre. coneixedor dele recursos do cabdellant tan naturalment dins profunda mocee. que errad, a
Ices els cambrers de l'Associa- de la mar, amte peix. Arnarrat
ta moderna orqueetra i que
(mal moment i nntjancant la quantien
ele
darrers
campasl'extrem
eurepesie
cid Professional del Sindical de Llevant.
s'inspira en les normes del boli da mes variada
Palestrina, Curs del professor Calamita
tat d'aigua necessäria s opera una pri•
contrasl os. que manee fine al sos del "Credo" de
L'hure a la reuniti general ex"Tiziano", de Triee
mera
síntesi,
en
la
qual
Cl forma el
guste
edalea!
una
°vade,
unànime
p
leaordinäria que se celebrara
te. amb carrega general i 11 pasiat.
Completaren aquestn segona darrer compäs un inleres crei- que dure !larga p elona. i que el
metanal o alrlebid fòrmic. prodecte
al seu local social, avni. di- gers. Atnarrat moll de Barcelona
pari el Preludi del SP2011 acte xent.
hidrocarnonat. el iré:: senzill de la
PRIMERA LLIÇO
La interpretarle que els no-' medre Milllet volgtiä compartir
Satis. a les onze de la vellla .
eonsignatari. Ramos.
de "Goyeseas". de Granades,
amb PI mestre Pujo,.
série. Es suficient deiprés l'ocórrer
que hem
de Q:Unlica Aplicada ha
Elnetitut
tabilíssime
artieles
A
Per tractar de la forrnaene
Vapor espanyol -Sueca". de Pi
"Catalienia". d'Albeniz. nenhant
En Ravel penales els elogie
Ull conjunt de polimeritzaciens pur
que
inaugaració
de
cure
esmentat
Ii
donaren.
repelen)
la
Iluc
el coneert amb la mes brillant
mes expressins al no s tre Ortml sobre la Tecnologia industrial niel obtenir bata una gradació d'hidrats de Ccnlllni Parilari del tira, en la nta de Mallorca atril, easoliu
fon
excellent,
i
perrnele
que
qual ¡acendra part un delegat
Arnarrat mell de Ponent E.
execució del poema de Strauss. apreciar-la en tole ele. seus as- Català. per l'obra del qual semi
sucre dúna el deú de la Facul:at de curtan entre els quals a troba la sade la Conussaria flègla del Tre"Procree':
italiana
Balandra
"Den Juan".
una ben sincera admirad'
carosa.
Saragoesa. doctor Cata•
pedes.
de
Ciéncies
donan!
explicacions
sobre
ball.
d'Alghero, amb Ilagosta.
Les ovacione a En Casals i
A lote ene ha d'enorguillir que
Resulta aixi que tots els vegetais
L'obra
pianística
de
Ttavel
es
mita.
el
funetonament
l'esmentat
le
ele cene MAsiee es reproduiren
Vapor espanyol "Cabo Anille,
el prestigi d'aquesta institurie
contenen una quantitat més o rneitys
Prèvies une; paraules de satutaziä
Comit12.
altea vegada i duraren llarga doblement interessant per la catalana, que temps ha es aprede Santander n e5cales amb cite
elevada d'aqueil Indrocarbitr, perä cal
seca significar-be musical i per
director de l'Inititut, doctor Agell,
La
Junta.
(lel
visla
la
importanga
general. Arnarrat mol' del Re
es 1 nna.
s'afirmi eada
establir de seguida una tria no solanovetats que .introdueix en ciar fora d'aquí,
el professor Ca'amita desenrotlIS la
cia que tä la reunió, suplica
baix. Consignatari. Ibarra i Ceras elengui arme A
Aquesta mostea d'afecte a la lestècnica
din
mes
i
se
ment
a
favor
(l'aquella
plantes
que
Einstrument.
de
la
seca primera IlicO en la qual expaei
en gran manera que hi asees- panyia.
riostra entitat, que portar
"Gaspar() de la Nuit" eón tres mes, l'homenatge d'admiracie Cl tota ti ;eta genuralint el prAle- en continguin un més gran porcentattots ele seus socia.
Vaticana saetas
aquests dios a París la repredele estrangers es sempre un
ge.
sinä
que
la
part
restant.
iormaat
magnifies
poemes
inspirate
eenlarie. del nostre noble. batirá
estienul pele- esperits sane. A ma quimic de lit iabricació de la ;a- el no sucre, pertorbi el 111ellyS 005.
Vapor espanycl 'Cabo Villano".
fanlästiquee
d'Aevr.cacions
les
ens eer- carosa.
d'eneoratjar ele artisles que la
aiilln carrega general i tränsit. ca ?
siblc el procés de fabricació. Les
loysius Bertrand. Les in-latees noaltres, en aquel (as.
La tasca de :a Indústria en qualse
formen , als quals ens com- apareixen en aquesta música, viria per augmentar encara, si
a \"alericia.
plantes
eszollides
resten
reditides
a
das:
manitestacions
pot
(-simple?.
p l avem en augurar un
Fira Oficial de Mos- Vapor espanyol "Cabo Pei23-,
dotada d'un poder migre- de això fos poseible, l'estimad() a col de les seas
la remolatxa i la canya de sucre:
indicar-ce breument en una fórmala
triomf.
lee Coses de la costra torra.
amb carrega general 1 trinsit. ea
suggestie. amb el caräoler
a Europa, 'le
aquesta
dc
gairebé
linHa
a
'travalor
matematica e:r la qual el
X.
tres de B9rceloni
1. Marsella, via di: Palamas.
vives
manera
que
el
probleina
resta
aixi
obtcnir
a
DE
MUSICA
ASSOCIACIO
bar. indicador de la puresa
Vapor espanyol -María R.", ani5
El inuntatge tiiiS stands queEl senyor Robert
la reinolatea.
mitin
a
sentit
quelitatiu
i
quantitatiu.
és
"DA CAMERA"
en el
tränsit, cap a Sant Feble.
L'ORFEO GRACIENC
que re un admirable pianista
ltrii neanat per Iota aquesta
de ruina bianual: duran t
Aauesta
és
d'especie
pura
at
1t'unció de la quantit
A EN CLAVE
Festival Ravel :: Orfeó Català amb dots excepcional: per inVa P a>r ancles "Skipsea -, de M
se1111 : 111i1 a l'interior deis lealaue
el primer any el vegetal es desenrotila
conté la primera materia i de la
terpretar la música del nostre
El propósit. anuncia, fa algun
de efontjuieb, de manera' que alt, cap a Marsella.
Al grandiee festival enrame- que
i amagatzema iota la quantitat de. saquantitat
d'altres
materies
distinten.
Vapor francés "Aleina-,
ene f eu fruir d'una mora Gil del primer centenari
temps per l'Associació de Míacarosa ; *trae el t: c 4. :011 període ;upes- des del dia 25 del corrent pollom comprim que la ilICCCiii9 discürrega general i transa, cap a Bue[Irme ¡a ols adlierits procedir
eica "da Camera" de presentar magnifiee versid dele g lits peerIel IlliNetnent (II:11 Clave, quo
ta estire:cada en la iormació de la ia
esdevenir
valor
fine
a
d'aquest
ö
nos Aires [ escales.
a Barcelona l'eminent compo- mee. La leenira d'aquest artista a iihrre e do l'Orto.", nrarionc, i minuci
nuinta f sso do elles reepectives
flareecencia i el iral Com ce ecu,
s'adapta ineravello g ament a to- amb la eolleboraci e d'una norn- igual al cero é3 preciearnent el que a primer any iis el més interessant i cal installecions i ii la rollneavie
sitor franeas Manriei Ravel. ha
Val) os esP anY ul " Cabo /ligue-,
proposa
la
tectrologia
iiduniri
ii,
i
ele
ra
se
eclebrarit
al
tiogut tenir la Inés brillan!, reas
les les exigències 11P la complibrosa orques t
Hur e mereacleries; reta present. amb e:Sueca genera!, cap a Bilbao
seguir ande tota :tira el seu cultM; el
'laco.'')
sella
mètodes
hatran
variar
nge
viuda,
al
cada trama del primer. "Oniiililzarid. Diumenge passal, a ia
e
i escales.
"Coliernm" dium
titie. C0111 (otee les li t ros vegasegon, lio es ;ambé, 11a1 11 eJment , per
a la composició química ilsl produce
rae la sala del Palau ton ho- lis - . obtenint les ms exquisi- mate bi será present la filla
des, durar t el dio 3 I, o sigue'el
Vapor esPanYlal -Enriqueta
formarse les Ilavors que originen la
CIS
nosa
obtenir,
la
de
les
impureies
i
de
les
fundador
am bcarrega general, cap a Cartaquedara
inrar
noreda amb la presioteia del des sonorilats. i supera les (Jial
'in ni
(be la inauguració,
seva reproducció. La tecnica ha d'a reports d'analogia o divergéncia entre
'orals. Na Aufa-1)11We e/loelOPS del "Searbo".
(le instala
gena
i escales.
treball
los
me s a. :Ilustre, que ha retal el
tres
lerromput
consellar la selecció J'aquestes Ilavors
téus
el fra g ment final , amb elegant
reste., hoste per fines i lies.
rea aese 0111\1'.
Vapor suec "Cantän",
arnbchis.
des tle les 12 del mati.
de
cultin.
oi
uui,i,
adequats
niitj
i
els
L'exrenciá del programa d'ames! ria.
E5 evident que quan les propietats
Lee Ofieines i Direccie do la sil, cap a Lisboa.
Tarnbe han premies asistir al
La
reinolatxa
iormadtt
va
a
la
faVapor gres "Nicolás NO1111CO5".
Lee obres rorro: t'erre) canm'esta sessió. d e dicada a la müEira Oficial nli,i Meetree queden
rEaquests dos sistenies en presencia con
(lit c ,. n ne e rt g ran nombre ile
r [-desa- oposades o molt diver g es la separació brica. Gil Cl contened pes rentar -le es•
tados corred:mece' i arob erris t ingid e s personalit al
sien de navel Çrlioonf¡ada
anth cärrega general, cap a Piren
lrastladados des d'avui al Palau
im
S'apartarme
lee
leri((ndtold.
p2r
i
prosfigiosee
ertielee eemenreta Mireelle
reta per la ernyorota Marcelle
grade s p e l noble
Malta.
d'Av! Modera. on poden dirigirde CadasC101a d'elles sera ° hiede d'un
pureses groeseres exteriors: despres es
cirGernr, acompanyada al piano
rar eant al rin i senyors Robert
s,i els senyors aditerits 'sir preproblema relativamcn t seutill: tal pite\ : M or espanyol "Betis", und'
la qual e;
tritur
t
formant
una
porpra,
fraginenle
tres
Ca
Els
d'entrada
al
"Co¡piano).
Marine
l
ar
molte
l'autor.
Casadridis
A la porta
general, cap a Valèneia
ilubles o reposar
sa, per exetnple. en el benefici (te
rega.
sentar
Hure
produzix,
leiecainitjani>int
i Maurice Ma.
liseurn" es Iliurere als oeurtir- metan , . la obtenciö per destillació
1111e form e n la titulada
cales.
Iturs reeennia
rp t hel rvioloncel ar ene pa ovan
rasarle" ene intere s earen viva
renle a l'eemeeta', arlo. un nen_ fraccionada de l'alcohol, com dativa corn ;in indicat una colla de precipi
(Miela espanyola "Comercio'.
lo; qua!: eä 1 . apar•
inso!ubles,
pera baguen-in) (Emisor:1r-ment,
el propi flavol al piano
ami) e:tueca general, cap a San:
guaica'n r‘i [mal i'on s t ara la
matérice volätils. Quart d'oliteeade; per iiliçacii ravés d'un
aeWs d'una y ugada lar rimpanyaalgunre de lea ohree.
fIrtra de la niajoria d'obres a
lacias
itir, pera, cossos (i g o; per ilis.,olthejG
pretnea i es te una ›oluciä de sacara:
El "Trio • en 'In menor - , .je ment orquestral. "Ronsard
cantar i el retrat del genial
Vapor espanyol "AragUn''. an15
i crietallització el problema augmenta
mesie-pnela, auter de les dites en (liiicultat i es produeixen inexora- nuinocalcic acompanyat d'un nombro
cenecut arrue omplí la primera S011 anee". QUO S;AS/Ce1101/il,
càrrega general. cap a Bilbao
e
-sur
reeree
,
eón
dure
peliles
d'impareses
mes
reduit,
perä
excesiti
part. completant-se la selveriä
obres.
cales.
blement pérducs notables.
encara, per la qual cosa cal continuar
le remposieinne mala l'obra per joies que pasearen inadvertides
Vapor espanyol "V. La goda'.
Aquest él el cas precisament de la
DE
Pf.1Te,
Nor,E3
de
la
brillantor
tota
una
altra
série
d'operacions,
les
de
la
Nuit":
despees de la
a piano "Gaspard
ande carrega general, cap a Vakl•
indústria del sucre: en ell le; .iccions
Auloni
.Morin
1
\la
eleesen
id
doctor
Caleestudiarles
lee vorale: Sheherainde", "Tzigann". per a violi i piano,
seran
secundarles eón complexissimes i el qtali
p eetioni de. S'anua 31aria
composicia plena del mes fort
"Ronsard li son time" .-,etrona)
mita ca 1 Ilicä següent.
Va luar e sPall Y0 1 "1. 3 . s1,teç'
le) sucre limita sempre als rewliments
[sSlebrará le linl'r'O de
carheler. i en la quall l'autor EL LECTOR
i "Sur Ehrrhe": "Dereousre"
amb eärrega general, cap a Palma..
els
1111.111
110
de la seva ordenad() sae Tz¡gane" feetreno). per a violl
ha artimnInt amb minuelnen
plala
Vapor cspanyol "Cinto Antorés
pes obte ll ir la saludó niés escaient
eerdotal, 3lissa solem- amb càrrega general, cap a
preriei6 no mancada de delii r.iaru. i la "Sonata per a violl
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violoncel.
El nom de Ravel ene és ia fu _
aquesta mateica tempo-

cada ironia. fide , els trets que
perfilen la ineal gr. quo ha vol _
gut rvorar. Abates d'armes-la
obra escollirem la "Tlerceuse".
inmhe per n viel i piano, que

ADVERTIMENT

bis cal advertir aSt ,iollalseradors
danue s ta acaté que tamW
passa per
destinat al "Lector
la cen s ura. Alguns teclees, amateurs,
els
voldrien substituir amb ¡bus

rada hem nogal reeditar dure
de lee eeves mes importante
obres: el 'Quartal" i In Siento_ anah les rievee ardidesee harnia corro g räfira "Daphnisi el mimiques detteoneerta bon ele. blanca que la cqnsura deira els teeEinaliteä aqueel moneen amb halls de redocció. Tinguin en entupir,
flloe". representada fa pee al
Liceu Per la companyia de Baile Ja "Sonata per a vinlf i violon- doncs, que allò que a nosaltecs ens
Ruscos. i a propesit de Enurlicie rel". exentada pele senynre dePs de dir, he es lambí per al lector.
d'aquersta partitura expresehrem Marine Casadestle u Matiriee
Recorten& lamba als Honres kct,,,,
ja tota la riostra admirada pe,' Mnreehal.
diligents guaira puta(, als quals cal
En embista romposirle.
gran rnmpneitor. que indublaadaptar -u' per facilitar la composicid
semtela haver portal a Feeblement éa una de lee primeres
d'aquesta sertiO, 1 sohretot, per evitar'
suggeele
erratene
que
li
músira
eorotemIrene
figure .de la
que molts hagin d'ésser retirats per
r p ix la ',evo ardida imaginarle.
•porin i a .
;tarar pass& l'aportunitat de llar pu: Potree no toles les rompo- Färilment. es red mesurar la blicació:
difieultat que etiposra tonetruir
- • cione que fignraven en el proa) Lletra clara i, si is possible, a
grama de diumenge foren tria- una obra extensa, en guatee maquina, i a una sola cara del paper.
a
dos
instrud?' ,amb el mateix encert .per temps. limitant
b) Breivetat: una quartilla i mitja
ttootenir l'inferes :d'un pdblie mente eom el violf i el violonce.1 el masitnuns.
.tot
el
material
sonor.
'I
si
eis
fiombrde; perb el "Trio",
c) Signar amb nom i copian& pro.
s pianísties "Gaspard do anuesta ha d'iisser una "Sona- As, o, almenys, fer-los emOiser.
aneara
més
As
el
problema
vio«
ta"
,
Null" la "Sonata per a
di Referir-se a coses concretes, deitrene
eran ja pron. per serié" Ravel. nerh..es dele rars satt la literatura per a les revistes
&Aisles de l'hora actual reer atribuir a aquest progrevoco' de realitzar el prodial, especialitzados.
r
a una extreordinäria ,imporpotser el que millor podia Tedi.
ADVERTIMENT
1 la Nava temptativa, bell
•`• 11110 mayor. Robert i Ma5:. Director:
Cimadiadti 1 Maurice ' Ma- example de voluntat, de per a
iota el tito! "Dalla del boa
rofetaren magistral- soase« ulla jlelell.lids adrale

el rhictor Calamita segueix lii inetude
,l'e'a turnt rigorosament cientific. ComcINa per estudiar les propietats
,iques i quitniquee de la sacarosa, de
Ice quals se'n deducix cl nombre ex•
tensissim de possibilitats les més
verses per les quals un Ilen descuit,
una previsiti oblidada poden provocar
la destrucci5 del producte o impedir
la seva obtenció en forma cristallitzada.
Segueix rlesprés posant de manifest les
substancies que formen el no sas,.,
amb les propietat s distintiva de cada
una, de les quals hom he d'induje ele
proscdiments dc separació respectiva.
Els resultan a què arriba eón, en sintesi, les següents: la porpra obtinguda
mitjançant la trituració de la remolatxa i la seva menda amb aigua, si es
tracta per una quantita t de cale apagada en el report quantitatiu que mos-

teen les respectives reaccions i equaciens qultniques dóna el sacarat monocalcic soluble, que conté tota la sacarosa, precipita en forma sólida una

part de les substäncies contingudes en
el no sacre i predisposa les restaras a
eme separades per altres processes
posteriors.
Tetes . "testes considerzciona sug-

Les sardanes
L'APLEC DE LA SARDANA

NO ES S'ARA
La CoMisSid organitzadors
de leeplec de la Sardana, fesls
que venia Colcbrant -ee
ment fins E.inv passal. room.' da nova[neal as sar.lanistes,
i a tothom que pugui
les
interessarei, que onguan y , pe e
lee actuals eireumstäneies, na
se eelebrará el ja tradieional

coneeut Aplee de la Sardana.
Per tata i a fi d'evitar malentesos, la Comissió de l'Apleo
fa avinent d'una manera viera
i terminant que ha acordat
celebrar-lo iii eooperar a eap
l'esta que litigia eferluar-ee,
Aixf 'mateix la Cemissie fa
e011S111C que tampoo ha autoretal absolulament a ninge,
',Peque Penaran el nona de l'Aplee organitzi cap tecle sardatalento en substituciti (l'aquell.

ne, a la 11ila esgläsia, el ilia 3
a les deu del 11,11 1, Predicara
e l doctor Pasqual Llapor, deg,á
de la
L'apadrinaran el Sellyor ‚loseta llana Carlos Totrze ¡ csid
i Na 3Iaria dels A. Bofill do

Vapor angles -Bazati", atri l ) rir'
rega getteral, Cal/ a Lisboa.
rl
Vapor espanyol "Luis", ad,
equip, cap a la mar.
Pailebot espanyol "Gorgonie 2,
ami, :anega general, cap a Valen'
eta

Pailebot espanyol "Vicente Fas,
ti". anal) carrega general. cap a Va'
lesas

MOVIMENT MARITIM
Vaixells entrats
Vapor italia "Orient", de Cenosa, arnb càrrega general Amarret
moll de Barcelona S. Consignatari.

Pailebot espanyol "Caridad-.
carre g a general. cali .a Cartagena
Pailebot espanyol "Pascual th'
les", amb carrega genera l. r2P
Alacant.
Pailebot espanyol "Sala ri ar
carrega general, cap a Larrais.

Ligure.
Vapor hala "Castore", d'Alexandria, amb carrega general i 4 passatgers. Amarrat moll de Sant Bert ran. Consignatari. Ligure.
Vapor cspanyol "Rey Jaime II",
de Malee amb càrrega general i 43
passatgers. Amarrat moll de
Consignatari, Companyia Tratesmediterrimia.

los-Brolqiiiis-111
rerredats armes, catarros deis mese
par cromes 1 reben que sisen,. es
teli ea ran , catinent smb Mim o 02
COLA% CALAN. Ven«, al reu„.r.,
psesetes. ah Centres trasPee,..—
ruma%
faRalaCla ROO°
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LA POILICITAT

de

ONU DB CULTURA
ogTITU T D'ORIENTACIO
. PROFESSIONAL
Entr e els treballa que practi ca l'Instan', per encàrrec de
diverees institucions oficials,

¡ball d'afegir-hi les demandes
a ueIi ha remes la "Junta de
Pension es a Ingenieros i Obrero .; para estudios en el extranj eri". de Madrid, demanant ofi.eialinent a l'Institut que se

REPARACIONS

WOOSLAVIA

les
:nvestigar des aptituds
epeciatitats professionals. L As32sliren a aquestes reunions
Dersonalment o per represenaej(i. Plo experts especialistes
en el rano de joieria. senyor
Luis Masriera, Jaume Mercader. Artur Roig. Ramon Sunyer,
Astoni Pomar. Isidre Mur NaTarro i Fuset: i Grau, i d'acord
1:nti les observarions que es
ren. el laboratori de Poleometria està treballant en l'e:abrevió d'una prova per a la
mvestigació de rellene, neceecarla als gravadors i ciselladoro.

.1 ti que el pereonal de I:Ins'ala vigués fer-se carr y .. /deis

ib

o

retallo professinnals de joia'j com a resurto ale les redetalladament els
2.:Iers de la casa Masrirra..
UNES CONFERENCIES SOBRE
LA REVOLUCIO RUSSA
Aquests dies s'estan repartint les
raitacions per a una serie de tres
::cfer:ncies que sobre la revolució
-:/sa donara.. a la Biblioteca Bali. carrer de Duran i Bas, 11, el
rend P. Pere Voltas. CM F.,
ctor a Rostete de la "Missió
stificia de socorsos per a Rússia".
Taut la personalitat del conferenccm el tema que es proposa
,rotIlar han despertat vivíssimat l'interés de tots els que han
gut coneixença d'aquesta serie de
1kt-e/tejes culturals de primavera.
El P. Pere Voltas. que ha viscut
• lt anys a Italia i Austria, ion, dut tota la guerra mundial, testiocular dels episodis guerrers
e de l'Isonzo o del Cars; i
el Sant Pare actualment rega: feu a rota la cristiandat la criun d'amor envers els dissortats de
issia abandonati i famolencs, el
).Voltas bou destinat a formar part
e la missió pontificia de socorsos
sea Rússia. Tot un any coligué di"rzint. en la secció de Rostow, sobre
d Don . la distribució dels queviures
te la caritat catòlica trametia per
to nducte del Sant Pare als russos
leressitato, sense atendre a nacioalitato ni a religions, sinó a la
Seta i a la fan/ que feia diàriament
tilers de víctimes.
D'altra banda, ultra la co(ixenea viscuda que dels horrors
/e la revolució i de les seves causes
!e nser-piérides pogué haver el con4enciant, constantment ha estudiat
.• les obres dels cap-pares de la relucir', el programa revolucionad
s, el seu fonament i el :el/ abast;
ens presenta el fruit de la sesortada observaciO personal i del
estudi en aquestes corifer;:dcies
,q üestionari de les quals és el seDdluns, dia e6. Causes de la
russa a) (jüestió politica:
ti Qüestiie reli g iosa;
e)
t flaria: al) Guerra mundial.Qüestió
Dime'rts, dia 28. Programa revolitcmila, mii,ta. a) En l'.,rdre religiOs;
r. , l'ordre racilitir e) En l'ordre
k, atunk. Divendres, dia 3 0. Cona/piel:ejes de la guerra i de la re11,64. a) Farn a Rússia: 1,) Mislas de soce _
En• aquest sintètic englobament de
tzier' - • endevina
•
la mirada penei clara de l'observador i
itsttulir;s. Hi ha la ferma conviccid
ca n aquestes conferencies
rev elaciO fidedigna i ben autoelym a de
moltes coses que no han
ia,,ritat encara a nosaltres, ami com
elles tindrem ben compresa la
10 que MOIICS vegades, per inte.
;•;,litic o per dificultats molt
1_ ,
aidbles, coa ha pervingut
itaaimaesufteralla.
cn
6
oferéneies iindran
altes 2 28
del present
.
Z'oi raes saigu,ai di9 uns, dimecres
3
disemana entrant. L'hota _
Tete_ sa 1 . set en punt del vespre.
se . atIlleo persones que no hate t invitada; i a les mulo ina, a
aquestes conferencies poden
etat
assistir-hi. El lloc. com
fil
atnunt, és la BibfloRsitttrn
de Duran i
a tNCIA

A VI. DE H. P.
n lidarrers ayunó celebra r.

DE. RUSIA

Declaracions de M.
'Monis : La conferünciainteraliada se
celebrara a darrers
dejuny aBrusseMes

La confertmcia anEl rei ha encere- Segons sembla,
gat ¡are cop la for Iferriot té ja forma- glo-sovittica : El
mace delnouGovern da la Dista del fu- memorandum rus
sobre el restablilar Caven
a Patxic : Aquest
ment del crädit
ha acceptat
CELEBRAT, A L'ELI-

Brusselles, 2I-Els ministres Theunis i Ilynians han exposat al Rei els resultats de la
Conferencia de Milà.
El senvor Theunis ha declarat al diari "Le Siair'' que el senyor Mussolini cm/. com

Belgrad. 2 1 . - Sembla resolta la crisi iugoslava. havent
encarregat el rei al senyor Palxic la formació del nou Govern.
-hayas.
JURA DEL NOLY GOVERN
Belgrad, 21. - Els ministres
han jurat aquest migdia.-Havas.

eerveixi practicar normalment

abans iresser enviats a l'estranger el reconeixement i seleceiti professional dele candid at; a pensió, de la provincia
de Barcelona•. Tatnbe ha rebut
del -Instituto de Reeducación
profesional de inválidos del
t rabajo", d'aquella població, un
comen:cal interessant que esa:di: la manera de facilitar-li
els antecedente que puguin serra• per al reconeixement previ
de les aptitud; professionals,
oferint a l'ensems treballar
ard amb l'Institut d'Orientació en l'estudi do lei condicione del treball en diverses orsanitzacions.
Als laboratoris d'aquest Inslitt elan 'celebrat distintes re„iens d'especialistes en el
ram de joieria, amb el fi de
setme t r e a discussió l'efiräcia
de les provee d'aptitud professional que utilitza FInstitut per

DE FRANCA

gira, que cal adoptar immedia-

tament les eolucions preconitzades pel Cornite de Perits i que
ha de ieunir-se el mes aviat
possible una Conferncia per tal
de Itutelar deis problemes pen&lit s.
La sittiació que crearia un incompliment per part d'Alemanya dolo eompromisos fonamentals que ta contrets, ha afegit el senyor Theunis, és un assumpte que mereix l'atenció i
trat acord interaliat sobre aquesW• materia es necrssari.
Per tant, la qüestió, ha acabat dieta el ministre, pertany al
programa de la futura Conferencia.-Havas.
• ••
Roma. 21,.-Els diaris de Roma fan ressaltar la unitat perfecta de criteri que regna entre Anglaterra, ltàlia i Belgica.
Asseguren a més a més que
durant la conferencia celebrada a Milà. Mussolini i Theunis es van posar d'acord respecte la data i li gar' en que ha de
celebrar-se la Conferencia interaliada respecte n-tel problema
de les reparacions. Segons
aquesta noticia. la dila Conferencia se celebrarla a últims
de juny a Brussetles.-Havas.

MUSSOLINI EXPOSA AL CONSEJA. DE MINISTRES LA SITUACIO POLITICA EXTERIOR
D'ITÀLIA
Roma, 21.-Davant el Conset' de ministre; el senyor Mussolini ha exposat la situarle) política exterior i digné que el
pacto d'una eollaboració cordial amb Txecoslovàquia conotitueix un gran avene en favor
de la pan europea.
El cap del Govern ha exposal lambe el resulta) de la ron_
ferencia celebrada a Milis amb
els senyors Theunis i Hyrnans.
Bèlgica i Italia, ha dit el presiden). han arribat a un acord
respecte do lee reparacions,
avord que permetrà una unitat
d'arció entre ambdós paisos.Bayas.
EL "DAILY MAIL" I L'EXTENSIO DELS ARMAMENTS A
ALEMANYIA
ALEMANYA DISPOSA D'UNA
PERFECTA ORGANITZACIO
DE GUERRA
París. 21.-E1 "Daily Mar, en
la seva edició de París, publica el
primer d'una serie d'adietes respecte de l'extensió dels armamento a
Alemanya.
Segons l'esmentat diari, Alemanya
disposa en l'actualitat d'una organitzacii, de guerra perfecta i disposa
de recursos intactes. Pot afirmar-se
que en els primero moments en que
esclatés un conflicte armat, el Reich
disposaria de sis cents mil individus periectament armats i equipats
a llar reraguárdia padria dmcentrzir importants reserves.
Els dipósits i caixes de reclutament poden renovar-se constantmeta a mesura que es raga/ produint
les altes d'instrucció, i els preparatius per a la guerra continuen, deüicant-se pelo quadros particular
atenció.-Havas.
Londres, 21. - El "Daily Mail"
publica el primer d'una serie d'amides respecte de l'extensió d'armanients a la qual procedeiec actualment Alemanya.
El die diari afirma 'me la impor-

da el dijous 'mesita •ut l'Instila,
de Medicina Pral/tira. el doctor
Est iltas klesentollla la NPV:l
rtnitliciada conferencia, esp.>mil el lema: "Esludi de la
gursa l'ideo-mineral de Cal,_

Itinya".
El conferanciant posis de re lh•tt ;'a!la io.poiditin • itt (b • ls es_
lndis
i la neeessital de fer n dira de riividgamó
:le
les nos/ res
no:r ilica
a fi que nquestes
Fa)) Valor 1)110 Poln a 1110diearion, hidro_in Mera lo /plum.
Estudia iletinguidament el> frtsmés sobresorl inls d'observar Oi
idr.dögiva,
previ
ell
les di‘erses
ragrupament de
aigües medicinals rn distints
grupa, obeint a la me y a rompoquimica, estinliant.ne ile
cada grup les seves indicaeierno
terapantiques i Ilur mecanierne

(Pacen"). Seguidament anä fetal
estudis parlieularm de cada localitat halneäria catalana. esposant la seva
manantial> i règims que p n rada una se segueixen i eslublint
les seves esp.erialitzacions.

El conferenciant quedà en
l'As de la paraula per a la vinent sessió. que se celebrarà
avui, a les deu 40 la vetlla.

tanda i autenticitat de la informació que comença a publicar no pot
ésser discutida.
Alemanya--diu-torna novament
a constituir una amenaça: Iluny de
trobar-se desarmada, posseeix una
perfecta organitració de guerra i les
seves forces comprenen actualment
(asomo horneo disposats a entrar immediatament en acció, amb gratis reserves disponibles.
La documentació en què es fonamenta el "Daily Mail" esa constituida per les revelacions fetes durant el proces Hitler-Ludendorf,
c,uan queda rcconegut que et general i els seus cómplices projectaven
un nou atac contra Franca.
També es recalca e:1 la declaració
del professor Quidde. el qual assenyala una intensa preparació militar portada a cap a la frontera alemama.
L'article del "Daily Mail" acaba
lamentant que da Governs aliats
s'obstinin en tancar els ulls davant
l'evidencia, pretenent que el perill
no existeix fins el dia que es reveli amb tot el seu horror-Hayas,
AVUI ES REUNIRA LA CONFERENCIA D'AMBAIXADORS
París, 22. - La Conferencia d'ambaixador es reunirà denla.
Es probable que s'ocupi dels suecosos ocorreguts recentment a la frontera polonesa-lituana.
Sembla que no sera estudiada la
qiiestió relativa al control militar interaliat.-Havas.

LA POLITICA ALEMANYA
Les negociacions entre els
partits per a la formació
del nou Govern
Berlín, 21. - Prossegueixen entre
els partits politics alemanys les negociacions encaminades a la formació del
nou Gabinet que hagi de succeir l'actual Govern. El partit nacionalista ha
dirigit una invitació a tots eis partits
burgesos. àdhuc als demòcrates, per
celebrar una Conferencia.
Els partits que formen l'actual Goveril han redactat, en coHaboració amb
el partit popular baverés, un programa
de politica internacional que sotmetran
a l'aprovació de nacionalistes i socialistes. Es creu que els socialistes oferiran Ilur ajut per al dit programa,
perá es negaran a collaborar en un
Govern amb els nacionalistes.- Hayas.
ELS PARTITS DEL CENTRE 1
EL NACIONALISTA NO HAN
ARRIBAT A*C.AP ACORD

Berlín. 21. -La Conferencia
deis partas del centre amb al

parlit nacionalista ha tingut
!loe aquest malí, i araba) sense
que s'arribes a cap intelligea-

cia.
Les converses continuaran,
probablemenf. domà.
Els nacionailistes han invitad.

SI, UNA CONFERENCIA
ENTRE MM. MILLERAND,

POINCARE, MARSAL,
HERRIOT I PAINLEVE
París, 21.-L'Echo de París"
diu que Herrint acceptarà Tenrärrec de formar nou Govern,
ädhur en Pi cas que els que els
sorialistes no hi participessln.
Ultra ala presidència asaumirä
la cartera d'Arcas Estrangers.
La Ilista del nou Govern

tenir-la ja disposada. excepto per a la cartera de Finanres. la qual es eren que s'atribuirä a un sonador-Hayas,
-o-

EtS SOVIETS ACONSELLEN A
Parc. 21.-Aquest matt mon- PAINLEVE QUE ABANS D'ENsieur Mil/Ir/arad ha conferenciat TRAR EN NEGOCIACIONS RECONEIXIN "DE JURE" LLUR
suecessivament amb el presiGOVERN
dent del Senat. 161. Doumergue,
i amb el ministre de Finances,
Londres, 21.- Telegrafien de MosM. Mareal.
cou que els "Investía' aconsellen al
Al migdia estigueren a l'Elisl senyor Herriot que comenci per conels senyors Poincaré, Marea!, cedir a Rússia el reconeixement "De
Herriot i Painlevé.
jure" abans d'entrar en negociacions
Aquesta conferencia .
respecte de les reivindicacions dels
ment que la relebrada per m on- capitalistes.-Havas.
sienta 3fillerand amb el ministre
de Finanees. ha versal, respecte
RUMORS PREMATURS
la qüestió dels ranvie.
Londres, 21. - Havent anunciat el
les
mesures
que
de
Es tracia
han d'aplicar-se urgentment per "Times" que el dia rq de maig el redetenir l'atea de /les divises es- presentant de la República dels soviets
a Londres, senyor Slsobeleff, sortin
trangeres en ¡luir relació amb
de Londres cap a París, aquest ha defranc.
Els senyrare Painlevi s i Her- clarat que aquests rumors són prematurs.-Havas.
not- manifestaren que tenien la
convircid que si s'aronsegnia
equilibrar riguroeament el pres. EL QUE TE LA CULPA, SEsupost. s'aconseguiria estabilit- GONS LA PREMSA RUSSA. DE
L'INCIDENT AMB ALEMANYA
zar el trama.
L'equilihri del pressupost.
París, 21.-La premsa dels Soviets
afegiren. s'imprasa a qualsevol scmbla haver trobat el mitjà de fer
Govern que es formi.
responsable al Govern trances de la
M. Painlevé afegi que d'aquí ruptura russo-gerrninica.
endavant t'alia no fer cap desHeus ad un extracte del que diu
pees que no fas contrarestada respecte a aquest particular el diari
per un ingrés precis-Hayas.
de Moscou "Izvestia":
DECLARACIONS DE PAINLEEs evident que el Govern alemany
VE SOBRE LA QUESTIO DE
volia ésser ben vise pel senyor PoinLA RUHR
caré. El president francès comprenia
Berlín, 2t -Segens un diari d'a- perfectament el necessari que és el
questa capital. Painlevé ha declarat restabliment de les relacions entre
que Franca abandonarla la Ruhr
solament en cas que s'acordessin
garanties internaciouals en tompliment dels compromisos contrets per
Alernanya.-Havas.
DECLARACIONS DE M. BONCOUR
París, 21.-En una entrevista que
publica "Le Petit Parisien", Paul
Boncour dóna compte de la política
exterior que seguirla el nou Govern, la qual es basaria especialment
sobre una conversa immediata amb
Macrlonald, i en la confianca en la
Societat de Nacions en co que es
refereix a l'obtenció de garantid. per
a la seguretat de França,-Havas.

LA POL VORA

Explosió d'un cartutxo al cuirassat "Patria" :: 13 ferits
Toulon, 2L-En una torra a
luord del cuiraeat "Patric". que
havia sortit per ter exercicis de
tir, va fer explossiö un cartutxo d'artilleria. ocasionant un
ferit Ileu i dotze de gravetat.llaves.

PIS ultranacionalisles a confe-

renciar amb rIls aqureta tarda
sobre la qüestia d'un fallir Ministerj.
Els isitranacionalisles han nereida!.
S'ogons !a pretn9. 11iheral, PIS
narionalistas han solmes aquest
noati ato (piltre partits del centre. una nota dota 'dada ale les
011111/101 1. 11.S 11111 , 11111:11111 les guate
coneentirien en formar part
Goveril 110 01111110113: por?)
nmie-to extiosirió ha estal ea_
but alO uniinimement.
LI navionaliSIPS han promb
aleshores fer algunos reformes.
A VON TIRPITZ EI AGRADA
I,A CONCILIAVIO
S( gana el diari "Dcat s che TageblatC. 1,111 Tirpitz ha pregat a Fudendorf f que fet s adoptar al sean partit polític una actitud conciliadora, si
s'arrittés a realitzar una coalició dels
partas governamentals actuals.-Has
va'.
EL DIA 27 S'013RIRA EL

REICHSTAG
Berlín. 21.-1.a data oficial de re.
hertura del Reichstag ha eetat assem'alada per al dimarts vittent, dia 27.
-llaves.

EL CONFLICTE MINER
DE LA RUHR
El dictamen dels perits
Berlín. 21. - Ele perits reunits al ministeri Ilell Traban
han dielamlnat que la jornada

del trehall a l'interior de les
mines ha d'esser de set horas,
1 que els Minare han de traballar una boro suplementhria

Londres, 21. - En la Conferencia
anglo- russa els delegats soviètics varen lliurar un memoràndum relatar al
restabliment del crèdit de Rússia en el
mereat anglès. En el dit informe els
Soviets declaren que, cas d'obtenir
l'ajut d'Anglaterra, procuraran gestionar acords per a un emprèstit a
llarg termini, encaminat a estalviar
tina suma global per cobrir da deutr.a
contrets per Rússia abans de la guerra,
en co que es rdereix a les mes importants afectes a la Gran Bretanya.
Els anglesos contestaran després
d'un detingut examen de la dita proposició, deixant, però, des d'ara sen.
tat que Anglaterra no podría garantitzar l'emprèstit en qüestió.-Havas.

EL GENERAL AVEYGAND
Patio, "Le Jruirnal"
que el general Weygand. Alt
Cntnissari do Siria, que es froten aclualment a Paris, sortirà
eap a Bcyruth a Ultime de la
setmana entrant.-Havas.

conforme a la Convenció del 29
de noverntire de 1923.
Els miners i els representants de les Sol.irdatR de minen;
de la Itithr, han esta) con s-orats
por ai (lis/emires in Essen, amb
robjeete de discutir les derivarions que neixen del eonf
Bayas,
TROBALLA DE EISELLS
EN UN SOTERRANI DEL

REICHSTAG
Berlín. 21.-Ha es) al deseeberl a en un soterrani
Reichstag. darrera una rail/Para.

l'exislanria de més de 30 fusells, que no se sala a qui per1 anyon .- Hayas.

ES VEN
de telefonia censo
fils, marca “aodr, de tres
Mimarme, amb qualm o auriculera, NON DR TRINCA.
1 a6: Barbare, ti 1 *3. impremta
'parell

la Rússia soviética i Franca; i perxó
vol inclinar-nos a la conciliació, fent
a cada instant demostracions de la
seva força.
Per la seva part. el Govern alemany, que després de les recents decisions del Comité de Périts es prepara d'una manera manifesta a capitular davant Franca, s'ingenia en
fer-se-li simpatic.
Perxb el Govern alemany, sitió ha
procedit obeint una ordre directa del
Govern francés quan va enviar els
seus esbirros a practicar un registre
al domicili de la missió comercial
russa, descomptava en tot cas el contentament que aquest escandol i la
tensió de relacions entre Rússia i
Alemanya no deixaria de produir al
senyor Poinearé.-Havas.
ELS SOVIETS CONTINUEN
MANTENINT LA PROHIBICIO

D'IMPORTAR MERCADERIES
PROCEDENTS D'ALEMANYA
Londres. 21. - Comuniquen
de Riga que les autoritat mosmantenint
caviles cont Unten
amb tot rigor la prohibiriii
d'importar mereaderies de toles rlasses, procedente d'Alemanya. mesura que s'adoptà
mot in de l'incident en la
delegariii comercial sovietica a
Berlín-Bayas.
EXECUCIONS
Londres, 21. - Segons un desnate(
rebut de Moscou, la Txeca continua
practicant nombrosíssimes detencions d'elements contra-revolucionaris.
Molts dels detinguts durant
aquests darrers dies han estat condemnats a mort en judici sumaríssim i han estat ja executats.-Havas.
S'AGREUJA LA TIVANTOR
RUSSO-TURCA
Berlín, 2 1.-Notices arribades de
Turquia diuen que slan empitjorat
leo relacions entre Rtiosia i Turquia.
Aquesta ha amenaçat amb expulsar
dels seus territoris a tots els súbdito turcs del Caucas.-Havas.

dittpllOU
LA vol.TA AL MON EN AVIO
ELS AVIADORS ,AMERICANS
AL JAPO
Tnquio, 21. - Ele aviadors
americana que donen la volta
al rinin han arriba( a Minat.,
(JapOl. Aviat sortiran cap a
Yokohama.-Havas.
UNA RECTIFICACIO
Londres, 21.--L'Ageneia Reu.
ter ha rebut a Toquio el so_
güent te4legrama:
El ministre de Marina anun.
cia que els telegrames d'ahir
assenyalant l'arribada a Manato (Japó) dels tres aviadora
americana: ala aviadora no ban
sortlt encara de Yetorolu-Navas:

• ORAN !!!TANYA

rJ

El Celen declara
als Comeos i a l'alta Cambra que no

pot fer concessions
en la defensa aèria
Londres, 21.-Cambre dele.
Comuns.-La Cambra ha adopta't en segona lectura el projecte de llei relatiu a les forces aeries de reserva.

El sots-secretari de l'Aeronäutica, senyor Leach, ha declarat que es tracta de desenrotllar no els mitjans d'atac,
sind els de defensa, davant la
possibilitat d'una guerra futura.

Ha afegit textualment:
"Es una desgràcia que el país

es vegi obligat a malgastar el
seu diner i els seus esforços
per defensar-se, perb els armamente per a la defensa eón una
necessitat, en espera que les
sospites i els temors le les na-

cions entre si desapareguin. La
Cambra pot estar segura que el
Govern laborista no farä res
que tendeixi a disminuir l'eficäcia de les forces

aèries.-Ha.

vas.
Lorielres, 21. - Cambra dels
Lora. - Durant un debat plantejat sobre ala construcció de
dirigibles, el ministre de FAeronäutica Lord Thompson ha
dit que el Govern laborista reconeix la necessitat de desenrotllar els dirigibles, per raons
militars, navals, comercials i
imperials.
Anglaterra no pot quedar
ressagada en aquest punt. amb
respecte a França i als Estats
Units i per tant ha de construir dirigibles: la necessitat de
les forres aèries es per a Anglaterra tan gran cono per a
les altres potancies.-Haaas.

D'ITALIA
Consell de ministres :: El
nou president de la Cambra
El discurs de la Corona
Roma, 21.-El Consell de ministres ha desIgnat el senyor Alfred
Roeso, ex-sots-secretari d'Estat per
a la presidencia de la Cambra.
També tia aprovat el discurs de
la Corona-Hayas.

Reducció general
dels impostos
Roma. 21.-El ministre de Finansupost s'operará una reducció general
ces d'Itàlia anuncia que en el nou
pressupost s'operarà una reducció general dels impostos.-Havas.
INAUGURACIO AL VATICA DEL
MONUMENT AL PAPA
BENEDICTE XV
Roma, 21.- Aquest mati, a la galeria sosera:tia del Vahea s'ha inauguras el monument del Papa Benedicte XV, davant de nombrosos cardenals i prelats, aixi corn de la germana i el nebot del Papa difunt.
Després d'haver dit la Missa l'arquebisbe de Bolónia, ha estat deseobert el monument.
Al peu ha estat dipositada una corona oferta per la ciutat de Bolbnia.
L'arquebisbe de Boldnia, després de
pronunciar un discurs, ha lliurat el
monument al cardenal Merry del Val.
-Ha vas.

lascado
Everest
Base-Camp (glao• del !tonel*
buk, 29 abril). - Baviera are
ribat a Xekar Dzon. El perfecto

de Xekar té tota la seva depen-t
ciencia l'Everest i la valla del
Rongbuk. Auf, tot depenia de
la eleva bona voluntaf. Havent
trobat ja aquest personatge en.
1922, teníem l'esperança d'arranjac les coses amb salisfac-t
cid, i no fórem pas decebuts.
En una hora totes les dificultats foren veKudes. La darrera etapa de la nostra jorna-i
da fou molt agradable. La ma-•
joria de nosaltres notàvem
amb satisfacció que el vent havia canváa,t favorabhemed i
que havíem augmentat el nos.
Ire poder de resistencia. La
forma ensenyada per l'expedició, aquest any. fa preveure
resultats pròxims.
Des del cim de l'estret, hom

contempla per primera vegada
teta la carena de l'Everest.

D'un cap d'ull, hom obirä lea
muntanyes mes altes del món,
Ilio, Gyatxung g ato Everest,
Makalu i Kangxenjunga.
En 1922, l'avessant Nord ha4
via atret la nostra atenció. Ara
només veiem el costat nordest.
Anàrem a Taxidzur. Dos die*

mes tard arribärem al mones-e
tir del Rongbuk, on värem saber que el nostre vell amic, el
molt sant i molt venerable lan
ma en cap. estava malalt. i no
ens podia rebre. l'avíem tingut
la intenció de Ter beneir els
nostres camMics per aquest
vell venerat. Aquesta cosa ha
estat ajornada.
Avui, 29 abril, ens trobàrem
dc nou en el nostre camp de
1922. Una nevada Ileugera ens
ha desvetllat. D'altra part. acf,
som a l'hivern. Els pocs
m'ale de la primavera vinent
que ens havien encantat a la
plana han desaparegut. Cap
110171PS apiIntament de paleta
blancs, posts els uns sobre els
altres, sota Paccid dels glacés
d'altre temps.
Mentre escric, el vent del
Rongbuk xiula a la sala i la
temperatura sota la tenda és
sota el punt de gel.
Amb tot, harem de felicitarnos. Ray en' ates el nnstre camp
de base, seguint el nostre camp
de pía. dos dies abano que en
1922, sense haver tingut un sol

malalt , ni angles ni indigena.
Els nostres esforens per volfar-nos de l'ajut dele himalais
han esta) coronats d'exile i denla 150 ramälics aniran al
camp número 1, a 3.000 al damunt nostre. just sota la vora
del glace Est del Rongbuk.
Per brote que siguin aquests
indigenes eón resistente i joiosos. No limen tenda i es pronosan de dormir els cine o sis
dies vinents al eamp número 2
que es a 19.50(1 metres d'alcada. sense cap abrir, sobre una
poil de moltó. rna mitja dot..
zona de dones els acompanyes.
Seguint ele costums Ineals, els
harem carregat pon. Amb tot,
hernies i dones porten quarania
Iliures a una mana que els milloro d'entre nosaltres no po-driem igualar en rls Alps sia
ttai a condició de tenir vint-i-s
cint Hilares sobre l'espatlla.
!Yac{ alguns dies. vimpärem
P els glac é s. L'organitzaha
completa. els ascension:stes
prestos. la resta pertany ale.

/len.
Lloo iment-ooronei E. F.
Norton

(Traduit del "Tinsaa".

DE GRECIA
Reobertura
de l'Assemblea constituent

• SOLARS •

Atenes, 21. - L'Assemblea
constituent va reprendre ahir
les seves tasques.

Gran esdevenidor, ben

El presiden'. del Consell exposà les ramos que motiven la
destitució del Senat i va renomanar la cr eació immediata de
la nora Cambra senatorial.
Segons ele termes del projede exposat pel president del
Consell, l'Assemblea constituient actual elegirà un terç
dels membres coro a senadors

i la resta serä completada per
altres persones que rontribuiran a l'obra del Senat.
PI ministre de Finances, malgral rreervar-se fer una . mentbria analítica drt pressupost.
n-lit que la situarid finanriera del pais ha millorat
aquest 5 darrers terops.--ilavas.

TIDTS FUMEN

MI PAPEL

per la $nn•n qvaiIta a pesa, amo: .1
penar
•

UNIC ESTOIG
pu.
que per dedicar
lea IleVel rob, rtell a
bllettal pot otertr al >elle, senas goa.
m'Alter la sets elaaae.

100

FULLS

ano mantea fruisteis u anal, me

10 CIC NTIM13
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EN VENDA
situats, peu tramvia, amb
façana als carrera d'Auales-Marc, Ahi-bey i altres

alt

Preue: o'so, o'6o, u i z'ao
pessetes el pam quadrat
Per haver-se venut ja
molts solano en queden
pocs de disponibles

Poden visitar-se els dies
de (esta, de co a t i de
6a 7

Comr Plfl IV, 558
(termo
Barneroinozal do

La Mutual Agrícola i
Je Propietaris S. A,
per •
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roben ande»
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Carretera de I'lloyeltale• (Me
ppeits). Telele* Illr3
&nace» einer, II. »de
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POILICIEW
peak" deefilant ¿Noria
manato pel dala coronel Franco.
El general, ¿ciprés, va conversar
amb l'oficialitat del Ten, felicitant.
la.
Digné el general Sanjurjo que amb
tropa bravea cona lea del Ten no
iii hguria a l'Africa problemas per

guarden la

GOVERN DEL DIRECTOR' MILITAR
L'ALMIRALL MAGAZ, PRESIDENT INTER! DEL DIRECTOR', HA DIT QUE
L'AMBAIXADOR DE FRANCA A MADRID LI HAVIA NOTIFICAT QUE ELS
DIES QUE ELS REIS HAN ESTAT A BARCELONA PODEN ESSER CONSIDERATS COM A JORNADES HISTORIQUES
EL GENERAL S.ANJURJO HA MANIFESTAT QUE AMB TROPES BRAVES
COM ELS LEGIONARIS, A L'AFRICA NO HI HAURIA CAP PROBLEMA
PER RESOLDRE

resoldre.
Dedid un record als que sucumbiren en la lluita, exhortant els presenta a qué donin dies de gloria a
la pàtria.

Despria visitä

diverses

posicions

i fou obsequiat a Ben Tieb amb
un àpat per l'oficialitat de la Legió.
Acabat l'acta. mamut en aeropli
Tacuima, des d'on, en automòbil,
tornà a Melilla.

El president interi
" del Directori

•

Madrid, 25.—EI president interi
del Directora ~T'as de Magas, ha
rebut a primeras horas de la tarda
als periodistas, manifestant-los que
el dia 23, a les onze del mata els
reis tornaran a Madrid.
—1 $ s'han cursat--ha afegit—els
avises corresponents a les corporadona. autoritats, capa i oficials
franca de servei, etc., a fi que vagin
e l'estada.
Ha dit que la rebuda segurament
revestirà solemnitat extraordmiria.
—Parlant amb l'ambaixador de
Franca—ha afegit—m'ha dit que els
dies transcorreguts a Barcelona durant l'estada dels Reis es podran
considerar com històrics.
Demi al matí tornaran els generala del Directori que són a Barcelona. A la tarda es reprendran
els consells.
'

Diari suspès
Madrid, 2".—Ha estat suspas temporalment, per no haver remes a
censura una noticia publicada, el
diari de la tarda "La Acción".
EL PROBLEMA DE LES
PATATES
El groiernador, d'acord amb
ols Sindicats de València, ha
decida que siguin aquests els
que venguin a Madrid directaraen( la patata als detallistas,
els qual.s es podran proveir de
Pesmentat article als dipòsits
establerts al carrer de Toledo,
al preu de 20 cèntims quilo, en
dipòsit, o trenta a la tanda, havent de facilihr-la aquestes a
35 cèntims, preu que serà el
que haurà de regir a Madrid
dnrant el mes actual per a tota mena de patatas.
La venda als dipòsits comencara demä, dijous.

"El Sol" 1 Mossèn Cinto
Madrid, 21. — Lluis Bello
publica a "El Sol" un article
dedicat a Jacint Verdaguer.
Recorda /a visita que va fer
a Sant Gervasi l'any sis, a Maragall, i comenta alguns dels
versos del gran poeta, en els
quals — diu — batega amb in. tensitat el sentiment de l'amor
a la pätria.
I afegeix:
"Jacint Verdaguer assoli
tamba les grana concepciona
poätiques que assenyalen un
ideal. Fou popular a tot Espanya, fora de Catalunya, i arribà a tenir la seva silueta Ilegencläria, familiar, àdhuc pels
mateixos que no el podien Herir en la seva llengua catalana.
Contribueix a això el destí
melancbnic en els seus darrers
anys. que el traitsformä en una
mena d'encarnació cristiana de
la pobresa, de la humilitat i fine
tot es podria dir de la democräcia, davant de les ortantoges actituds protectores del
La seva història realitzada
bou tan commovedora que
aquellas obres epique. "L'Atläntida" i "Canigó" , apareixen
corn el fons davant del qual relluia amb exemplar rallen la
fjgura de "Mossèn Cinto", amb
la sa ya sotana ratada i el seu
cabell Manc."

Cordial agraiment
Madrid l'acord de la
darrera sessió celebrada per la Corporació provincial, el president ha adra.cat al de la Manromunitat de Catalunya el segúent telegrama:
Diputació aeordi avui expressar vot
de gräcies per a la Corporació de

la

presidència per la cordial acollida dispensada a comissió diputats

seva

d'aquesta provincia i enviar efusiva
salutació.—Salcedo, president Di p uta-

ció Madrid.*

L'equip de selecció espanyola
surt cap a París
Madrid, 21. —Aquest mati, a les nou,
ha sortit cap a Paris l'equip de selecció espanyola que ha de prendre
par: als Jocs
Formen l'cquip: Zamora, Oscar, Villana, Escoba!, Pasarle, Hertninio,
Gamborena, Larraza, Relauste, Carta
lla. Pella, Legarreta, Pina, Juantegui, Samitier, Triana, Monjardín, Zabala, Carmelo, Fila Pirra, Aguirre-

sibila i Del Campo.
Iltaana no Id pot anar per no estar
encara restablert de la tase que va
Isofrir.
Dimane Saltad el primer pinte
eisab Mis i el que guanyi lluitar amb
aLLuxemburg i dende amb els que
pegmbria per ordre.
VMTOE DJLI3 REIS
. D'ITALIÀ
Madrid, '121.—A. B. C." puMea intervhs amb el mem-

Ald Directori general /9t.

Ha parlat del viatge dels Reis
d'Itàlia.
Ha dit que la bona rebuda
q ue els reis d'Espanya tingueren a Itälia, els obliga a rebre'ls
amb igual majestuositat, majorment tractant-se de dos pobles germans, plens de records
gloriosos. El fet que els reis
espanyols hagin estat aclamats
entusiàsticament pel poble als
carrera d'Itälia, és el mes ornocionant.
Es segur que Espanya, "hidalga" com sempre, com sempre monárquica, vol correspondre aquella rabuda arnb els que
eón representante al seu pata
del geni de la raça Ilatina.
Si ba encara no es coneix be
el programa oficial deis actas
que sa celebraran amb motiu de
la visita. podem dir que els reis
desembarcaran a Valencia,
anant-los a rebre Pesquadra espanyola amb l'Infant Alfons i el
marqués de Mugar i tres hidroplans.

Estaran un dia a València, visitant
la capella de la Verga deis Desemperats i assistiran a les fastas regionals
que prepara l'Ajuntament.
Vendara vindran a Madrid, on seis
rebrä esplèndidament i amb tota pampa. L'Ajuntament cls libran ä un missatge de benvinguda i els retara el
Cos diplamätic; assistiran a un àpat
de gala al Palau. L'enderni visitaran
els muscas i aniran a Aranjuez.
Se celebraran a honor d'ells un acte
al palau del Llauradon cärrercs
cavalls. funcions de gala. Visitaran
San Lorenzo de El Escorial. Toledo.
Es fará. una gran festa militar a Carabancliel, un banquet a l'Ajuntamcnt
i la recepció d'acadèmic de la Història
del tei Víctor Manuel.
Desatas marxaran cap a Barcelona,
on els esperaran les ates csquadres.
Segons ens diuen. esmorzaran
Palau de Pedralbes, visitaran l'Exposició d'Indústries Elèctriques, els mu
seus, el Tibidabo. la Mancomunitat, la
Casa del; Italians, i assistiran a un
àpat a Llotja que els oferirà el Reja'
Cos de la noblesa catalana.
Els reis romandran a Barcelona dos
dies.
El Govern espanyol Sta invitat la
rremsa italiana. Els periodistas estrangers tindran grans facilitats per al
viatge.
Als mariners i militars italians seis
donan un carnea semblant al que tenen els marinera i militant espanyols.

CAL ESSER PREVISOR
Madrid, 21. ^ A la Presidencia han
facilitat la següent nota:
"Encara que el fet es reprodueixi
amb freqüencia i no te altra
cació que la del puntual compliment dl
deure per part dels que el realitzen,
per a satisfacció de l'interessat, la Diacedó de Comunicacions, com en casos
anälegs. considera que ha de fer públi
ca la no:ícia ¿'haver estat lliurat
notari senyor Entili Planas, pel carter
de primera ciaste de la secció de certificats ordinaris de la Carteria Central
senyor Felip Bermúdez, un plec certificat ordinari, procedent de Melilla, en
el qual i a l'anvers duia la indicació
"Conté 15mo° pessetes".
Advertit el destinatari es realitzi a
lacte l'obertura, veient-se que, clectivament. el pkc contenia 15,00 0 pessetas en bitlletS de. 1.000 pessetes.
SOBRSSEIM T
Madrid, 21. — Ha estat sobresseida
la causa seguida contra els periodistas senyor Gómez Hidalgo, per reproduir al dan"Informacianes"
l'article del marques de Cortina, que
motivi el seu exili a Canäries.

La sentencia contra
Vidal i Planas
Madrid, na—Aquesta tarda s'ha
conegut definitivament la sentencia contra Vidal i Planas, 'tutor de
la mort d'Anton de l'Olmet.
El processat ha cstat condenara
a dotze anys i un dia dc presó i
cent mil pessetes d'indemnització a
la familia de la víctima.
L'EXPOSICIO DE L'AUTO-

MOBIL
Madrid, 21. — Al Palau del Gel

anit se celaba l'àpat de clausura
organitzat per l'Exposició Internacional de l'Automòbil.

Douglas Fairbancks
i Mary Pickford
a Sevilla
Sevilla, 21.—Han nrribat a la
capital andalusa els famosos
artistes del cinema Dauglas
Fairbanks i la seca esposa Mary Pickford.
Han retal aclamato a tot arreu. Han visitat els principals
monumento.
Els eimpätics visitante contestaren a les aclamacions, que
de la pesa »ve eren delirante,
amb uns pluja de monedas de
ersol..4~49ee

CONFERENCIA D'EN LARGO
CABALLERO

Saragossa, 21.—Aquesta nit
al Centre Ferroviari ha donat
una conf.eréncia el senyor Largo Caballero, dissertant sobre
Porganazació que ha d'adoptar la classe obrera.

El Consell Superior
Ferroviari
Ahir es tonal a reunir el Consell
Superior ferroviari.

Comenci per la discussió del rigim ferroviari que cal aplicar al ma-

terial de ferrocarril i l'observäncia per
les empresas de la hei de protecció a

Melilla, 21. — De "Loma
Roja" estant, es fati foc de carió contra els rebeg s que en un
grup volteo construir fortificacions a Beni -Medid.
També es disparä contra un
altre grup que es dedicava a
segar.
Fetu foragitada deis voltants
de Camarit una partida rabel
que volia dur queviures a la
zona insotmesa.
En fugir abandonaren una
dona i sacs de queviures.
=1=1=

la producció espanyola.
La proposta de la consistió deia:

Damero hora

"Les empresas de ferrocarrils sotme
ses al nou règim ferroviari, qualsevol que sigui la data de concesssió,
estan obligadas a l'observäncia de la

DE BARCELONA

llei de ra de febrer de lacia de protecció a la producció nacional i dispOsicions complementarías dictadas
que es dictin d'ara endavant."
Davant d'aquesta proposta, la representació agrícola havia presentat la
següent esmena:
"Se suprimeix la proposta de la
comissió co la forma en qua estä
redactada, substituint-se per la segiient:
Creient d'estricta justicia donar satisfacció a la protesta que ädhuc les empresas ferroviàries fan en Ilurs metarjes contra els exagerats drets aranzelaris que paga el material per als
ferrocarril; (mis dci cent per cent)
del cost d'aquest material adquirit a
l'estranger que augmenta innecessäriament cl capital de l'establiment de
linies i de llar conservació i entreteniment, i exigeix un major servei
per als capitals de l'explotació i tot
això arnés es pot atendre per mitjä
d'un augrnent en el preu de les tarifes dels transports, d'ara endavant els
materials fixos i mòbils del primer
establiment no pagaran un dret aranzelari superior al 20 per cent, ad valoren per al restant del material ferO

roviari els drets a satisfer no podran
ésser superiors al 30 per leo d'aquest
percentatge es determinan sobre els
preus dels materials "C. 1. F", franc
frontera.
El senyor Garrido defensa l'asmana i el senyor Prado Urquijo s'hi
oposa.
El vescomte de Citó diu que no
es poden adduir arguments de les minores de les Companyics.
estan escritas. principalment, amb
vistes als accionistas i al Govcrn.
L'esmena, per fi, després de mollas discussions, és :anejada, quedant aprovada la proposta de la Comissió.
Aquesta tarda s'ha celcbrat tatabé
Se 5Fl6, sota 1, oresid'encia del seayor Machinbarrena.
S'han aprovat diversas addicionals, una de les qualt. la ta, estabiela que el Censen, en el termini
dos an y .. aroposari al Govern,
d'acord amb l'establert en la base
setena, l'organització de trihnnai especial que resolgui les qüestions derivadas del compliment del arana:tete de transports ràpids i económics.
Quedó penden: de redacció la darrara base addicional.

Junta general

a l'Ateneu de Madrid
Madrid, 21.—La Junta de govern de l'Ateneu ha convocat a
junta general per elegir la part
que rol renovar de la Junta directiva.
L'elecció se celebrará el 23
de l'actual.
La Junta de govern en convocar els socis de l'Ateneu els
invitará a ritiO mrditin respecte
de Velar rió de novas persones, I
mell especialment respecte de
qui hagi d'exercir el aärrec, de
president.
LES CONSIDERACIONS AL

PunLic
Sevilla. 21. — Ha quedat
acabat l'expodfrat que. s'instrilla al Govern civil a mis no otiu
d'un incident a la Central de
Trlagrafs entre un aristberatá
i un emplea? de la finaetrata
da t'unció de despalxos, incidan? que donä flete a qui' raristberata fos concluit a la Comba_
sarta, on sembla que sal tractä
desearle hienda ment.
L'eapadient' ha esta? enviat
a flovarnació.
El comissari sanyor Saca Salino ha estat suspès de cärrec
i son.

DEL

MARROC

El general Sanjurjo
felicita els legionaris
Melilla, 21.—Se saben mes detalls

de l'excursió del general Sanjurjo.
A Dar Drius va unir-se als excursionistas el coronel tenyor folla.
En arribar a Ben Tisis formaren
N, Mes les banderas del Tare asa

Incendi dels tallers
"El Volcar
Tret de la secció de celereria, l'edifici ha quedat destruit del tot
No hi ha cap ferit
Anit passada es declari un
formidable incendi als tallara
de ronstrucció i reparació de
vaixells "El Vulcano", propietat
de la Companyia Transrnediterränia, quedant completament
destruí? l'edifici; la secció de
caldereria, que forma un altre
cos d'edifici, pogué esser salvada gràcies als actlus treballs
deis bombera.
L'incendi es declara a quarts
de dotze, si bé hi havia gent
que deia que ja s'havia iniciat
abans. Començä a la secció de
fusteria, comunicant-se imme.
diatament a les nitres seccione
i a les oficinas. Els obrera de
torn de nit que treballaven a la
casa, tot seguit que s'han donat compte de l'incendi i de
l'increment que prenia en poca

Nene

le Mal,

CATALUNYA
GIRONA
La Merd PlanNoma:Lamenta
Una exposki6
tada a Perpinyl
d'aguaren« a l'Ateneu :-: El comal
del Trio Casadesta

La Diputació ha nomenat per a
representants de les Diputaciona a
la Junta Central Liquidadora de
crèdits i dèbits entre rEstat i les
mateixes corporacions el senyor Josep Garriga Nogués, de Barcelona,
com a vocal propietari, i el scnyor
Eumeni Rodríguez Valenzuela, de
Valladolid, com a suplent, i per a
la Junta provincial liquidadora entre la Diputació i els Ajuntaments
d'aquesta provincia el diputat senyor Frederic Bassols Costa, com
a vocal propietari, i el diputat senyor Ferran Casadevall Roses, com
a suplent.
— L'exquisida liederista Mercè
Plantada donará un recital a la sala
Aragó, de Perpinyà, diumenge vinent, dia 25, al vespre, sota els auspicis de la Societat de Concetts de
la dita ciutat i de la "Chorale Déodat de Séverac", de Toulouse, acompanyant-la al piano el mestre Lamote de Grignon. La casa Playa],
de París, ha cedit per a aquest recital Un magnific piano de cua.
— A primers de juny s'inaugurarà a l'Ateneu de Girona una exposició d'aquarelles del notable pMtor senyor Martí Torrents.
— Dilluns va tenir lloc al teatre
Principal el ccncert confiat per l'Associació de Música al Trio Casadaseis, de París, integrat pels dos germana Robare i Marius, piano i violí,
respectivament, i per alauricc Malechal, violoncel, la personalitat del
qual va destacar-se tot seguit, casent
ovacionat en l'execució de lAdagio i allegro", de Boccherini. RoLent Casadestis és un pianista molt
notable, que dóna a cada obra una
interpretació ben personal. De les
seres execucions hato de remarcar
• Jardins sota la pluja", de Debussy, i "Triana", d'Albeniz, exuberant de color i vida. Marius Casadesús, el violinista, demostrà posseir
un temperament que s'adiu mole be
amb la manera d'ésser del Trio.
Aquest concert constitui un nou
exit per als artistes i per a la meritíssima Associació de Música d'a-

questa ciutat.
BORGES BLANQUES
Mort

sentida

VALLS
Noto diverso
El primer equip de l'Atlètic
llene guanyä al Catalhänia, de Tarragona, per 2 gols a t.
L'infantil del Valls Deportiu, al
camp del passeig de l'Estació, venci
al d'igual categoria del F. C. Montblanquí, per 2 gola a O.
— El diputat provincial governatiu En Francesc Blasi i l'alcalde
de la mateixa condició N'Emili Salvany, ja han pres possessió deis arreas de president i vice-president del
Patronat de la Biblioteca Popular.
Amb tot, en el primer acta palie
organitzat pel Patronat, o sigui la
conferencia donada pel canonge doctor Sabaté, tant l'un com l'altre han
tingut cura de no assistir-hi.
format una Comissió de
—
patrons i obrera, per tal de portar
a cap els treballs necessaris per
crear a la nostra ciutat una escola
professional. Estan a punt de presentar una instància a l'Ajuntament
soNicitant la seva cooperació.
— Ha ingressat al convent de
les Germanas Carmelitas de la Caritat, de Vich, la tenyoreta Trinitat
París i Porta, de la nostra ciutat.
— La companyia de comCdies
castellanas, dirigida pels actora senyors Joan Delor i Eduard Torres,
despres d'unes guantes funcions donadas al Teatre Principal, s'ha vist
precisada a anar-se'n, per rnanca de
— La Secan) de Caritat de la
Congregació Mariana, cada any en
la diada de PasMietes acostuma ter
una collecta entre les Societats locals, a favor dels reclosos a la presea Enguany ha recollit la quantitatt
de 60. 80 pessetes, la qual ha repartit als sis presos que actualment s'hi
troben.
lin entusiasta membre de la Seca') de Caritat de la Congregació
Mariana es el jove advocat En Tomis Cala Qui els ho havia de dir
als presos que el seu caritatiu protector, pocs dies després, aniria a
fer-los companyia, en qualtiat de detingut governatiul Estem segurs que
de totes les mostres d'afecte que
en aquesta •dolorosa ocasió ha rebut el senyor Cailä, les primeres
hauran estat 'les d'aquells honres
mancats de Ilibertat.
— Dilluns hacia de donar una
fundó al teatre "Apolo" la companyia de "Ballets russos" de Sascha Morgowa, pub Vempresa s'ha
vist obligada a deixar-ho córner, per
la manca d'orquestra.
OLOT
Noticies diverges

estona, han abandone* ele te•

llers, molts d'Ais saltant per les
finestres, ajudats de cordes i
escales; la major part, en fugir, agafaven Ilurs armilles o
geca.
Fins a l'hora da tancar
aquesta adiri6 no s'ha pogut
precisar a qué és degut Pincendi. Els distints obrera i lunetonaris de la casa als guata ho
hem preguntat no ens ho han
pogut dir.
El succés, com ba yeta' dit, ha
pres en un instant un gros increment.
El fet d'haver-hi molla grassa als tallers ha estat la causa
d'acinesia räpida propagació de
Fineendi.
En menys de mil> hora, el
toa ha passat a tots als tallare
i oficinas del ene d'edifica que
allane de la una ja estaven
c.ompletament destrults.
"El Vulcano" consta de dos
pisos, separats per un sol de
fusta, que. naturalment,
destruït de seguida, caient totee les diferents màquines de
construcc i ó i reparació al pis
inferior.
El sostre lambe ha caigut
seguida.
El foc tenia tin asparte imponen?.
Di cal ha quedat rompletament roig 1 ple de fum, ben
aviat.
Tot el Moll Nou, on asma
çat "El Vulcano", eslava illuminat per les llames, que formaven unes immenses Ilengües
que sortien pea damunt de l'edirica
La fresca que feia el sostre 1
les máquinas en catire a bala,
era gran.
Vista des d p l'escullara. la
part posterior dels tallara, era
una veritable brasa que es reflecha a la mar.
'lavara pogut entrar di1ntre
l'edifici mentre are:nava, i l'aspeale del local ara imponent
arrest armen tot eren bigues i
desferras enrasas qua s'anaven
desprenent.
Immediatamen t hi han acudit els bombers a les ordres
dele senyors Torres i Andel.
treballan t activament i arte un
enaert digna da tot . elogi. En
un no-res han isolat la secció
de calderaria de "DI Vulcano",
que forma un cris d'edifici a
part unit, perb, amb el cos que
s'ha tremat, i els Banys de
Sara Sebnatili, ealvant lambe.
lea 'tenme. Han patat abultes,
per elements da la Marinera
Armada, Contandän c ia dr Marina i marinera del creaer "Me
de la Plata" i dels submarins
que es 'roban al nostre port.
Els obrera i funcionaris de la casa
lenta'« davant de l'edifici, anant-

2I

— Ja fa uns dies deba d'existir,
en plena joventut, el rnctge forense N'Ernili Segarra.
La seca mort ha estat sentidissima, car guadia d'una general estima.

hi acudint de mica en mica els alts
funcionaris i directors.
La noticia de Eincendi ha corregut
de seguida per la ciutat. Al cap de
poc, el moviment d'automòbils i cotxes, motocicletas ivianants que s'hi
dirigien era grandiós. La Porta de
la Pau i els voltants de "El Vulcano" s'han vist ben aviat pinos de
gent, que anava augmentant a triCSIIra que se Sortia deis teatres i cinemas; les (orces de la policia i de la
guärdia urbana es velen en un ertball per posar ordre.

Cap alli a un quart de dues el
foc ha quedat dominat, si bé encara
continuaven les (ames amb la mateixa forea. A l'hora de tancar
aquesta edició l'incendi ja havia minvat bastant, anant desaparcixent la
rogentor del cel.
Entre les persones que hm vist itl
!loa del succès recordem el comandant de Marina, els regidors senyors
Cores i Ilarirrtán, acompan y ats del
senyor Ribé, el präctic senyor

hoi i altres.
A un quart de &tes, guau el loa ja
comal:ga y a a estar dominat, han arri-

bat el rei Alfons i el general Primo
de Rivera, amb l'acompanyament, els
quals ycnidn d'una fasta.
Les pèrdues són de molta considerad& no podent-se precisar de moment.
"El VItIcano" té ulla grossa imponancia en la hisCoria de la indústria
barcelonina i catalana en general. Fundat rally te, d'aquells tallers han
sortit importants (0115=CC:011s navals.
A "El Vulcano" es Construí el primer
vaixell de ferro i de vapor. Els tallers
eran deis mes perfectas entre els de
construcció i reparació navals.
Com harem dit, actualment pertanyia
a la Companyia Transm.aliterrOnia.
Els tallcrs "El Vuicanct" creo
pare integrant de "La Unid) Naval
de Llevant", consorci industrial patrocinat per la casa Krup, que integren diversas empresas maritimes de
Barcelona, Tarragona i Valencia,
del qual la Premisa olla ocupat extensament aguases dies.
La destrucció d'aquesta tallers es
una pèrdua grandinst que te la Mastris catalana.
Plan-nos acabar la ressenya repetint els nostres elegís' als hambers que
han fet que l'inccndi no prengués pro porcions mis graos a les que realment
ha ungut.

El mercat setmanal de dilluns
tingui poca importància, contribuinthi les peritas ruixades que caigueren al matí.
— Contràriament al que tenim
dit respecte al canvi d'horari en els
trens de la linia d'Olot a Girona en
el scntit de retard de l'arribada, no
serä Inés que de vint - i - cinc minuta
i encara nomas del dia 2 de juny
al ao de setembre.
Amb tot creían que sempre és un
perjudici per a tothom, oi més si no
s'atinen eis retards acostumats.
— Governativament ha estat suspesa temporalment la publicació del
quinzcnal humorístic "Pessigolles".
— Ha celebrat la seva testa del
coser el vei poble d'Hcstalets de
Bas. Tots els actes estigueren molt
concorreguts i animats.
— Diumenge comenaO la tempolada de sardanas que cada any a Eistiu es ballet' les tardes deis dies de
ESPLUGA DE FRANCOLI

Deanräcda : Noves
indústries : roo : Altres noticies : Futbol
— El conegut torroellene
N'Isidro Pujadas litigue la desgràcia de caure al Rae del Molí. Fou trobat al cap de poques
horas ja negat. En saber-se la
noticia causà torta impressió
a la N ila.
— Fa pocs dies s'han obert
dues fábricas: d'una de gel,
propialat d'En Víctor Radressa,

i l'altra da gasoses i sifons,
d'Ea Juli Monguiloit
— Diurnenge darrer, pon
abans de començar el partit de
h'u tboi. calà '(oc a la barraca
de refrescos del Camp d'Esporte dal C. D. SI.. propietat
Juli Monguilod, 0 z-1 1 (. 11 1mi-se les
pil• duos Pa set omites pessetes.
Traballant per apagar-lo sefrf frriiles a les mana el jove

Pera Castalló.
S'ignoren les causes da l'incandi. si bO se suplica que fou
pruduit easualment per una burilla encesa.
— E! austro amic Pero Varl
ha inst altat al curar de Pi Margall un tallar de serralleria mecomplant amb tela
el3SSP d'aparells moderas.
— Els agricultnrs es queixen molt per la manca de pluja.
Això farä que la colina sigui
molt migrada.
— Ele infantils del C. D,
elontgri jugaren un parlit amb
els infantile da l'Armentera,
guanyant rls primara per 5 a O.
Dit:InCt tge passat Faquir) local, Racine S. C., contendí amb cl Blancaforti F. C., al camp dels locals. guanyant el nostre Racing, després
ó, pipt. cinc gols
d'una bona exhibici
a Zer0.
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— Signada per ea auto tul pi,
vincial i municipal, i entitats
questa ciutat, ahir fou lliurat

del president del Directori a N.
celona una exposició, solbcitant
es doni soluci6 a la p etició fets ti,
novembre darrer, sobre l'asumes

de les tarifes elèctriques.
Tamhi es ¿emana l'auxili coma
nient per a la mis p rompta eak
trucció del mur de defensa dd tig
Segre, tros entre el pont de la as.
retara de Madrid i el del ferreeard
del Nord, i finalment. que M ISIZi da.

allotjat l'Hospital militar, per ph.
der complir l'acord de la Dirima
cié, d'obrir en aquell Boa una now
via.
— S'han acabat els treballs

confecció del registre fiscal d'edits
cis i solar. del mane !mancipa

d'Anserall.
— Ha estat aprovat el campa

de material corresponent a
cid de
de 923-4 de l'escota militar ofi,
cial de Seu d'Urgen.
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— L'Ajunaamenti 4e Balmer
anuncia la vacant de metge ntekt
per dimissió del que l'exercia.
— El "Grup Excursionista
dati" ha organitzat les següents
cursions per realitzar durant la pte

sent temporada:
Dia i de juny: A Vallbona de la
Monges i Rocallaura.
Dia 6 de juliol: i Espluga i Po

niel

blet.
Dia 25, 26 i27 de julio!: A &ha

llar

Reus i Tarragona.
Dies 7 i 8 de setembre: A Moca
serrat.
Dia 5 d'octubre: A Riba,
Dia 25 d'octubre: a Cervera i Sus
Ramon; i
Dia 9 de novembre: a liesis

guens.
— Es troba vacant la p ina 4
dipositari de l'Ajuntament d'Ah*
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PALAUTORDERA

Societat coral :-: Falta d'Art
Nou botella
Al café Nou, de Rarnon TU>
das s'ha reunit el amague s'orna
zä. Es tracti de l'organització
nitiva de la Societat Coral.
— Per l'hoteler d'aquesta
Francesc Casas ha estat adquinti
creditat establiment conegut

Cal Xa.
— Al Patronat del Remei linea
Iloc l'anunciada fasta dad, a cara
del Grup d'infants del Patronat e
la Sagrada Familia, de Barcelona.
Arribats al mati, es dirigiere

la parróquia a cantar la misas d
rnestre R. Anget. A la tarda, visita
ten l'ermita de la Verga del Rema
on cantaren la Salve del mestre Me
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el seu mestre, En Joan Tomis.
De seguida es dirigiren al solar

del Patronat, situat al Passeig del
Remei.
El programa es desenrotIli are
tota justesa, començant per tai
exacicis preliminars de gininistia
rítmica; cantant dues cançons
a infants del mestre Cumellas-eä
"Sol, solet" i "Si Sant Josep
vol", que foren aplaudidas.
Després comencaren les cangogs
amb gestos de Jacques Dalcroze,
omplien tota la primera pata tg'
plicant amb paraula precisa llar sir
nificat el mestre Tomäs, que le
dirigia i acompanyava al piano.
La segona part la completare
cinc cancons amb gestos del mesas
Llongueras, que despertaren Oil
entusiasme en la concurrència,
aant-se "Els soldats vida de Free

ca".

Acabat l'espaciada, el pare re
caballa, director del P. de la Si'
grada Familia, saluda amb breu Per'
lament el poble i Junta del Patronat
que tan bona acollida havien
pensat als petits artistas. Li reine
ciä. en nom del Patronat, el recetad
Ricard Serrajordia, el qual, en bree
frases, assenyalä el casal que sita
traçat el Patronat local.
El mcstre Temis i els patito Ig
colare foren efusivament felicitad
en acabar-se la sessió.
Sil
La lenta transcorregué molt
macla, tense el mes petit incide/1f.
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SANTA COLOMA DE a?'

MANET
Eutagi
Diada Pro Arbre Fruiterrepartinialt
Mati.—A les ( onza,

de bona als pobres a la Casa de
Vila.
Tarda.—A les tres, sortida atoe
tronat de la Casa de la Vila,
nanyats de la Banda del Cercle*
Sans. en direcció al domicifi de II
reMa de la fasta.
A doe quarts de quatre. pareit de

futbol entre els primera mulas
ni Esportiu i F. C. Gtarnanet.
A les cinc, la proa:tasó cívica
dirigirà al pasad, de Fria'
nyas, efectuant els escolars la
tació d'arbres íruiters.
A les sis, coticen a la platol
Constitució i desaté, audició de
clanes.
A un quart de vuit, homo.
la Vellesa a la Casa de la vaß
A les nou, sorteig
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LA PUBLICITAT •

ELS ESPORTS
FUTBOI.
leen"

bat "Newcastle"

or 3 a 2, resaltad un grau
partlt
gageérem dc lamentarnos darrela migrada actuació que
rr:lentfetdel'Everton
diumenge passat.
tela

fi; canvi, no sabriem com alabar ni
irles frases emprar per posar de
Illen la magnificencia del joc que va
deeenrcellar en el partit d'ahir conoa

el Newsvastle United.

Totes les lloances esdevindrieu
tallides davant la realitat del que fou
;I sea joc en els primera 43 minuts.
Voler descriure la riquesa de com.
iinacio ne , la formidable compeneyació de lisies, el superb joc da;tulle mitjos que rares vegades dei,aco pasear la bala, la precisió dels
Manters ient veritables filigranes,
ccllocació matemätica dels vuit
%adore, la rapidesa en la concepdo de les mis grans jugades... EVUbrin efectivament corn un equip
20tre, fent prodigis i mostrant que
iutbol és inesgotable en recursos
eu.eipte nous.
A la segona part, cal convenir que
leihague un gran canvi: els jugadors,
roo fatigats de l'estorg fet o perquè
consideraven de justicia aferrisu-se amb l'equip incomplet del
sezcastle, ion evident que no vol eren emprar-se més a fons. Solanent vers el final de l'encontre tor,ren a atacar impetuosament, i si
:e no s'apuntaren gols, afirmaren
superioritat incontrastable.
Everton volgué demostrar-nos durant la primera part. almenys, el que
e el joc professional de la Primera
Fou quelcom tan fort i tan
n:.pressionant, "jugaren" de tal marea antb el seu contrari, que per
;mps que passi hont no oblidarà

;cuesta gran partida.
Del magnific conjunt varen destaanse sobretot els tres mitjos, l'inrrior esquerre i el davanter centre.
Contrastant amb el seu flematic par.
del diumenge, aquest, en canvi,
dut a un tren fortissim i els inErilus. al final, donaven mostres de
adsanci. car hom ha de recordar que
sanglesos no estan pas habituats a
llar sota una temperatura tan eleEl Newcastle desconcertà bona
del públic; cal dir a honor seu

dista bastant de presentar-se
let, per6, amb tot, mostrà poshomes de gran qualitat. Donat
r amb que començaren els seus
rsaris, es evident que en restasorpresos. Mentre a la primera
t es veieren sempre dominats, en
mi a la segona aconseguiren por-

, el joc durant bones escolies al

n'o contrari. Ens semblà, pero,
e la davantera, tant per combinacom per oportunitat, esta molt
;tny disser el que ens havien dit
ti periodistes del Nord i de Madrid.
canvi el porter feu una esplenda partida i en conjunt la poténra
d'aquest onze ens semmclt superior a la datar.
Tres gols aconseguiren els de Lirepool a la primera part; tots tres
emosissims i d'espl è ndida faisó.
L'interior esquerre s'apunta els dos
"Orners d'altres tants xuts imparaies: el primer er. rematar una serie
e coses que anava treient el porter
; otrari; el segon bou un d'aquests
tris personalissims: una formidable
anonada d'esquerra tirada des de
. ara distancia i que deixa bocasdat a tothom. El tercer gol, també
nagnific, ion obra de l'avant-centre,
altU- va demostrar que la seva
taa no és pas injustificada.
A la segona part els dos gols fo,en marcats pel Newcastle, també en
!ea forma, si be de tots dos en
ten els majors responsables els
Cies "evertonians", que no s'entenC.:tren sempre. El primer gol va
:ons eguir-lo l'interior dreta aprofitt una surtida en fals del porter
i el segon foil obra de l'avant:entre que aria portant la bala amb
Cap una bella estona.
Com ja hem dit abans, el tren molt
: crt a qué havia estat duta la partida,
fer que vers el final els anims es
fatigats.
mntb

tot, creiem que els "geur-

''' ts " al bell futbol guardaran un
kd a record d'aquesta tarda, que ens
Kl>nr cionaren els dos grans equips
kai nics, grades al F. C. Barcelona.
Ac tua d'arbitre En Forns, i al final
d cò nsol d'Anglaterra llanca un
.hrta" al futbol que fou contestat
veb entusiasme.
BIRMINGHAM-EUROPA
Cada dia resulta mis extraordiniir4 res pectació entre el nostre O fi h'Pels p artits Birmingham-Europa.
Birmingham-ha vengut en par , d e camp
ionat—tingurs en comp-

.' lut el campionat no té res que
*v e amb la Copa d'Anglaterra—a
1,4'51 de renom eom

eón Newcastle
riltd Aston Villa, per 4 a 1 1
t, tesp ectivament. Ha empatat a
ddl b el Cardiff City, segon de
•t114...
....cacto general, empat que el
d'és5eT proclamat campió d'Anua/era. Aquests
resultats, que no
117 lunes que podríem assenya-

en ficients perquè ela ~tres
vea ands claredat qvig la

Que separa in niajoria' del.

etellOWININ Yesos are

figuren r la Primera

Divitrió. is in-

MOTORNINE
UI CURSA COSTA RABASSADA
Com se suposava, el tancament de la inscripció a drets
sencilla no ha tallat l'aflu è ncia
de coneuraants, ja que a dreta
doblats s'han presentat encara
es següents:
CRUP INDEPENDENTS
Motos 300 c. o,
Nil Masse.
Motos 1.000 c. c.
J. Llimona.
GRUP COMERCIAL
Yelomotors
X. X. (Salvador).
Motos 350 c. c.
X. X. (New Imperial),
Motos 500 c. c.
X. X. (Norton).
Motos 750 c. o.
X. X. (Norton).
Motos 1.000 c. o,
X. X. (Norton).
Cotxes 2.500 e. o.
X. X. (Austro Daimler).!
Cotxes 3.000 c. e.
J. Cullaré (Htspano-Suissa).
Cotxes 1.300 e. c.

L. 51, Oliveres (Salmson).
GRUP CURSES
Motos 300 c. c.
X. X. (Norton).
Motos 1.000 c. o,
Xi X. (Norton).
Cotxes 1.500 e. e,
X. X. (Encelde).
Cotxes 3.500 c. o,

X. X. (Encelde).
Amb aquestes inscripcions el
número d'aquestes queda fixat
a 66, balent el record de l'any
pan o z1 t.
Per a avni han quedat assenyalats els primeds 'entrena,
ments oficials amb el recorre-

gut neurralitzat.
Aquests entrenaments comenaran a dos quarts de set de
la tarda, i Penya Rhin ens prega que recordern alseque hie prenguin part, que atenguin exaetament les instruceions que els
seran donades.
Divendres tindra Roo a l'estatge social de Penya Rhin
(Plaça de Catalunya. 9) l'acte
del sorteig per a ('orden de sorbida, i tlissabte, a d'Escota Industrial, l'operació de pesatge
i precintatfce. a dos quarts de
quatre de la larda.

Marsella, considera com un
del; midlors del Medieterrä, el
qual oposarä torta liwta contra el de le nostra primera en-

titat.

Per la bona impressió que
encara es conserva del famós
equtp marselles de la seva darrera visita del setembre de
1922, fa esperar que la i nao,
guracie internacional de la present temporada assolirà un

eselalant alhora que serä
un bon presagi per a les vinents extrebieions salives
equipe, que ens prepai en.
èxit

REN

REGATES PRE-OLIMP/QUES
A mesura quo s'apropa la data de la e. elee teracid ele les regates pre-olfrupiques, augmenta
d' i n terès entre els aficionats, i
es fan cornentaris encara incents, per no conèixer amb
exactitud la foil-nació dels
Per primera regada es torreran regates organitzades per la
Federació peninsitlar, la vietória de les gneis ha d'aconseguir-se en tres provee; per ço
que durant tota una setmana es
conservarä viva l'expectació per
retire qui sera el guanyadoe.
Totes les provee revestiran el
maximum d'inter è s, car en
les del primer de juny es disputará 111 mateix temps el Campionat peninsular, i en les del
die 8, el Campionat de Cateto-

sular.

REUNIO FEDERATIVA
Avui, dijous. a les deu de la
veilla, al domicili del senyor
Larruy. seerelari de la Federaeiú Catalana de Boxa. es reunirie la Directiva de l'esmentaela enfilar per ultimar els de•

gran reinada de
brisa que /lis:salde a la nit
dra iloe als jardins del Pare i
en la qual es disputaran les
linals deis carap;onats de Catalunya dc bosta amateur deis
pesos mosca, gall, ploma. Ileugel . , welter i mig.
A la materna reunió es traetara dels campionals de Cata-

y

delectar-se davant els esdeveniments que e'aveinen.
Entre ells sobremurt el festival internacional que per vi-

nent • dia 24, a la nit, prepara
el C. N. Barcelona a la seva
piscina, •preaentant e) notable
gqsaia del Cerote Nageurg. de

Temporada oficial d'Istiu

Mari, dijons, nit, els celebres

Ballet romantiques rumies
de Parle,
atril) el magnific programa
Quatrocento - La testa del prin.
cep Gudal - DIvertIssements
dels Car»ps Elysee,s

•

LA DANSARINA 1 LA LLADRE
Diumenge. e7ointal, de Les ba-

Queda obert l'abottament a
18 funcions Gran Moda'. Als
senyors abonats a la temperada de l'Istiu passat
se'ls reservaran les seves
locantats fins al dia 22 del
corrent mea.

llets romantiques russes, amb
programa nou. Es despatxa
comptaduria.
TEATRE TIVOLI

guanyador de la

Copa !ingles*

tIllP DE LES C11111

sissirna
TRIQUITRAQUI INABIQUI
Preus:
Llotges sense „entrada, 6
pessetes; butaca amb en(rada, 150; entrega general, 0'50 (timbre compres).

per a l'eminent tenor

EmILI VENDRELL
LA CONSPIRACION
per Josep Ballesta, música
del mestro Joan Dotres Vila

alieffle.004.6~4444~
ibeeeer-eee-ae-eeteeegreeeeeeo
Gran Teatre Espanyol
EANTPERE - SEROSA

SOCIETE GENERALE

Penis, n'yermes. tarda, a petield:

e

estrena del vodevil
en !res erres,
LA OIL REGIMENT •UNTAT

Cissabiel

I

Dissable. 7 ¡1,, Juny (vigilia de
ESTI1E:IA
LA CIUMPANA 011. GRACIA
o
EL FILL DE LA MARISTA
•

Cansina'?"

Plaça de Catalun y a. 20
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ELDORADO
Les ombres en relleu

ere
aelat•lets.c...totiner-.

POMPOFF, THEDY, EMIJ

PILAR ALONSO
Metge inspector del servei de dementa de la
Dr. BUSQUE
Mancomunitat. — Preocupacions, angoixa,
neurastenia,
epilepsia,
histerisme, malenconia, impotencia,
migranya,
trastorn
mental o nerviós. — Aragó, 201. De 3 a 5
i
tot
antiga
avariosis
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Avui, dijous, 22 de maig
Tarda. a dos quarts de cinc:
nit, a les deu

Espectacles

monstres

Entrada i butaca, 2 ptes.
pessetes entrada i butaca
L—El divertit sketch de J.
Montero i 51. Sugrafies, música
'de E. Clara

THE A G ENCY FLACOS

2.—L'aplaudida i molt notable
troupe

LES AUBIN LEONEL
(sutil persones)

3.—Els originals danseurs MO.
nolains THE MAURYS
4. — La ja famosa i molt celebrada revista en 18 rans qua -1
dros

rines
LES 4 SORELLES BIANCHI
Presentació de l'especlacte
meravellós i fantastic
LES CIMBRES EN RELLEU
Grandiós (tan deis ramosos
clowns

POMPOFF, THEDY, EINIJ
Gratis ovacions a la eminent
PILAR ALONSO
Repertori nou i exclusiu.
Riqufssima presentaeid
A les set de la tarda i dotze
de la nit:
Les ombre• en relleu i
PILAR ALONSO
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angla

l•

amb els nous Sketchs Les boros
i LIght Dances, en els quia
prenen part 150 artistes espa.
nyoles i estrangeres, 150. 19
decoraeions de Ros i Giield,
Magnifiet apolcosi.
LES ANAGLIPRES
les

OMBRES
en

RELLEU

F.I mes divertit. El mes ame.
El mes calle i original de tota
els espectacles
Entrada i butaca, 2 pies.
Dissable, 2i ele maig, estieve,
niment arlistie. ESTRENA

Do Mosco a

831010111

UNA NIT DEL DECANITAON
Original de J. Juan Cadenas,
Quatre decoracions noves de
Ros i Güell, 150 ,vestits noue
de Max Walkarki, 150. Sorpre-e
nents tules. Sense igual apoa
(cose. Maginfie tobogan cons.
trtfd expressament per el'engi.
nyer Jaiques itutz, de la Casa
Eiffel.

Fil de B. Carcasona

Briguers reguladors per a la retenció absoluta de la treocadura
1111

▪ 14 °1 1 5 '" ptes. para •
, 18
• VENDES AL DETALL •
hm» •
9 eipal
Tamo do tea INIMM barittilla111a. EMeartNININ sm ase
ao 01 4, des N III peelININI Paren.

TEATRE APOLO
Tournée Manuel Sugrades

Taller I despatx: ESCUDELLERS OLAMOS, 8.—Telefon 332C A.

PhlU U 181BS CIASSES :-:11111-COTILIA 11110 111 11510121,1 Itittil
Cotilles ortopèdiques per guara' o correlgir les desviacions de L'esquena

higiknicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Box—
Cali, UD auges, doble plantilla de cuiro

•
▪

cançons per Maria Llutia
Monerd

'ORTOPEDIA" MODERNA

3

CALÇAT
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ELDORADO
Collsou de varletats

Succés ele les tienes danesa-
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;ue preetui PULMONES aoeusrosy
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L CORAZON MANDA
Nit, Cobardias 1 El sexo
i
débil

Exit del farnós imitador
d'animals
AUREL PRAIAN
La formosa dansarina
ROSETA FONTANAR

si144444441114.4144444444+04,

TOSES, BRONQUITIS

CURAD OS

Avui, dijous, tarda, mati-,
née de moda, i nit, moda
selecta:
tke
PIPIOLA

pellicules

crear«) de 531'1,111. ins .4'1, re. als
: art ‚.bat,'. Ye-Zie-INel; 111 La bo, mea sarsurra en nn Irle Ei dla de
- Rema. Interiu curda per Nareistit.
,r11. a dos quarls ele del" I. Los
micuutradorea; II estrella de la
rs uovella eSe01111, Mes fillol, ereaele, exelusila de >amen); III. 1:xli
ereixent de la sateuela Narraran o
f El Mito de Motinto. --. Diven.,-• Ares, estrena (le l'obra criolla Rer nIte. Usoarls, 27, estrena de la
revista El príncipe CeMunOn

i

CATARROS
antiguos y recientes

Companyia de Joan Tila
Primer actor: Frenos»
Alarcón. Primera »teta.
Marta Lluisa Momeé

cinc: nit, a les den, cotossals programes. Notables

p

DE

TEATRE POLIORAMA

Avui, dijous, tarda, a les

Ave:. Otitis, rara& a A09 Anarls
rie eme. gl au rnatInee popular. Buu pies :1111b entrada. 2 pis.: gelleesi. (reo: 1. L'aplaudirla sarsuela
eis Un acre El diablo con faldea;

Iota MBC3 d'oparations da anca do Soria

E

rumian° cuna. de 4.6

NARCISIN

u

-,•044+114444444~44.114141411

Dorna, divendres, larda:

'94.1111+3+0444444441444~

Sucursal de Barcelona

a

Avui, dijous, tarda, a un
quart de sis, l'alta comedia en tres artes, d.: Jacint
Benavente,
LA ESCUELA DE LAS
PRINCESAS
Nit, a un quart !Ponte. La
formosa comedia en tres
artes, de Felip Sassone,
LA SEÑORITA ESTA LOCA,

.4•114-*,-...e-oiretAbeelleiret-eteep

les Colonies

TEATRE COMIC

t

:ttsi II
Teatre Barcelon#
Companyia cdmico.dräml.
tics
RICARD PUGA

EL PECAS DE LA CARA
MI, a res den. ta Popu l ar Ohr3
BAIXANT DE LA FONT DEL GAY
o
LA MARIETA DE L'ULL VIU

iviaanaaanwersramasimeaaaaalaamscaaaamal
eaaaaaaaaaaaaaaaamaaaavraaaajaaaaaaaaa

rotas.

Completaran el programa
les notables pellIcules
MENTIDES DE L'AMOR
de gran intere's, i la gramo-

eettrrla expressament

FIN! EL DISIONI PORTA FIASTEIS:
No . 5, souplittra
LA MARIETA OE L'ULL VIU

estrena de la comedia late

El drama d'una dona
formosa

‚centres, nit, estrena a Espanya de la srasuela en dos

AGENCIA núm. b Carrer Cree Ceben, 8 - Telelen H. 667
AGENCIA núm. 2: „ Sant Andreu, 146 „ S. M. 671
G. 184
AGENCIA núm. 3: „ Salmerón, 111
••
e
Sueltrsala a Gima 1 Lleyela

dijous. larda, a les cinc.
Repetició del Benefici de la pri.
mera actriu Pepeta Meliä,
rf; nt, Ring u Lectura y *sedtura.—Dernä, divendres, tarda,
El talento de ml mujer; nit,

Sola Is a bel de C e ros

DOÑA FRANCISQUITA
per Emili Vendrell. — Di-

u

MEMA - CIBRIAN

traordinari èxit

den:

a

et

Avui, tarda, a les cinc; nit,
a les den,
pellIcula d'ex-

Avui. dijous. tarda:
EL DICTADOR
per l'eminent harfton Erniit, a les
11 Sagl - Barba .

dies 24 I 25, a les clno

de Banque pour l'Etranger

TEATRE NOVETATS

FERRAN VALLEJO
Mestres directors
Jo p eo Espelta, Gerard To.
mes i Ramon Coreé

1. C. Barcelone

-
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rector:

contra

TEATRE TALIA
Companyia de comedios de

.44444.44444444144444444+9

Grandiosa C‘Ompanyia dg
minuete. Printer actor i di.

COMPTES CORRENTS, COMPTES DE VALORS, CAN- •
BRA CUIRASSADA, COMPARTIMENTS DE LLOGUER.
CAMA D'ESTALVIS, BANCA, BORSA, CUPONS, GIRS,
CANVI DE MONEDES, DIPOSIT DE VALORE EN BUS- 11
TODIA, SUBSCRIPCIONS A EMPRESTITS

Gregori Martínez Sierra
Catarina Barcena

ALBA-BONAF

reep«444,e~44.4414....~6

r"Newcastle

Esdevenlment artistlo
Les dues primeres companyies cl'Espanya

Denla, programa nou. Estrena

V.

▪ Falda deis blues, 10 hielen L 561 1 562 : hilarla! de Correo 563
Direcció telegràfica i telefònica: CATALONIABANK

interessats.

CELONA
Altra vegada els nostres
aficionats tindran ()cardó de

TEATRE NOVETATS

Teatre Català Romeo
Toleran 3500 A

Diumenge vinent l'Agrnpació
Excursionista Itipiter realitzarà
una exerirsiti ti Manlleu. Sant
Romä de. Sao, Castell de Sabassona. Tabernmes
Sortida: dissabte, per la esMoró del Nota l a les 1715.

DE CATALUNYA
BANCBARCELONA

NATACIO
CIIALLENGE JOAN BARBA
Sota l'orgenització del Club
Natació Barcelona, diumenge
virient, al mahl, comenearan els
minora equips de water polo a

C. N. MARSELLA-C. N. BAR-

ROBA MON

•

•

.."7444 d44-ee:re-m-4-tateee4+r-

-TEATRES-

Dinmenge vinent ( ad, una excursió al castell de Burriac.
segtient:
amis
Vilassar de Mar. Cabrera.
Burrian,
Monleahrer,
Castell de
Sant Maten. Viiassar de Dalt I
Premie de Mar.
• '

BOTELLA. INDIVIDUAL 50 CENTINS
DetneaPs en Bar', Colmados i Restaurante •

•

imuncommumiummonimmumniuniumniumunim ininummmummulooneuranincomminunnuun

Innya professiona(s. l'organització dels quals te ett projecte
el senyor Larruy..

trofeo.
Per la Importancia del preMe, que com it record del malograt sport sman duu el seu noto,
tots els Clubs que acosturnen
a concórrer a aquest concurs
anual, i especial lment el Barcelona, del qual va ésser benemèrit consoci, es presenten amb
entusiasme a la liuda.
Astil, a les set d'aquesta tarda, acaba PI termini d'inserir).
ció. Al doniteili de l'Escullera
de LIcvant s'efectuara el sorteig de partits, 'tu que s'anuncia per a roneixement deis clubs

Refresc escumos

EL CENTRE EXCURSIONISTA

Per tal de disputar-se el trofeo "Maravillas", creat fiel Club
Marttim do Barcelona. i corresponents al concurse de primavera, conminaran el dia 23 d'a-

talls de la

disput rin-se aqu e si

D'OMS

Diti menge,rinent, dia 25, (in-

VELA
TROFEU ".MARAVILLAS"

Essent tant pròxim t cornpionat peninsular del pes wel-

senyor
donada la sera intelligencia en
aquestes coses, evili que el seu
poulain es disputi amb homes
de gran Maese, els gneis li servirle!' per un foiri entrenatnent
per al vinent campionat penin-

.

dra Iloe aquesta cures excursionista, donant-se la sortnia a
les parelles concursante a les
vuit del mal', a la Plaea de
Vallvidrera, essent el carnt a
recórrer: església de Vallvidrera; Can FM, Can Mora, situantse el Jurat d'arribada dins del
blonestir.
Divendres es tancarit la ins
crepció per aquesta cursa.

nya.

tra el belga Van Merey.

estranya que el

* S• ESPECTACL

ILMOURBIONISIDE
CURSA DE PARELLES MIXTES
- Copa "Grecia F. O."

equips contendents.

BOXA
Ef. COMBAT ALIS-VAN MARCY
Es objecte de grans comentaris entre les nostres Penyes i
Clubs dr boza l'oposició del manager do flicard Alls perquè
aquest efectui el combat conter, del qual rs challenger Jira
Moran, vencedor de Saez. que
ha dernostrat estar en tan hiena
forma en el sets darrer combat
a Parts contra Free Hissen. ens

quest mes les regates a vela
entre yachts de la clima de sis
Metres de ;a forma internacional (1917).

Afila de BO aaya da practica oda la millar gamella
gal/W1111/131.111rniern

OLIS MINERALS D'ALTA QUALITAT PER A AU •
E TOMOBILS. MOTORS I MAQUINARIA GENERA
: I. Ruin Cssamtuata -:- Inda h hit hn; 21 -:- telgt

:

. S.assassessesssigassisassessmassuiwatnemazameams
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AljTOCICLEI

¿On és la falicitat de la ona?

Aval, dIjous, tarda t nit, granmar:Unes prorratees. Sis
estrenes. Les pellteules cürolgum:
L'adarna vigilancia I L'apeste la
comedia Eta animes a Pseesta; l'in- .
teressant mm Tots ala gen** fa. 3
ron latente; IV jornada da La se. .
.
sa deis alistaba, 1 ill lordadill de i
.
La portera da la fabrica
d'OSOS 1

F EL

[ES ESPOSES DEL ROMÎß RICS

Catalunya

Pialkyria

Talmade; Pidas candidat
trua Diumenge, TUL La Portara
de la fibrina, W jornada: La illa
lela seisena Verdina, pellicula
5ensacional

e••••••••••••••••••••wewre
••••••••••••*••••••••••••
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Cinema MIRIA
Elegant cinema de la InUmItat

Uva! Beethoven pels eminents
concertistes francesos R. Casatienda, piano; B. Casadesús,
M. Mareohat, violoncello.
Inscripcions, Sala Mozart.

SALA AMAN
DE PAUL IZABAL

WITME-IIIIAIUL Contracta*
Reynee—Tapineria, 35, primer.
:

CONCERTS :

Mlle. Isabelle Mart(-Colln
Obres de Bach, Mozart,

TURO-PARK

e

Articles

neteja

d'higiene

Ole Oteen
Invitacions com de costum

•eeeeeeeeeeeeeeveeeeeme;

RESTAURANTS

La ipbmada

Avui, tarda, III Matinte Infantil. Funcionaran totes les
grano atraccions. Aviada d'esplendids
Foca Japoneses
Ii EXPOSICIO INTERNACIONAL CANINA
installada en aquests jardins
Interessant exhibida de posaos
de raça
Dissabte, nit: Debut son:moto.
nal. Presentació d'un interessant espectacle d'emochli

a dores "SIBERIA"

Gel

Magnífica jardlne
Oberto tarda I nit

Gots

INAUGURACIO

9

1W
DISPAR
I C
I I

I

III

••

PER A FABRI9UES DE
iCAMBRES FRIGORIFIQUES

••

•
•

maxuaum DE PRODUCCIO

i

GEL

• AUTOFRIGOR

LA MAQUINA IDEAL PER
A LA PETITA INDUSTRIA

F. VIVES PONS

EARCELOVot R%R.04%04112

I

finals del campionat Itmateur
de Catalunya. VIII Olimpiada
Cafr-restaurant Carbó
PISTA DE GEL
pròxima reobertura

TURO-PARK

Can CULLERETES

Magnífics jardins
Grans atraccions
Dissabte, nit, debut de
ELS

PATHA=CINEMA 1
SALÓ REINA VICTORIA I

•

LLOGDERS

SAC GUARDA-ROBA

de paper Contra les arnes: Pessetes t'so, grandäria r6o per
7o"cm.; pes, So grams. Es remet per correu certificat, enviant 50 eentims extra per a
franqueig a Muller Germana,

Ferran, 32 "Villa de Part",
Barcelona

per a l'Alear, ademad ser 1
Industria. al carrer de *
sna pessetes
núm. 9.::
Harti Ronda de Sant Pere, ps,
re !". De A II O tarda

LOCAL
dc . .

o
LLOGUEM p̀eo nutenr:mecr
o

3

3. A.
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PRODUCTES HORLINE:
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Ille,e1/

~da MI.

CuandO Quiera Vd. Píldoras,
tome

has de

lEgrandreth

•

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.

CATILINH
Sextet

SALO

Las Pildoras de BR ANDRETH, purifican la sangre,
activan la digestion, y limpian el estomago y loa
intestinos. Estimulan el ligado y arrcuan del
sistema la bilis y denlas secreciones viciadas.
Es toa medicina que regula, purifica y fortalece
al sistema

Mino» 51 grabada
• tos sisa y vera Ve
la
edrar an

mido*

la mas

~me su as *per
chs i
se
DE van as LAS mancas DEL 5I 11500 ENI2RO. lefigieco

eeeee eeeist *
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Emplastos de
le• 1.11

••

"Is

•e•

eenlvemease p

MVIrjaelrejsli;

CASA UÑE

EiretIlart.

rus

DE GOMA

Orarais de lotes rumies en metal» I fustes. 'lapides' en ele 'carnee. Corta
Catalanea. 643 lea.
tre Bruce I Liarla). Tel. 755 5. P.

tsif

VIES URINARIF.S.
Antidill

la Impotencia.
de Sana.
Sial ',oda Universität. e. Pelele

TORRENT, DENTISTA ter
einst, ti. De 12 a I 1 de 3 a 7.

DEPILATORI
PAEFN:zepP.-

.s. ""1

Els objectes amb que seran obsequiats els
consumidora deis papero de fumar NIKOLA 1
CLÁSICO seran exposats, des del present mes,
a diversos establiments de Barcelona.

El nombre de tapes que constitueix cada 14
aixi cont l'època 1 els domicilie on tindrà lloe d

ares faerbellle.

bari*ealtra laa **ata Mar neme* ll 1111***.
&PM 51 aas-I. OINACs a 0a.. 311311111411111

•
e •

e

41›,

Allcock jjt:

lE•riM•0110

TARREGA.
premias el nueces 405.

Cada objecte serà canviat per un lot de tape
de libreta i estoigs de NIKOLA o per un lot de
tapes d'estoigs de CLASICO. Es podran obtene
tanta presenta com Iota es presente al cand.
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Cuma el Estreaimiatto Cronlco.

arn • tidelabelmets, husma asietnabniMa. Leerse mime. Mimes romo,
Salir de Ileleaspe, ~eme"
100,1•114
~As que dama« di la memos&
la s s"
illam !aun

•

4I la

Ir
errsoc916. 1.E
. TE51' 7

ee
Coplmoni-816.
** decenas del trances I le
0..
1 9 . Teletex'

SEGELLS

1,01C,,,esse>

4 4"os, miet", ak,

1

El col! greixAs de la vostra americana netegeu-lo
amb l'ospoeffi , per a treure
friques MARAVILLOSO. A
totes les drogueries a 075
pees el es.

=
P.

9
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,1 9,1„e l e me to

n

cambra Doled carrer
JOVP formal. RO: De ri
respre. Viladomat, 156, quart, pmo.

CEDEIX

DIVERSES

Ðt_ asaerab
Establlateats DALMAU OLIVERES,

• Alaba OTIORLINE (tintura toroonnialse ser ata cebolla blanca 6. • DEPI•
1.117051 facas l lerdenalut: 6. - POLVOS isoli adherente 250. • CREMA (evita
la). 3.
les arrugues) VOL • ASCUA DENTIFRICA (en comprimas efe
»MOL MONTES (sala mineral. mor ale l'amo da pese 350. • SARIBEL
(essuirleilta al baratura per e reponerse al cabed): 330.

Commommaimseeaszemseszummomezed ;-.•
•riumemimezzammeieemmemesimumie. e
•

Ger,1151.

1

amb el capitit Kleiuschmidtja pel.lícula més
notable de l'any.—Exclualves Gaumont

KORSill 1
Orenestrlea

terreny per venere. sur
4,400 pams
frit correr Viena 1 6/1011

CE.
Torrassat. !hure de carregues
Colmado. Su;
rer de liaragossa,

dAIGUA cHORLINE
•

9

9

Mallorca. in,, In

gran tinta amurallada, ten
VENC &aleta acabats de construir,
aquesta elutat, junta o arparais.
Diputar/0, 287, tampisteria.__

•

6 al

al POI Afill 9

de

I

Aseda de lo lady/irle 1141..511142ILOM

11 1

VENDES

De venda • Sol arreo, a 0 ptas. le calza

Emocionant atracció de gran
interés, que s'exhibirà a la
gran plaça de festes d'aquests
jardins.

Dlumenge, 25, a les deu de la nit, sensacional
estrena de la pel.lícula científico-instructiva

2 a

CABELLS BLANCS =

CARPIO» DE L'AIRE

r

aprenent per a botas
Mena. al earrer le lb.
piral, nilm. 7. "La Estrella de oro.,
presentar-se ame Dones refergnelet

MANCA

rabea. peinas, van
ARQUES grana
deseomptes per

Els cabells blanca. generalment.
no predisposen favorablement. DeveRedes, el tenir cabells blanca im posi• bilita de trobar una col-locaci6. Encara és pitlor la sltuaci6 que aquest mal
crea a la dona, que la fa apareixer
com a vella i que pot dependre la
uva (elidid, conjuga' de l'aparició
precoe de cabells blancs.
t4 0 bi ha mis remei que tenyir-se,
I si '3 lenyeix amb Atine d'Hornos
,ningú ho coneixtra, ni 'is de la seva
familia.
VAIgoa d'HerlIne ta una tintura clentffica 1 progressiva
que fi donara el seu antic mane de cabells. VosIe mateix podrä
aplicar-se-la. en alguna minuts. Es absolutament inofensiva
no e'exposa al perill d'altres tintures. No li tacarä la roba ni 'I
culie ni fa cap mala olor. 1.1 farä desapareixer la caspa. asepsitiara 'I seta cabell, el fortificara. evitara llar calguda. estimulara Ilur creixença i 'I suavitzarä i riçara.

BOXA

urCIES DE TREIM

WW MUNIIIMIRr

rus giilitüilidaltaddlitilltiiiilittglIlitiliiillIMU111111UUllilill11111111111111:111112211W11111U11011E
a
.

gran vetllada de

CUARENTA
MATERO
9I5A58 DE CASA

Da E0***1 DA POSMA

a 0'50 pessetes es deu
meres paraules i a 0'10 pe
:: cada una d'excés r.:

NOTELII • RESTAURANT* MUNO .
CARNISSERsES TOCUSERUIS - UD»
TENfES FA8RIQUI4 O« XOCOLATI

•
•
e
•

FRIGOPIMA
11101,—**

842111, 24 .

INAUGURACIÖ

Pelils IIIIIICIS

MAQUINARIA FRIGORIFICA
ESCHER WYSS Y C A. ZURICH

•sinamtemninommunimmasommunmunimmmei vr mmememinswin g W

-RESTAURANT

Coberts especials a 10 pesse_
tes. Gran servei a la carta. Orquestra tzigans FUELLAS.
Gran servei d'autocars des
de la Plaça de Lesseps (Josepets i tornada des de la dotze
de la tarda a la matinada.
Funcionaran totes les grane
atraccions del paro

aigua, dolzena 2'90 ptes.

e

:

de,

a

Neveres "OSO"

sataimaimaainininuiremantinionvion•aisa.g.Latirdein••asiamalatimatiormanameit•
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cristall per

de

1

STO
Torren
•
Anij, dijous, La pecadora (exclusiva), per Paulina aro.
aitunclat per al dia 23 del
sent, queda suspès. a causa a nius ; El nol de la casa, de broma, per Roddy. Per moll Mitad I
d obaver de prendre part, aquest gula* bisela; •liplIcarleu al costo* amlo que bulle la costra
artista, en diversos concerts • promesa per nq atreelr-ves ette a ter -ho? Vegeu L'adorable.
ilØs que aolaalmeot se celebren
ondular (exclusiva), per Lew Oody 1 [Ilesa Pero y , 1 Sea •
L. a Parta, amb motiu de
•
• Illaje•eato ele Rete Riegan» • Illeiroolus.'
Las OGUIPIADIS
•
Debe, divendres, goda iolecta. Tren. éntreme: Literam.
do eariteier (exclusiva), per WIlli nm Farnum; 11 orlm de!
/ni* lelos di Coututi •• Pamplinee, de broma; Les esposes dele borneo pobres, per;
Uosart, Canuda, 3t
I,
3 ~re la Illarr. (Exclusiva de les Empreses Reunidas). o
NOTA: poma, .de els a vult, es despatearan bulaques•
le,
auge. e, &te
«merados per • la ~até eepeeial de lee ele de diumenge.
ata M ja lada, eise
•

KOCHANSKI

10'00

BIDETS, DIUXES, BANYERES
13111111111111RIMMR1111111111111111111111313110

ta, Marsella, Illoodelssohn i

AMICS DE LA MUSICA
III recital del violinista

2'00
3'40
7'60
6'30
95'00
9'90

IrrIgadors de ferro gamaitat, 2 litres, 1'50 metre de goma Parà i joc de cáteles, 3'00 pessetes

RECITAL DE PIANO

:

•RUCI, MIS

"Argenta" per a metas blanca, inclús l'alumini i l'argent; Grasas per a calçat de
camp; liquid "Venner " per a restauració de mobles.

DIVERSOS

Schumann, Choptn, Lapor-

Telefon AM A.

ORQUES1TRINA

litres

99

Crema "Lion Noir" en capses 1 tubo; "Radia" per netejar cuines econòmiques;

557 audici6

Cinema Princesa
Vis Laystana, número te

ES"

EncaustiMie per a pisos de fusta i linolcums; "Miror" per netejar metalls daurats;

ree41.41414144444.11144•111

dijous. 92 de maig

ARMA:

Pessetes 3'60
5'70

polit, extra, 1 litre • • .

"Articles per a la

• •

35, PASSEIG DE GRACIA. 35

Avui, L'embiste de Baby,
Coeli de ferrocarril, 1111rent la
nona, Cami de la selva, La casa
del inlaterl, 4.

Sempre el mildor conjunt
programes. Avui, dijous, tot estrenes. Programa Ajuria. La casa del muten, interessant super-3We, projectant-se el tercer llibre d'èxit sorollós; La se.
nyal dele bandolera, grandiós
film dramätic de gran argument, interpretat pel gran actor William S. Hart ; Acole enbr.
aloa, magnific film americh, interpretat pel popular artista
Boot Gibson; E) perruquer al
Palau, grandiosa i insuperable
comedia, interpretada per l'eminent artista Sydney Chaplin
(germä de Charlot) ; Canvi d'es.
poses, cinta còmica de gran
broma. — Diumenge, nit, grans
estrenes.

99

Soperes d'alumini superior, 20 cm., una a

Un saló magnific en mig
d'un paro deliciós. El lloc
mes indicat per a àpats d'amistat i casetnents
SERVEI GARBO

Excelsior

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

99

/ Restarannt Turtl-Park

44.44•4144***44444/OH44.44

•
•

S. A.

Baterjes completes, amb 42 peces, totes útils, des de
Joc de sis pots, 8, 9, 10, 11, 12 114 cm. .. •

14444.114/44444~4444.044.ffl

Diana - Argentina
Avui, 4 La cesa del misten,
Tota els germana foros valents,
El nols a l'escota, Eterna vigilancia, L'empestat.

99

Flamera d'alumini, 12 cm., una a... ...
••
Escorredores aznb peu, 18 cm., una a • • . .• • .. •
011es
polit, 20 cm., una a
.. • ...

1

Provenea, 260, entre Rambla
Balines
Avul, tarda 1 nit, esplendld
PROGRAMA
SONANT EL CUIRO (9 round)
Exit continu del film arlistic
POLIKOUSKA
LA VIDA DEL MUJIK A RUSSIA
SHERLOCK HOLMES
per John Barrymorc
Preferencia, 1'00; general, 0'50

99

Exclusiva d'Empreses Reunides, S. A.

ALL

I

Bullidora de Ilet

"

COLLSEUAM
Avui, dijous: Estrena d'Un
Cande tortu6s, per Laura La
Plante; éxit de El peder de
l'intläri, comedia del Program Ajuria, per Bryant Washburn; Riquesa accidentada, cómica; Aetnalitata de la familia
reial a Barcelona 1 Novetats
Universal número 96.
Diumenge; Estrena de la
Magnifica pellicula del Programa Ajuria Especial En poder de Tenemic, interpretada
per les famoses estrelles Jack
Holt, Wanda Hawley, Agnès
Ayres, Walter Hiers, Lewis
Stone i Robert Cain.
Diumenge, dia 25, a les <irise del edad, concert per l'Orfeó
Gracienc, en commemoració
del centenari de Josep Anselm
- Clavé. Localitats al Colisewn.

AYO 20

GRANS REBAIXES

Demà, divendres, estrena als salons Kursaal i

Monumental - Pedri

131101381

La casa que ven más barat de Barcelona

comedia americana. Protagonista:
Bàrbara la Marr

Aae4444.04444454444+11,44.

•

MAGATZEMS ALEKINTS

En un marit. pobre?... En un marit ric?...,,
Vegeu la pe1.11cula

Gran Cinema Bähimis

Aval, dhous, estrenes . La acortara
da la fiarlos, tu jornada; Ferradas/ El fat ferial«. Par Rireid

Ve maig di

iasaseransmasa

ES —

(rau Teatre Comtal!

4

Dijous 22

e

canvi, eanunciarä oporttmament.

e

