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Anern a fer un assaig d'estudi psicològic, de psicologia retira.
El mot "garlar" és un dels més sucosos i expressius que té
llegan catalana. Es. sobre tot, d'una gran precisió fonética i
elbgica. El garlar és una cosa diferent del parlar. No és una
tan baixa com xerrar, ni tan noble cota l'enraonar. El garés l'home que sofreix l'embriaguesa de la paraula. Sent el
de dir coses, que a dlii semblen interesants i agradables.
. cota ell mateix, i troba que els altres han de sentir el mateix
en escoltar-lo.
Si a un d'aquests garlaires Ji surt una colla d'aduladors que
la sera art, l'embriaguesa dels mots augmenta d'una maalarmant. Quan el garlaire té un accés dels seus, sembla
ein que estigui sota l'imperi del licor. Hi ha persones a qui
.arlar embriaga. El garlaire és el tipus més perfet de l'emparlador.
Els qui tenen a la sera vora un d'aquests homes, saben
,a crea representa l'haver-los d'escotar. Ni tan solamcnt querecurs de plantar-los deixant-los amb la paraula a la boca.
o, que es pot fer amb el xerraire, és dificil de fer-ho amb el
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La Política
LA "REVISTA DE CATA-

NO SOLS ELS CAVALLS .
-.e un article lleuger com l'escuma i
le com la brisa. Hervé Lauwic
.aSia ahir sobre les planes de risigcant de com ha estat inútil l'ese:ir:crear en el millorament de :a
cavallina.
Després de tant temps que horn
a la Taca cavallina—ens diu—bé
cbmencar a ésser bona. Fins és
inc que sigui al punt doc. I quina
attta Es una mica tard. Som al
era eag ja no ens fa falta."
Xe5 avala l'articulista CreU que no
b estat inútil l'esforg que hom
consum:t en el millorament del
sinó que ha estar una ensarroTroto que el (aval! fet i jet,
Oa realitzat cap progrés. No ha
las a comprendre el sentit de les
'e s ni el que se li exig:a. Tot
seien que en lloc de fer una
tan simple com engegar-se a córtes del pal que assenyala la sortida
a l pal que assenyala l'arribada, fa
cabrioles inútils o amenaça c6rcontra direcció.
senyor Lauwick té tota la raó
r.6 e. Potser uns té més raó de
ell mateix supina. La seca leoque arnh t.mt d'enginy aplica als
em sembla que podria ésser
aia a moltes abres bèsties i a bon
d hoteles.
'Isi rre sts dies precisament. per causes
" guanyarien res a éster explicahe trotat ocasió de comprovar
rzzoitud d'aquest fet. La Humstii• Pub innocéncia inexhaurible, ha
`•anat durant milers d'anys a per'ha r determinades institucions, a
rar determinats organismes per
Piir de terminades funcior.s d'una
e xtrema, a crear amb elements
Plints de vista que fossin per
1'1 de les passions i les febleses

•11° ha ac o nseguit? Soc Pessinsista;
Meso q ue no ho ha aconsesoat.
Zrahs hastides que ha alçat a còpia
tearies i de revolucions
tot sovint
a terca amb estrèpit
Cake Soldevils

LC.VYA" SER.4 LEV AVIAT
FET
Tal cont ens deis' el sor el pliblic
cotilla ha fet excelleut i ellearatjadara
aeollida a la crida que li han adreçat
els fundad , rs de la "Ro7ista de Catalunya". En tres dics han afluit copiosament les subscripcions i les quetes ter a la foro:oció del capital inicial.
Fina ara, les quintes sumir; mies 3, 000
pessetes i les subscripcions a ,riben a
un cm teme. El capital demanat quedaré roberl, sena dubte. aquesta setMalla matera, i aYnh diera SrlInalleJ
o tres s'arribaré a la cifra de subscriptors que hom considero necessària
Coet a mínimum.
Podcm, dones, afirmar que la "Revista de Catalunia" sera uso fet
,
viro, et mes de furia!.
fal r

felert
ximierg5Toyereit9t,---.
"LA VEU DE CATALUNYA"

.4/ir, darrera de la stispensió que
Ii tu ésser itnposada per l'autoritat
reaparegn,
nost-e benvolgut
collrga "La Vett de Catalunya".
Ho celebren,.
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ELS JAUMINS DE GIRO:V.4
Els janIllinS de Ciemos han
a Pa -Ir un donen:er g l reiteran l lime
adhesió a En Jalone de Barbón.
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;91 SOLEN ESSER LES

Pocs dics abans d'acabar la seca
gran expedició, Pelletier D'Oisy
hagut d'interrompre-la. Com dèiem
en una de les passades edicions, en
aterrar a Xang-liai, en un camp de
galt, el set] aparell capota quedant
compktament destruir. quan apenes
slavia pogut donar comate del filiacionament del nou motor que fou aplicat al seu avió, en subst i tució del vell
que ara és en comí de Franca, comenientment precintat per tal dieser examinat als tallers del departament
d'aeronáutica. Afortunadament, Pateuer d*Oisy i el mecànic Besin resultaren illesos, havent demanat ja un
nou aparell que els será trames d'Hanoi, amb tota urgència. Però, com
els será tramés? Per z•Igua o per
ferrocarril.
Pelletier d'Oisy ha comeneat mala.

LES

ment el tros més dificil del seu raid.
No perqué les dificultats resideixin
en el pata a recórrer. que tumbé n hl
ha, sitió perquè la documentació que
ell té sobre aquests paisos is quelcom
deficient. Mentre la Direcció d'Aeronautica ti hacia recollit ncmbroses puhlicacicns, mapes, informes, cte., sobre
els territorio fins ara recorreguts, no
hacia pogut reunir sobre la Xina i el
Japó mis que documents massa cells
perquè pogmessin informar-lo amb
exactitud. De manera que Pelletier
dOisy en la noca etapa del seu viatge
no sap ben bi on podrá aterrar ni les
condicions deis terrenys d'aterratge
que haurà.
A més a Mé5, les condicions atmosfériques que traces-irá seran segurament de les més desfavorables. El
cel de la República celeste is del mis

repatanir canvis sobtats de temperatura, vents circulars (tifons), tempestes horribles que assoten la mar de la
Xina i han produït proa sovint graos
catástrofes marines. De moment, però,
no han pas estat aquests elements els
que han deturat l'arrencada de Pelletier d'Oisy: fou un petit accident d'un
camp d . esports. Hont pot retire, dones,
les dificultats que es presentaran a la
darrera etapa del viatge, que semblava
tan planeta veient-la en el mapa, es.
comparació amb el tros ja recorregut.
Mentre esperen l'avió, i per lerdos
l'estada a Xang-Hai mis agradable, el
ccrcle fruncir doné una recepció a
honor dels aviadors. El cònsol de
França regala a Pelletier, en nom de
la Colònia francesa, un gerro de jasde
blanc i un altre obsequi a Besin.

SiTESDE
EmNYA
ELECCIONS FANCI
A A
(DEL NOSTRE CORRES:ONSAL PARTICULAR)

maig.
.
Davant el resultat magnific
de les eleccions, els demòcrates i republicans alemanys estan un st és no es avergonyits.
Un del principals motius que
els demberates i republicana
tenien per deplorar la victòria
deis, conservadora a les eleccions alemanyes era la influencia que aquest triomf hacia da
temar, segons ells, sobre el color de les eleccions a França.
El triomf de Tirptz i d'llergt
i &tueca seu de Ludendorff i
els -racials", confirmava les
preaisions de Poincare i hacia
de contribuir, per tant, a acreditar la seva política i a reforçar la seca posició. S . ha de reconèixer que aquest argument
Berlin,

és superficialment impecable.

Els alemanys, que per les coses
de la política san una gent molt
superficial, i ée natural que ho
siguin porque els manea l'experiencia. el can acceptar sense reserves. Es compren. Els
alemanys, interiorment. inverCien l'argurnent i l'ordre dels
fets, imaginaven unes eleccions
framaieee %MI dice alunas de les
eleceions alemanyes, unes eleecions franceses a les quals En
l'atacare i el Bloc Nacional ob!animo un exit ressonant, formidable, i es preguntaren. amb
Iota la bona fo. quina mena
ii s eferle hauria lingut un es.
deveniment semblant sobre el
resultat de les eleccions alemanyes vuit dies despres. No

hl pot haver cap mena, de ‚fiable. Si Poincare i el Bloc Nacional haguessin triomfat a
Franca vuit (Pes abatas de les
eleccions alernanyes, la victúda electoral deis conservadora
alentanys hauria

estat mill

mis grossa antara del que ha
estat, tan grossa que potser
els batirla donat al non Ileiehslag la majoria itlaidula, que

ara no afin e n ni de bon tros.
Els alemanys, tnts zite-,
manys; creien que el Bloc Nacional triomfaria. Els partits
polillas no en duhtaven ni poc
ni mofa lid! El noble trances,
que de fer politica en tú la pell
cuita, no ha fet cap cas del rea
sultat de les eleccions alemaluyes i ha cota t en maese pel
l'Hm; de lee eequerres. Nii li
servil de res al senyor
ri g ase r l'home mes intensament unánirnement odiat a
Alemanya. Ele franceses se
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LA RANIBLOTA
No cal dir que la gent mes
interessada en la conservad()
de les Rambles barcelonines es
la gent, autòctonament o adventIciament establerta a les Rambles: els propietaria, els botiguers, els estadants i llogaters
de pisos. Aquesta gent, naturalment, ha estat la primera d'esverar-se a l'anunci ¿co la possible destrucció de les [Cambies;
els barcelonins de les Rambles
foren els mes fervorosament
conservadora de les Rambles
tradicionals; ells foren els mes
entusiastes, els mes agitats, els
mds gesticuladors i empenyedore, els qui mes aviat xisclaren
i els qui més tardanament es
cansaren de xisclar i gesticular,
els qui ens sacsejaren als restanta barcelonins •
4.1,114.161sieel2linene1l
Cal a cur que alai hacia d esser de prinoerenca i fervent
l'acote dels barcelonins de les
Rambles, i que el mes natural
també ea que després els altres
barcelonins afegissim la nostra
acció a la deis habitante de les
Rambles.
Cal convenir, perito, que si bel
les Rambles formen la via mes
bella i Upan de Barcelona, en
canvi es una de les mes enlletgides i desearacteritzades de la
c-iutat; i aquesta lletjor i descaracterització, lambe val a dirho, ha rstat obra exclusiva dels
habitants de la Rambla, no pas,
ni de dluny, obra deis altres
barcelonins que harem format
com un sol borne en defensa
d'aquest correr quan les reformes inadequades l'han amenapl. Per tant, complert ja el
nostre deinre, Ala barcelonins
que vivim enllà o eneä de les
Rambles, tenim e/ dret i jobligacid de fer retret als habitants
de la Rambla d'aquest enlletgiment i demanar-los, exigir-los
esmena rápida i perfecta d'aquesta lletjor.
Es justament a les Rambles
allf on s'arrengleren les cases
de lloguer mes miserables, allí
on s'arreceren mes gran proporció de be/ligues sfsrdides
bàrbarament luxoses. Enlloc
la ciutat ni a cap altra ciutat
del mena hom podrä apreciar un
tan copids mostruari d'horrors
cono a les botigues de les Ranables, sobretot les que daten de
deu anys enrera, Denles, enlloc
con) a Iles Rambles bono des-

morro, es un fet satisfactori i
favorable per a la pau d'Europa durant els deu anys que cenen. Alemanya fa noolt temps
que la baila magre i te el desig cuida San la remunta. el repintenla unànime i perfectament
la neteja d'aquell fustano
explicable de veure si aixü s'a- tal,
rol, sòrdid i grotesco ni hi ha
caba. Es molt natural, per tant, ordenances municipals que oblique si surten uns senyors i
guin a aquesta decencia, ni
dinero que ella tenen un remei ha a Barcelona ee organisnies
radical que no pot fallar, municipals que regulin l'exhiaquests senyors agafin imme- bicicl de caprino i fantasies
dialament un gran prestigi i anunciadores que a preiest
tinguin mane vots a les elec- d'art empastifen l'avinguda.
cielos. Es el cas deis comunis.
' a
tes i dels naeionalistes Es d;
ficil que eta comunistes pu, i..IL 15,
fa guin fer una aplicada practica Ç,
Al
emaa
ecu
remei
perqué
del
nya hl ha un faxercit 1 un cos
sslz7
de policia, organitzat militarment, prou forts, per ara, per
ofegar qualsevol aixecament
nostre borne baixa
El nostre
comuniata en vint-i-quatre ho- brogit de la ciutat en cerca del
res. Perb el cas dels naciona- sopar providencial, i, sobretot,
listes es molt diferent. No es en cerca del desllorigador imcap secret que la major part perialista. Ambdues coses les
deis capa de l'exereit alemany troba pels voltants del carece
salan nacionalistes. Davant d'un Nou de la Rambla. el rovell
I dels
cop de força — un "putsch" ¡'ou de la mctequeria
suggestia
que en diem — la dreta, anuncis embalconats.
, mes originals
menys grotese que el de Kapp d'altres anuncias
encara i de mes barata reeixida.
u el d'Hitler — l'actitud de
'hacer una pensada; una gä_
l'exereil no seria pas la matei- Cal
bia de cidra enees, anob anunxa que do:mil d'un cop de bar- cia transparents que vagin giraca comunista.
voltant, clavada a la cantonada
La dictadura? Hi tao molla
erates i o les crisde la Portaferrlssa, o hat al bell
tallittacions d'aquesta barreja. alemanys que la demanen, la
mig de la Plaça d Catalunya;
de sentiments són, cona ja hem maulea possible i la ornen uní una gàbia de Vidre en forma de
di!. la confusió i l ' iscergonyi- be. Aquests alemanys ens hanan de dispensar Si els diem
inent. L'enilemä de les eleeeions franceses Theodor Wolf que s‚in uns abate: primer de
demanar-la, segon de ereure- aves per una majoria recluida
eS desconsolava oit nona de la
la un i tercer i principal de cleo partits de centre i de socialdemocracia alemanya i deelaray a damunt de la "Berliner ereure-la possible. La dictadu- demócrates eren el cop d'Esta/
Tageblatt' que la chateada de ra de dreta no la voldrien els i l'intent de dictadura cantata
les dretes alemanyes en el ma- comunistes, no la eoldrien els i inevitables.
Perú la cachada electoral va
teix moment que a França sindicats, no la voldrien els
obrir als "nacionals" les portriomfaven les esquerres era jueus, no la voldrien ele catótes de la participaciú en el golica; eIuaireo noilions de vols
una -ralamitat".
Nosaltres per la nostra part des darreres eleccionsn , ni la vern serme necessitat d'hacer
no n'estera tan segura com el voldria Franea, tu Anglaterra, d'assajar el colo d'Estat amb el
senyor Wolff que aquests dos ni Belgiea, lei Itälia. Perú si concurs dele "racials". I ara
fets gairehe simultanis: avene la dictadura a Alemanya es, eis francesos acomiaden elede les dretes in Alemanya, griacies a Deu, impossible, no gantment el senyor Poincare
deixen els conservadors aleguany decisiu de les esquerres ho ea, ni molt menys, la proa Franea, signan, plegats, una vatura de la dictadura. I aques- manys cara a rara arnb l'inforcalamitat europea. Més aviat ta provatura hauria estat in- me del remite Baues, que el
evitable si . els guanys dels na- govern angles ha aceeptat sentenim tirada a creure tot
contrari. Cal fer-se cärree de cionalistes alemanyes a les dar- se reserves. Si el nou govern
reres eleccions no haguessin francés hagués obran arnb una
quin es l'estat d'esperit actual
d'Alemanya per poder compren- estat tan importants cono fo- mica d'audàcia i de generosirra. Trentit diputats "rarials" la', ele ronsercadors alemanes
dre i C II CC — COM jo cree
que el frican:" dele conserva- al Iteichstag --- l'arribada (lela haurnssi al! , demostrar un ae:an
talent, que fins ara hart tingut
Val era. alai com alai, d. .r3 elemanys, un triornf
pus absolut i decisiu, peda, no ra — els "narionals" condeno- molt arnagat, per tal de no fer
gens menys, prou gros per po- nata a no sortir de l'oposició el ridleul.
l'acoeptaci6 de l'informe Dalugeßl )( anima
sar-los el govern a free de

n'han desfet sense pensar-s'hi.
Franea renuncia l'honor especial de deixar-se governar
per Iúnic home que ha tingut
prou nivel ver aguantar-se duFanal tretze anys d'aiant-guerra, de guerra i de post-guerra
feat sempre la mateixa política inflexible. Vuit dies després
d'haver triomfat Ludendorff
Poineare cau i la seca caiguda
no t é res de bniilant. Durant
dos anys molas alemanys han
dit, i noolts ho han cregut
bona fe, que el senyor Poincare
era la causa única de iota els
mala d'Alemanya i de tots els
mate d'Europa. I veu 's aqui
que aquesta causa de mal desapareja d'alexia a l'endernä i desapareix per voluntat del poble
Inanes. No és estrany que la
impressió cpa aquest fel ha
produit a Alemanya sigui poc
fácil d'explicar. Ha eetat, naturalment, una impressió dalegria i fins d'entusiasme. Perú
la satisfacció /latina estat mes
pura si el m'Icor Poincara, • en
eamptes d'ésse' r de o' a les
efeccions, s'llagin mora de la
grip espanyola o llagues tingut farnabilitat de tornar-se
Mag cono el eenyor Deschanel.
Ara l'alrgria va barrejada arnb
jestupefacció i entre els dentó-
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Ens fa l'efecte que el garlaire és, sobre-tot, un vanitós. Li
dit que parla bé, que és un polemista, que és un esperit envés i que posseeix l'art de dir be les COSES. Els aduladors
Es
,caben d'espatllar afavorint les seres propensions naturals.
as semblant al de la dona que ja te tendència a creure.'s bo 1 que sent dir-se que ho és. Acaba per creure-s'ho tant, que
el seu orgull i
co pensa en res mes, i fa de. la boniquesa tot
jecte de totes les seres preocupacions.
Aixi com hi ha homes que tenen el vici de, mirar-se al miran,
ha d'altres que temen el d'escoltar-se quan parlen. Si un
squests homes arriba a certa representació persona!, pren per
tuno el parlar repetidament al públic, i si no pot parlar, es, Amb les paraules orals i les escrites aboca cada dia el
de les seves elucubracions. I quan ha acabat, alca els ulls
deraanant l'aplaudiment entusiasta. "Veritat que ho faig
sembla voler dir amb la mirada. Al principi, l'auditori migPerò acaba posant-se trist.
De vegades els garlaires, amb e.l pretext d'un excés de feina,
cien ei propòsit de restar muts una temporada. Encara que
anunciïn, no ho compleixen. No poden complir-ho. Cada dia
Pur gola les paraules que no han pronunciat. I cal donarmrtida, per evitar una explosió formidable. I és que els gar‘s obeeixen una necessitat fisiològica. Garlant s'engreixen
cosen vermells de cara, i els riuen els ulis, i els canten les
iques a les orelies.
No hi ha cap Hei, ni cap decret, ni cap decret-llei que protela gent contra els garlaires. I a fe que seria convenient una
iirotectora. Avui els veïns i els vianants, els caps de familia
ciutadans amb cédula, no tenen altre remei sitió aguantar
riaires. tis amoinen, us burxen, us enerven arnb llurs fraobreres, buides i poca-soltes. No us hi podeu tornar. Si es
és de xerraires vulgars, els podríeu dir: "Calleu l" Ara heu
sofrir la pluja verbal amb l'aire de resignad() amb qué són
lides les coses inevitables.
No lis queda mes defensa que la ironia i el mig-riure mali• Sernpre que us plagui podeu entretenir-vos fent una prova.
.feu totes lee explicacions, allocuciops, himnos, relate, contes
mntarelles dels garlaires, i passeu-los per un sedàs. Per molt
que aquest sigui, tot anido aval', i al damunt brillara el no-res
7.rt amb la fullaraca de les paraules vanes.

r LES DEMOCRACIES
g_
MES CAPACITADES

tribuna, on dos dansaires (aran
noeravelles, i aturaran la genlada; un transparent de paper
cl enfardar que irä cabdellant
i descabdellant un seguit d'anuncis pintats pel coai del cunyat, que és un xicot aficicanat
carie ho fa molt be; un escenari
de earteS, amb una silueta gaireiné de Barcelona a la nit. amb
Ilumets i tot, i que anirä escorrent pel rel d'aquesta Barcelona pintada, un altre seguit
d'amincis barriera; unes Jansea de vidre amb una hombeta
elèctrica a l'interior, la qual
farä transparentar uns anuncis
ben calagrafints, a que hom gosarà penjar en les mateixes columnes deis fanals públics. 1
acer, per l'estil , fina a Finfinit,
cada conqueridor trobarä una
pensada genial, i despres de la
pensada vindrä el modest capitalista que amb quaranta o cinquanta duros cemanditarä l'empresa anunciadora que ernbadalirä el vianant o el deixarä estarat al centre de la Rambla.
abiclant alai a la descongr_esti6
del tränsit.
Després s' hi afegirà el
Metropolità que estaca auforitzat per esve.nirar
tan salls troncos alteras de les
Rambles. nerò que fa ele esventraments tan propers els
uns dels nitres. que a la fi
hanrä foradat tota la llamada
dr les Rambles. tal com s'havia
praposat. I a mesura que va7i
res efirint e 1 s esventraments
anirà deixant Al pavimert ben
destrceat i fangós. a pretext
que la terra encara no está ben
endurida per procedir a la pavimentació nova — 1 l'aluntament Ii ho aprovarà— rom Si
no hi haguessin procediments
mecánica per apretar d'un cap
la terna mes remoguda. tal com
fu fins ara.
No acabarlem mai si hariOssim de relreure tot el mal que
a les [Cambies fan eis maleixos
habitants de les Rarablea, des
deis propietaria d 'inmobles
fine als llogaters, quioaquers
metropolitana-. Poi
dent. dones, sostenir que els
prir.cipals culpables de la desfiguració i prostitució de les
Rambles sán justament els barcdonins que mes immediatament la usufructuen, aquella
qui precisament més xiselen a
esealoten en pro de la puresa
ramblista.
Nosaltres, els barcelonins no
arramblats, goaariern propasar
als arramblats que fundeasin
una societat d'arramblats per
defensar-se no solament de les
reformes mes o menys desatentades que el , Municipi
projecti, sinO, sobretot, per defensar-se mateixoe. llano
escolliria un be:1 local sozial,
nomenaria la Junta i celebrarla
la primera sessie, en la qual
bono decidida quin hauria deisser el qualificatiu que nosaltres
hauriem de donar-los elavant de
llur aceih destructiva i deslionorant. Un cop els assistents
a la dita Munid s'haguessin posat d'acera sobre aquesta qüestíd de principis, bom podria nonuenar

la ponencia, aquella en

lola «asid indefectible ponència, que estudies la forma de la
Virreina i del Palau Comilles
per aconse g uir d'af‘uests
aleara que volguessin d'un éop
elle tole sola d'aquells
e.difieis, no permetent que t‘ls
niarxants destruissin linies
gtm er;11-, de tan belles arquitectures, o bé que, cono a máximum, Si tan necessäria el tos la
companyia (l'aquella botiguers,
ele enquibissin al menjador o
al jardi, trelent-los d'un coto de
les (imanes. Despres. la societat
dels rannblaires podria redactar
uns estatuas i dissoldre's.
J. Saca

La situació a Eulopl
La conferencia celebrada dl.
mores a l'Ells1 antro els gover.
nents franocsos actuals I ols
futurs ha ostat ben vista per
tota la promsa, quo crou en olla
la voluntat da portar les coses
rnIllor pcssible.
Ahir M. POIIICaNS posà a 1W.
Palnlová al oorront do la situada exterior.
M. Palnlevé ha acoeptat

ser la aova candidatura per a
la presIdénela de la Cambra.
Kan quedat Interrompudee
les negociaclons eptre els na°lona!, alemanys I ets 1:trtits

del cuatro, perqu5 aquzlis no
vollen tedie na la c-, Ileat.16 eis
formar un aovad" presIdit por
l'almlrall Tirpltz.
NI ha n'o ut sagnants suma.
sol e Kit gime 0 11 Ruar.

" -5Gri-•0,17

2

Divendrea, 22 de mide

ZA PuBLIOTTÄT

F1NANCES I COME«
COTITZACIONS DEL DIA 22 DE MAIG DE i924
BORO&

SORBA 11111T1
At e

Obro

Nord. •

• •
"
necean. .
Colonial • •
Andalds.
M'emane .
"
Felgueres .

7010
6630
6650

Toma

Bata

7010
6630

7005'

6650

7005
6020

6650

5590
9275
5550

552 5

BOROR, DE 1111140R1D

IMvIstis estrangerts
Sal Tases

Obra

7020
663 0
5500
93
1555 3 1 5565

Frenes .
5uhatell. •

Belenes. .
Limo. . .
hilaren. .
Helara . .
Peso argentl

Beil. . .

4050
12825 •=1Aterks%
20.16
3420 ~no:~ 411
85'25
3210
A morntrAble 1111
9470
3155
8590
krterfor
4%
.
7'23
573'00
d'Espanye.
2'37 Jane
Sane Ea% CrD111
Ente Esp.
Tibies.
diere. 19
lucres os%
Ceda».

P. de Montee

2525
E ORSA TARDA
BORSA DE LON1 ' EER
5275
835
43593
Alemanya
70051 7020 Nova York
Nord. .
7015 1 7020
0S/5i 6030 Franca
Atacant. • •
6S30
6810
Suecia
7790
56
5580
Andelda. . .
5590
58
130 Belgica
F.
Austria
130'
9175
,
92'50
AutemnIbus. . 9250
Praga
9837
6650 ItSisa
.coionlaL .
6650
1.
Argentina
2462
Suissa
•
ontev1deo
3151
Espanya
Xile
162
Portugal
Buenos Aires
/1652
Holanda
Valuarais°
23755
Dinamarca

4.',.,.

Plata

R0141
Alseaal.
Iran,','
LIOures.
187110
1641
stosee

47'00
211,00
8000
32'00
6090
350'00
40'50
3154

CORSO DE PARIS
tenores

te/F:•%.
Espitan
Holanda
Baila .
Non Tate
Portugal
Suecia.
Solaba.
trienal/1

790
84,5

24575
666
7905
1777

47450
31550

• CANVI DE L'OR

Mercats
Informad° de la Casa
'

J. Espinas

a 39.
Clarur de potassa 80/85 per 100,
equivalent a 50/51 potassa pura, a 32
Materia orgànica córnea natural
lo/ii nitrogen i 2/3 Seid fosfóric,

Mata
Jallol
e.elemlne.
Deeembre
Mere

Vena

”rsell
HuMenla.

a 40.

Nitrogina "Sant Jordi" 8/10 per

Adobs

ton nitrogen, a 3 0.

Superforfat d'os 18/20 Seid fosibric i 1.2 niträgen. a 16.
Superfosfat de calç 18/20 per 100
àcid fosföric soluble, a 1250.
Idem 16//8 per 100 àcid fosfóric
soluble, a 1150.
Idem 13 / z5 per 100 Seid fosfóric
soluble, a 9'75.
Sulfat d'amoníac 20/212 per loo
ritrogen. a 59.
Nitrat de sosa 13/16 per 100 nitrogen. a 48.
Sulfat de potassa 90/92 per loo,

Nitrogina" aiiment per al bestiar,
a 150.
Preus per pessetes; els loo quilos.

Sof res
Sol re "Sant Pordi" 98/Too per too
ei sac de 40 quilos, a 1 350 2essetes.
Sofre "Sant Jordi" "Extra Fino"
98/100 per loe, el sac de 40 quilos,
a 15.
Soire precipitat (gris), el sle de

40 quilos. a 9.
Sofre terrs. els 100 quilos, a 29

NADA
De Ir al in de maig Lquesta Companyia porta un augnient en la re-

47,I2'510 pessetes
captaci0
la mateixa recaptació en les esmentades dates de l'any 1923.
maig porDe 1 • 1
gener al lo
ta un total d'auginent en la re,aptaciñ de 477.42686 pessetes viola la
mateixa recamad . .., en les comentarles dates de l'any 1W3.

NONELL GERMANS 1
I

CANVI : VALORS : CUPONS
Rambla del Centre. 18

.,eann

l'anea 22 mala Tanga
382

LIVERPOOL.
401
368 Tase» tahur» . .
334 (»artera
. .
Seno Ielerrean. .

. • •

3‘.45

BANCA ARNÚS
CASA, MATRIU
Passatge del Rellotge
Telèfon: A. 1912 i 1913

2495
2455

1757

1893

1505

1445

1751

1833

1507

1453

2928

2510

1431

Successora
d'Evarist Aroit
FUNDADA EN
1846

APARTAT DE
CORREUS
Número 4725

CASA CENTRAL
Plaga Catalunya
Telèfons: A. 831, 4420 I 440

Sucursals a Balaguer, Berga, Cervera, Figueres; Igualada,
Lleyda, Manresa, Puigcerdà, Solsona, Tàrrega i Vich

Negociem els cupos venciment 1 de juny próxim
EL LIQUID IMPORT DELS QUALS ENS SIGUI CONEOUT

CAMBRA CUIRASSADA
TARIFA DELS COMPARTIMENTS DE LLOGUER
(COMPRES L'IMPOST DEL, TRESOR)
DImensione en eantimstree

MES 11 f. MAS SOMA

12

Amolarla

Fonderie

20

56

CAPACITAT
d•cfmetree
Quadrata

14,762

BARQUEAS
RAMBLA DEL CENTRE, FM. 1
del Liosa
Devana del Gran T

68

(3

Banca-Valors- Cinvi- CU fODS

Negociem tots els
cupons venciment
1 de juny vinent

CATALANA DE 13A8 I ELEC.
TRICITAT, 8. A.

2596
2525
2596i 2525

CAPES

Nova York
Tones 22 malg Nova Oriaana
oisuoultsbi •, 14 1/2 Tanea asteria, .
1350
1227 Obertura
1150 sesea leltfrannh •
Setembrei.
1136 Tal»
Oetubre
1123
amad»
1110
090
Mera

aloirie

Anuncis Oficials

2935
2596

391

2111C11

14737
4118
tonst
4313
102! Gallega Electricitat 6%. .
. .1
90'35
„,„ Traetion 7% 1921.
,
.
12895
Aluntarnent
›ovilla
6%.
.
99'50
preferents
3 " . " Traetion
.
.
98'00 Hotel Atto
.
8400
411 3 G. Motrop. 6 %.
97'00
S. T. Barcelona 6% . . . 100'75 Uniö 8alinera d'Espanya,
93'75
3930 C. E. ColonItzseic5 6% • -

LIMES DAT 'MERLA I GRA-

Mes. Dais 301101 ocarti >ubre Setter Mare
3250 3213 2037 sseal 2526
2510

Tinca entolor .
°berrera
. .

SUCRES
Nora York

wALORII NO INSCRITO EN LA COTITZACIO
OFICIAL
DgEi BARCELONA
corp

Productes d'Explotad° del
Sud d'Espanya

37'50
7'75

NOVA YORK

e e

eguivalcnt a 49/50 potassa pura,

" cldlars • •

Cotitzacions del dia 22 de mag de 1924

149'50

317

Anal .
Graell
norme*
»MUNO

CAREA DE PARIS
ACC10%*
ORLIGACIONS
Fer. Catalunya 1{% 92'25
INANCOTAURITAT
DEUTES DE L'ESTAS
1 FERROCARRIL%
Fer, Catana/uta 6% 10100*
DE CATALUNYA
173'00
Interior esp.
70'95
./
950;00'
d'Espenys.
Base
Catalans
19/9
10125
73'75 inserlor 4% A.
•
Empiesilt 1914.
21250
4%.
7090 Rord 1: bits. pe. 6525
•
• B.
1922 100'75' Crean 1 Docks. ., tu() 00 Exterior
•
•
1920. . 73'50
lene Espanyol
11700
0275
7050
▪
2.•
•
C.
Cremallera.
.
101'00
•
C. C. Comunal. . 73'50"
•
•
•
I
,
se,
73500
Alacant
65'00
7070
1E
FERROCARRIL% I TRAMVIILS
el 4 ,
•
DIPUTACIO DE BARCELONA
se. AndalUSOI
.
6b9'1”.••
• B.
6515 AIGUA GAS 1 ELECTRICITAT
70'.80
M
15.• •
•
Emp. 9.000.000 . 77.50
65'1S C. B. d'E. 19135% 85'50 Orense vtro. . . 1615'
081.
•
1." 955'00'
70'55
"" F.
5.000.050 , 7700.
61•73 • • " 1920 6% os.no Anda/usos. . . . 55'50* Oble.
"
•
299'00.
•
• OH 70'50 Pamplona. 9
acerco
var.
Obs,
• 13.600,000 9.1 7000 Exterkir 4% A.
sl.nn•
8700 Prlorilet .
68'00 Un10 ElactrIca 6% 9375 Canal Me . . . 26'00'
• 13.000,000 C. 7600
kecions Nora. la 5,45'00
67'10 St. 8. loan .
6523 Alones Barna 5% 8750°
•
" B.
10050
71000
8700 nord 6%. .
6% 101'13 AICUA 0All I ELECTRICITAT
•
• C.
AJUNTAMENT
•
• D.
Pamplona 1A.
6680 Alsesues. .
8C/5 cataia. ¡El 1/2% 7025
620'00
DE BARCELONA
8arcelons 1..
685'00
85'00 Almaneas Aae.
65'25 na Gas ‘F 41/0% 7100 CateI.. ana Di
B.
7975
EM/5810 1903
tstürlee l..
•
• F.
95'35
675'00
85'90 Valen, 1 1/2 %
P7'(%0
•
•
79'75
•
1904 .
625'0o•
"
.
es'oo
nes
1.•
kstilr
64'50
I
ElM.(uons
•
FpT.5%
•
•
O
il
6
%.1
9275
79'7'5
•
1903 .
680'40
"
1.• .
Ppf.610 78, 30 Tabaco Filip.
6315 Energie 6%. .
•
83'75
79'75. Amortltrable •% A 00'05'
1006 *..
•
30'05
88'75'
8 50 MotInto .
"
8325
11.•
6%;
9475 aleles Barna. o. . 117450
•
8000
5906 B.
•
Renta franc. 3%
2550
4175.
91'50
•
•
C 90'00 11.Z.A.A11%1
•
B 8065
•
79'75'
1906 C.
•
•
53'00
es'so
•
"
"
6%
A. 44500
4
76•50
Elect.
a%
A.
S.
P.
F.
teot.
6%
11.
C.
•
71100
76'75
1907 D.
•
sf000•
Nord 2.4 serie
67100
7200 ••• Bons 7% 75'00
CIS
•
•
76.50•
•
1910 U.
•
au5'00
"
3.
"
6875 H. A. Elect. 5%.
DIVERSES
04%
•
I% A 9500
101'35
78'75
•
1912 B.
68300
" 4. ••
El 1/9% 76'75 " "
-E 94'90
6%. .
•
7350
"
1912 E.
" 5. ••
•
9400
71500*
F 5%
l'ataca ye 51.:21349750000?,
86'75 C. FM:1. Elct, 6% 17027,00* C. .
••
•
1912 F.
7300
• 1, 94'75
004'09'
LleY0e, 2 •
6%
10165
▪ 1913 B.
7.8'75
1Stürle3
660'00
91'05 P .rOduc..P109. 1i1 6 % 9455:20°• C. . TrasatitintIce O
• k 91'60
•
•
1016 B.
79'00
p 10000 Moral. .
95'60.
775'00
1.•
6050
•
•
•
1917 B.
79'55
620'00
73-5 OBLJGACIONS DIVERSES Espanya industrial 075,00 Pauipiona esp.
0017* 94'50
"
1218 B.
•
7000
Vaieneta
91'75
700'00
•
9.
.
eons y0
Tel
•
• B
74'00° Transayentice 4% 5300
•
1919 B.
70•00
90'00
helft
810'00
Orenses 111
•
• C 94'55
5% 10150
6250
•
1020 B.
7900
810'00
•
•
• D 95•75" CäCGTel e% .
6% 10411 C.. . Peninsular OP
64150
•
1951 .
87'25 Ckeeres aceita
79'15
9475*
609,10.
•
4%
•
••
'0710'00
•
1922 Ezp 99'25
85'00°
Cor00e11
.
78100'
•
V. .
90'00*
•
30'75 12.2.4": : : 100'00. U. aretsuarses P 92'00 AndalusOf 1.- var 335'00
EtXtelpla 1899.
9935
'miele
7%
.
.
6%.
S.
A
Autemnibus
O.
79'25
1913.
131n:
111.•
89'75
"!
4 g
T ,.
19600
d'Obres
24800*
F.
¿1/2
54
126
2
:33:
4%
.
Hispano-Subes
.
Secundare
6700
•
1907.
0925 •
"
19173% 560'00
• A 10110* C.• Gral.
"
Itt.
Salas O . . .
4% 79'50
Bous Reforma .
85',5 •
• Tram.
50 %
%, • N:62 5' • Bulleres .
206'00 Badajos . .
246- O•
10150'
"
a%
.126300
PORTE
t/i
C
rbs.
Herir,
a 6325" M. i sondelgs P.
5'00 • ced. argent
" • E. • 094 ß 10140 Termita BEG 111. 91,76.
80'75. Const. pava. 6% 8200' Indttalrles Acicatee 1700
Port de BareelOne. 69'00 • e
10130
"
" 0% 76,115. Cases Barates
Melilla.
NOTA.-Ele canvia menea.
9925
2700'
" Si. And. 4% '1400 Colenie Gell 66%
• "
lau ara un laloroho (o)
91'25•
%9325
Sarria-Barna 6%. 10325' 61. de P. de d. 7% 2885
•
01/..Musel 93'50
808 camas anterior&

" trances.
" Illu res .

"
"

1794

31275

Noruega

MERCAT DE COTONS

7925
8490 Monecles or Anona .
14050
248
"
" Isabel ..t52'50
(49,59
" nones .
" peines .
"
7975
14650

/)

20

86

18

41

56

31

41

56

_

26,800

44,173

TITULARS
TERMIN 15

trimestre
semestre
any

10
14
22

trimestre

15

semestre
any

22
36
20
32
50
30
50
'72
36
56
90
50
70
120

trimestre
semestre
trimestre
semestre
any

trimestre
8

40

41

58

98,183

3

59

II

58

139,272

Dos

Tres

Pessetes

any

74051

Un

semestre
any

trimestre
semestre
any

17

24
43
81

28

51
25
43

36

42
76

65
123
61
120

138

228

79

67
124
223

101
193
371
132
84
152
248
282
4 7i
819 183
318
200
398

e-

Direcció telegráfica i telefònica: BANCARNUS

Amb .subjecoió als articles
20 i i2 dels estatuts socials,
PS erms-ora ello senyors accio-

N
EXHIBIRA EL DILLUNS 26 de maig„

a dos Quarts de cinc,

nisLes, teno4iors d'aceions ordii amb dret d'assistrneia
a les juntes genürals, per ve1Pbrar Vordinäria. prescrita per
l'article 1 6, el dia 30 del mes
que som, a les cine de la tarda,
al rlornicili s4-4rial (Placa de
Santa Arma. 113
Dos 41c1 vinent dia 2 del corrrent os facilitaran a la Secretaria pciders impresos als se_
nyors accionistes qur volguin
fer-se representar. i los paperel es d . on 1 rada, durant els eine
dies antermrs al de la junta.
Barcelona, 22 de maig
1921-Por A. del C. d'A., el
Direetor-Gerent, J. Mansana.

Solm i Torra germans
la Segona Corlecció d'Istiu, composta de 102 models elegits de
les noves creacions presentades
- durant l'actual mes a París -

I
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6 i 8, Portal de ('Angel
Barcelona

22, RildPlumet
París

BANQUERS
BITLLETS
Francesos, 39'75 per 100

Anglesos, 31'45 pessetes
Italians, 3180 per 100.
Belgues, 34 per 100.
Suissos, 12775 per 100.
Portuguesos, 0 . 18 pessete
Holandesos, 2.62 pessetes
Suècia, 180 pessetes.
Noruega, o'go pessetes.
Dinamarca, 112 pessetes
Romania, 3 50 per 100.
Turquia, 3 . 54) pessetes.
Estats Units, 716 pessetes
Canada, 7 pessetes.
Argentins, 232 pessetes.
Uruguais, 530 pessetes.
Paraguais, o'io pessetes.
Brasilers, 0'63 peSSeteS. •
Boliviano, a pessetes.
Peruans, 25 pessetes.
Xilens, 0' 60 pessetes.
Japonesos, 3 pessetes.
Algerins, 39 per 100.
Egipte. 31'6o pessetes.
Filipines, 305 pessetes.

e.

tn altre temps es pretenia llegir en
elles el pervenir. Avui, molt més que
aqueixes ratlles. ço que ens interessa
sedueix és l suavitat. la blancor a la

Lliures, 3590 pessetes,
Dólar', 7'38 pessetes.
Cubà, 7'36 peesetes.
Mexicà nou, 144 per 100. •

fragancia exquisides que el Sab6 Heno
de Pravia comunica a les mans que I usen
Es el predilecte de totes les persones de
bon gust.

pe

OR
Alfons, 142' 50 per roo.
Unces, 14250 per roo.
4 i 2 duros, 14250 per 100
duro, 142' 50 per roo.

Isabel, 142'50 per roo
Francs, 142 . 50 per loa -

e

¿Que ens diuen
les l'afiles de
la mà?

PraVla
.41
observarà, en consumir la tercera,
teracions de cap mena. El seu Incon- que amb el temps ha millorat en dures*
fundible perfum es menté tan intens al I fragància. El veredicto del públic es
ßnal com al principi de la pastilla. SI unänim en reconaixer °quemes bongo
mate compra una capan de tres Paellas. guarnir,.
'
110 pres. pastilla
a:Imana-o a les perhuneries I drogueries. -Derfumerfa Ud.-Madrid
Es un sabó pur, sense borregos nl

25 de maig de

li SETA BARCELONINA
Deaideri, bisbe i mirmonjo; Santa Humi-

ierge.
NOTA NECROLOGICA
PER AVUI
MATI
300 Espi Grau, de 15 anys,
27. al cernentiri de Sant

si al seu domicili després de la cura
provisional.
— Per haver caigut d'una obra on
treballava va ésser auxiliar de diverses

Auxiliar pels seus companys, que
després de grans esforços pogueren
treure'l, pogueren comprovar que En
Boluda mor( als quatre o cinc minuts,

contusions de pronòstic reservat, Salvador Ribas Sogas , de disset anys.
Passt a casa seva.

per efecte de l'asfixia.
El jutjat es personä al lloc del succes, ordenant el trasllat del cadáver

ERRAMENTS

BERIA, des de 1150 pis. kg.
LLARD PUR SIBERIA, a
ples. 390 Ilauna dl kg.

aventura Guireslrule gui, de 12
Mateu, 14, al cementad Nou.
guac a de deu.
wuel Casanova Pasqual, de set
pols. 93, al cementiri Non.
vuit.
Laili Fuentes Cepixo, de 22 anys,
•tgi. al cementiri Nou.. les
, laja Benavente Carreras, de

FOIE ORAS SIBERIA, a
D'95 ?fauna /a.
MORTADELLA SIBERIA,

• 120 llauna 1/8.
VICENS FERRER 1 C.', Plaga Catalunya, 12. Tel. 112 A

eres. Sant Marti, 5. al cemc
la Badern Blanzart, de 35
Coexa. 321. al cementiti de
.\r,,ireu . A les vuit.
epa Bosch, dc 51 anys, Villarit les
21. al cementiri Neri.

INCENDI
A casa un adroguer del carrer de
calà
foc, sense altres conBotella, s'hi
seqüències inc cremar-se una caixa
de fusta.

Coderch, de 70 anys.
remen-

'D la de Catalunya. 33. al
Nra. A les vuit.
uel Vizquer, de 16 anys, Sant
$2, al cementir: Nou. A les

¡sud Marquet, de 74 any's,
33. al cementiri de Sant An-

CARICIES D'ANIMAL

Hagueren d'ésser auxiliades al dispensari del carrer de Barbart, Dolors
Permanyer Bonet i Albina García Garcia. per hacer rebut unes mossegades
esgarrinxades d'un gat. Aquest pasa al laboratori per al seu examen.

A les deu

.5

judicial.

A un solar del carrer de Sepúlveda
s'hi havia establert un carn.pament de
gitanos.
L'auxiliar de la guardia urbana del
districte hi anä per fer-los fugir i
es va trobar amb una de les gitanes que
eslava en estar interessant, i guiant-la
perquè anes a consultar una llevadora,
es veieren ambdós sorpresos per la
presencia d'un veden que envestia a
tothom qui passava.
El guardia, per salvar la dona, s'interposä entre ella i el vedell, i aquest
renvesti tan braument, que el fitut
rodolar per terra, causant-li contusiona
i fregadures al genoll esquerreAquest vedell seguí corrent per
aquells carrers. Entra al mercar de
Sant Antoni, on es produí un gran päMe. En sortir del mercal seguí pels
carrera envestint a tothotn i causant
gran alarma arreo. Fins que al carrer
de la Indústria dos homes l'aviaren
i cl portaren a l'Escorxador.
El vedell pertanyia a l'Associació de
Proveidors.

Colls ALBERT: no fan calor
I °Metes usats do totes olasces. Preu fix. Tallen, núm. 41.

Gran Café COLOMB

Ullastre, de 74 anys.

7. al c
nuatre.

iri Non. A

Restaurant. Balara. Tresillo

LES JORNADES REIALS

pro Casals Bertran. de 55 anys.
Catalanes. 704, al cementiri
A les guarra.
rnadeu Buira Roca, de o 'tiesos.
cemertiri de
n'rän ya. 3 1 bis. al
Andreu. A les tres.

Idde Bona Valero, de 74 anys,
4. A les tres.
lazan Bertran de Gis Carriqueo .1, 0 anys, Hospital Chille, al ce-

.in Nou. A les tres.
josep M. Puig i Puig, de 5 me-putacii,,, 321. al cementiri Vela
12-2

Dipòsit

JOIES, VERITABLE OCASIO

TARDA
ljeet Escaler

al

Montié Casas, de 73 anys,

Ce Sant Pere. 34, al cernentiri
A les cinc.
!sea Julia Savalls, de 52 anys.
....y (Sarria). al cementiri Nou.
suatre.

-Amena Comal& Costa, de 72

ENNEENT3 JilAt NET

Sala per a banquete
Propietat HOTEL COLOMB,
Societat Anónima
Direcciú: Regia
LES QUE ES BARALLEN
Angela Serra Villalonga, mestressa
d'un pis del carrer de Martinez de la
Rosa. i la rellogada Merce Pérez Martí tingueren un dissentiment, causantse mútuament esgarrinxades a la cara.
— Maria Freixa Grima!, de 23 anys,
i Magdalena Guara, de 37, són amigues de reinar. Ahir, parí), es batallaren i la darrera va causar diversas
contusions a l'altra que llagué d'ésser
assistida al Dispensari.

Borren. 23, al sementiri Nou.
cine.
Pallejà Murt. de 27 anys.
Y. 161, al cementiri Neu. A

J. GANZER

Amalart Fernández, de 33

perfeccionats de Radiotelefonia.
invita P1S afieionats a visitar el
sets despatx. Portal de l'Angel,

Ruiz de Padrón. 42, al centenA les quatre.
Grau Bates, de 41 anvs, Hosn.linic. al cernentiri de Sant
A i:,-.s quarts de quatre.
Bosoms Sánchez, (Fi any, Arc
Teatre. 9, al cementiri Nou. A
cinc.
arme! Martínez Gómez, de 2
. Gelaber. 26, al ceineatiri
olina Salomó Horts, de 48 anys,
too, al cementiri
A dos quarts de cinc.
irancisca Sacortada Martí, de 7 0
73. al cementiri Nest. A
junta de la Rosa Pérez, de 11 mes Cctts Catalanes. 4311, al cenenA les cinc.

hílela Bou Quiles, de 6 menos.
.19. al cementiri Nou.
FUNERALS
Unís Cansadias i Carné. Mo:;L. 15 del que soni. Avui, a dos
d'onze. misses a Santa Ma:e Jesús

ANIVERSARIS
Pere Bosch i Clariana. Morí
a 23 de :arar de 622. ... ir a
guarts d'onze, a Sant Ji..sep de
tia (Josepets/.
CANARIS DF. VILANOVA
príncep d'Astúries ha estar obre: arel) una parella de canaris d'una
epecial, que segons scrnbla es
ä esmentada poblad&
narella, junt amb la Comissió
ira. iou presentada a la jove
I delegat governatiu del partit,
, Desideri Grafulla.

casa REBERTES

^Y8 Nous, 5. Telöfon 3938 A
m ona assietit
colls, y ooeste per

a colla i xer-

representant de la casa Ducretel. que fabrica els aparells
número 19, Barcelona.

PER INSOLENTAR-SE
Pel Pla de la Boqueria anava dalt
del carro Teodor Martín. Un guérdia
li mana que baixes i el Teodor no
solament desobeí. sitió que s'insolentä.
l'oil portas a la delegació de policía.
— Per haver-se també insolentat
amb un guardia va ésser detingut i
portat a la Delegad& Joan Mayans
Eité, de trenta nou anys.
111n113ZIMMIIMMInI

Primeres Commions
RECOR DA TOR
DEvOCION ARIS
PRESENTS
LLIBIIEBIA SUBIRANA

Portaferrissa, 14.

LA PROTESTA DE LES SENYORES CASADES
La Lliga de senyores d'Acció Católica, resident a Berga. ha adreçat al
president del DireCtOri un enèrgic iríanifest, protestant dc l'exclusiú que en
el nou cens electoral s'ha fet de les
dones maridades.

Colla ALBERT: no s'entornen
REPARTIMENT DE PREMIS
Avui, divendres, a les deu de la
tinndra Roe al Centre Excursionista de Catalunya el repartiment
deis premis concedits als treballs del
VI Concurs d'Arquitectura que ha organitzat la Secció.
ASII.ADA MORTA
A l'Asil Municipal del Parc ha mort
Joana Domínguez Dices, de quaranta
un anys, soltera, i natural de Madrid.

RESTAURANT ROYAL

ii""a dissabte. dia 26. a dos quarts
se de la tarda, celebrará sessió
dita l 'Associació Catalana d'An,gia, Etnologia i Preshiskria al
ari de Prehistbria de la Univers llegirà la comunicació del
losen Colominas. sobre "El
de la ceramita de doble fons
ktaorca"A LBERT:

Indestructibles

k.r:CIDENTS DEL TREBALL
'A l'A vinguda de la República
thta, en una casa en construc-.
Ikballava el contractista Pati
B atet, quan va caure de l'al-

del p5 quart, per un celobert,
tan greu estat, que calgui

de seguida, amb el seu auto,ca ti a l'Hospital Clínic.
1111é d'ésser auxiliat Josep Pa1151: ester, de quaranta sis anys,
rietre tr eballava de l'ofici en
t‘b'lle,,ts d'una cus se li violad

una torta esUavivada.

8aI6 de Te
cada día te dansant de 5 a dos
cuarta de 8, i dinar a l'amertcana, de 9 a ti.

...;

LA MATANÇA
A L'ESCORXADOR
Bestiar sacrificat ahir:
Bous, 6 i 2 per a Sarria; vedelles,
321 i 7 per a Sarrià ; moltons, 371;
crestats, 12 ; cabrits. 73 ; xais, 858;

melles, 468; cabrea,

porcs, 31.

bronquitis
T o e Marros. refrodals,
crontques, es &rumiaras raptdamita amb l'Elixir tionsottol C1J8118W.
UN HOME MORT PER DESPRENDIMENT DE TERRES

Ahir, a la tarda, l'obrer Joan Boluda Sardi, de vint-i-sis anys, casat,
que treballava en una !Ana situada
a la Riera Blanca, prop del cementiri de Les Corts, eslava en una fondada arrencant tema, quan, per eierte dem desprendiment de la paret, va
q

uedar multa*

ta, núm. ajo, li han pres dos baguls
plens de roba.
— BIai Porta Bonet denuncié uns
senyores a les guata Jiu un préstec
de 2,000 pessetes a compte d'uns terrenys que manifestaren ésser de Ilur
propietat, la qual cosa ha resultat
falsa.
— Joan

Massana

CAP A MADRID
Ahir, abans de les once del matí,
els nena assilats a Sant Joan de Deu
i a la Casa de la Carnal foren conduits en automòbils davant el palau de Pedralbes.
Ea reina Victòria sorti a saludarlos a una galeria del Palau.
Després sortí i ami de compres a
un establiment de la pl aCa Calahl
a un altre del passeig de Gra--nyai
cia.
Més tard anä a l'Hospital Clinic
i a la Quinta "La Aliança", tornant
a Palau a la una, rebent diferents
visites.
El rei Alfons també sortí a les
onze, visitant els tallers de la His-

en presencia d'una geraació de 200•000

tivamerd instruits respecte de llar mis-

de I entitat organitzadora (carece Dti(

sió---com vingué a dir el senyor Sala-delicadíssima i fins ara inédita a lar

visitants de tot el alón. A l'estatge

de la Victòria, hl, Pral.) donaran, de
set a nou de la nit, informadoras sobre
el dit viatge, que segons tenias entes
serä un èxit i molt econennic.

jecte que va lucir deixant-li de pagar ',oca pessetes rs generes.
— Mirla Espallä ha denunciar un
botiguer que exposà un gerro de la
denunciant i ara es nega a tornar -ltd.

Tapioques i Purés
FIGUERAS
eón els minora del mem

militars.

El rei Alfons ara al Cercle de l'Exercit i de l'Armada i despees a la
Comissió Mixta del Treball, on fou
saludar pel magistrat senyor Gallo,
contestant el general Primo de Rivera afirmant que l'inhuma espectacle, imporpi de la culta ciutat de
Barcelona, de la hulla d'odis entre
els obrers i els patrons, havia acabas,
i que ara, com tots hem pogut veure
—afegí adreçant-se al rei—els obrers
aclamen pels careces de la ciutat la
vostra majestat.
A les nou menys cinc minuts del
vespre, els reís sortiren en tren especial cap a Madrid, amb el príncep
d'Astúries, el general Primo deRivera i seguid.
Tarnbe se n'anaren els generals del

•

Directori.

[..:Çi
No dejarse sorprender

6 cilindros
Valenve.295

ELS DELEGATS GOVERNATIUS
El general Primo de Rivera reuní
ahir al migtlia a la Capitania General
els delegats governatius de Catalunya,
afegint unes guante:, instruccions a les
que els &mi al Palau de la Generalitat
el dia ,12 la recepció d'alcaldes.
A la tarda els dona més instruccions
creara al Casino de l'Exèrcit, i sernbla que ara els delegats catan deiini-

8"km
Fabricado:F.3311 0 l'Hago,
11

FABRICACIO DE MO.
NEDA FALSA
El jutjat de Casp inhiba del
sumad .instruit amb motiu de la detemió d'un moneder fals a Favara.
DE LA

Amb tal motiu va posar a disposició del jutjat de l'Oest el detingut
Josep Montsech, acusar de complicitat
amb els que fabricaven moneda falsa
al carrer de Bertran.
El jutjat de Casp ha fet tramesa
també al jutjat de l'Oest de 56 pe-

ces de duro falses.

DENUNCIES I DETENCIONS
Va Esser detingut Grau Martínez
Bas, acusat d'haver pres un moneder
a una senyora al carrer d'Alcolea.
— També ho bu loan Mur per %ver amenaeat de mort a Antoni Pelead. Se li ocupa un revólver amb cimasulco i un ganivet.
— Carme Ortiz va denunciar que

del seu domicili del arree dAmpos -

Vapor espanyol "Rey Jaime ni
de Palma, amb cirrega general 1
104 passatgers. Amarre moll del
les Drassanes. Consignatari, Coma

panyia Transmedrterrinia.

Vapor espanyol "Cabo Coronaftl
de Marsella, amb cérrega general
i 9 passatgers. Amarras moll del
Rebaix. Consignatari, Ibarra 1

Companyia.

Priory./

Vapor angles "Maindy

144444444444444444444444.

de Newport, amb carbó. Amarrad
mol! de Ponent. Consignatari, Eta

/ "HULES" - PLOMERS
JOGUINES

bregas i Garcias.

Vapor americé "Independence,
amb anega general.
Arnarrat moll d'Espanya S. Con.
de Manila,

AGUSTÍ CASTELLS
Portaferrissa, 18. T. 1983 A

signatari,
Llagut espanyol "José

•.44444511418444444+011444441

Cerverol

d'Albunyol, amb tométecs.

Vapor cspanyol "Tintoré", d'Aamb càrrega general i 03
passatgers. Amarras moll d'Ea.
panya NE. Consignatari, Compal
lacant,

nyia Transmediterränia.

Obsequi de
la Societat

"Nestir

\\,
IVIARES
'Andreu

Crema dental ,
científica ti

Rob-Vida Miret

BO ea més que una ornato del ene de
plantes fletares OtI r perduren Instintivament els nuunIfers quin Unen musitas
dat leise.
Duran' l'ombertai Rob-Vida ndm. 1
combat FallaumInUrla, dolors 1 molestias
propls de testet, desenrollla I fortifica
el non traer, tontada la mara 1 predtspesa per a un pm reitu 1 llet abundant.
En la lactancia: Rob -Vida núm. 5 raramente la quantitat de ilet, l'amiguen en
casselna 1 mantega, reta la mare de la
desnutrIctó causada per l'alletament.
En rarrnecles. Autor. doctor 1111ze1.
plaea Comercial. 9. Barcelona.

SOCIETAT NESTLE,
Oranvia Layetana, 41, Bar-

celona.

La

•

prenent

la

6s el papar predilecto de les
millors fabriques de cigarrets

-

111113LTA LLET

Contra remesa de §5 etiquetes Manques de les que
van enganxades en el pot
de la Farina Lacteada Piest16", e,: regalara una preciosa nina.
Les etiquetes poden presentar-se a les oficinas do

^9.5nes,

w1
s'ha introduit en e
tots els paisos
amb
espontani de la
clase professional,

3125111151111111181•51111115151•81113•111•1118111111•1111111111151•1111111

del talón.

ACUMULADORS

EL PREU DEL PEIX :: MULTA
A LA FEDERACIO CATALANA

DEL PEIX
Al Govern civil va ésser facilitada
ahir la nota segilent:
"Per confabulació i coaccions portadas a cap per mantenir els elevats
preus al mercar del pela, la Junta
provincial de proveiments ha imposa
a la FederaciS Catalana del Peix una
multa de cinc mil pessetes, i esta disposada a castigar amb les majors saneions el% principals instigadors i causants deis inadmissibles i capritxosos
preus que avui té l'esmentat article."
SENTENCIA CONDEMNATORI.
El Consell de guerra que es velé
contra Jnsep Campillo Ortuño, acusar
del delicte d'agres .siú a un someteniste en acre del servei, el condemnà a
sis mesas i un dia de presi; correccional amb les accessòries legals..
ELS CATALANS A LONDRES
Sabem que l'Associació Catalana dd
Turistes té ja molt aveneada l'organitvació d'un viatge conectiu a Londres,
amb rnotiu d'anar a visitar la meravellosa Exposició de Wembley que a la
capital de limperi britänic sestil celebrant. Aquesta Exposició, que es
molt superior a la de l'any 1851, eis
d'una riquesa extraordinaria i fou
inaugurada en la diada de Sant Jordi.
patró de Catalunya, i Anglaterra pel
rei Jordi V i el Govern Macdonald

popOsOs
pomposos

NOMBRES
EXTRANJEROS
para sólo
cobrar mas Caro.
Los Water - closets de
mea duración e higlann.
de @m'infle absoluto.
que no se cuartean, son
de Fabricación Espinela
llenando los n ombreado "IsANITAII“
o "LEDA" Y • e bailan de vente en
todas las prflICIpas
les cases del ramo
en hspana.

natari, Ibarra i Companyia.

duts. Aprofiteu aquesta avinentesa.

pano-Suissa.

A dos quarts de quarre rebé en
audiencia, al Palau de Pedralbes, a
l'Ajuntarnent, presidir pel senyor Alvarez de la Campa. Entre l'alcalde
i el reí es canviaren frases de respecte i d'agraiment. L'alcalde oferí
al rei un quadro d'En J. Borrell representant un episodi de l'estada de
la reina i de la reina mare a Barcelona. El rei agrai la finesa.
A la tarda la reina es dirigí al
Ilajestic, on la Junta Patriòtica
Dames l'obsequiä amb un te. Donya
Victòria adquirí alguns números del
sorteig organitzat per les esmentades, ensems que patriòtiques senyores, amb motiu de la tömbola a benefici de les vídues i els orles de

Vapor espanyol "Cabo Roche''i
de Santander, amb cärrega general.
Antarrat moll del Rebaix. Consiga

establiments Lluis INglada,

NINGUNO DA MAYOR 3ATI5PACCoON

UN ATRACAMENT Al. CARRER
DEL PARADIS•
Ahir al matí V3 presentar-se una
denúncia per part de Joaquim Aristol
Solana' de 21 anys, habitant 41 carter:
de Vilanova, el qua l va manifestar que
la nit abans, passaat pel carrer del
Paradís. es veié sorprès per la presencia de dos individus que sortiren
sobtadament d'un portal, intimant-lo
a qué eta Ilitirés tot el que portava al
damunt. Mentre tut dels atracadors
l'amenaeava amb el revólver, l'altre
escorcollava les butxaques, emportantse'n tres monedes de cinc pessetes, una
de dues i cinc Bons del Tresor Francés per salir de 15o francs cada un.
Acte seguit els atracadors desaparealteren pel carrer del Ristre.
El denuncia:Ir digu'é que a conseqiiencia de l'espant relmt nn havia
presentas la denúncia tot seguir.
L'autoritat militar instrueix (litigancíes.
:

rat moll ele Sant Bertran. Consiga
natari, Casaseca i Suar.

Rambla de les Hora, 8. i Ronda de Sant Antoni, 5. puix que
de copes per a nigua a pessetes 870, per a vi a 8'05, per a
xeree a 5 . 25, per a licor a 425,
per a xampany a 8%5, i els
plats do pisa Manis i sopera. a
pessetes 7'70 la dotzena, enflor en tener'. No hi ha gin pugoi.arribar a uns preus tan re-

e

S.R.C.

Vabr011a • MI
Vapor belga "Venetier", de 'Corunya, amb cérrega general. Amatn

Gran revOl m'esta armant entre els competidors pela prens
fan limitats a qts.; venen fofa
la va i yelloria i eristalleria elä

AllnefellEs

ATROPELLS
- Al carrer de Marian Agulló (Poble Non), un auto agafa el noi Josep
Botella Erm, causant-li una tenida
traumätica a la regió frontal i erosions al peu dret.
--• En passar pe! carrer Laforja
(Sant Gervasil, el tren de Sarria agafä a Joan Carbonen Sánchez, causantli fer i des corituses a la regió dreta i
a la superciliar.
— Asad. a la inatinada, anant per la
Via Laietana. en mrtneicleta, el comissari cle noticia Joaquim Pineda i l'agent Andreu Fernanclet, per una falsa maniobra de la moto, aquesta bolca i es causaren contusions al nas,
llavis i a diversas parts del cos.

MOVIMENT

opa.

REUNID DEL pIRECTORI
Ahir, al mati, a la Capitania General , es reuniren els generals del Directori que hi ha a la nostra citttat.
Saudita que CO parli de la confecci6
deis pressupostos de l'Estar i es comentaren les darreres noticies d'Africa,
que, enin sempre, són dalló mes satisfactòries.

denuncié un sub-

UN VEDELL QUE FA CORRER

EXQUISIDA LLONGANISSA DE VIOH, LEGITIMA SI-

A les deu.

1

•

ileStr:\

M' E DICINA
P R EV ENT I VA .f",1.,

A AUTO, RADIO, ETC.
REPRESENTANTS EXCLUSIUS
PER

OnIcs pel seu
himen( l

ee

Actúa com a ."

t.;'

DENTISTES 1 METGES

AUTOELECTRICITAT

en coneixen la fórmula.

DIPUTACIÓ, 234

Consulteu-los.

MILLOR TALLER ELECTRIC
rEmEnrannungtamszomnsoweimmiszEnnioniammE
EL

—

d. Basta cobrir un

tr
daltonlaa, CRonadualtsattipe erM
a aBall
arace
e a618altii_eis dlice3rvi
aosEl Dr. 3311/alar

ELS

terç del raspaU
quan s'usa

li g8 !teas

TRA1VIYIES DE BARCELONA, (S. A.

KOLYNOS

AVIS

Dura dos mesos 47'
usant-lo
tres vegades al dia

Es posa a coneixement delpúblic, que des del dissabte que
ve, dia 21 del que som, el servei de la línia núm. 60, Plaga

Catalunya - Corts- Plaga Tetuan - Carrer de Valänola -Carrer
de Sardenya, es prolongara fins al careen del Bogatell, en les
seves direceions de carrer del Fresser i encrenament del Carril, anib la segiient tarifa dc precio:
Pilaca
Catalunya-Carrer ilrs Sardenya o viceversa... 10 cts.

de

l'e;

'erl••••••',/ s .Z•
ta.a;iet

Diagonal (Nàpols)-Carrer Bogalell o viceversa
10
Les primeres i darreres sortides deis cotxes d'aquesta
silla:
1
Primera sortida de la Placa de Catalunya, a les
430
Darrera :mil ida de Ilt Placa de Catalunya, a les
1'45
Pritneres sortides sie Bogatell: Fresser, a les 4 , 54; Enerenament del Carril), a les
•
Darreres sorlides de Bogatell Fresser, a les 1'54; Encreuaaten!. del Carril, a les 2 . 00 .9W6 9: : t;

SodOiS'

e,

CONCESSIONABI:
Praderas Son«

192 4 .—LA.

Barcelona, 17 de niaig

e...e...O:,

MERCAT DE LLOTJA
BLATS

arara I Navarra
Camella 1 Manga
Extremadura . . . ..
andalusla sur temb sac)

de
de

ee

de

de

fl at
(Preus en pes setes 100 In. sane
aarnunt vagó origen.)

FARINES
Pote
Extra local
Corrent local. . . .

untura extra casteita,
Blanca corren castra&
Baila• • . . ..
. . . . . . . . . . .

de

do

de

de
de

de

pesantes san de toa kg,
(recua encarro
damunt

ago/./

DESPULLES

de
ae
de
segones
de
Terceres
de
• • •
Buartel. .
(Preus en pessetes se de 60 kg.
uaniunt carro aqut.)
_
de
Meen! (prima)
de
mermes
• . • . • do
bes°. . •ralo. guerrera
70
!Urea,
do
( p reus en dimana' carro
ama.)
Minero 3
»Mete 4

sesee ate,

.
CEREALS
Morase estas) mane . •
Merase cantal (roe

Morase Plata vell
Norme Plata nou
Ordt Extremadura 1 314034
Clvada extremados. .
Usada la.

do
do
de
de
de
de
de
da

44 a 55
44 " 45
as " 99
38 " 39
as " 95
.......

Faves Babó verles. . .
Pavos Extrem. o andaiusta
Favuns Extrem. o Andalusia
Favons estrangers
.
y eees Navarra
Veces Segura
Veres armaiusia
Veres estrangeres
Vocee verdes
Escalola andamsta

Escanda alarme

g n a 125

Eseatola Plata

AIIII estran ger
en no 1/2 Erre(
Erns (master
er 1 1 2 " 02
Tilos. . . .
81 1/2 " 62

59 1/2 " 60
44 • tf4

(leeos en pessetes /00
aqui.)
ll aill Un

g carro

e

de
de

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
do
de
de
ag. amb sec.

43 a 44 • •
44 • 45

40 " 41
39 " 40
30 " 40

85 • 86
as " 33
76 " 77

"
SI " 42
44 • as
SI•

26 ß 27
II 1/t
Espertal
20 1/11 • 91
/Selecta
19 1/2 •
. . .
14 • 14 1/5 Alatiaat
Itell . 11oett O.
Trencat
PESPULLES D'ARROS
( farlilasees.)
19 a 19
.
r.: ta c:11, 1 11 a;
153 f
: 481/2
148
510:9BETES

Llentles
Colices .

.

. . . . . .

(Preus en pessetes 1014g.

damunt carro

GARROFES
de
da
de

Ne g ra Ca- telld

Matatera
Roja 1 negra

Negra EINISSt..
Mallorca .

42

damunt carro usuta

de

do
de

48 " 4 •
48 " 49
45 • 46
40 "'Si.

lor. arme me

Alfals primera
Alfals segona.

de

de

de

SO - ti

FARRATGES

de
de

de
de

de

tle
de
de

amb asc

Xipre
Negra vinaroe

(Peana en rata

LLEGUMS

AIIRO3
Bomba Callasparra.
Bconda

Iterares

Blanes
alfarnates 59/60
Manes arrugats alternates 60/65
Pelote . . . . . . . .

70 • 71
45 " le
la • lt4
ea • 26

160 a 165
de
130 " 136
de
Mallorca
de
115
• 117
de
IE' nratrt e.irgeres. blanirues
" 106
in iierls8
de .. 100
u setrealre. re9 a.ecrimeu
37 a 37 1/4 E
• .....
U.
.....
37 1/4 " 37 1/2
38 ." 35 1/4
27 1/2 " 28
atunes &mutua :afaman; 44/46 °a:
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da; 3 d'ordi.

Impresaaló general:
fiven d e poca importanoia IPS operneions que s'atar tuaren en aquest mercat.
MERCAT. — Duealil el dia
NIORESC. — El ¡n'en de la rimase novena continua turna. En canvi el vell es va abaratint.
FERRATHES. — Degut a la gran quantitat d'or da i palla que hi ha enunagatzemada, els preus d'aquesta ittum
roe segueixert pea animats. Espromityie, peru, que. m'Un .inteiln una puja -degut a out la atea en ela 17111n3 Dramón
d'aqueets silnarea ha fet gua Ja oollita no foa an eaplendida «un altres arma.

lgrge.err
,s77-
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MúsiciEls Teatree.11

«LA MOZART
RECITALS JULI PONS
El notable pianista senyor
Juli Pons anuneiä tres conceris. PI primer dels guate Lin.
. giré Aloe diumenge passat, a la
Sala Mozart, amb èxit falaguer.
Esperem. per ocupar.nos-en
.8tentament. les dues próximes
manifestacions de l'esmentat,

artista, que han de celebrar-se
els dies 25 i 29 thl correal..
El pròxim diumenge. dia 25,
tindra lloc, a la Sala Granados.
el segon dels coneerts organitzats pel popular Orfeó Nena.
Interpretaran el programa el
nen prodigi Carles Corma, de
sis anys. i el no menys notable
i anomenat Trio Barcelona, integral peds mestres Vives (pia.
Perelló

no).

(violil i

Marés

.(violoncello).
•

OREE° MONTSERRAT
El .propvinent diumenge, dia

l'OrMontserrat. del Centre ModoOriteia.
ral Instructiu de
nará un escollit concert a cae. rec de les seves tres seedons
amb la cooperació de la pro25, a les eine de la larda.

fe('

fessora de piano Na Montserrat
Gispert.
L'Orfeó Montserrat interpretaría obres de Millet, Cumellas,
Rib6, Pérez Moya, Morera, M o.

ROMEA.— Bah roonantica
tiagago.

ad una entretinguda companyia
coreogrifica que «n'e' arribar a la
pompa i a la majestat deis famosos
"ballets rudos ", amb una certa economia i simplicitat (elements arriba
produir efectes interessants de color i
de mímica.
Aquests ballets rominties russos duen
im fort segell germànic en la direeci6
artística i en els elements que els
composen. La primera dansarina Ulsa
Vet

N.

L'OREE() GRACIENC A EN
CLAVE
Veu's sei el programa del
gran festival que celebrarla
l'Orfeó Gracienc al "Coliseum".
diumenge vinent al metí. en
commemoració del centenari
del naixement d'En Clave:
Primera part.—A càrrec de
les tres seccions de l'Orfeó pm_
tiene i d'orquestra composta
de quaranta professors: "Gib.
na a Clavé". Sancho Marrare;
"La gratitud" (primera audició) : "La font del roure", "Les
aisles del Ter" (primera au.
dieió) i "La violeta".
Segona part—SPenió id'ho.
mes: "Els xiquets ele Valls".
Tres seecions: -De bon matt".
Orfeó i orquestra: "Una fontae
da" i "Ester".
Totes les obres del progre.
me, menys el "Glòria a Clavé".
són originals de l'immortal

Clavé.
En acabat el concert, l'Orfeó

Gravienc. corporativament, i

precedit de la Senyera, anirà a
posar una corona al peu del
monument aixecat al genial inú.
sic-poeta, en el lloc del qual la
seeció d'homes de Pesmentat

Orfeó cantará "Els xiquets de
Valls",

L'obra de l'antiga
Mancomunitat
EL REI ALFONS HA FELICITAT
EL SENYOR SALA PEL BON
ESTAT DE LES CARRETERES
MANCOMUNALS.
Segons ama nota Adosa Iliutada

la gansa a la secretaria del senyor
Sala. el rei Alions, a presencia del cap
de la Mancomunitat , . •. expressa a Fenginyer director, senyor
Frederic Turell. la sera satisiacció per
l'estas de les carreteres de la dita corporacXl. que. durant les excur,ietis d aquests dies, ha tingut 0C2Siá de re-

c ó rrer.

L'incendi del "Nuevo Voleano" no paralltzara l'actIvltat d'aquests tallers
Segons se'ns manifesta, Fincendi ocarregut abans 'raid r
en els tallen "Nuevo Vulcann",
no te la importancia ni les conseqüeneies que s'havta suposat
en eis primers moments.
El fue, ha destruil. efectivaleen'. una part dele I allers, provneant de mimen t tina raPralitzacie; del trehall d'ale:mes seccions. perb els !rebane generals
ni slati intertomput, i emitíunen amb Iota norrnallitat cls
lrebaile de reparad() le diversos vaixells. O sigui que es

tracia només d'u» perjudici
rrordre material. eobert per Aes
asseguranees rioncertades, i els
imporlants treballs que realitza
"Nuevo Vutrano" segueixen seitse interrupeió, i per altra part.
en un termini que no passarit
dos meaoe quedarà reconstruida

lii part sinielrada.
Montee es prodoleixt a la res-

faeraei6 dele departamonls perjediertts. seran installats uns
tallers provisionals.

Les saraanes
UN ALTRE APLEC QUE TAUPOC ES PARA
FI Foment de la Sardana de Badalona, que amb gran encela venia
rada any ergartitrant l'Aplec de la
Conreria. enJlIlny fent-se reas() de
Penininse pare, del poble de Cateto*. III 'ROO 4t oía
Ve •

D 1 22 d O mala de 1 924
a. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A
LES 8 DEL, MATI. (Observacions de la Xarxa med'Aldea i Meltagie, »bucles per telegrafia sense fil):
teorolbgica catalana, comunicadas per telgon):
Persisteix a les Illes Britäniques el centre de perEl temps és bo a tot Catalunya, amb boires a la

a.-4ITUACIO ATI1OEFERICA GENERAL A
LES p DEL ILATL (Obtervaciona d'Europa, Nord

torbac ió

atmosférica. observant-se pluges a Irlanda,
Canal de la beinega i costes espanyoles del Cantébric. 'Les altea pressions dominen a la Báltica i al

centre de la Península Ibèrica, essent el tem p s en
general bo.

•

plana de Vich i a !a costa de Llevant. — Els vents
son molt iluixos i les temperatures altea. — La mixima a Flix ha eatat de 30 graus.

temió d'un "Ocell blau"

S.

HOMENATGE
A EN JOSEP CLARAMUNT
Dissabte vinent. i organitzat per
un nombréis grup d'ad mi radors de
Factor català Josep Claramunt.
dri lloc un äpat de germanor,
menatge al popular i entusiasta actor de la companyia ¿'Art Dramätic.
El baquet se celebran ä a les den
de la nit. al restaurant Bar Monumental.

TEATRE BARCELONA
Demà, dissabte. tindri lloc en
aquest teatre l'estrella de l'obra d'En
Joan Lorente "La tierra de Hatos".
La cornpanyia de l'exceRent actor
Ricard Fuga vol presentar l'obra

amb tota propietat, havent-la estudiat amb especial interés.

Federació Catalana, als quals
acompanyaven diversos representants
de la premia local i esportiva.

1. vtrezo Siti--ILRIORS A BARCELONA- (Sonuasges
Altis yd, meten:
Direeci6:
Velocitat en metres per IllegOla

Boira.

KURSAAL-SALO CATALUNYA
Avui s'estrenará al Kursaal i al
Saló Catalunya la grandiosa pellico.
la titulada "Shackleton cap al Pol

Sud", pel capitä Shackleton, l'obra
documental mes gran i mes dramática que ha aconseguit produir la
cinematografia moderna amb les dades autentiques de Fexpedició, entre les quals figura la mort del gran
explorador i la d'un altre dels components de l'expedició, que mor en
tina calina de neu atacas d'hidro-

feia.

Presentada aquesta pellicula davant de SS. MM . els Reis d'Anglaterra, ha obtingut un éxit immens,
com no Ellavia obtingut una peHictila documental en la qual part de les
escenes de enea i pesca inherents a
aquesta mena d'otees es roben escenes tràgiques a les quals la desgracia ha donat autenticitat.
Són tals les belleses que conté la
pellicula "Shackleton cap al Pol
Sud" que l'empresa dels salons Kursaal i Catalunya no ha pogut resistir
la temptari4 d'estrenar-la immediatament, tant, que fa dos dies va arribar de l'estranger la peHicula i ja es

comença a projectar avui rnateix.
Entre altres coses notables l'espectador podré veure en aquesta cinta
el naufragi del "Quest" (vapor comandat per Shackleton), el casc del

qual és destruit per la pressió dels
gels, i també la troballa de les despulles deis expedicionaris per una altra tropa d'exploradors, que en assabentar-se cte l'esdevingut va sortir en
socors deis primen.

Del

Municípi

DADES SOBRE L'EXPORTACIO
I CONSUM LOCAL DE LA

PATATA PRIMERENCA
En una nota facilitada per l'Alcaldia es donen les següents dades sobre

l'exportació de patata novella de la

comarca

230. 500.
\V. WSW.
1,
3,

niale a

tea

Els vi:Junta foren rebuts a VillaJuana pels senyors Torres Ullastre.
Alstria Melis i Gelabert.
La visita a FEscola iou na-rammt
inteies>:Int. Era 1.5 de veure aquella
desgräda:S infanta surds-muta culis per
'finja deis cnacnyamenta deis llurs pro'
icssors parlen degudament ; que els
cecs treballaven com sera normals, esdcvcisint útils a la societat. i que eis

tiC1

nens deficients, de tan dolorosa pre-

Nene.
1300.
t'AV. \VSW

sencia, aún preparats curosament a fi
que en el possible puguin alliberar
se ale l inutillitat 1 laica a .que es aro-

7.

•1-

boa

OBSERVATORI METEOROLOOIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Mores trobservaciá: y, sa,
hores
•
Bareimetre a zero i al nivell de la mar: 763.3. 7 64'5, 763 0 . — "Fermämetre sec: 10'5. 23 •0. 21 .n. —
Termòmetre sec: 18'o, te', — Humitat (centessirnes de saturaciA): 85, 70. 82. — DireCCIA del
vent: S., WSW.. SSV. — Velocitat del vent en rnetres per
segon: 1. 3. 3. — Estat del ccl: quasi
seré. — Classe de núvols: cirrus; fracto-dimuls, cir rus; cena-uds.
Tem peratures er.cremes a Fcanbra
Máxima: 24'2. — Mínima: 16'o. — OscillaciO ter mornetrica: S'a. — Temperatura mitja; arel. — Preeipitaciis aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del dia dc la data: ceo milimetrea. —
Recorregut del vent en igual temps: 275 quilinnetres.
Mallorca , que a conseqiiénera de l'abundancia i baratura de la de Matará,

diàriament baixa dc preu.
En les visites diáries que realitren
el cap i oficials que formen l'assesso-

ria de Provciments ha pogut comprovar-se l'existencia de Farticle en
els mercats.
AVUI, SESSIO PLENARIA
Aquesta tarda l'Ajuntamcnt celebraré sessió plenaria per a discutir i aproear els pressupostos de l'Interior i de
l'Eixampla.
LA JUNTA DE L'EXPOSICIO
En la

darrera reunió de la Junta

Directiva de l'Exposició de Barcelona
s'adoptaren, entre altres acords, cl de
Irr constar en acta el sentiment per
la mort del vocal senyor Alfred Ramoneda; aprovar les liquidacions de
diversos expedients (l'obres i designar

una ponencia integrada pels senyors

CINEMES

de Mataró:

Exportació fins al dia 15: 9.332.700
quilos. 15 per cent dipositat en espicie: zat»,9o5 quilos. 5 per cent dipositat en onet1Ric, 466,635 vedette.
Consum normal diari de Barcelona,
comprovat, incloent-hi alguna pobles
que, com Sabadell i Terrassa, se surIdeen en aquesta plaça: zoo,000 qui-

lo!.

Intervingut per l'assesoria tientes
de Proveiments, remis i desechad als
detallistes: olmo° quilos en g is dies.
Cal afegir, al que precedeix. la pa.

tata jecamedent d'Aleada, rallada

tonporada ums inlert5sant partit lt

da la

o d'una "Ra-

tapinyada".

UNA VISITA A LESCOLA
Abans (Fallir, tai com estava anuuciat, Vd celebrar-se la vi,ita d les escoles de Villa-Juana de Vallvidrcra, visita organitzada pel Contile de la F. C.

Assistiren a la visita cls scnyors Segura. Mori.gas. Rosell, Picli i Sastre,

El primer ballet "QuatroceMo" estä
una mica massa carregat de literatura i
de pre-rafaelisme; st ä compost al gust
de Munich; té algun moment agradable
als ulls, perá l'ofega l'arqueologia.
"La festa del princep Gudal". que
recorda molt les clames del "Princep
Igor", dintre un decorat expressionista i molt simplificat. fa forza decae.
Sembla'un quadro de "kaharet" de
primera. Les danses gitanes i guerreres d'aquesta festa produeixen uns
vint minuts de joia fantästica, on el
dansarí Romanoff. amb una vestimenta absurda de vellut de color de sang.
fa coses dignes de tot elogi.
La companyia de ballets roas:nao
presenta després una dama russa individual, un nämmeti dc kabaret berlinés

En conjunt la companyia de ballets
romintics resulta un espectacle Ileuger i amable, sestee Eagudesa i la lar

FUTBOL
EL PARTIT A BENEFICI DE
VILLA-JOANA

de

prèn després de les grans figures que
ja concixem ¿Mire el ram.

fa un ball ortginalissim parodiant la
figura d'una clima que duu el cavan
al trot, al galop i a pas ritmat.

Notes d'Esp
de C. de F. a fi qe toihom pogués
ferse cartee de la transcendencia de
I obra cultural i aitament humanitaria
que es ruina en aquella instituctá, a
inotia de la qual prepara per a ii

Krüger respon estiticament i dinimicament al seu nom alemany. El dansari Boris Romanoff es un agilissim i
intelligent artista. pub que no ens sor-

Freixas.
A la segona part, tota a dar-,
rec de Na Montserrat Gispert.
q ue es diu "Amazana" i que potser Es
hi figuren obres de J. S. Bach, el mis non i el que entreté mis el púSchumann, Sindin g , Albiniz, 1. blic perquè en aquest niimero la danChopin.
sarina Elsa Krüger. vestida d'amazona;
zart i

b1ltVE1 METEOHOLOGIC .DE CATALUNYA

Ponsfs Olabarria, Blasco, Baillevell
i Sera, per a l'estudi de l'experlient

de novas aliniacions de la Placa dEs-

panya.
El PROBLEMA DE I,ES
VORERES
La Comissió d'Eixampla, en la sera darrcra sessió, s'ocup i del problema de les voreres, i en vista que el
sistema seguit actualment, que consisteix a subvencionar le:- reconstruccions,
ha donat poc resultat, puix malgrat els
gratis avantatges que per als propiciaris reporta.' han estat relativament
poca els que :han acollit al henefici,
resolgué estudiar un canvi de sistema
que s'implantara aviat. el qual consisteix a subvencionar el primer ustabliment de vorcres en el moment de construir-5e les cases corresponents. en
lloc d'auxiliar la reconstrucció.

La premia Comissió acordé passar
a informe del director general dels
Serveis Teenics ins moció dele senyors Prim i Gassó i Vidal intereso
sant que s'installi iHuminació electrica
al canee d'Auzies March, entre Ni'
pols i carretera de Ribes i en el de
Sicilia, entre el d'Anejes March i
mentad'a carretera. i una altra

dels
esmentats senyors perquè co procedeixi amb urgencia l'adob del paviment
entre els d'Auzies March i Casp.
EL SERVEI D'IL.LUMINACIO
constituit a l'Ajuntatnent la
ponencia que ha d'entendre en la reforma del servei
La dita ponencia está' integrada per

elements de les delegacions d'Eixampla i Foment, sota la presidència del
delegat d'Obres públiques i illuminació.
En la

seS516 preliminar els reunas
canviaren impressions coincidint en la
necessitat (l'ampliar la Comissió amb
el nomenament de diversos regidors
que pels seus coneixements tecnics poden prestar eficaz collaboració als fins
que es persegueixen; es nomeni una
assessoria técnica composta de dos
enginyers industrials, dos arquitectes
i dos enginyers civils; es formulà el
programa d'antecedents a reunir, respecte al cost actual de la iHuminació
pública i de les dependincies i altres
detall s referents a l'actual servei ti

pera aquesta Corporació. del crimen;
La Cambra Oficial d'Indús- de
V. E., que disposarà que abans de
Faprovació
del projecte de pees-upestria contra els pressupostos

municipals
• La Cambra Oficial dIndústria de
Barcelona ha remes a l'alcaide el se-

güent comunicat:
"Davant eis 11 0'35 pressupcistes i0Tmulats per la Corporació municipal
de la seca digna presidenci a.. actualment exposats al públic, agua rl Cambra Oficial d'Indústria, proiumniument
itnpressionada per l'alcane d'aqueats
pressupostos. perque afecten d'una manera vital a Feconomia geaeral de la
ciutat, ha d'acudir a V. E. signIf lean:4i l'enorme graveiat que cnclonen.
En efecte, el Si5tüllla de tributació
establcrt sobre les empiem.s de servc,s
públic que aprofitcn ei 951 i el subsol
dc la via pública i el fixat sobi tls
tue es denominen il, ' I' reiSDS nets. produra una lamentabili;ima conszaüiltcia en l'ordre general, és que • guastes empress. a la f11 :1 ! 1` ra de in quas
la carrega financiera absorveix gran
part dels seno ingressos, hauran de
carregar sobre el consum la totalitat
dele arbitrio. produint-se. en sa con-

el doctor Calamita donara la
tercera lliçó del seu eurs, as sigui el quart deis exiraordinaeis de primavera que ha organitzat linslitut de Química
Aplicada i que t ata d'esat han

seqiiincia, els consegiients augmcnts

A pAT

en els preu:: deis serveis pftblics Inés
essencials. tals com l'aigua, el gas ,
l'electricitat i els tranTorts sobre els
quals preci›ament l'Ajuntament hmria de tenir una acció tutelar per tal
de procurar cl seu abaratiment.
Una ' alira conseqüència de;astrosa
de tnantenir en els watts pressupostos
la intrincada serie de tributs sobre les

societats anintimcs i comandaries, és
la de treure la confianza del públic
en les emissions que puguin fer-se,
des del moment en que molts valora
dels que tenen actual cotització en la
nostra plaça i que es refereixen principalment a negocis miau:cm barcelonins, tenen establerta la condició que
els interessos de llurs obligacions resten lliures d'impostos. En establir el
Municipi gravásnens sobre aquests interessos, per considerar-los com a ingressos nets, es produira entre els tenedora i en la banca (nIquesta capital
una alarma, tan fundada, que segurafreid ha de fer fugir del nostre estalvi aquella forma d'inversió, dificultant, set/se justificació de cap mena, la vida de grane empreses que en
aquell sistema troben gran alicient per
a l'obre/te j í) de capitals.
La Catnbra d'Indústria. que concix
el seu amor a Barcelona, ha de posar
a la consideració de V. E. que la nosIra ciutat ha passat períodes de turbtelkcia com cap mes :t'ira ciutat
d'Europa per haver estat víctima coito'
tant de les malifetes terroristes: que
l'Ajuntament de la seva molt digna
presidencia està orle d'una representació de les Corporacions económiquea
de la ciutats encara que el nou estatut

municipal prescriu una representad()
directa d'aquestes corporacirms, i que,
en aquestes circumstäncies, quan en
iniciar-se un periode de feconda tren-

s'asseuyalä com a finalitat obtenir, no quiHitat per permitia esperar que la
solament la trillora dcl servea sitié a ciutat es reintegraria en la seva vida
mis a més una important rebaixa en noble de tradició de treball i en moments d'una fortissima crisi industrial,
el cost actual, per a la qual cosa es
plantejarä l'afer amb tota lii seva am- representa un veritable absurd intentar
l'exacci6, en els nora pressupostos,
plitud i amb tota l'energia.
La Consi g an!, es proposa no desdir d'un sistema inorgànic de tributado!,
en la sa y a empresa fina a haver eco*, d'utilitats complicadissim i que requereix un millor i atent examen. I es
segun la finalitat perseguida.
PRESENT ALS BOMBERS
Miau rebut a l'Alcaldia 300 pessetes per a la Germandat del Cos de
Bombers de la "Moravia S. A.", pels
fans serveis medias per l'esmentat
Co. en «asid de l'incendi ocorregut
a la lleva ifibrica del carrer Fivalkr.
,• n

toa s'obri una informació pública a
la qual puguin acudir tetes les Corporadons de la 'lastra chuat. i rls
allegaments en contra dels poc meditats projectes del; técnica d'aquest Excellentissim Ajuntament. els quals encl.suen gravf;sirns perjuicios a Pecanomia de la ciutat."

mis de lamentar encara, que sigui precisament el Municipi de la .ciutat mes
industrial d'Esonya. el que, amb les

seves por treditades mesures d'ordre
tributari, vingui a dificultar la vida
de la ciutat en el seu especie eco-

námie.
Per les mes que precedeixen, es-

CRONICA DE CULTURA
CURS CALAMITA
As ni. a les sis de la tarda,

assolit.
En aquesta tercera I 1 ie6 disser I ;tris Fesmental pr o f e ssor
sobro el tema següent: "Concentració del sui' purificat. Capacitat
Priparüll d'evaporaAl.

PROFESSOR
CALA MITA

gra it i. x

motiu de celebrar el
pel ostro que ve do-

nan? a 1 . 1n`n iiiIIJ di' Química
Aplicada el lluq uique sigui a Fritsems tin acte

de simpalia i d'homenatge a
tan quimic, s'ha organiteat un sopar intint que tindrit lloe flema. dissalde, a
lid Hile, itts rteabar la darrera
l'Hl del Sell cursa
Els que vulguin adherir-se
a resmentat arde hauran de di-

rigir-se a la seeretaria de Fina.
tiltil (Urgen, 1 87, trli• fon 11)9
11 , , fine :1 i 1 'es de la larda
de
dia.
L'AC.IDEMLA DE
Jitt IS P11 I:
La

L'Arademitt de Jurisnrudeneia i Legislarla tl'oar ues-d a citatal, ell (41111plil l 1011( del que oreceja sien
SPIIS Estatuís, ee-

lebrä el dia 19 del uses corrent,
eleceilins per proveir els cárteles varant.a a la seva Junta de
Govern, essent elegits per ariamaeid: Presideni, el senyor
Oriol .1natiera de Sojo; virepresident, el senyor Jaume Bofill i ala las; ' y esosa-u . . el

senyor

Erluard Sagarra i Cendra; hibliotreari, el senyor Franeese
alasfit Masferrer. i secretad segun, e'l senyor .Marian Iglesias

SOlMeSOS.

La visita iaU cmocionant; Factivitat
verament cri;ti.ma d'atinen proiebsorat
és admirable. i cut cl scu conjunt, ViHaJoana és una santa instituciú que be
muela hajut dc tothom parque pugui
ampliar el seu radi d'acció i portar ela
beneficia del; scus ensenyaments al
majar nombra diniants.
La Federació Catalaima de Fútbad,
que tan criticada ir:u I any passt per
haver destinat una subvencin de :meso
pess.etc› a tan humana institució. pre.,
para—com hem da abans — per a fi
(le temporada un partit a protit dc
Villa-Joatta; és diu que es probable
que Cl partit sigui entre eis primera
equips del Barcelona i de l'Europa; i
traitatit-sc d'un benefici tan justificat
és d'esperar que tota la cimat ajudará
al major èxit econòmic de la fasta,
els ingressos del qual es destinaran per
habilitar un pavelló on podran trotar
xopluc uua trentena d'infants que avui
no poden gaudir deis beneficia de
Villa-Joa na per manca delements.
Repetim que és merexedora de tota
lloança la iniciativa de la Federacid
Catalana.
UNA ACTITUD ENERGICA DE
L'ESPERANÇ A DE DONOSTIA
Llegim en un diari de Sant Sebasta:
"Al C. D. Esperança ha calgut
utilitzar la podadora.
SIm reunit la Junta del mala
acordant csborrar dc les seres tales
ele jugadora Planas, germana Balzola, Aispirua, Gonealez, Garay, Zala

i Sagastunte i el delegat de la recent excursió a Sabadell, Barcelona,
Palma i Valencia. lgnasi Echevarria.
Igual que aquí a Barcelona.

L'EQUIP OLIMPIC
sortit cap a París la seleccki
de jugadors que lea de representar
la Federació Espauyola a la propera
Olimpiada.
La llista de jugadors ha quedas
ultimada de la manera segrient:
Portera: Zamora, Oscar.
Deienses: 'allana, Escoba!, Pacarn, Acedo,
Mitjos: Larraza, Gamborena, Belatiste, Meaua, Cartilla i Lega-

rrcta.
Davanters: Piera, Juionegui, Triana, Samitier, Zabala, Monjardin, Félix Krez, Carmelo, Aguirrezabala.
Del Campo.
CICLISME

VOLTA A CATALUNYA
(29, 3 0, 31 tnaig i a de juny)

VI

Les noves inscripcions Tebaidas per
a aqueata cursa NÚII les segiients:
I.1 7 / 7. 9.—Pan Giessmann, de Barcelona. U. E. Sans. I Categoria.
Núm. to.—Antoni Torren, Reus.
Secció Esportiva (le la Casa del Poble de Reus. II categoría.
Núm. 11.—Pere Sant, de Manresa.
II categoría X X
Núm. 1 0 .—Ignasi Buhigas, Manresa. III categoría X X
A les (Achica de la Unió Esportira de Sans segueixen rebent-sc vaIttosos oferitnents de generosos contribuents a la VI Volta a Catalunya.

Darrerarnent s'Iman rebut itnportants
donatius dels senyors Guasch i Abelió, Grup Bar L'Aranya, Paul Tron-

berg, Penya Rhin, Casa Klein i Emporium C. C., de Figueres. La casa
Klein ha contribuit, ultra el donatiu
L'ATENEU ENCICLOPEDIC
POPULAR per a la cursa, amb nao pessetes per
al primer corredor que es classifiqui
Començant la tassa, .for ç o- amb els seus
neumätics.
sament suspesa fa algun temps,
A mes ens comuniquen els orgala Sercioi d'Es+ I Ud is politirs i nitzadors, amb el
seu mes gran recosud:sis de l'Alones]
d' Abada'.

Ettrielop-

die Popular ha tli. ganuzal Una

subsistencies, atur

foreras, etc.,

faci del eta' estudi una reina
pritetira i tradnible en conelti510115 que puguin portar, (plan
mitn• s a buera!' els mit ,jans de
trnbar-lii soltwions satisfaetee
des.

La primera d'aquestes eonferincies tindrä non demä dissable, a leg den en punt de la

organitzadors durant el
de la cursa. Tambi oferseie„

objecte d'art con' a mea Existint dificil combinacm
rocarril per trasItadar lar"
roat
corredors, cls organitaadors
bus Foieriment del popabi.7
li'dlanneva lXisna),
Catalunya, el qua) seli-cra
per transportar cla paquets
roba a raó de cinc pessetes
quiet. Els corredors que
desitk
l'i zar aquest initja per trans
seva roba poden indicar-ho
nitzadors, Galileu, 9.

III

MOT
CURSA COSTA

RABA

A mesura que es va acostaa:
l a- bracio d a:incita importad
crcix Fallir/sació i Fentusiasnse
lustres aticamats que dimanes/
dispar.7eil a covkörrer-hi.
Encara ii i 1, 1" es rekren a;t„,
inscripcions, la qual cosa avalan
ilustres apreciacions de que aglaz

sobrepujaria cii èxit.
Els micas inscrits sän:
Grup comercial:
Cyclecars 1.100 c. c.: J. Mau
by"; M. Balletbó, -Derby".
Grup indcpcnclents:
Lyclecars ¡ion c. c.: F. Ias
Grup turbes:
Motos 35 0 c. c.: X. X., 'le

Ahir, a les dore de la eit,
rrieut es degue sanear ei termita

cripciä. i amb tota aegareat qtz

cara aquesta es arará augamtne
Avui. com ja vareen indicar, k
lebrara el sorteig per a l'ordre de
tida. i cicma a ia tarda se a
el pesatge a 1 Escota Indutrial.
S'etectuarcn el: primers
nament oficials, el, qua:s. C5 1

molt animats i alguns dcls ent
obtingueren temps magnífica
REGATES INTERNACION
DE

CANOES AUTOMOBILS

La proximitat dc la celebradó
questa Iluiza, en la qual es dispuz
Gran Premt Barcelona , ia aencara Inés l'anim del; barceloaci
tal de presenciar-la.
Nuus inscrits arribats de la
República fan esperar que les "Ci0115 es veuran augmentades IC
luosos elements, cls quals han
ja el; seus desigs de trasIladar a

nostra ciutat.
Denla passat es Ilanearis
que duu motor Rkart i Ferez.
LES FINALS DEL CAMI"
DE CATALUNYA
Dama., dissabte, al vcaprc
llac als jardins del Parc de 'a
les final; del Campionat use
de /laxa que revestirau segu
una gran solemnitat.
Sembla que els que mal:in cde Cataiunya ;eran oposats
boxadors de Valencia m de 1.1a
ii i afecte de nomcnar als que
tia vencedora campiona peala
amb dret de concórrer a les
des. Com sigui que respecte *

matnerism. d'alguns COneUrCer
pseude campionat tic linfa
ep:nions moit diverses, desi:.tim
d ocuparnos en fina que quedi
aquest punt.
g

L'AFICIO CADA DIA AL:GOA un dels salara de la Via
na, ara que eis Mes aun dala
tarda, en hacer plegat de.s
forma espontaniament au tnav.i
boxa.
La

gent forma rotllo i el and
(levé convertit en "ring - . Els des
hielas comen= a repara:rase
nyacs - i Ulm arbitre va seguint-la
xament a ii de dirigir i coas
que la liaba es desenrotlii amb
les regles de l'art.
Els concurrents segueixo s asab
teres el combat i maniicstel
parar.
Cada die cls espactadcas. auca
la baratura de respeetacle—na
pagar res—van augmentant.
NATA
LA VISITA DEL CERCL E D
NAGEURS DE MARSELLA
L'excellent equip del Ceselc
Nageurs de Marsella que en i
y actura Iluitara el dia 2Ç imb
Club N. Barcelona, estaré inteata'.
Navarra, Pellegry. F. Grimal di. J.
makh. A. Barutaud, Chiapetty.
Gastaud. J. Barutaud, i la ami
del litoral MlIc. Pellegry.

EXCURSIONISME
El proper diumenge, dia as. el
Excursionista "áfosaen Cinto'
una excursió a Breda, Riells.
Fe i Gualba.
Lloc de reunió: Plaça le T
a les cinc.

neixement, el nou gest altruista del

shin le confereneies sobre te
mes de val : in : ter soda) ill10 res-

ponguin a problemes quina aetualitat palnitant, cona
per
exemple, el l'habitació, el de

distinga deportista harpía,
posant a la Seca dispeaak
Senechal per facilitar les

"Newcastle
vetlla i versarä sobre el tema
"L'habitació i sil contracte

anant a eärree
d'En Vicens Albareda, amb la
competencia quo en assumptes
aixi el

earacteritza.

L'arte será públie, i. donada
la imminent cadurilat de l'a-

deeret d'inquilinat,
haurà de despertar aquesta conferencia ('interés sle l'opinió i
revestir importància extraordinäria,
nomenat

guanyador de la
Copa Angle.
contra

"F. C.
dies

Barcelog

sesin,• les olls

:ir II LIS tli

ile

77r

ndres, 23 de maig de ten
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CATALUNYA
Els loca Florals de Mailorca
A*U bellissima eiutat de Sóller, un
d a, més poétics paratges de la illa
d ar. tingueren lloc diumenge passat
arganitrats per l'Associacia, de
cultur a de Mallorca els :soca Morar; de Mallorca, que antjalment
celebra n t aquesta entitat. la crida deis quals ja publicàrem nosaltres en aquestes columnes.
Lacte resulti brillantissim i sense que cap trava Ii restes Iluitnent.
S'efectuare n al teatre de la "Defensora-, el qual havia estat guar a t convenientment per servir de
roan: a la bella i patriòtica t'esta.
Lescenara emergint d'un conjunt de l'antiga i mallorquina roba
-de Mensos" darnunt la qual campejav a un gros escut de l'Associac¡b per la Cultura de Mallorca brodat cn flore per gentilissimes mans,
eta un 'loe delitós i altament poé:ir. ions hi hacia un dosser de
roses i jessarni per entre el que guaicave n Cl seu or uns ramells de ta:Trece d'aquella vall riolera, clavan: del qual destacava cl tron de
la Reina i de la sera Cort d'Amor.
A dreta i esquerra hi hada els
seients de la presidencia i del jurat.
Difícilment es podria trabar un lloc
raes escaient i a l'ensems mes poetic ja:r celebrar-hi la gaia festa.
No cal dir que el teatre estava
ple LIC gern a gom, majornient Le es
ie en compte que a S 0 11er no ellarien celebrar mai J005 Florals. Gran
estol de belles damiselles en aportar a lacte llur gracia i gentilesa
cantribuiren poderosament a augreatar la seva brillantor.
A l'hora indicada. dos quarts de
cinc dz la tarda, pasearen a ocupar
'a presidencia les autoritats locals i
instilar e . Aquelles estaven integrades pele senyors baffle i rector Ell
losep Ferrer i En Rafel Siijar. resrectivament. i aquestes per En Saltador Calmes, notari apostalic, el
cual ',arma-a la representada:, de EAlustrissini senyor bisbe de Mallorca. el senyor Valenzuela. que dula
la de l'Ajuntament de Palma, el
distingit poeta En Jean Alcover en
el de les flete- es nostrades, i el rre'ideal aff l'Associació per la Cultura de Mallorca. N'Elvir Sana.
A l'altra banda de l'esceilari hi
ccIloca el Jurat. sota la presidencia
del mestre en Gei Saber En Josep
M. Tous i alarmo, i forrnat per En
loan Estelrich, director de la funiació "Bernat Metge - , el qual actui
de vocal mantenedor: En Cristòfor
Magraner Ripoll, En Bartomeu
Forteza Pinya i N'Antoni Quintana Garau. vocal secretara
El baffle obrí l'acte amb les tra'icionals paraules: "Comenea la
sta", i seguidament el senyor Tous
Maroto pronuncia el brillant partament presidencial.
Despees el secretari del jurat, senara. Quintana, dona iectura a la
memòria de consuetud, en la qual
fea la critica de les composicions

presestades i premiades.
Obert el plec que contenia el nom
del guanyador de la Flor Natural
result â ésser el d'En Guillem Cokm Perra, per la seca composició
titulada "El conoce Mal".
En pujar el poeta a l'escenari a
recollir el cobejat premi, fou objecte d'una grandiosiFslina ovació, la
cual és molt comprensible si es té
ea compre que el senyor Colom és
fill d'aquella ciutat.
Immediatament el poeta premiat
feu refrena de la Flor Natural a la

bellissima senyoreta a l argarida Mag raner Pastor, a la qual nornenä
Reina de la Festa.
Als acords de la marxa del rei
Joan II entra la Reina del brae del
poeta senyor Calorn portant a la
n'a la Flor Natural, consistent en
un artistic pom de flore, del qual
p enjava una bella flotada de seda
c erda amb les següents inscripdons:
Associació per la Cultura de Mallorca "Jocs Florais de Mallorca :-: Silier - Maig 1924" i da%n'u el sus slit destacava Feseta
de l'entiff-ft organitzadora. brodlat
n or i argent.
laacompanyaren a ocupar els
s eients de la presidencia les gentils
dames de la Cort d'Amor sen voreces Catarina Ferrer Ripoll. del braç
del president del Jurat, senyor Tous
i Mnroto; Catarina Arbona Bell, a
le cual acompanyava el president de
l'Assoriaria, senyor Sana; Mariana
Piza Ramis, Esperalea Marqués
Terr assa, Francisca Admite Casanovas acompanyades pels siembres
(id Jurat senyors Criatafor Magraner, Joan Estelrich i Bartomeu Forleca, respectivament, i Catarina
Mayo! Marqués, la qual ho fou pel
rep resentant de l'A juntament de la

c eltas, senyor Valenzuela.
La immensa multitud, a peu dret,
OPlOudi frenèticament la reina i el
sa a seguid fins que ocuparen els
seus r espectius llocs a l'estrada presidencial.
Lt; dames de la Cort portaven a
la tea un
pom de flors Iligat amb
una c inteta verda.
seguit el senyor Colom Regí
co mposició premiada "El comte
inspirat poema basat en la
ikg enda popular del mateix nom i
Pare gut al que circula per Catalu'al arta, el nom de "El conte Arkau". Els accèssits ioren obtinguts
Pels Metes catalana senyors J. Vi5 Miret i Na Maria Tereaa'Veeque no assistiren a lacte.
L'Englantina correspongui a una
%apaleó del liorejai poeta mcia' 'lomee Albee, .el anal, entre

id ,11,avaa.,' •
as

grates a alautliments, nansa a recollir
el nremi.
tot seguit.
lin finalitzar la seva lectura resosia a la sala, novament, fort es-

dat

manshalletes.

No s'adjudicaren accèssits a Ten-

glautina.
1..a Viola il'Or i Argent

ti poeta catara En Jamete Rosquella,
Per la poeaia que ea absènela de
l'autor Ilegi el mestre en Gai Saber En Josep M. Taus i alarmo,
CSSellt 11110it aptandit.
(aren atorgats als
poetea En l'ere Salam i Motcta, de
Terrasse. i a En Francesc Pomar,
de Lluchmajor.
Ultra ele premie ordittaris en forete ailiudicats tres d'extraordinaris. que correspongurren a altres
tantee composicions defs poetas Jaan
Pons Marques, Antoni M. Penya i
Josep Carne:, cap dels quals crece
presents a la (esta, essent llegas els
scus treballs pchs senyor En Cristi,f ue r Magraner. N'Elvir Sans i En

Bartomeu Forteza, respectivament.
El premi conceda per l'excellentissim Ajuntament de la ciutat de
Mallorca , consistem en una artística copa d'argent, fou adjudicat a
mossen Salvador Calmes, pel ecu
treball de prosa literar i a titulat "Vida Amor -. del qua! en Ilegi el se-

SIC nostres regidora, tractant
dells pressupostos que s'eatan

confeccionant per

al

corrent el rasament de
Itt formosa tinmiselta Na Marina Arnabat amb l'advocat i

del mes

comereiant En Jalone Gramunt.
La religiosa cerimimia Se ce-

lebrara al temple de Nostra
Dona de la Merca, (Casa provincial de Beneficencia).
Una subcomissid. de la
de Momunents ha anat a Santes Gules per tal de rescoldre
la qiirstió de les aigües daq u ell Monestir.
- Diumenge vinent se celebrara al t'ama despene del
Club Ginmästie la partida de
campionat ele segona Higa de

Catalunya. disputant-se .la
els primers °quites del
Lleyda i l'Euro dr Mataró.
Hi ha gran expeelartó entre
els a firinnats al fulleo' per retire aquest rneontre. el qual m'orne/ ( çsser interessant.
Han marxat rap a Madrid els alletes tarragonins Nin,
len i Llorens. per lal de prendre part en el campionats atleties.
F. C.

Mera' Plantada-alerce) Navarro

uns quants iragments. &gil; a qua
l'autor portara la representació
Eillustrissim senycir
El prerni ofert a la millor obra
escénica el guanyi cl distingit poeta català N'Ignasi Folch i Torres,
t.er la seva comedia en tres acre:
titulada "Per daninitt les boires-.
Pos guanyad o r del premi ofert
al millor coste per infante cl
escriptor de Mataró En irancese Rosetti, essent l'accèssit per
a la poetessa rnallormtina Na alaria
Josepa Penya. i ha menta', honorífica per Na Francisca Catany.
Per últint s'aixecà a lleg ir el seu
discurs de gracies el mantenedor i
brillant dscriptor En Jean Estelrich.
La per molts conceptes bellissima
peça oratória del aenyor Estelrich
/cm escoltada amh tse silenci religias per part del grandiós i culte

Sardanes
Merce Plantada
e; s hastament coneguda per

NIMITIA-0141512/1
911W-Will$111V~It
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nava entrevista, migració a niíster
posa els finan Coolidge, es din que
governants al cor- mes( la tornara
rent de la sitnace
al Cono*
exterior
Nova Yorg. 22. - TelegraPa p is, 22. --e Desitjós el senyor Poincaré de facilitar en
tot el que sigui possible les mesures de transició de l'actual
Govern al que l'ha de succeir i
cooaborar en la continuació
de la política francesa, ha decitlit donar te coneixer aviat als
cape de la rnajoria parlamentaria els detalls de Ila situació
ext e ri or.
Acuesta larda ha ronferenciat extensament al set' despata
elch ministere (l'Afees estrangers. amb el senyor Painlevé.
Aquest manifestà que la pe.)sie h') dele aliats respecte del
problema de les reparacions és

A Sabadell.

gata I ni un

que vul-

pfiblic. frrvoras

d'escoalar-la. Aixi, el aol anunei
caneons catabanos i ealrangrres per aferre

f1 . 1111 reeitai de

Plantada . ten arudir al Teatro Principal una nonehrnsissima ronceirrencia. rontribuintbi (melad l'amenri de la presentaeió de la jovenissima pianista
Merre Navarro. fet amb una
gran prnpaganda, i IFiessistenria
del mestre Larnote de Orignon,
a la testa.
La primera part era me;' grada per cancons de Giordani Werkerlin . Centsebaninow,
Hann. Brahms i Lozano.
Devem esneentar coree a més
helor-Pesante i (nm millor interpretades. cl "Minnet d'Exandel", du' Weekerlin. i "Els meus
cants frisant volarien". de Hann
La senyora Plantada reeixi en
i féu arribar a
elles
Uanditori la palpitació febrosa

d'aquells lieders.

Mere-u" Navarro interpreta una

senyora segnna miel: cal es-
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En finalitzar el senyor Estelrich la
;era brillant peroraciú íos objecte d'ut i a esp.:Mi:1;a alca el aplaudirla:uf.
Seguidament l'alcalde pronuncia les

paraules sie consuetufl "s'acaliä 1.1 festa", i abandonaren el teatre la regiaa,
la cort, els poetes i les autoritats, elesfilant despres cl públic tease:mis-Un
(l'haver presencial una festa tan esplendida i d'una espiritualitat tan manifesta.
TARRAGONA
Inversas noticies

L'enginyer senyor Manyä.
conseller de Ellestitut Gengrafie i Estadístie, ha fet
ment a la comissió de Mnnuments del pila de les pertinences del Monestir de Poblet.
'de

Per la Comissió *tata
lteclutament es revisaren

ahir els expedients d'enguany

pertanyents a la cinta/ de Tortosa. Avui es revisaran els dele

anys anteriors.
Ha marxat cap a Madrid

el director general de la Coleepanyia Arrendataria de 'Paletees,
senyor Eranceac Bastos, que
ha estat hoste nostre durant
uns quanta dtieti.
-Han celebrat una reunid

ESTATS UNffS

DE

REPARACIONS

ROSSA

M. Po!ncar g, en una Sotmesa la llei d'im- Han pedal inter- Vente que ik-t.

SABADELL.

cretari del jura!. senyer Quintana,

auditori • i subratllada amb ovacions
d'aprovacia els paragrais principals,
sobre tot els en qua interpretava
els sentfinents de gran part dels que
l'escoltaven.

DE FRANÇA

•

vinent'

exercici.
- Ha arribat a aquesta
clutat im non vagó de patalea,
haceet-se disposat que es venguin a )a menuda al preu de
30 e?t,ntints el quilo.
- S'ha fixat per al dia 3t

fer intrreasar. sempre

1111"'w"

mentar nomas les obres que la
formasen per tenir nos- id exacte de la seva importäncia: Sonata patètica. de Beethoven;
Estudi. de Chopin: La !dadora,
de Burges; Arabesca. de Debussy. i Rapsòdia hongaresa, de

Liszt.
Natnralment. era una part
per posar penca qualsevol pianista. 1 cal dir que la senyoreta Navarro, arab tot i ésser
tan jove, demo.strä interessante
facultats per arribar a ronqueTic un !loe ben encejable.
L'Adagi de la Sonata de Beethoy en, sobretot, fose dita amb
indita pulcritud i ande un roneixem e nt del piano. admirable,
aixi rnm lambí. 1-Allegro molto" de la dita obra.
L'Estarli. de Chnpin. en canvi.
i la Rapsielia. de Liszt. no correspongueren reas a la primera
impressió. i aixh foil, segurament. deutet a l'exeessiva
viositat de aferc(• Navarro. a
cansa d'haver-hi una nota al
piano-un sril-que no tocata
o que quedava Pe/cal:lada. No
obstant, heim rornprengin' que
la senyoreta Navarra tenia una
bona prepararii i re-lustral.
fierilment aronseguira èxits, per
la cual rosa li l'oren ofertes fortes i 'largues ovacione.
'La terrera part del programa
rns semblä una gran pensada.
Realinent, drdit a y una part

meatre Latnatr etc Grignan (ritt

una !elle idea. digna (le treta
lloanca,
En sortir el tnestre I.anuate a
l'eseenstri per arompanyar al
piano la srnyora Plantada, el
públie li tributa tina nvarió tic
simpatia. 1 »estereros ce repelí_
ren els aplaudiment e cada vegada Ilale era rantada una caneó. Tarare les que figuraven en
el programa. i‘ecordein °no PXc . i . l . liron: Canea, d'abril. Nupcial

(aqueixa nn enldria dir-ho,.

Riera avall i Cap-al-lar& 1 en(ara d'aquestes ens plagueren
eaprerialment Riera avall i fanal-

al-tartl.

I devem dir que hi contribuf
força, i d'una manera essencial,
la cantatriu; Mercó Plantada
(ligué admirablernent lotes les
panç,-,els ele' Larnote, i bel h te e, rns
Semblit que acuesta cegada les

eantit millor que d'altres vega-

des que naviera sentida. Hom
diría que Ila senyora Plantada
ha curat extraordinàriament la
seva von, i que ha anat edueantda cada dia mes, notant - se una
milla lndisile.
Tanmateix, sessions (Vaquestes ens retornen una miqueta
traques( vitlre nostre des cada
dia, tant de rada din...
- Per al din-latas vinent,
dia 27, el Foment de la Sardana,
de la nostra eintat, prepara un
festivall de sardanes, «Infiel, a
Ja cobla Barcelona,
•

conepletament. clar i terminant
i Eareeptileid sense reserves
psi (i(1Vera Ilel senyor Poincare del pla proposat pPiS perits,
facilita l'arord general. si be
cal acial* si és que el Govern
del Reich s'In presta.

Afegi qur et rqsultat da (es
darreres eleccions alemanyes.
nn deixa ele donar motiu a
moles de duhtes.
El senyor P.-tincaré ennferenriarä &n'ea al mati amb eh s e Crear Herriot sobre. política exterior.
El senyor Herriot snrtirä da,
mä a la nit amb direcrió a Lid.
Ha eme ferenciat avui amb els

senyors Dnumergue, president
Senat i unn el senyor
Briand.-Havae
del

PAINLEVÉ ACCEPTA PRESENTAR-SE PER A LA PRESIDENCIA DE LA CAMBRA
París, 22. - Davant la insistencia manifestada pele enmissionats de diversos grups
republicans de la Cambra dels
diputats, el senyor Painlevé ha
acceptat presentar oficialmeat
la seva candidatura per al carr ec e de president de la Cambio

diputats.-Havas.

LA CONFERENCIA ENTRE

POINCARE, MARSAL I HERR1OT

París, 22. - En la conferència que
celebraren ahir el president del Govern, senyor Poincare, el ministre ele
Fletantes i els senyors Herriot i Patalevé, el cap del Govern, convençut de
la necessitat de no permetre que s'iniligeixi cap dany al crèdit de França,
exposi als líders esquerrans la necessitat d'adaptar a la situació financiera
del pa% la política del noti Govern
que es forma Després del canvn
pressions que tingueren els reunits.
Herriot afirmi la necessitat el equilibrar rigorosament el pressupost i declarant que tot Govern que es formi no
consigni cap nova despesa que no estigui degudament compensada amb
l'ingrés corresponent, i en aquests propeajes s'inspiraran els caps del futur

Govern.-Havas.
L'ENTREVISTA DE L'ELISI HA
SATISFET A LA DRETA I A

L'ESQUERRA

.

París, 22. - Els diaris fan ressaltar l'excepcional importancia de la reunió celebrada ahir al Palau de
si, reunió que va posar en contacte als
ministres d'ami amb els ininicres de

dem
Titts els periódica estan d'acata( en

fien de Washington al "NewYork Herald" que el projecte
de hei relatiu a la immigració
Miura d'ésser sotmès avui a
l'aprovació del senyor Coolidge.
Ili ha raons per creure que
el senyor Coolidge tornarà el
projecte en qüestió al Congres,
acompanyat d'un missatge demaneen ranultacid de les clansules dictades respecte de la
immigració dele súbdits japo-

nesos.-Havas.
ELS EE. UU. VOLEN EQUIPAR

LA FLOTA DE MANERA- QUE
-NO PUGUI ENVEJAR RES A
LA BRITANICA
Washington, 22. - El prec
sident de la Comissió naval
americana ha deelarat que çal
gastar cent cinquanta
de dòlars per equipar la flota
americana de manera que no
tingui res per encajar a da bri-

fänica.-Ilavae.
EMPRESTIT DE SUECIA ALS
ESTATS UNITS
Nova York, 22. - El "NewYork Herald" anuncia que Sue,
ria ha contret: un emprèstit
vint-i-eine re-edemas de ebblars
enraminats' a sostenir el canvi de la corona suera,-Havas.

Ginebra, 23.-El Consell federal
Stils cha ocupat dels darrers incidents provocats pels feixistes a la
frontera suissa, aprotant cl càstig
que s'ha aplicat als culpables.
El Consell constatä que Italia
Suissa continuen, pera, en les minora relacions diplomätique5.-Ha-

ra.S.

L'AVIACIÓ
La volta al món
d'anglesos i americans
MAC LAREN ARRIBA A
CALCUTA

Aykab (Birmania), 22. - Procedent de Calcuta, ha arribat a aques-

ta capital l'aviador anglse Mac Laren.-Havas.

ELS AVIADORS NORDAME-

RICANS
Toquio, 22.-Els tres aviadors nor-

arnericans han arribat a Kasurnigaura.-Havas.
useeSIIMSIIS.

El pla d'economies del Govern per a 1924
• París. 22.-El Consell de micontra els collectivistes i comu-

nistes.-Havas.
nistres lea aprovat un pla d'econornies sobre els crèdits per
l'exercici de 1924.
El total de les economies
portades ja a cap puja a 420
milions.-Havas.
EL BALANÇ DEL. BANC

París, 22.-E1 balanç del Banc de
Franca registra una clisminució de
més de 336 milions en la circulació

fiduciäria.-Havas.

GREUS DESORDRES

A BORDEUS

reconèixer que els reunits a inspiraren
únicament en Vinteres de Franfia, i
proclamen que l'ambient que regnà ea
l'esrnentada reunió va ésser de persa .o
f callaa mgbein tei sl e m

GERMAINE BERTON I QUA-

ris en comprovar que cls senyors Hernot i Painleve s'han associat per
complet al punt de vista del Govern
actual. sobre la necessitat' de mantenir
l'equilibri del pressupost i defensar

Burdeus. 22. - L'Alcaldia liada
prohibit que se cclearea l'anunciada conferencia de l'anarquista Germaine Berton. Amb :tqttest inotiu
es produircn greus desordres, essent
detingudes quaranta persones per
desacatar els agents de policia i
per portar armes illicitament. Entre
els detinguts figura Germaine lier-

RANTA MÉS SÓN DETINGUTS I: DEU POLICIES
stren satisfets clj dias
FERITS

ande la major energia la divisa nacional.
Ere Nouvelle", argan de l'en"L'
(esa de les esquerres, insisteix sobre la fervettt preocupació de la
aova inajoria, encaminada a salvar
el frute i mantenir a través del món
la dignitat d'un noble que va donar
un :tedió i mig de màrtirs a la cauea de la civilització.
"Le Figaro" "Havem de fe.
licitar-nos veient els hornee que denla assumiran les responsabilitats
del Poder apartar-se di certes preocupacions i reconèixer que existeix
una continuitat d'actitud que s'imposa a tot Govern.-Havas.

PARTIT R E PUBLICA DEMOCRATIC IIA DEctDrr DE
p RossEann LA MATEIXA
POLITICA
Parts, 22. -El Comitè director del partit republicà demoerätic ha adoptat una resolució decidint prosseguir la meEL

talice politice i Preconitzant
unió de tete ele republIcana
que aceepten sanee reserves la
legislació /laica i es neguen a
pactar amb els i nternacionaliatea revolucionaria.
El partit republieb.democrä,
tic sostindrä a tot Govern que
tac' -una politice nacional 1 defenal la propietat individual

ton.
Resultaren ferits slett policies,Hayas.
FUNERALS PEL GENERAL

TOWNSHEND

París, 22.-Aquest mata a l'esgléaia britinica del carrer de Dagueseau, s'han celebrat solemnes funetals per l'anima del general Charles Townshend, el defensor de /CutEl-Amara, que va liporir recentment
a Patas.
A l'acte han assistit les mis significades personalitats de la colònia
britànica i nombros o s francesas
:Mica ael finat.-Havas.

L'EQUIP ESPANYOL DE FUTBOL ARRIBA A PARIS
París, 22.-Ha arribat a aquesta capital l'equip espanyol de futbol que
ha de prendre part en ele Jaes Olímpica, essent rebut a l'estactS per una
delegació del Comité ftancés dele dtts

rompudes les nego- manen els, Sevidr
ciacions entre eis a Angiaterra--sit
nacionals alemanys cobert per entitats
particulars
i els partits del
centre
Regna la a a
Londres,
22. -

Gal n

important grup finandea está
a punt d'aconseguir que el futur emprèstit rus tingut exit al mercat financier de Londres. Queda be,' entès que alocó es fara únicament en
el cas que en la conferencia 21400russa s'acordi nie co m promís satis¡actora respecte de la qüestió dels
deutes russos.-Havas.
22.-Coniuni¡uen de : ton.
dres als diaris que la Conferencia
anglo-russa ha entra: en una lasas
que un

remsa nacional berlinesa aunn
Magüncia, 22. - El servei
de premsa nacional berllines
anuncia que les negociacions
entre els nacionalistes i els partits burgesos han quedat interrompudes.
Als centres parlarnent aris
circula el rumor que les negociacions prosseguiran despees
que els ulltranacionalistes cele-

brin la reunid anunciada per al

dissabte.-Havas.
22.-Les negociacions
prèvies eneaminades a resoldre
la politica alemanya han quedat provisionalment interrompudes per haver-se negat
partits que actualment formen
el Govern a acceptar per a cap
def Dovern la candidatura de
Ealmirall Von Tirpitz, proposada pele nacionalistes.
Els partits popular. ratólic
libares de traetar la qüestid de
persones.. cal establir ten programa complet , de politica internacional.
S'espera (pie acial. PS repren-

dran aquestes negociarinns.
El floreen alemany no abandonara el poder fine i a laut
que s'hagi ronrertat una fór-

mula per tal de constituir el
Gabinet que ha de s.nereir-In.Hayas.
EL PARTIT DEL CENTRE CATOLIta Bh1 EN. VOL al A NTEN I R
AL REICHSTAG F.L MATEIX
PROGRAMA DE POLITICA EXTERIOR
Berlín, 22.-Els diaris entender' que en una reunió celebrarla a Coblenea eIs raps
partit del Centre Calblir
han aprovat per unanimitat una
resobeció que va desee immediatament telegrafiada al canceller Marx, i Prl ;la qual es declara que els afiliats ah partit
esperen que el partit mantindrä
po_
al Reichstag el programa de
Mica exterior seguit fine ara.Hayas.
VON EMIR VOL TENIR EL

SOU ASSEGURAT

Munic, 22.-En una informada,
de Prernsa s'anuncia que von Kahr
ba tramas un comunicat al Govern.
baverès en el qual declara que no
pedrä seguir exercint el cric carrec
actual si no se li asacgura el pagament del seu sou i emoluments fina
a l'edat de 65 anys.
. Von Kahr declara que no li
possible de seguir vivint corn ara
atnb una pensió anual de set mil
mares-Hayas.

EL CONFLICTE MINER
El Comitè jurídic fixa en
vuit hores la jornada
Dusseldorf, 22.-El Carnita de ¡uf-lotes per entendre en el conflicte
miner ha declarat que la jornada legal per als minaires és de vuit
S'espera que aquesta C011-

tribuiri a aminorar la intransigencia
dels obrers.-Havas.

Sagnants disturbis

vas.

ES DESMENT LA CONCEN.
TRACIO DE TROPES SOVIE.
TIQUES A LA FRONTERA DE

BESSARABIA
Moscou. z2.-Les "Izvestia" des.
ment els motors de procedencia ro.
manesa a ptunciant concentracious de
trapes soviétiques a les riberes del
Dniester.
El mateix diar iafirma que aquests
rutilan s' han jet ¡órrer jer jostifi.
car la concentració de tropes romaneses a la Bessarabia,-Havaa.

DE LA XINA
El primer concili catolic .
Shangli, 22. - SIm celebrat en

aquesta capital el Primer Concili
tólic de la Mina. assistint-hi seixanta
quatre missieners i representants de la
clerecía de Macao-Hayas,
EL BANDOLERISME
Fu-Txeu, 22. - Una partida de
bandolers ha atacat i capturat un
americà, un angles i tres xinesos prop
de Shahsien.
El nordamericai va poder escapar lea
rit,•morint a Shahsien.-Havas.

GRAN BRETANYA
S'agreuja repidèmia
d'encefalitis letàrgica
Londres. 22 -1:epidemia d'encefalitis letärg;ca que regna a Angla:erra
tendeix a agreujar-se.
En tres set:llames s'han rcafetrat aSo
casos amb un promeai de morta2ilat
d'un 48 per cen..-Havas.
EL RAIG DIABOLIC
LA INVENCIO DE GRINDELL

• MATTEWS

Londres. 22.-Cambra deis Cocimos.
-El sots-secretari d'Aeronautica . ha
declarat que esta en traces amb d senyor alatthews respecte el famas "raa;
ardent" que ha feventat aquesr. pera
que de moment Ii sembla inoporra
&asa mis detalls sobre l'assurnte.-Havas.
A LA CAMBRA DELS COMUNS
S'ADOPTA EN SEGONA LEA-TUBA EL PROJECTE DE FOR.
CES AEIIIES AUXIL/ARS
Londres, 22.-Sessia dable a
la Cambra dels Comuns:
La (lamben adopta en sagt..
na 'lectura el projeete m Matin a
les forres aeries auxiliars i a
les forres de raseava.-Havas,
UM

LA VAGA DE LES MINES REPERCUTEIX ALS ESTABLI-

MENTS METAL.LURGICS

Dusseldorf, 22.-1-3 vaga de les
mines afecta principalment als establiments metaliúrgics, els quals es
veuran obligats a tancar aviat si no
poden obtenir carbó.
Un gto per cent dele minaires
manifesta hostil a la represa del
treball en les condiciona de la creetencia arbitral del dia 16 del Corrent.

Tres eral vaguistes, acompativats
per infiera de dones, han envait la
mina Brassert. La policia ha disparat contra els manifestants, resultant alguna ferits.
A Bochum hi ha hagut tarda.: sagcante disturbis.-Havas.

Gelsenkirchen. 22. - Anit
dis-

paseada esclataren grates
turbis a aquesta etnia',

activa.
El Careen anglas sembla negar-se
a concedir oficialment a Rússia
prieta que aquesta ionicita, pegó
sostindrà les gestions que es fa ena
per aconseguir que per particulars
s'emeti l'emprèstit en qüestió.-Ha-

e

Vn grup d'obrtrs comunis-

tes entr à per sorpresa en una
mina, perb en van eseer foragitats despris d'un combat amb
la pe-chela alemanya i amb les
tupes belgues.-Havai.
LA TERCERA INTERNACIONAL ENVIA DEL MIL RUBLES
ALS VAGUISTES DEL RIN
Londres, 22. - Telegrafien de
Riga que la Corniesió executi.
va de la Tercera Internacional
ha errviat den mil rubles ale
obrera vagnistes del Rin-Ha.
Vas.

theas.
llNA VICTORIA DE L'EQUIP
FRANCES
Parle, 22. - L'equip t'amiba
de tullo* ha guanyat el West
New Litnited per dos gola ß un.

DETENCIO D'UN DELS CAPS
DEI. PARTIT COMUNISTA
ALEMANY
Berlin, 22.-El rto Techernerinski, un das capa del partit
comunista alemany, ha retal
detingut, per aeusar-se'l de

-Hayas •

culpable d'un deliote d'alta

VAIXELL A FONS
46 VICTIMES

Ottawa (Canadä), aa.-El vaixell
"Orenoco" se n'ha anat a fans al
Ilac Ontari. Ni ha hagut quannta
tic victimes.-Havas.

Discurs de Mr. Jaspar sobre
les eleccions alemanyes

París, /t.-Telegrafien de Lieja 411

diaris que en tta discurs pronuueiat

en el local de la Unió católica peq
l'ex-ministre d'Afe r s estrangers, se.
nyor Jaspar, va fer constar que les
eleccions alemanyes han assegurat ei
triomi als particlaris d'una revenja
mediata, eis gea!e rebutjaren naif>.
me dels tictacs i la just;iicacia
tota aolnka de complimert del Trae.
tat respecn de Franca i BCVra.
Acabà dieat que seria fma lamenta.
ble brgeria fdiandonar lee garanties
les quals niiposcee en Factual ..*t; amb-

dós paisos. Ildtent-se itnintnettt da•
bandonar lt Ruhr a mema que. A a.
manya vagi rompEnt Iteialment ele
mes comprontioe.-Havas.

M. Herriot diu que tarà tot
el possible per la reconciliació

Berlín, 1, - En una interviu ce.
lebrada stnb el corresponsal del
"Vorwaerts", Herriot ha declatiat
es- tuba disposat a fer tot el que esa
tigui al ami abast per tal d'acogoto*
la reconciliaciti de les dues gramo ea.
cions continentals, França Aleases

SEaliIvaCIA DEL PLA DAIVES
n
H
LY'lla.SBerlín, 22. - El Comittl amagar
dor dels lerrocarrits atenuara be elatt
imuseit.
arda una
takcióreunik
ietad tonini
lebErai t caortinues
previst el l'informe deb. ledoe. II
mira a París si dia e

d je

pŠ

e

Divendres, 33 de-maig

LA PUBLICIITAT

EL GOVERN DEL DIRECTOR! MILITAR
COMTE HE ROMANONES, EN EL PROLEG QUE HA ESCRIT A LATRAEITUCCIO DEL LLIBRE DE BARTHOU, QUE ACABA DE PUBLICAR, ES FA
SIVA LA FRASE DE L'AUTOR, QUE DIU QUE EL POLITIC ESPERA
SEMPRE
ES DIU QUE EN EL PRESSUPOST GENERAL DE L'ESTAT ES FARA UNA
ECONOMIA D'UN DEU PER CENT SOLAMENT EN ALGUNS CAPITOLS,
JA QUE APLICAR-LA PER UN IGUAL A TOTS PERJUDICARIA DETERMINATS SERVEIS
Glossa del politic. 1.7S PROLE° DEL COMTE
DE ROMANONES
7:31m¡rid, 22. — Demà es posara gt: la venda la traducció
d'Itna obra del pulirle i literat
LGuis Barthou. adaptada al castella pel relate de Rornanones.
El !libre porta el següent
pròleg del comte de Romanones:
"Al que Ilegfs:"
"No em proposo amb aqueske presentar al públic
espanyol una personalitat tan
coneguda i admirada en el món
politic 1 en di de les lletres,
cara he es Louis Bartheu; la
meva finalitat es redueix a explicar perquè he cregut que era
oportú introduir-lo al castellà,
sinó una de les millors d'aqüest expert escriptor, una de
les breas pàgines que enclou
la-quinta essència del que és
la politice a Rrança i que encera a explicar en linies Vigoroses tot el que esdevé entre
eta bastidors del teatre parlamentad i en les interioritats
del funcionament dele (joyeras.
l' Estudi tan exacte, psicilo• gia tan profunda. del que és
Phome politic, havia de surtir
de la ploma d'un que tragues
viscut • la política que en- oca-.
pes ele mes alts llocs i que esligues dotat de mirada tan penetrant que no deixes escapar
reS dell que pasea en aquest
món en el qual tot és acció i
passió.
"Tot, àdhuc el més aparentment senzill, es complicat,
quina en fi de la que depeu i
ha - hagut de dependre sempre
•el benestar o l'infortuni dels
pobles.
rTothnm que llegeixi "El político". de Barthou, encara que
no- siguin francesos, reconeixeran l'interès que enclou
aquest petit llibre; les semblano p s dele politice de la República veina amb tots els poHiles i moll especialment amb
els espanyols i el molt encertat
dele consells i observacions que
conté.
% Ta . lectura d .aquest Ilibre
enjot moment hauria estat
oportuna. per?) les circumstàn
cies de l'hora present a Espanya. encara Ii donen més oportunitat.
Etem, cal reconeixer-ho, en
un moment en el qual per causes justificados, en les que no
he de detenir-me. corren per
als hornee politice i per a la política molt molts y ente. Pihjors
no- s'han conegut.
",Existeix com una nsia d'esborrar, d'aniquilar tot el que
es refereix als politice. Ai si
es pogués govornar sense això
i sense polftira! No són pocs
els que creuen en aquest mirarle.
"Per això de interessant un
llibre que aclareixi el que (s
l'home polític i Pi que el diferencia del politicastre. No vull
dir del polftic d'ofici, porque
el prolitic precisament, i aquesta és una de ilre condicione que
Sisen llur naturalesa, si no fessin de -a política l'Unir fi de
Ilur vida, no serien hornos política.
"Llegiu-lo i

no

oblideu

el

que a aquest propòsit us diu
Barthou: miren com evidencia
tot el noble u alt que en el polilla existeix; com fa ressaltar
que el parlament de el millor
fiscal deis costums j de les
practiques de Govern, 1 el valor moral i intellectual que representa la tribuna parlamentäria, honor i glòria dele pobles civilitzats. Fixeu-vos en
l'anälisi que fa de les ànsies
renovadores de la gran guerra
que portaren al Parlament dos
tercos d'honres nous, la mejor
part -allunyats de la politice;
noten la confiança d'una gran
• part de l'opinió en aquests bornes, la preferencia que es floral:a.. a la intenció i als tia:nies i observen con) demores del
primer contacte en el parlament • ets que semblava que
anaven a ésser allunyats de la
vicia 'pública forcesament
guiren preponderant 1 aquell
parlament, en el transcurs d'unaVirla que ja finalitza, ha tintrutTquatre presidenta, tots careciste d'anys I einsah s de pre•idir Governs.
ØI,ai a aixb s'ategeis les pro!Mides observacions que a
3111:thou Ii euggereix el funeinluMing,de la mes alta magisde Ilialat dintre de la
1 del repasata a la

c.-instilad& quedarà sobradament explicat MI que se'm va
ocórrer a emprar algunos hores de los que ara em sobren
en difondre un estad' que és.
en definitita. una defensa de
la política, dels politice i del
regim parlamentad.
"Acaba Bartheu ei seu interessantissini !libre ainh un capital perb breu, tan
breu que mmdc l quatre ratIles: "La retirada". "La • jubila cid del polítir". Retirada que
mai arriba. puix el politic, cegerne Darthou, espera compre.
—Coinle de Rontanones."

L'actuació del Directori
Madrid, 22..—E1 propvinent

dia 27 anirà a Guadalajara el
president riel Direclori. per
sidir la Sessió de clausura del
Congrés Agríenla, que s'rstä
celebrant aelualtnAtit.
Després d'aqucel arte serä
obsequiat pele agraris amh un
banquet en At lcatre d'aquella
ciutat el general Primo (le Rivera, el qual pronunciarà un
discurs a favor de la fon manió
del partit d'Uni6 Patribtira.

ELS ESTALVIS DEL DIRECTOR! MILITAR
Madrid. 22.—En el regim (Pe_
conomia que es proposa seguir
el Direetnri en la ro/II- red(' del
pressupost general cle l'Estat.
Pe farà en el total dele pressupostos parcials tina economia del 10 per 10n. peri-n nquest
regim no sera inflexible en tots
els capilols del pressupost.

perquè la seva igualtat abso_
g ula perjudicada alguns convele.

conveni pel canvi de girs
postals entre els Estats Units
i Espanya
El

Madrid. 22.—Ha estat
eat el conveni pel canvi de gire
postals entre ele Estats Units
d'América i Espanya.
Signen el dit conveni el senyor Josep Tafur Sunes, director general de Comunicacions.
per Espanya, i .11array S. New.
post-tnacler general dels
degudament autolats
ri t zat s.
S'estableix et canvi regular
cte girs entre Espanya i els Eslats /T rine amb les seves pos_

seccione tret la zona del canal
dc PaiMmä i les Illes Filipines.
Ele gire postals s'enviaran
per metliarió de les oficines
canvis.

Per part dels Estafe Units.
l'ofieina ile canvi sons Nova
York, i per part d'Espanya, Madrid.
Es fixa l'import màxim
cada gir en 100 dòlars o 500
peo set es.
El conveni ce posarà en exeenrió el primer (Pagos/ La
Viola de comissió que es fixa
pele gire que s'emetin en Pofirina espanyola ds 10 céntime
per cada 10 pessetes o fracció
de 10 pessetes :rindes.
Totes les ofirinrs (hl Estate,
Unit o celan autoritzades per a
l'emissiA 4 pagament de gire

postals.

El servei es farà per mediacid di' la grriincia del gir, postal. en Ins nititeixes ecindieions
q ii p p i de la Gran Bretanya.
LES CC/OPERATIVES DE
FUNCIONARIS PUBLICS
La Gacela publica la segiielt reial
ordre del Treball:
"El R. D. de la Presidencia del Directori militar de 24 de gener darrer,
en determinar en el neu article 7 que
el nomenament deis interventors de
EEstat en les cooperatives de luncionaris mines correspondria d'ara endavant al ministeri dcl Treball, Indústria i Comerç. assenyalà a aquest
dvartament la necessitat de dictar
rimes les normes o regles a l'efecte
pertinente.
Atenent a ço que en realitat acow
sella i dcmostra. i per tal que la designació de persones a les quals s'hagi
d'encomanar l'exercici dels cärrecs
tingui la major garantia d'encert. Sa
Majestat el rei ha ungut a be gisposar:
Primer—Les vacants que es produeixin en els arrees d'interventor de
l'Estat en les Cooperatives de funcionaria pública hauran d'ésser comunicades directament pel propi intercssat
o per l'entitat a la qual afecti al mi nisten de Treball. Comerç i
tria, procedint-se per la Secretaria general d'aquest Centre, en el termlni de
tres dies a notificar al governador
la provincia a l'akelde de la localitat on la cIkeperativa rdiqui, rexis:

nimia de la vacant.
Segon. — L'autcíritat esfumada
mudad la vacant esmaltada pel

termini mäxim i improrrogable de den
dies, per tal que puguin
amb instància raonada i fent aRegació de merits quantes persones es creguin capacitades i reuneixin les circumstäncies exigides en l'article
del R. D. de 21 de desembre de 1 9 20 ,
per exercir els dits arrees.
Tercer. — Fiant el termini d'admissió de les instäncics, l'autoritat respectiva procedirà a la sera remissió
immediata al departament del Treball:
el qual, en vista ilaixi, i de l'informe
dictar que ha d acompanyar-la, respecte a les condicions d'aptitud de cada
un dels sollicitants, resoldrä en definitiva, poden interessar préviament
qualserol informe si aixi ho creies
convenient.
Quart. — En el ces de no hacerla
cap sollicitant. o que el seta nombre
no arribi a cinc, l'autoritat competent halita de completar l'esmentada
xiira, incloent-hi a l'efecte els nonas
de les persones que conforme a les
normes precedents reuneixin les condicions o circumstäncies exigides per
Ecxercici del ciar« del proveiment
del qual es tracti."
El directe de València
Valiincia. 22. — Aquests dios
Ion pa-sät per Valencia une seflvCire a nglesos. Pis nonte dele
guate s'ignor e n, perb es din que
són representante (l'un Bane

angles, als quals arompanyava
determinada persona repanyola
que estiguel en negoeiarions

Dladrid
andi cile Mutilan-irrite
i Yaiincma per concertar un
cons-Pni relacional amh la cene-

frurehi del ferrocarril direcle
entre toles (Ines pela( irme.
Els esmentats forasters visitaren diversos llocs dr la capital i alguns pobles de la regiO,
aixi cona La Albufera.

ha assegurat un deis fiarasI ere que aviat serä un fet la
construcció do l'esmentat ferrocarril. i per a la direrriO (le lee
obres hit estat urinal ja l'enginyrr valenciä marques de Be-

niraolO.
DEFUNCIO

Aquest malt ha mort a Madrid el dAlrii deis socialistes es_
panyols. antio propagandista.
Franersr Mora Méndez.
Ilavia retal corista de carencia, i pertanyia a Elnetitut
de [inform e s Social.
Tenia 82 anye.
GRAN EXPLOSIO A CORUNYA
Corunya, 22.—Al taller de pirotecnia de Meyer s'inflama un pot de
fiisfor comunicant-se el foc a 8o
botnlies, les quals esclataren amb
liorrorós soroll.
La trepidació feti enfonsar el sostre i causa altres perjudicis.
Al mateix ternos les flames cremaren els moldes de l'hahitació.
Un noi de catorze any> s, fill dels
amos, sofrí greus cremades.
DETENCIO
Madrid, 22.—La guardia civil de
Portugalete ha detingut tul conegut
sindicalista, a un hort seu, on tenia
armes i dinamita.
EL "Pl*P" DE BISCAIA
22. — Sha reunit el director; de la 1.1iga cfAcció Monisquica de Biscaia per tractar de si ha o
no d'ingressar al nou partit de la
"Unión Patriótica".
S'ha acordat autoritzar als socis
perque decideixen conforme tinguin
per convenicnt, pm') sense que l'acord tingui caràcter definitiu, car
procediru convocar una assemblea
de la Lliga de Biscaia per resoldre.

LA JUNTA DEL GENS ELECTORAL
Madrid, 22.—A l'Ajuntament
reunit la Junta municipal

del Cene per tractar de la forrnaeh; del rinnt f . rns olorlornl.
Slut dit que. si es vol fer ben
frf . ral &manar prórroga pel
Irraps de la seva formarid.

DONDAY AL M'ESO
Madrid, 22.—Per la Dirercbi
General de Seguretat- s'han donat les miro% oportunes per ¿pu' An Josrp'Donday
condemnat a vint anys (le
cadena temporal com a cbm pure del delicte de robatori 1
hornicidi en l'exprés d'Andalusia, sigui concluil a la dol6nia
penilencihria del Die g o a la pla_

ça de Santonya, an ha anat des_
tinat per decret signat ahir, 21.
per la Inspecció General de ProSons.
DEMANANT LA IMPORTACIO
DEL SUCRE
Madrid, 22.—Sön diver g es les
anleritals nie provineies que
elan (Irriga al Directori ciernanant-li que, donada l'eseafeatat
(101 surre, es permeti, encara
que sigui temporalment, la im
-portaciód'ntel anecmiarf

INSPECTOR DE POLICIA UR- del Conde, on la visita ha revestit el caracter d'apoteosi
BANA EXPULSAT DEL COS
Madrid, 22.—L'expedient incoat per als artistes. Douglas ha lliuper ordre de l'alcalde a l'inspector de rat cent pessetes a fa senyora
policia urbana senyor Viejo, amb perque obsequies amb Xereç,
motiu d'utt escändol que promogué els llogaters. Han recorregut
tina de les darreres matinades al tots els patis i correilars,
Maxim's, ha estat resolt expulsant habilacions, les cuines adossades a les parche, fixant-se en el
del Cos l'esmentat inspector.
que es guisava.
UN NOU ACADEMIC
Han rigut ingimaament daMadrid, 22.—Diumenge se celebra vant dels aplauditnents deis
a la Reial Academia de Selles Arts veins i de la mainada. En veure
la recepció com a acadèmic del duc tantos criatures, Douglas ha
donat cent pessetes Mes per(l'Alba.
En nom de EAcadetnia, ti contes- que els compressin joguines.
Ditien que Sevilla és un metar el colme de Romanones.
ravellós escenari per fer pelD'UN INCIDENT
líenles.
Madrid, 22.—Als centres teatrals
EL CONSELL SUPERIOR
s'assegura que ha quedat plantejada una qüestió personal entre un
FERROVIARI
primer actor i un eMpresari que fine
Madrid, 22.—El Consell Superior

fa pocs dies tingué Itogat un teatre
i:ituat a la barriada de Chamberi.
La qiiestió l'estan tramitant un
poeta i un actor per part de! primer
i un autor i un periodista per part
de l'empresari.
HOMENATGE A PALACIO
VALIDES
Sevilla. 22.—Als jardins dc l'Alcazar sha celebrat un homenatge al novetusta Armand Palacio Valdés.
Hi ha assistit molt de públic. Hi
baria Maria Guerrero, Eduard Marquina i altres personalitats.
S'han pronunciat discursos.

DOS MORTS
Madrid, 22..—En una casa de mala
anomenada ha ocorregut un sangnant
sucede, del qual han resultat monto
el matrimoni Agustina López Cano i
Florenci García Fernändez. Tots dos
duien una vida dubtosa i estaven separats i es vejen alguna vegada. Ahir
anaren a l'esmentada casa, on s'han
sentit dos trets i aquest mati han aparegut morts.

Ferroviari ha continuat les seves deliberacions sobre les bases transitaries
del projecte del nou regim ferroviari.
Sha aprovat la disposició que preceptua que queda derogat tot el que
s'oposi a aquestes bases, sense perjudici dels drets adquirits anteriorment.
Es discuteix una esmena presentada
per la delegació, que ha estat aprovada. Estableix que en soHicitar les
companyies el seu ingrés al regim
podran reservar-se el dret de renun.•
ciar a aquest ingrés la quantia del valor proporcional del seu establiment
calcular pel Censen.
S'ha aprovat l'apartat que dispara
que el Consell Superior estudiará i
proposarà les tarifes que han de regir
en el periode provisional i la que disposa que les empreses per elevar les
tarifes fins al màxim legal de la seva concessió si no s'aprovaven en el
periode provisional les propostes corresponents al Consell Superior.
PALACIO VALDES. FILL ADOP-

/Ubrera vega a tras els rapo_
Ilans nIe Saragossa que apliquin
la missa del dia .1, data dr l'aniversari, per a l'etern descans

del prPlat.
EL SOMETENT DE SARAGOSSA
Saragossa, 22.—Ja estä acabada la confeeció de la bandera
del Sometent d'aquesta capital.
que será beneïda cliumenge vinent, Ofl presAncia del general

Primo de Rivera.
L'ensenya és una obra d'art.
diuen. ni ha Tescut d'Espanya
brodat en seda i or, la imatge
de la Mare de Den deMontser-

rat, els escuts de Saragosea i
Aragó i la imatge de la Yergo
del Pilar.

HIPNOTISME
Malalties d'origen nerviós
— — o desconegut — —

Massatge Rus
Malalties del Paidor,
troteräpia. Raigo X, Depi- — laci6 Eléctrica — —

Ma tenles eroniques
Doctor J. Fontova, Còrsega. 307, principal primera

TIU DE SEVILLA
Sevilla, 22.—Aquesta tarda s'ha reunit l'Ajuntament per Iliurar a Pa

DEL MARROC
22.

lacio Valdés el pergami nomenant-lo
fill adoptiu de la ciutat.
La lenta ha revestit gran solemnitat.
PEL CARDENAL SOLDEVILA
Saragossa, 22. — Amb mottu
de l'aniversari de la mort del
Cardenal Soldevila, el secretani
de Cambra de l'Arquebishat
publicat una dril/fiar rerordarit
el trist esdeveniment i enaltint
la memòria del Cardenal.

Dimarts, dirneeres, divendres i dissabtes, tarda.

1

— Per iniciativa del ge-

neral Sanjurjo, l'oficialitat del Terç
ha trames una salutació al tinent coronel Millan Astray, amb motín de
la festa celebrad en el campament
de Ben Tieb.
No és exacte, com equivocadament
es telegrafia, que hagin mort els tinents del Terç Carvajal i Lizcano.
Tots dos segueixen sense novetat.
Melilla, 23 (reina a un quart de
tres de la matinada).—Un grup dametralladores de Ceriñola que es trobava a la plaça ha marxat a Drius.
Slan restablert les comunicacions
telefóniques amb Tafersit.
Trobant-se de servei de sentinella
al port de Valenzuela, s'ha després
/flirt d'un parapet. ferint Ileutnent un
legionarf.
Sanjurjo ha tornat molt satislet
dc l'excursió que va fer amb el general Soriano a les illes de Chafarinas
i Cabo de Agua.

fr

-F41.5 derrnatóless aconsellen
emplear les cremes a pastes per a
afaitar,amia preferéncia al sa1:16 i

Cosmética», de Saafeld, traducció del

Dr. PeyrL página 8G)
eot.4 lee cremes, Itt

PASTA NIX
ha estat elaborada pensant en l'higiene

de la pell. El seu 'as cura irritacions,`

Douglas Fairbancks
i Mary Pickford
a Sevilla
22. — Els célebres artistas Mary Piekford i Douglas
Fairbanks han visitat l'església
de Sant Joacutim, del barri de
la Macarena.
Després han recorregut iota
itt part (le les mufalles romarIPS, internant-se al barri de
Sant Itomä.
Ha cridat molt l'atenció de
la parella els balcons florits,
1ms reixes de les finestres, les
timlades baixes i el pati de la
irisa de veinat.
Després han estat al Corral

totes

tes formes sabonoses (ve s1 s (Manual de )

picors, grans, etc. La cara, després
d 'afaitar-se, Ii quedará fina, fresca, suau,
sense aquell encarcarament que li fa

semi:Jai que té els muscles d'una sola peça,
aquella cremor tan molesta, de l'afaitat a l'antiga.
Dentani-ho en drogueries u perlumeries

A preu

3.. de a'So pessetes tul)
5.

COMPANYIA TRASATLANTICA
SERV E IS DIRECTES

LINIA A CUBA-MEXIC
E1 vapor CRISTOBAL COLON sortir ä de
Bilbao el dia 16 de juny, de Santander el 1), de
Gijón el 20, de Corunya el 21, cap a l'Havana,
'Veracruz i Tampico.

LINIA A CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA,
PACIFIC I PUERTO RICO
El vapor BUENOS AIRES sortirà de Barcelona el (tia no de juny. de Valéncia, l'u u. de Mi/lapa el 13 i de Cádiz e/ 15, cap a Les Palmes. Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la Palma,
Macana, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao,
Sabanilla, Colornb, i pcl Canal de Pananiä cap
a Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, lquique,
Antofagasta i Valparaiso.
NOTA: Per ra6 de la Llei Volstead, (Llei
seca) ha estat suspesa l'escala de Puerto Rico
en els viatges ¿lanada.

LINIA A L'ARGENTINA
El vapor INFANTA ISABEL DE BORBON

de juny, ile Màlaga
sortirà de Barcelona el dia
i de Cádiz el , cap a Santa Creu de Teneel
rife, Montevideu i Buenos Aires.
Coincidint amb la sortida de l'esmentat vapor
arriba a Cädiz el S. CARLO., que surt de Bilbao
i Santander e/ darrer dia de cada mes, de La Corunya el d¡a 1, de Villagarcia el 2 i de Vigo el 3,
amb passatge i carrega cap a l'Argentina.

LINIA A CUBA, MEXIC I NOVA YORK
El vapor MONTSERRAT sortirä (le Barcelona el dia 25 de rnaig, de Valencia el 20, de Málaga el af i de Cadiz el 3 0. cap a l'Havana i Veracruz.
NOTA: Per raó de la Llei Volstead (Llei seca) ha estat suspesa l'escala de Nova York en
els viatges d'anada, efectuant-se el recorregut
directe des de Cädiz a l'Havana.

LINIA A FERNANDO POO
'ARIA A FILIPINES I PORTS DE LA X1NA ' El vapor ALICANTE sentina de Barcelona el
dia
15
de
juny, cap a Valencia, Alacant i Cádiz,
I DEL JAPO
d'on sortirà cl Aia 20 cap a 1,es Palmes, Santa
sortirà de
El vapor
Creu de Tenerife, Santa tiren de la Palma, ciernes
Corunya el dia , de Vigo el , de Lisboa el
de Cädiz el, de Cartagena e) • de Valencia el
i de Barcelona el , cap a Port Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila, Hong-Kong, Xang-Hai,
Nagasaki, Robe i Yokohama.

escales intermedies i Fernando Pém.
L'esmentat vapor enllaçarà a Cädiz amb un
altre de la Companyia que admeträ anega 1 passatge dels ports del Nord j Nordest d'Espanya

cap a tots els d'escala d'aquesta linia.
AVISOS IMPORTANTS.—Rebaixes a families i en passatges d'anada i tornada. — Preus convencionals per cambrote especial.. — Els vapore te unen installada la telegrafie sense fits i apare% per
a senyals submarins, estan dotats dele mi. moderns avenços, tant per a la seguretat dels passatgers
com per al u ss confort i wat. — Tots els vapors tenen metge i capellà.
Les comoditats i tracte que gaudeix el passatge de tercera es manté a l'altura tradicional de la
Companyia.

Rebaixes en nälits d'exportaci6. — La Companyia fa rebalses de ao per roo en els nblits de

dcterminats articles, d'acoed amb les vigente disposicions del Servei de Comunicacions maritimes.

SERVEIS COMBINATS.—Aquesta Companyia té establ la una xarxa de serveis combinato
per ab principal' porta, servits per linies regulara, que U permeten - d'admetre cärrega i passatgers
cap a:
Liverpool i porte de la Mar Bàltica i Mar del Nord.
Zandbar, Moçambique i Capetowl. —
Porte de l'Asia Menor, Golf Peale, India, SImuttra, Jata 1 *minen', Austrälia i Nova Zelindia.
llo, Cebú, Port-Arthur i Wladivostock. Noca Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Beltimore, Filadèlfia, Boston, Québec 1 Montreal. — Ports d'Amèrica Central i Nord América al Pacific,
de Penan*, San Francisco de Callitania. — Punta Arenas, Coronel i Vallparadis per l'Estret de
3faga llenes.
SERVEIS COMERCIALS.—L. Secci6 que per aquests aerveis té establerta la Companyia t'encaness del transport i exhibició a ultramar dele Itostruaris que ti siguin tramesos al dit objecte
de la collocackS dele articles ii nada dele quale, con: assaig, &magia ter els exportadora.
n
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pivendres, 23 de maig de 1924

ELS ESPECTACLES
TEAtRES

.114~844444~34.7.::

TEATRE COMIC

Avui, divendres, nit, els eneBALLETS ROMANTIQUES

1111 arte La marche de Cadir;
la 0,- ha esei tlica en lid Z.010
Mes 1111o, Interpretada meravenn.
Sataent per NarelFoll. 7111, a dos
quari5 dolo-;: I. /.a sarmiela el
un acto El fiable coa faldas; II.
Granito', i vit lr /a e 111 5 / ( a !tara
Neu ato, crear,' portentosa de
Narelstri. Itt. buena do la sarsuela criolla et) un arte . Ranita,
escrita / xpressamont rer a Narrt sin.-Dimarls,
csirena de
gran revista El afilase Cadarten

t

RUSSES

plytt.frat113.

ses

-Diurno

Adeu a Barcelona - je Les
ballets romantiques russes,
mb programa non. Es despat_
/..-; a comptaduria.
pies 1, 5 1 6 de Juny. Tres
¡signos funcions vis eminents
artistas francesos M. Lebanty
)111e. Germaine Dermoz.5.a 4. Le marquis de Prioia.- Da 5. L'ami des femmes.-Dia
1.L'enigme i La chienne du rol.
firpt al dia 2i5 es reerVaral/
ç,'alitats als sonyors que It'A
^osseien durant. l'actuació do
Panne Provost. Encärrecs a

ai.e4+94~14444.0444+64444.>"

RICARD PUGA

Avul, divendres, tarda, a do, untarla
de cinc, gran matutee popular. BUtagurs amb entrada, 2 gis.: gene ral. O' g o, 1. 1.'evaremes Entre matraca; II. 1.1 popidar sa,tiela

.

d

t
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TEATRE APOLO
Tournée Manuel Sugrafies
d ivend res. 23 de ma ig
Tarda. a les cine, nit. a les den.,
An i,

1.-E1 divertit sketch do J.
Montero i M. Sug.raries, música
de E. Glarä

Aro. divendres. tarda. no
hi ha funcid, per donar lloc
l'assaig general ile
LA CONSPIRACION
ac s'estrenarä a la nit.
'Si'. estrena de la sarsuela
en dos artes
LA CONSPIRACION
exprossament per al
-,or Emill Vendrell, por
t-sep Ballesta, música del
estro Joan Dntres Vda.Dissatito. ni!:
EL DICTADOR
pér Emili Sagi-Barba
Diumenz o . larda:
LOS GAVILANES
Pau Gorga", i

LA CONSPIRACION

"- Emili Vendrell. Nd: El
dictador,
Emill Sagi-

Barba

Nabbe•••••~~.4444~
4rem1eee••••••••••fflea
TEATRE NOVETATS
Av::, divendr n s. 23 de maig

de 1924
T,irda, a les cine; nit, a los
Gran tlexIt de l'emocionant

del fainós imitador
d'anirnals
AUREL PRAIAN
La formosa dansarina
ROSETA FONTANAR
Sumes de les bellos dansarifles
LES 4 SORELLES B1ANCH!
Presentaciii de l'espectacle
meravelVis i fantastic
LES ONIBRES EN RELLEU
Grandiós ioxit del:: famosos

• II
atol) els nous sketchs Les hores
Light Dances, en els quals
prenen part 150 artistas copa..
nyoles
estrangeres, 150. 18
j Grill, 18.
deciiraePins

LES ANAGI1PHES
les

pis pspretaeles

Gran Teatre Comtal 1
Gran Cinema Bohèmia

Entrada i butaca, 2 ptes.
Dissabie. 24 de maje., esdeveMuleta artístic. ESTRENA

i

SANTPERE -

BERGES

r

t;vendrei, tarda. a dov Cuarto
le eme,
Entrarla 1 butaca UNA pesseta

i lar8 tLoDlfr laafil "'IllORTit[J
n
n" 4VEt8l
iihqt47'

i

r.

la

l'FOYIT'DÉLoGr117

LA MARIETA DE L'ULL VIU

inä, dis ruabt,d.
c , tarda. a dos quarts
P ES OranE g ' 'in'', la r : ACTES!

1:

LA CARLITOE
LA DONA RIJA
PER TRES PESSETE•

/ 'LsAtr'DnEaL i N IEGyIlAtIE;TI ealn UNT
3 AaTet"
Da fabte. 7 de Jun g ,vigtil a de
Pasqua,, E>TRENA
LA CAMPANA DE GRACIA
EL FILL DE oLA MARIETA

II

4449,4***••••••••••••64
ELDORADO
Les ~brea en relleu
%l'OFF, THEDY, MIAU
PILAR ALONSO

414.041444444.0144.44444.04+

Monumental - Pedró

ll;;

i

II,- tI

l'abiananieni

a 18 funcions.
Debut de la companyia. Dii nsores.
.juny de 192i.
ei44441444444444444444444
14+14604444944444444414+a

Aval. divendres. tocas: La portera
de la fabrica, III Jornada; A
gas; El gat re p atea, per ItIcard
Tamango;
Fatty candidat; El
frac. Iruimoge, nit: La portera
de la fábrica, 1V Jornada; La Illa
dele malla perduts, pellicula

senSaCIOnal

a-4.0•4444441Fd44-gsve-Z,tv44.4.1POSS

Cinema MIRIA
Elegant cinema de la IntImitat

Provenva, 200, entre Rambla i
Balmes

Joan VII*
actor: Francesa
Alare6n. Primera actriu,
Maria Lluisa Moner6
Companyia de

Diana - Argentina
Excelsior
.1 \ u 1 , La casa del misteri, I;
Tots els germans foren valents,
Els nols a l'escota, Eterna vi.
gitäancia, L'empestat.

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Non
L'ambició de Baby, Ocell
ele ferrocarr11, La casa del mis.
ten,
Mirant la Huna,
Carni do la selva. .11 teatro

LA ROPA SUCIA
.;e44-•«~~4~~~...

TEATRE TALIA
Gompanyia de comèdies de

MELIÁ CIBRIAN
Aviii. divendres tarda, a les
cinc, 1111 talento do ml mujer;
nit. a un quart d'onze, estrena
de Las alas rotas.-Derna, dissabte, tarda, ItIrrf; nit, Las alas

rota..

aquesta empresa s'apressa a presentar-la al
públic com la pel-lícula més interessant de totes
les presentades fins a la data, on sucumbeix tràgicament el célebre explorador.

por
un sol dia. de La Geisha rubia.

Trbitalf ,

Cinema Princesa
número ti
Telefon i371 A.

Via Layelana,

Sempre el millor conjunt
P r " gl ant e s. Aviii, divendres,
programa Murta: La casa del
misten', interessant super-serie repartida ort vitit llibros,

PESCA DE LA BALENA
CAÇA D'ELEFANTS MARINS
PESCA DE MORSES i FOQUES
MORT DE L'EXPLORADOR

el torrer

sornib3s; La senyal- deis

bandolers, grandir;, fi 1 tu 1 dr„_
mittio de rail argurnent,
terpretat pel gran artiir Wi_
Hart; Acció enérgica,
inagnif le filmanerica. inter_
pretat pel CC>w-boy
klirrt Gibson: El perruquer al
Palau, grandiosa i insuperable
comedia, interpretada per l'eininent artista Sydney Chaplin,
germit de Charlot; Canvi d'esposes, cinta enrnica de gran
broma.-Dium e nge, nit, estrena de La casa del miste" quart.
!libre; Marta Lluisa, per la divina artista Margarida Clark.

TOMBA EN ELS GELS
DARRER HOMENATGE
LA

t44444444444.444444
-

per Jan Barrymor
pipferneja, 1'O0; general,

0'50

DIVERSOS 7 TURO-PARK

:CONCERTS::

SALA MOZART

1101111111111011111111111111111111111111111111111111111111111131

AMICS DE LA MUSICA

Concerts matinals

MagnifIcs JardIns
Oberts tarda 1 nit

El

recital del violinista

JULI PONS

KOCHANSKI

ami neiat rwr a avui, dia 23,
quedit suspes, a causa d'hay-0r de prendre part, aquest
artista, P11 diversos concerts
dels que artualment se celebren
a París, amb moliu de
LES OLIMPIADES

Dia 25 de maig, a les onze.
Obres de Bach i de Beethoven

aallerMIMMMIMInI

- -

ESPORTS - -

Diumenge, 25 de maig, a dos

quarts do sis de la tarda, Festival Beethoven pels erta inents
concertistes franeesos R. Casa.
desús, piano; 51. Casadesús,

Carretes de Cavalls - Hipòdrom

M. Mareohal, violinte.01.10.

Premi REIAL POLO JOCKEY CLUB. Sisena reunió

Inscripcions,

Sida Mozart,.

En un marit pobre?... En un marit ric?...
Vegeu la pel.lícula

Avui, tarda, Ill

en

pessetes.

d'entrados:

Taquilla del teatre Novetats,
Centre do Localitals i laquillos
Servís/ especial
del
d'autiontribus i i le taxis des do
la Placa do Catrchinya i servei
extratudinari do tramdas.

sa

itquests jarilinS

Interessant exhibició de gossos
de raça
[Resabio, tIll Debut sensacio.
nal. Presentaciú d'un hilaressant espectacle d'omociú
1111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111
111111.111111131E11151W'

PARC
/ Dlesabte, 24

Ir

INAUCURACIO
GRAN vurit.r.aoa
PE BONA

Final' 1.1 Campionat
amateur de Catalanas
SIS GRANE COMBATE
Cara

isti comedia americana. Protagonista:
oRai
Bàrbara la Marr
Wi

Avui, divendres, estrena als salons Kursaal i
Catalunya
Exclusiva d'Empreses Reunides,

S. A,

•

irislacrilics

EMIR" SHO CATILIINYI

OrouestrIna Selle

c pes de l' h

eiOno de Berlín.

Els campions ile l'aire nornes
aeluaran als jardins dol TuróPark filtran/ sis dies. Passat de-,
diumengo. tarda. a les set.
i 'lit, a les dotze. segona i tercera exhibicid dels emocionants
Carnpions de l'Aire.
Tarda t nit, funcionaran to.
tes les grans atraccions:
ebing-Wawes. Auto Round, phi_

ta forma 1.1 broma. La casa
oncisada, etc., etc, Roserar del
Tordi-Park, titu tiPls nlés mera-

vellosos

ll'Espanya.

CaP-rrstatnant

a

Arree de

Carbd
II Exposició Internacional
canina
Exhibiciú de magnifics gossos
de raça

PISTA DE GEL
Propera N'obertura

alIIIIIIIBBIRIBBIIIIIII•11111B1113151113311111515111BIWIIIIIIIRAIIBRin

ES ESPOSES ES HINES PE

trape".

Els am
a
els quals realitzaran el seu
emocionant espectacle a vint.l.
cinc metres d'altura sobre una
corda en tensió.
AtraceM procedent del Gire
Brisa i del gran paro d'atrae.'

/lestatirant C.111110

•

••

Magnifies jardins. Oberts

tarda 1 /lit. Demä, diSsahte, a
les dotze do la nit. a la gran
placa d'aquests jardins, pre.
sentacid de "Camilla Mayar et

Matinie

Funcionaran toles les
grans atraceions. Aviada d'espUmidids
Focs Japoneses
11 EXPOSICIO INTERNACIONAL CANINA

Diumenge, 25 do matiz,:

Entrarla. Ilitue ciroulació, 1 0
pessetes; general, 1'25 pessotes. Entrada de i . arrualges, 625

¿On és la felicitat de la dona?

TURO-PARK

instailada

Nr44441+6444,4+4144444+0444.4

Associació Intima de Conceda

Primer

Aviii, divendres, tarda, matinee selecta:
EL CLAVO
Nit, estrena de la comedia
en tres actas, adaptació
d'Antoni F. Lepina,

Shaleckton
cap al Pol Sud

...4444.3-e-X9~-:1-444.44.04t

Sala Mozart. Canuda, 31
Avul, tarda I nit, esplendid
PROGRAMA
SONANT EL CUIRO (9 round')
contitin
del film arlfstie
Exit
POLIKOUSKA
LA VIDA DEL MUJIK A RUSSIA
SHERLOCK HOLMES

TEATRE POMPA MA

Rebuda ahir la darrera película documental del capità. Shackleton, presentada davant
SS. MM. ELS REIS D'ANGLATERRA, titulada

Avis: Dininenge, a les onze
del rnatí, concert per l'Orfeó
Gracienc, en cornmemoració del
centenari de Josep Anselro
Clave. Localitats, al Coliseum.

:

Gran moda

(Aintchatis t Mutua)

Moofro*e~-t-a444441+66.

I

Gregori Martínez Sierra
Catarina Barcena

ALBA-BONAFE

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111P111111131111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111»1111111111111111i1»1»1111111111111111191111111111111111111111W1111111111111111

mic, preciosa obra sentimental
i de gran emoció, interpretada
per lack 11,1t, Agnes Ayrcs,
Wanda Hawley, Walter
Lewis Stone i Robert Cain.

Walkyria

Les dues primeres companyies d'Espanya

.ran Teatre Espanyol

Aria, direndre3, tanta I ritt, gran1 matmilles programes. Sus e",
c ut,. Los poli/rulos t•ounquos:
L'eterna vigilancia I L'apestat; 13 ,B
comedia Els finesas a l'escota; lantercssaut film Toa elo germana foren valents; IN" JOrnada de La
a del, m'otario, 1 111 Jornada de
La portera de la fabrica

d i oso;

Volliserral

El drama d'una dona
formosa
rasat en la famosa novel -la
de
ALFONS VLDAL 1 PLANAS

l4444.43

--CINEMES6114444444444n~&~~44444.5

44444444...».~»ffle
TEATRE NOVETATS

KNIAL 1 CATALUNYA

Diunienge, estrctia a /a scsszo

PILAR ALONSO
644414ro.r,-:,,,,r,doe-7-:,roo+0.649

El mes divertit. Ei nies ame.
El mes culto i original de tots

UNA NIT DEL DECAMERON
Original de J. Juan Cadenas.
()mitre decoracions noves de
Reno i Güell, -1. 150 vestits nous
de Max Walkarki, 150. Sorprenents trucs. Sense igual apo-i,
teosi. Magnific tobogan conotruit expres.sament per Venginver Jacques Ruiz, de la Casa

ALS ARISTOCRATICS SALONS

A.

Aval, divendres: Gran èxit
de Carreró tortuós, per 1ju famosa Lama La Plante; El poder de l'anunci, comedia molt
divertida, per Bryant \Vashhura; Novetats Universal número 97, Riquesa accidentada,
còmica, i Actualitats de la reial
familia a Barcelona.

Les cimbres en relleu i

en

De MOSC011

TELEFON 3535

clowns

POMPOFF, THEDY, ENIIJ
Grans ovacions a la aminent
PILAR ALONSO
Repertori nou i exclusiu.
Riquíssima presentacid
A les set de la tarda i dotze
de la nit:

Magniiii • aprdeogi,

RELLEU

COL1SEUM

Exit

(vn: persones)
3.-Els ori g inals dansours mo.
nolains' THE MAURYS
4.-La ja famosa i molt cele_
brada revista en IS grans quaII ros

Esdeveniment artistio

Nee4406~300441l

de les sis de En poder de l'ene-

Mil, SENSACIONAL ESTHER'

peNicules

LES AUHIN LEONEL

Sula Isabel de Ceras

i:porproducei
lt gra n
artista Charles Ray
Ple+14+144.60444,11444+0.66o.

La señorita esta loca

•
divendres, tarda, a les
cinc; nit, a les deu , culos.
sals programes. Notables

troupe

Temporada oficial d'Istiu

Reestrena
L'AUDAÇ

41414444.$4444****44444444,4e4

Censen do varletata

i molt. notable

OMBRES

Avui, divendres, tarda, a un
quart de sis, fundió benefica. La comedia en tres neles, de Francis Croisset,
versid castellana de Salvador Vilaregut
EL CORAZON MANDA
Sil. a un quart d'nnze. La
celebrada comedia en dos
notes, de Manuel Linares
Rivas
COBARDIAS
La joguina cürnica en un
acto i dos quadros, de Ramos Mart in,
EL SEXO DEBIL
Denla, dissahte, tarda,

ELDORADO

TEATRE TIVOLI
,3randiosa companyia de
,:arsuela. Primer actor i director:
FERRAR VALLEJO
Mestre d:rectors:
Josep Espelta, Gerard Tomés i Ramon Gorge

anib el capita Kleinschmidt,
Exclusivos especial Gaumont.
Enediefis de gratis eaceres i
pesques a Alaska

n444,14-M44+6.446~~04

THE AGENGY FLACOS

AL PUBLIC

Diumenge vinent, nit, estrena sensacional de la meravellosa pellícula científico_
insl rateliva

Nit, estrena de la coan'afia
en Ire s actas, de Joan Josep
Lorente,
LA TIERRA DE MATOS

Espectaclos monstres

Entrada i butaca, 2 ptes.
2 pessetes entrada i butaca

Pathk-Cinema i
Salé Reina Victòria

CAP AL POL ARTIC

Companyia cemico-dramätiesa

NARCISIN

3500 A

programa completament non.
1._arlequinada, ball en un arde M. Petipa. música de 11.
Drigo
cacera de Diana, ball
n te Levi n,
treta do Minikus.
te
III -D I vertlssemen : "L'amago m a", per Elsa Kruger: "El
marin er ", música de Azotoff,
Boris Rornanoff: "Waise
grauss", per Anna Ferlorova.
l... , cali tats a cinc, tres i duro
,sseies. Demä. penúltim dia
Les ballets romantlques rus-

444.44~~4
Teatre Barcelona

Cempanyla tuspann-ertous de

Teatre Català Romea
Telefon

7

PUBLICITAT

Sextet Torrens

111

•

Avui, divendres, Moda Selecta. Tres estrenes: Entere- •
▪
U sa de caràcter (exclusiva), per William Farnum; El crim
. de Pamplines, ceunica; Les esposes deis homes pobres (ex- •
15
U elusiva), per Bàrbara la Marr.
•
NOTA.-Avui, de sis a vuit, es despatxaran butaques ••
St
M numerades per a la sessió de les sis de diumenge.
•
Preus corrents.
▪
Orquestrina Slité 1 Sextet Torrens

111

11111111111111RWIMIR1111122111112111.11•1111111ame

!lee Migni 111111
AGENT DE CARVI I 11 011811
(1;1 Correr de Fontanella, 17:4
Complimentaci6 d'ordros
Borla en valors al comp.,
III de
tat I en monedas astrales- a
MI res. Intervencid de oontrao- •

ti tes coraerotais i prOsteesi
VI sobre mercaderies o valora;;•ubscripcions a 0M-834
ts, eketeu
to.wraurri!
.,2ita
eieru
stiireoc
prép

ll

N Toma,: S« A. NO
timaxassimmusix-

;

Divendree. 23 de maii
imimigamilinamminummigl••••111•1111111•1111111111111MIIIMMIIIIIM111111M3111111311131113111111•111•••••••••»11111M1111111111111111111111111111111•111111111111111•11111111111~111111111EMMIIIIIIII1118
•
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D'UN ALBUM

en el qual es reprodueixsn lämines a tot color i en negro, mapes, plan; edificis, objectes

artístics,

etc,, dels que en särie innumerable formen part de la

CICLOPED1A ESPASA

E

1.41ht4.94.0...eestbeeeffle4441•440+CeeN+604.1~~4
801-LICITO UN ALBU M SENSE CAP COMPROSIIS NI DESPESA

A la Companyia Anónima CALPE -

Per a obtenir DE FRANC tiquest Album, retalleu
i envieu el següent butlletí, dins sobre obert franquejat amb un segell de 5 o de 2 cènts., segons s'enviï
de "l'interior de Barcelona o de fora •

Senyor
Professió
..
Domicili
Poble
Provincia ......... ..... .

Apartat de Correo 89-

J

Mallorca, 460 - Barcelona
(Signeu).

'

.-

z

.........

........... . ........

.

4440.44.844444~444414444.444444.444444444144444444.44444444484
1111111 11111111 Inlana

lla•e r amig ar/E

r E 21 C es cite I O i
l eCeICM

o

RA•

1/1 12 NO N N

O al N I ISG E2 11/13813 81

SI II 3 C13 2118 C

66L,

I SR•B•M RA U

ZIN C

M ORIR

T"

Menjadors - Dormitoris -

PREUS BARATISSIMS

1113111/Mtigoo

RAGIA (Purgacions). SIFILIS, PELL VENERI, PROSTATA,
IMPOTENCIA, PERDUES SEMINALS, MATRIU i ANALISI DE
LA SANO.
CONSULTA d'U a 1, económica de 5 a 8. Ample,
baixos (al costat de l'esglaia de la mercM.

TORRENT, DENTISTA

e

enueve a terminis. D lotes cines
l
nailor. Tolteca, 27. 51aCa.na.)

eatzeia -1,a ,Goya".

tabula, pellIco, vult die&

nao,

ARQUES
elan n deieuniptes per tal
neumer.irs. alallorea. 105.
Interior.

Se

OFERTES DE TREBUL

p

cprenent er a brillen da
;olerla. al carro,. tle Miss/Mal. m'un. 7. "La Estrella de Oro". No
presentar-se Sense Dones rererünetcs.

MANeA

1

ee C15.1 t3/1M = ee
:

ANGELS,

núm.

2.

material compast exciuelivamcnt amb amiant i ciment

liosa, 14. De 12 a 1 I ele 3 5 7.

1,,81171Ch

0'10 per cada una d'excis

• AA Pare terreny per vendre,
(re carrer Viena 1 Allanes /La
Tornase). Mitre de carrogim:.
Lar Vor de 81014/01126, 112. Colmado. Sant
Cercas/.

REGUANT
Carrer Jaume Fabra
Tel. 1418 A. :: Barcelona
~~.~..
ISEEMIrmumarzawaroff=cil

111 11;11N 5E1 11

DIVERSES
Al sorteig del die 15
einig va resultar

a 0'50 pessetes les deu orimeres paraules i a

d'eserture "Smith Premier", núm. 10, per
/erial nhrpiol, vene urgent,-tOle
per 70 duros. Fontanel/a, 15, tcr., cena.

5

O ve pre. Vtladomat, 15 , quart.
—ami) cSut abundant, es lloTORRE ra vallencane. t'i'me de
Mcneada. lia6: Alt de Cl. l'ere, 1 3. pral.

premia/ el numero 408.

tall111111111111111111111111114111111111111111111111111111111111111giU1201E1111111MMUIIPii!T!!ITIWIM113111!111:11M1P11

4AQUINA

.

7

RREGA . (ir
TA

UNA PESSETA-P(R coRREu.130 pesseres

11ENDES

,

Cimbra baleó Carrer a
CEDEIXOtova
a
formal. 1/3.5, m

^
REFRACTAMIS GRES

Ora"ireet
A. Passatge de le Pu, a,
trueco! 7eletcn 5424 A

. I:insecticida PARADELL
rARMÁC1A PARADELL.COMte A55a11,28 BARCELONA

4MIL.

,

No hi ha Mbrica que pugui competir amb aquests magatzems

HIPOTEQUES.
fraCnienl, S

Exterminades en un minut aMb

?ETS ARE

eiwwwwisomismiriffirmeirm

I

Salons

Fabricació Esmerada

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

entiladozús eCr sor r4e2r. do
LLOGUEINI iv.onen

SI M IS N 811111 111113111111 Isc oamami am••• ma aangag amni

GRANS EX1STENCIES

DE VENDA A BARCELONA

LLOGUERS

•
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experimentareu la màxima satisfacció en escoltar els
tons de l'audició amb perfecta claredat, perquè:
Operen silenciosament.
No interrompen els sons.
Descärrega unifcrme de llur potencia.
Tenen llarga durada en stock i servei.
UnTques fabricadas amb elements de zenc, d'una
sola peça.
Voltatges graduables de 22, 45, 84 I 108 volts.

Malalts: LA CLINICA MODERNA DE LA MERCE: es rúnica que amb els seus moderas tractaments pot oferir millors
.garanties per al guariment prompte i radical de les nostres
'dolences. Especial per a MALALTIES SECRETES. BLENOR-

•

J. LOPEZ

RADIO-LOT

VIES URINARIES

IR Ir SI MI I

O LES

Equipeu el vostre rcceptor radiotelefbnic amb piles
elèctriques de la renomenada marca

EXCLUSIVES LOT
Apartat de Correus 809 - Barcelona

•

Aigua mineral natural

PROPIETARIS:

r e ea pi al

e 0..0 rn r lln eeprrtr.
ComIltil/ms Immillorable6, Re: Rambla
Cc' les llore, 16. balt0s.

Apfssoe

p

plotAts. La rus mer
im ortant d'Esporors
Especlantat en lapIssos retira060e. Capo birlo permanent de atiadros a lau, gra.
okr.g:111e4. etc. Fabricacia de mares
1 I JJJ
ronipreu Selle 0 13113'
et;‘,tela ca.n.
1/Leiiiiticou. autor/.
cima/ Vortaterripel).

PER A
PER A

de 49 x 40 cm., colora gris ciar i roig.
coilERrEs ( Plagues
Xanea onuulades Canaleta de 120 x75, 185 x 114 1250 x 114 Cm.

REVESTIMENTS

TUEERik I EI bailE112S

Xapes "B" de 1 20 x 120, 120 x 190 i 120 x 250 centimetres.

de (filme diemettes

ütE3GnS pai

a aigua, üferaeta cede;

P

ESTIUEJANTS.,, .,7, tam'reast,a,r.rjea;

dc isinp, cte., edsa especial pe^ a /tintures 1 olors Droguerla Cerda. 5. A. placa
del Palio, E.

3 ELL, AB L l s Si F
g cr

1 0 ct or F £J a la, & is Il o ti ita l S IdL
11
eIPS
te 'Inri. Catalanes. 599. neeessorl.

../LGE.LLS DE GOMA

ar... t.
ten,

I

de Ictet Mulles en mefustes. 14aPi t cv ell eta eii•

tir,e( o COn Catalsees, 5 43 lent lte
1,..en 1 111 HA .. 'ret. 715 5. e.
,m1M3111~1•MIIMIZINIMMMINI

Uralita, S. A •
Cticines centrals :

BARCELONA, MADRID, VALENCIA, SF,VI.
LLA, LLEYDA, SALAMANCA, BILBAO

flna A. tenaz, 15, Telefons 1844 A i 848 A :: L',ARCELONA

X21101rAff=.3.1=25122111521C1C=LM.ICTIMATEL"MnIMCW:174TMENIFEEEMIP

Digestiva :: Excelelent per a taula

De venda a tot arreu

