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OHMS INTILECTMS

BARCELONA, DISSABTE, 24 DE MAIG DE 1924

ALS ESTATS UNITS

LI CASI NTICIDEL CAREIDEMECIllill

Bill"?

una gran part del proletariat militant i la burgesia diges-

coincicieixen en un mateix sentiment de menyspreu per la
ePectuali tat. I no solament donen una valoració inferior a les
es de la iDtelligència, sino!' que tenen dels traballadors inteluals un concepte que és un ultratge.
Els obreristes que creuen massa en la força de les minories
• cc ió i els burgesos que creuen massa en la força dels diners,
en els homes dedicats als oficis de la intelligència com a paamoïnosos, corn a mendicants amb bona roba i sobre tot
a cent de lloguer al servei de qui la paga loé o malamentsment gairebé senpre.— Bah l—deia un dels caps -pares del
,re obrerisme en els temps de l'imperi sindicalista de Barna.—Quan ens convinguin algun escrivent o algun
ja llogarem els que ens facin falta".
Oh, no, que ací n'hi ha ben pocs d'intellectuals de lloguerl
qui un dia volguessin Hogar, individualment o a l'engròs, els
es d'ofici intellectual de Catalunya, no trobarien tots el que
yen. La nostra intellectualitat és idealista. Es una de les
iLalistes, nobles i desinteressades del món. No passa in
pobles, avui en die, el cas dels intellectuals que s'avenen
edre Ilur posició o liur guanya-pa per un sentiment o per un
,ament. Gent de dalt i de baix i del mig que, a casa nostra
e antEu sovint el caràcter de la raça i amb crueltat masoquista
zeieu eis seus dcfectes: treieu-vos el barret davant els exemde noble sacrifici.
dit que no hi ha cap gran mèrit a tenir un ideal
jc aquest és remunerador. Això depèn de l'esperit amb què
faci les feines remunerades. Però, i quan l'ideal, en lloc
orir les portes deis càrrecs, dels oficis i dels beneficis, les
'in o les fa d'accés dificil? I quan els qui ja eren dins passen
torta en actitud de comiat?
Tant com s'ha llançat En cara dels intellectuals i els tècnics
i) del "mugró" Tant com se'ls ha presentat com a golafres
dadors de dietes, gratificacions, sous i sobre-sous! Els fets
demostrat que no estaven tan enllepolits com se suposava
b ele mugrons, ubèrrims o flhcids, de les vaques públiques.
Que cadascú—el trebaHador de les mans i el remenador de
ere, el sindicalista i el feixista —jutgi ara la conducta de la
HEctualitat. Per cada intellectual o tècnic venturer, cent
.e2tuals i tècnics amb csperit, de sacrifici. Uns homes així, per
vropi, tenen tit& do noblesa.

11 de dictad
.

FRUIT.4 DEL TEMPS
empassat acose esforç el
„escrit L senyor Ribera
ardb el títol suggestivament
: s La conquista de Roma".
un el senyor Ribera Roviral
silher:t, en qualitat de diarista,
i del rei Anona XIII aleshoviatge a Itälia. De Valdncia
navechia. part de Roma, va anar
' del vapor "Jaime I", en coma de gran., aristòcrates. ajudants
-cncrals i a:tres personatges scmment encimbellats. Amb malta
eria, el senyor Ribera Rovira
dóna compte de es converses que
ssiesir durant el viatge. axi el
ni cara el terrestre. No cal dir
a meravella

".'7Pe-Tre.•-re.

Poliiica

La

LA MANCOMUNITAT I

ELS RETOLS
Firmada pel secretari ,sen yor Sans
Buigas, s'ha fet circular la segiient
comunicació:
i

"Hago constar que en la reunión celebrada el día 7 de mayo del año actual, el Consejo acordó que se comunique con urgencia a todas las dependencias de la Mancomunidad y asimismo a todas las de la Universidad Industrial que dependen de la Mancomunidad, que bajo la responsabilidad
de los jefes o directores respectivos,
se disponga que en el plazo mis breve posible al lado de los rótulos en
catalän figuren otros de anäloga forma, o similares, redactados en castellano, y que dicha orden se circule por
los centros respectivos a los edificios
que estando fuera de la capital dependan de la Mancomunidad en sus distintos servicios."
:
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Q
zabtu tic
el .1:bre. Heu apre01 segait d'insinuaclons eixerides,
esques , picants i tot.
í,
Co poden dir quina és la tesi del
Ribera Rovira? Sospiteu que
tts de tot alió hi ha una provaPer dur les aigües cap a un
determinat; pela') quin és el mosenyor Ribera Robira?
senyer Ribera Rovira probable.
sus din ä que no en té cap de
: que tornés ha tractat de donar
un rament les seves impressions de
a man:nt-les amb uns quants
12n 75 sense transcendencia. Pero
trl. el senyor Ribera Rovira
i debatut, vist l'cruariment
a ntstra atmosfera ularistIca, pote: sea libre insinuant equivoc
,5711 s: diguéssim, la fruita del
el producte de Factual clima

lt

Caries Soldevila

s ituad()

a Europa

Elt PartIta doralnanta a Alenan revén les nefl ocia s Per solucionar la erial, les
8, Pero, no van per gatra
car els "netolensla
'anYsu mantenen la candia de Von TIrpltz per a
etHor, els demócratas I ca'hl c p osen aferrlssadak %Inri Poinciar6 I Patalead
conv ernat sobra la qüestió
les Pe Paraclona, de la rede r elaciona dIplomätlamb H ússto, I deis darrers
yvnl
. ments politice d'Alemalionlevd ha dlt que cal fer
Uest d 'h umanitat que
peral a de nsocr.bMa alemanya
LePai el seu domlnl, perb
7b6 que el Govern de ron.
llnerpretl matament.
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rmstencen a Barcelona diverses cases, més o menys mutilades, dels segles XV-XVI, les quals, ea la hist6ria de l'arquitectura barcelonina, tenen una significació important. Una
d'aquestes cases es troba situada al
carrer de Mercaders. La circumstància
d'estar en peral d'enderrocament fa
que sigui d'actualitat tractar-ne.
De cases amb característiques essenchis, de planta i façana determinades
segons un tipus singular, dehnst perfectament, propi del temps i de la cintas, cap altre període com aquest presenta Barcelona. Als carrers de Montcada, de Basta, del Bisbe i de Liad&
i a la plaça de Sant Agusttí Vell, hi
ha restes d'edificio semblante Només
queda part de Ilurs façanes i patis;
l'estructura dels interiors ha estat reformada quasi del tot. La casa del
carrer de Monteada que va pertànyer
al marques de Lió, per la galeria del
pati i elements decoratius de la façana
és una de les mes valuoses; però la
més sencera de planta i estructura general, la que ofereix el conjunt més
complet i complex, ultra posscir belles portes i finestres, es la del carrer
de Mercaders es única.
Si la . disposició general d'aquests
edificis és tradicionalment gótica, lestu l deis elements ornamentals és gòtico-plateresc: al costat de les motllures del guardapols, de traçat ben
tic, apareixen medallons amb testes,
tairges d'escut i fulles decoratives,
del Rcnaixement. Es el moment de
transició entre l'un i l'altre art.
La planta de la casa del carrer de
Mercaders està formada per una sèrie de sales a l'entorn d'un pati central en el qual hi ha l'escala. A més
a més de la Meana principal, Fcdif ici en té una altra en un carrer obert
a l'esquerra. Això va permetre construir, per aquel l cantó, una doble sirle de sales. Dcl prinier replà de l'escala s'entra a un entresbl, del qual
s'obrion al carrer formoses finestres.
L'entresól s'estén noma fins a la
mcitat de la casa. Al fons hi ha una
gran 'sala, amb arcades, a nivell del
pati. El pis prin:ipal resulta d'una
amplitud notable, gràcies, en part, a
la doble sirle de sales esmentada. Damunt del pis, sobre les sales que C07responen a la façana principal, hi ha
un terrat amb cobitrta volada, sostingu,da per columnes i darrera teulades.
Per l'ampla escala del pati es pulava al pis principal. La volta que
esté els graons és tota de pudra pi-
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casa oarcetonina que estudiem. A 1'tuerca puja el cos d'una torre, construida, com els murs de la façana,
de petits carreus de pedra picada; a
la dreta hi ha un pany de paret d'una
sala del segon pis; entre l'un i l'altre mur es troba una galeria amb
columnes vuitavades i de capitel l motIlurat, sostenint l'embigat de la coberta; de manera que la casa acaba, en
gran part, arnb terrat cobert.
Particularitat d'aquesta casa, que no
es veo en cap ultra de Barcelona, és
que el porxo sobirä presenta columnes
des de la façana principal al pati;
essent únic el pendent de la coberta,
les columnes del pati són d'una alçada
gran.
En resum, les earacteristiques del
tipus arquitectònic que ens ocupa, són
les següents: pati central, on hi
l'escala; plantes de soterrani, entresól,
pis principal i terrat cobert; façana
reilectint les plantes, terminada amb
una torre, i galería de columnes, sostenint la teulada.
A Palma de Mallorca, en els seglcs XVII i XVIII, la disposició terminal barcelonina ele coberta pren
proporcions magnifiques. Caidria, avui
rehabilitar-la.
Bella casa, formón palau. Era per
a una sola familia d'ah estament, rica,
noble; Ir, grandiositat de dimensions
i distribució general ami com els escuts nobiliaris que enc,srbelleu portes
i finestres, prou clan ho dines. A l'entresil, a la dreta, hi hacia l'estudi,
esmentat en antics documents, on el
senyor rebia els clients, la gens d'afers els masovers de les propietats.
A l'esquerra, Fentresól sembla indicas
per al porter i els servents. Les sales
del fons del pati són Ilse apropiat
per a (madres i guarda de carruatges.
El p:s principal era el d'habitació
de la familia i recepcions. Enteixinata de fusta, d'estil Reraixement,
en decoraven els sostres. Diverses sales, avui força mal/ti-te-5es, s'hi vetan
ornamentades amb rica policromía de
tradició Imperi i del temps d'Isabel II
L reseut que apareix en portes i filustres és sostingut per dos Ileons.
Es troba dividit en quatre compartíments; el primer conté dos pals viurejilla; el segon, un Ileó; el tercer, una
banda diagonal i sis creus en orla,
més altres dues creus damunt la batida; el quart, quatre pals ondejants.
Entenem que el compartiment principal correspon a la casa Abella, els
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EL CASAL CATALA

PARIS
El Censal directiu del Casal Caseta de París, en reunid extraardineria
de socis, u st quedar constimit en la
forma següent:

Prrsideat, Francesc Dahnau: vicepeesident, Josep Cabré; secretari, Eriiest A. Dolmau; vice-secretari, Jame
Maurici; bibliotecari, J. Carner-Riballa; tresorer, loan Durand; comptador,
Pene Sambola, i vocals, Estere Pons
i Pofet
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cada, així com la galeria volada, a
la qual es Miura aquella. La barana

és també de pedra. Les portes i finestres dels baixos del patt ofereixen
bells exemples d'escultura decorativa.
La façana és d'una composició arquitectimica fermament construida. El
portal, avui dure rebaixat (en altre
temps sens dub dc punt rodó), es
cap al centre. A dreta„i esquerra hi
ha les ffnestres de l'entresól; iota
d'aquestes, les obertures del soterrani. Les antigues finestres del primer
pis foren substituirles, en el segle divuit, per balcons, la situad() i el nombre dele quals corresponen, de ben segur, a les anteriors obertures. L'acabament de la façana Es un dels aspules mis interessants del tiras de

dos següents a la familia Bastida i
cl darrer a la casa Potau. Amb tot,
mancan les colora in impossible assegurar atribucions l'aclariment d'aquest tema mere ja major estudi.
Aquesta casa del carrer de Mercadees hauria dieser fntegrament conservada i restaurada.
Una casa no van unes finestres. Es
l'estructura de conjunt, la sen compotició arquitectónica, el, material,
que la componen, fine les dimensions
i l'emplaçament.
Gran obra f 6ra per a un particular,
molt caldria agrair-li-ho, assegurar per
a Barcelona, dignificant-la amb aceraó, tameme casa senyorial
da restauraci
tipus de tan alta significació en la
história de l'arquitectura dotada».

COSA QUE FEBLESA
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DE FRANÇA

"Bonns

Saint-Brice, al Journal, diu que el
"Bonus Dill" és un projecte de prima
als mobilitzats que ha d'ésser pagada
&obre el reemborsament dels cridits
de guerra americans, això es, no pas
pel vençut ans bé per certs vencedora
i precisament per a les principals victimes de la guerra.
El vot del "Bonus Bill" Es una derrota del Govern. Ha Wat possible
per tal com el projecte fou completament modificas. Segons el text nou,
tot soldat que hagi passat findrä dret a una prima (un dòlar per
dia de mobilització, i d'i'23 dólar per
cada dia passat al front. Però nornés
les primes inferiors a 30 <liara seran
lliurades en numerad. Les altres seran
capitalitzades sota forma de pensió
d'invalidesa, de retir i després del traspäs revertible% la familia. Això, segons Saint-Brice, costarä una trentena
de millaca de francs.
El president Coolidge, judicant la
situació amb sang freda, es &tul compte que America no rebrä mai de l'exterior les quantitats corresponents al
cost del "Bonus Bill". Es clar que
la constitució americana permet al cap
de l'Estat de refusar la seva signatura a una llei. Però el vez cau quan
una majoria de dos ten.* confirma a
cada Cambra el vot (una llei. Això
s'ha esdevingut arnS el "Bonus Bill".
Els americana esperen, dones, rebre
d'Europa una trentena de miliards per
pagar la prima als combatents. Això
vol dir que empenyeran enèrgicament
Ilurs deutors. Els anglesos hauran
d'executar record de Baldwin i no voldran abandonar res d'això que els es
degut. Els francesos seran invitats a
pagar els quinze miliars inscrita a llar
compte. En aquest sentit una moció
ha estat dipositada a la Cambra demanara que hom reclami a França el
pagament, capital i interesaos en vinti-cinc anys.

Lonverses tilológiques
Recolzar denota descansar ((er sor
tenir o sostenir-se) dins determinades
condicions; però quan és emprat en
sentit figurat, expressa la idea de sosteniment d'una manera general, sense
cap restricció, i és Sanes potser el
millar substitut de opoial! Exemple:
Apesto teoria recolsa en les expcriencies realitncles per X.
En catalä antic trobem ja nombra
sos exernples d'aquest recobrar, que,
d'acord amb la regla que donàvem en
la conversa anterior, apareix conjugat
pronominalment (recobrar-se) quan el
sostingut és un ésser animat.
"Huy es lo jorn que's pert lo nostre centre, e del meu cap la triumphant corona prostrada veig en terra;
del nostre cos lo braç dret nos deafall, e lo pilar en lo qual lo nostre
sial segurament recolsava és derrocas
per su. fortuna adversa." Tirant la
Blanch.
Lo carrech de metro vassalls
sobre la esa discreció vull que recalzo;
los quals com a fills te acomane..."
Roiç de Corella.
"..Aa persona qui ha gran sperartea
que aixi mateix baja , graos mbrits e
molts bina en qui's puxa recalcar."
Eiximenis.
13. Pebre

Ei liunct de Sa Santedat el
Papa
Reus, que tants motius té d'orgull
legitim, d'unes hores enc à en té un
altre. Ens consta que, en passar-hi el
Nunci de Sa Santedat acompanyant
el Rei, va sortir a la finestreta del
seu vagó i va correspondre a les actamacions amb un crit, manta vetada
reprès, de: "Visa. Reta l".
Tal Coto ho sentiu: "Vista Reus !"
en llengua catalana. El Nunci havia
volgut, sens dubte, demostrar l'afecte
que li mereix una ciutat on hi ha
un fort nucli de catòlics militants,
de pasuda, demostrar la seva simpatia envera un idioma germà, plantó,
primerenc del de Roma.
La gent de Reus és gent afortunaäa.

Però el que és dificil que faci par
particular, pot fer-ho el Municipi. Precisament temps encera va ésa« alce l'edifici a la zona d'expropiació
forçosa de Reforma interior ; l'Ajuntamcnt té dret d'adquirir-lo.
No cal retreure exemples de Paris i
Brusselles. L'Ajuntament de Madrid
es pronos& adquirir l'Hospici per tal
de salvar una construee:6 barroca. El
petit Ajuntament de Bellcaire d'Empordä estä acaballe la restauraci6 del
.castell dels Condes d'Empúries, del segle XIV, per utisfer serveis tocata.
Barcelona ha de eservar el patrimoni artistioo - moniamenta/. Adquirit
i restaurat l'edifici, no mancarä aplicad() per a alguna inatitqci6 municipal.

UENTREIISTA

Ilerriot desitja la represa de relacions
diplomätiques amb Bússia
PAINLEVE DIU QUE CAL FER UN GEST DE
DEMOCRACIA ENVERS ALEMANYA, PERO NO
DE FEBLESA
París, 23. — Sembla que en
les entrevistes politiques d'aquests dies s'ha tractat de l'a-

1)&145 dels decrets-Ilei per
tranquillitzar els funcionaris
que veuen llur situació amenacada. L'abolició de la doble decima quedaria ajornada per un
esdevenidor llunyà. Amb tot,
s'estudiarà detingudament la
confecció d'un pla d'impostos

que puguin substituir-da.—Hav as.
L'ENTREVISTA PAINLEVE, POINCARE
Paris, 23. — "Le Matin"
precisa que durant la seva entrevista amb PainlevE, Poincari, tractant de la qüestió de les
reparacions, insistí particularment respecte de l'actitud amistosa i conciliadora de Macdonald, les intencions del qual
són a la seva manera de veure
susceptibles de facilitar la solució de les reparacions.
En la.dita entrevista es traeUi oda( mateix de la qüestió de
ics relacions diplomàtiques
amb Rússia, la represa de les
quals desitjaria Iferriot. Pro.
bablement s'enviarà una mis.si6 a Moscou.
També es parlà dels darrers
esdeveniments política d'Alemanya que preocupen vivament
els capa del futur Govern. —
Hayas.
LA CONFERENCIA ENTRE
POINCARE I HERRIOT
NI L'UN NI- L'ALTRE VOLEN
FER DECLARACIONS
París, 23. — En acabar la
conferencia celebrada aquest
mati pel senyor Poincare ami)
el senyor Herriot, es facilità a
la premsa una nota oficiosa
que deia escuetament:
El senyor Poincar6 ha rebut
aquest mati, a les deu. el senyor Herriot amb el qual ha
estat conferenciant fins a les
dotze, respecte dels assumptes
pendents.
En sortir el senyor Herriot
del despatx del president del
Consell, el rodejaren els periodistes fent-li preguntes respecte de ço que havia tractat en
la seva conferencia amb el senyor Poincaré.
El senyor Herriot s'excusà
de contestar, manifestant que
per correcció i gentilesa havia d'abstenir-se de parlar, car
en opinió seva. As al senyor
PoinearA a qui /i correspon

donar detans del que es traetä
en la conferencia.
Preguntat després el cap del
Govern es negä a contestar,
dient:

— Jo no puc dir més del que
es diu en la nota oficiosa, que
ja els ha estat comunicada.
El senyor Herriot ha confirmat que surt cap a Lió i que
no tornarä a Paris fins el divendres próxim.—Havas.
CONFERENCIA ENTRE HERRIOT I DOUMERGUE
Paris, 23. — Abans de sortis

cap a Lid el senyor Herriot, ha
celebrat una llarga conferencia amb el president di" Sena
genyor Doumergue danant-li
compte de les diverses converses celebrades durant aquests
darrers dies.
Ambdós estigueren perfecta-

ment d'acord en admetre que
la situació polla/ea exterior es
més favorable ara del qua ho
era fa algun temps.
Respecte la situacid financiera tamb6 estigueren d'acord n

opinar que pot Esser resalta
sense recórrer a nous emprestits.—Havas.
DECLARACIONS DE
PAINLEVE
París, 23. — Painlev6 ha declarat a un redactor del "Malita" que cal fer un gest ¿'bumanitat que permeti a la democrächt alemanya recuperar
el Seu domini, pecó aquest
gest no serIt de feblesa.
"Canvd — (ligué — que el
Govern de Berlin no interpreti
malarnent la nostra actitud," —
/lava a,

AVUI POINCARE PRONUNCIAn
- RA UN DISCURS
Parts, 23. — Demà el senyon

PoincarA pronunciarà a i3 nit„
a la Sorbona, un discurs amb
motiu de celebrar-se al.dit centre el cinqüentenari de la t un -e
dació de la Societat de Mare -e
inatiques.—Hava.
REMESA D'UNN OU AVIO À I
PELLETIER D'OISN
Monden (Xina, 23. — Pez

autonibb/I es va remelre ahir,
un nou avió a Pe'lletier d'Oisy,
que li permetrà d'acabar el sete,
viatge.—Havas.
TRIOMF D'ONIA FARGA
A PARIS
Parlo, 23. — La concertista
catalana Onia Farga ha donat

tres reciteis a la, Sala Gaveau,
essent cada cop ovacionada per
pa/die, entre el qual figuraven
personanlitats del món artístic,
La seva composició "La Sar,
dana". va haver d'Asser repe-r
tida.—Havas.

Avui tindrà lloc a París la
celebració del centenari del
descobriment del gas
Avui senä collocada a París una
placa eommemorativa de la primera
fàbrica de gas que fou construida a
la capital de França. El gas te cene
anys: heu's acé una bella data a Te•n
En realitat es en 1795 qug l'enginyer Felip 'Lebon descobrí les propietats de les emanacions del carbon; això Ii valgué l'ésser menaçat
d'expulsió del ros denginyers, al
qual pertanyia. El sen descobrintent
tingué un hit de curiositat a París,
però fou a Anglaterra, a la iabrica
de Watt, el pare de la miqu i na de
vapor, que el gas per a illutrinació
fou utilitzat per primera vegada,
•
elogn°5 era ja mort: el malaurat
l'anLb
inventor, que s'assemblava a Bonaparte, fou trobat mort a cops de
ganivet, cl 2 de desembre de 1804.
L'assassi l'havia pres. pel Primer
Cónsol. La sera vidua continub la,
seva obra sense fer-hi fortuna.
El gas d'illuminació tenia contra
seu tots els venedors ¿'oh, tova els
fabricants de candeles, els guata
velen llurs indústries greument mennçades. Sortosament, però, el rei
Lluis XVIII tenia fe en el descobriment de Lebens. Encoratja amb el
seu peculi l'establiment d'una fabrica; pregä al prefecte de París de
cercar un indret discret en el qual
els "gaziers” poguessin destinar sense temer el sabotatge deis vertedora
d'oli i de seu. L'rldret tau trobat
allä or actualment es troba l'Hospital de Sant LAuis. Horn diu que ela
continuadors de Lebens eren tan desproveits de mitjans que els calgué
utillitzar per a Ilurs conduccions canons de fusell.
L'any 1819 el gas brillà per peiniera vegada a l'Opera. Les senyores d'aquel' temps trobaren que
aquesta chi-0r perjudicava 'el color
de llur faç. Galantment, l'escriptor
Charles Noelier s'associà a llur protesta. Les dansaires menaçaren amb
dimitir. Hom llagué de prendre mesures per impedir la claror massa esclatant, que perjudicava la bellest
de les dones. Un dia, amb tot, triomfant el maquillatge, els gas bou admbs.
Fou cinc anys després, en 1824,
que foren creades set societats de
iabricació de gas; l'any sßss es fusionaren. Horra ha, dones, escollit la
data de loza per celebrar el cense.
nari d'una invenció sorprenent, que
ha capgirat la indústria i ha fet néixer fortunes importants.
En canvi, el set inventor. Felip
Leben, no ha tres més benefici qua
la glòria póstuma.
El president del Consell )dunicipal de París plksidirä avui la redmbnia de la inauguració de la placa
a l'Hospital de Sani Unís. El 31 de
maig s'obrirä l'exposició internacional del gas. Després començarà la
setmana del gas, i, per últim, el Congris internacional. Hi haurk codorindes, visites a les fibriques, etc.
El nom de Felip Leben ceba l'homenatge del moka civilitcat, qUlt
deu al seu sud.
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Fastas de maig-junyde1924

NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS PER AVUI
MATI
Alvar Fabregat Jcvé, de 51 anys,
Badia. 5. al cementiri Nou. A dos
quarts de deu.
Joscp Alcoba Noguera, de 42 anys,
laosphal Caja, al cementiri Nou.
A
- les vuit.
María Antonia Lozano, de 7 mesas. Sant Salvador, 74,al cementiri
;Vela A les deu.
Lluciä Pinar Cd, de 3 anys, Igualada, 17, al ceenentiri Nou. A les
ama.
Maria Pascual Carbone, de 8 me os, alava, 6. al cementiri de Les
Corts. A les den.
Assensi Sanahuja Llansola, de 7
masca. Mear. 51, al cementiri Vela
A les deu.
Gafe:ti Jovellas Brucalla, de 2S
anys. Dos de Maig (Hospital de la
Creu Roja) al cementiri Nou. A
dos quarts d'amar.
Isabel Dina, Sant Andreu, 5, al
cernentiri de Sant Gcrvasi. A les
•
TARDA
Antoni Vidal Piqué, de 6 MC505,
Flor de Lliri. 2. al cementiri Nou.
Josep M. Aistalä Cardús, de 21
anys, Rosca 35, al cementiri Nou.
A 1,:s quatre.
Genfs Viqueras Garcia, de 52 anys,
del' Parc, al cementiri Nou. A
les den.
Jotep Madrid Ruiz, de 62 anys,
Sicilk, ;3, al cementiri Nou. A las
quatre.
Jalare Rcsich Font, de 40 anys,
B;a5co Garay, 51. al cementiri de
Lee Cons. A les cinc.
Josep Llorca Mama, de do anys,
Sant Faba. 76, al cementiri Vela A
les tres.
FUNERALS
En Celesti Moré i Coll. Mori el
da 1 9 del corrent. A ui. de deu
dr.tae. mistes a la Catedral.
Ea Joaquim Duran Ramoneda.
'.1' .4ori el dia lo del corrent. Avui, a
Pomada.
En aaavler RibE Labarta. Morí el
dia Avui, a dos quarts
donas, a la Casa de Caritat.
ANIVERSARIS
Na Dolors SeLaläs i Font de Pintó. Mari el dia 25 eje ntaig de 1923.
misses a la parròquia de Mollerusa, i de ¿su a dotze, a la Ccii -

v

,

En Pere

Cots i Soldevila. Morí el dia za de maig de 1923. Dilluns,
inisses a Montserrat, parróquies
Montgat, Sant Estere de Tordera
i Santa Coloma de Centellas, i a
Barcelona a la parròquia Sant
Cugat del Vallas, i de deu a dcttze,
a Sant Francesc.

•

CALÇATS

SUBUR

Seguirla, 30 : Satt Pa% 16: Jame 1, 15
UNA NOIA MORTA
PEL TRAMVIA
La noia Rosa Gaya Soria, de quinze anys, domiciliada al carrer de
Crernat Xic, número 1, en baixar del
tramvia que passa pel carrer del
Bruch, tingué la desgracia d'anar a
parar sota el cotxe remolc, que va
passar-li per damunt produint-li ferales de tanta gravetat que va morir
a poc d'haver ingressat al Dispensara

JOIES, VERITAJBLE OCASIO
I objeotes usats de !otea olasles. Preu ?Ir. Tallero, núm. 41.
Al Radio Club Catalunya ttndrit
Hoc demà, diumenge, a les onza del
mata al local social, una conferencia sobre "Acumuladora i rectificadora la seva construcció a l'abast
de l'aficionat", a ejerce del reverend
pare Manuel Cazador, S. F. cap de
l'Observatori de Sant Julia de Vi-

Iatorta.

Uf Comiti Executiu de les Featea de Illaie ha disposat Poppanit=cid del andan programa de divarales. per cle Otea dea del 24
al 91 alcausiu:

Dia 24, dissabte

31P,71
I

Salut Sport Club, Font Caz.tellana, quart dia del Concurs
social de Tennis-Reial Barcelona Lasen-Tennis Club, cartee
0.-,nduxer, semifinals del Con.
cura Tennis Copa Casades.

TARDA
.A les cinc, camp del Barcelona F. C. (Les Corts). Partit
de futbol entre el New-Castle
United i el Barcelona F. C.
NIT
A les deu, a la plaga de Sara
Jaume, gran festival popular per
ies bandas de Badajoz i Obrera
Martinenca. Important mases
coral. Espléndida illuminació a
13 plaça.
1 PATI
Pcnya Rhin - III Carrera en
Costa de la Rabassada (motos,
sidecars i cotxes) --- Lliurament "Copa Stadium" a l'Associació de Law-Tennis de Catalunya per la Confederació
Esportiva de Catalunya al R.
Barcelona Lawn-Tennis Club.
Al mateix Club, finals del Concura social dc termas copa Casadas --- Salut Spert Club, Font
Cattcllana, cinelue dia del concurs social de Tennis --- C. Natació Barcelona, Escullera, primer dia del troten Barba en
water-palo.

1

TARDA
R. hat, de Carreres de Cavalls, Hipòdrom de Can Tunis
Carreres de Cavalls reunió de
prinusvera --- A les cinc, camp
del Barcelona F. C., Les Corts,

partits de futbol entre el NewCastle Unitad i cl Barcelona F.
C. --- Camp del it. C. D. Espanyol, Carretera de Sarrià, partit de fusilo' entre cl Martinenc
F. C. i cl R. C. D. Espanyol --Camp del C. D. Europa, Club
Deportin Eurcpa i l'U. E. de
Sane.
Dea 27, dimarts
Real Associació de Caçadors
de Catalunya, Tir de Coloms.
Dia 29, dijous, fasta de l'Ascensió

MA TI
Salut ;Sport Club, Font Castellana, sisè (Ea concurs social
tennis --- VI volta ciclista a
Catalunya de l'Unió Esportiva
de Sana --- A les deu, camp del
Barcelona F. C., partit de Baste-ball entre el Barcelonai i el
Català --.• A les onze, partit
¿Hockey entre selecció catalana i el Reial Polo (campió de
Catalunya) --- A les dotze, partit de futbol.

TArela
R. Societat de Carreres de
Cavalls --- Reunió de Primavera --- A les cinc, regates a vela
6 metres, fórmula Internacional --- Camp del R. C. D. Espanyol, Carretera de Sutil,
partit de futbol entre l'Unid
Esportiva de Sans i R. C. D.
EspanyoL

HIT
Club Natació Barcelona contra Cercle Nageurs Marsella.
Dia so, divendres
VI volta ciclista a Catalunya
Dia 31, dissabte
Salut Sport Club, Font Castellana, semifinals concisa social tennis --- Tercer dia de da
volts ciclista a Catalunya --Estadi de Montjuich, primera
reuni6 atlètica dels damplonats
espanyols que hauran de con-

córrer als Joco 011a:pies de Parla (revea> dele campionats
d'Espanya) - A les quitra de
la tarda, inaugurada oficial de
3 Fira da Mostres.
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de la vetlla, donara En Vitela Alba-

t

reda la sena anunciada coaferancia
sobre "L'habitació i els contractas
d'inquilinat a l'Ateneu EnciclopZ.dic Popular.

a

CALÇATS

SUBUR

Seeteria, 30 : Sant ha, 111 : Jame 1, 15
DENUNCIES
Salvador 'fusca comerciant ¿'olives del carrer Comte de ¡'Asalto,
va denunciar que kit remesa a sin
recader de Sabadell d'un barril ¿'olives evaluadas en 200 pessetes i el
recader les va donar a una persona
desconeguda, per equivocació.
- Jaume Puigarnau denuncia a
Joan Figuerola, acusant-lo d'haverli estafas una partida de moresc
evaluada en 3,750 pcssetes.
- Lluis Casas Vila denuncia que
per una finestra entraren al seu pis
del carrer de Viladornat i li van
prendre un bagul de robes evaluat
en 900 pessetes.
Sospita que l'autor de la sostracció
es un vci.
- Antoni Flores Campos, marinar, que el día 13 d'abril va dciaar
dos baguls a una fonda dcl carrer
Comte de i en tornar s'ha
trobat que un dels dits baguis cra
obert i Ii han pres robes i objectes
cvaluats eikaaioo pessetes.
- A Fesglasia de la Ditina Pastora, al correr de Bailan, 38, Ii foren
fintadas jales i 125 pesantes a Encarnació Valla Berga.

Colla ALBERT: no fan calor
ATROPELLS
El carretel- Fabia, Gómez Fecer,
de quaranta quatre anys, va ésocr
atropellas pel mateix vehicle que
guiav-a, causant-se una contusa') a la
regia lumbar i a la cama ¿reta.
- El ciclista Evarist Banano Sancho, de viat-i-ais anys, hagué d'asser
combas al Dispensari, 011 Se li apreciaren diversas contusiono al braç
i al genoll, rebudes a conseqüència
¿llover topat amb un automòbil a
la Diagonal.
La lacicleta en resulti Samba amb
despertadas.
ELS ESCANDALOSOS
Per moure escandol foren denunciats al Jutjat Josep López Núñez,
solter, i Dolors Recasens Jesser, casada, que el té rellogat a casa seva,
correr Non, 35, tercer, segona.
- Al carrer de l'Arc del Teatre,
Antònia Orilla Castro i Rasar Castro Alhadalejo as a:rallaren ()mismase erosions a la cara i al colza.

Tot el ove!

Tol rioloressout

tot l'útil referent a l'auto modero ho
trobareu dame al número extraor- dinari de la gran Revista -

"e1 Mundo en auto"

ACC I I) la NT S
Al a:tuca Sant Ramon va sofrir
Oil atar cardiac i paralisi a les carnes un individu que (ligué anomenar-se Martí Galindo Izquierdo, de
cinquanta sis anys, acuse domicili.
Ingressà a l'Hospital de la Santa
Creu.
- Al dispensad del carrer de Barban ton auxiliat Josep M. Sisó Porcadenas, de trenta quatre anys, que
presentava hernia inginal estrangulada, amb infecció de la ferida.
Passä d'urgència a l'Hospital de
la Santa Creu ,
CAPITOL DE MOSSEGADES
Al carrer del Cardoner un gos
mossege a Ferran Satis Segura i
li causé una ferida a l'avantbraç dret.
- Dins un pis del carrer Pareto,
d'Hostafranchs, un altre ges mossegà a Magi Ziper Boira i Ii cause
una ferida. incisa a la me esquerra.
- També al carrer de Viriat (Hostafranchs), un gos mossegit el noi
Enric Ventura Peiro i Ii causé una

erosió a l'avantbraç dret.
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Al carrer Dos Rius (Vista Rica)
hobu Antoni Ruano López i Ii causä una ferida a la cama dreta.
- .al carrer de l'Havana el noi
Josei) Pastor Villarroya, rebent ferides incisas a la cuixa dreta.

-

PER TINENÇA ILLICITA
DARMES
ésser detingut Frederic Paul
Reimart, que portava armes sense
penis.
UN TRAMVIA 'FIRAT A GRAN
DISTANCIA
Alar al passeig de la Indústria un
autocamia va donar una tan forta
topetada a un tramvia que aquest
va altar a parar a l'acera, sofrint
gratis desperfcctcs.
Afortunadament, no ocorregurren
desgracies personals. entre el ., viatgers riel tr3nivia, els quals, no cal
dir-ho, reberen Ull ensurt de primera magnitud.

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
'cada dia le dansant de 5 a dos
quarts de 8, i dinar a l'aineri(atta, de 9 a 11.
CENTRE EXCURSIONISTA
MINERVA
Aquesta entitat (Santa Clara, 8
i l (i ) Barcaloneta, ha obert una intercssant exposició de fotografas, la
qual es neu rnolt concorreguda,
gut a la serie de festes que s'hi
vénen organitzant.
Per a denti a la tarda anuncien
un important concert per l'Orfeó
Renaixement, que dirigeix el cosegut mestre En Llorenç Carbonell.
El programa d'aquest concert es del
maa suggestiu dintre les obres que
executen els nostres orfeons.
El dia 23 tiudrä lloc la clausura
de l'exposició amb una important
tanda de projeccions a càrrec d'En
Narcis Ricard Balaguer, aobral
"Bello indrets de Catalunya Aquest
acta tindrà lloc a les deu de la nit.

LA PINACOTECA
EXPOSIOM PERMANENT
Entrada Mute
Avui l'Agrupació Sardanista de
Barcelona donatä una escollida audictó de sardanes al carter de Parlament, la qual anirà a càrrec de
l'aplaudida cobla "Barcino". executant un airós programa.

i peus de

metal!.
Darreres creacions
CARIES
Llorens Gns. Rbla.
Flors,

30.

Per a avui, dissabte, a les sis de
la tarda, s'anuncia a l'Ateneu Barceloni ur.a sessió Menda, en la Tal
els senyms Lluis Göngora i Joan Gutiérrez Gili donaran lectura a diverses
composicions poétiques originals.

Cotitzacions del dia 23 de maig de 1924
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Precedira la lectura una conferencia
a arree d'En Carleo Cortina Giner.
També avui, a les deu de la n)t,
aquest Ateneu celebrará junta general de socis, amb l'objecte ele sonneIre a llur aprovació la reforma de
l'artick XIX dels Estatuts.

J.
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rtf

D139. Malg Junco locbre. Desbre Gener "ce
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Colla ALBERT: no s'entornen
CRIATURA OFEGADA
Va catire al canal de la Infanta (a
Can Tunis) el noi Joan Servian García, i tret de l'aigua pel sen pare, i
portat al Dispensara quan lli arribi
ja havia mort d'asfixia.

MERCAT DE COTONS
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Avui, dissabte, a les deu en punt
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CORSA DE PARIR

Colldeforns

Tricot I Sweters seda
SALMERON, 99

A tots els periodistes i periòdics dc
Catalunya que no hagas tramas encara la scva adhesió per al Il Congrés
de Premsa Catalans -Balear seas peaga que ho facin abans del dia 28 del
que 50171, data en qué sortiran cap a
Palma eh 64 congressistes inscrits,
amb el fi d'arribar a temps per poder
incloure'ls cn 14 llista d'adhesions.
Han d'adreçar-se a Canuda, 13.

Colla ALBERT: Indestructibles
La Presidenza dalla Società .Italiana "Reduci e*-Smobilitati" di breellena, invita la Colonia Italiana a volea assistere, sabato 21 afaegio alle ore
1830 nella Casa Degli Italiani (Passalga Méndez Vigo, 81, alla comistemorazione dell'entrata dell'Italia nella
Grande Guerra.

RELLOTGE

ELECTION
i ES HORA EXACTA
Actas que se celebraran diumenge,
dia 25. a l'histitut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona:
Seccid Permanent d'Educar:6 i Instrucció : Diumenge tindran !loe ela
exercic:s da dictas de francas preparatori, a les &u del mata; elemental,
a les onze: superior, a les dotze. A
dos guatas de clac, llicée de ruina casolana.

Secció Permanent de Religió i
Culta: A les vuit. lili 550 cantada de
Comunió general de Nostra Senyora
de Hontserrat. El dia 29. a les cuit,
Missa cantada. Per a ambdós die! es
recamana l'assistencia a les cantores.
Secció Permanent de Relació i Treball: A les onza. En Joan Burgada i
Julia ex-president de nAcadamia Calasincia i sots-director del "Diario de
Barcelona", donara la conferancia
mensual dedicada a le3 taquigrafes,
amb el tema "La gràcia de la dona".
Secció Permanent d'Organització i
Propaganda: Amb metiu dels exercicis par als exämens de francés, no
C5 permetre muta dia la visita al
Casal.
Secció Permanent de Cerimantal i
Fastas: A les cinc, festa a arree de
l'Institut Catalä de Rítmica i Pläsaica, dirigit pel mestre Llongueras.
Els dies 30 i 31, de sis a vuit del
vespre, es Ilfuraran les contrasenyes
per al concert que donan el diumenge primer de juny Na Isabel de la
Calle, directora del Conservatori de
S. A. R. la infanta Isabel.
Classe de cuina popular. - Dies feiners de vuit a nou del mat!
Llista de la setmana:
Dilluns, Ous a la Weber.
Dimarts, Batalle a la biscaina.
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Dimecres, Balotins de vedella a la
Montpensier.
Divendres, Espic de peix Bellavista.
Dissabte, Maduixes Maaastic.
AVIS: Poden assistir a aquestes
lliçons totes les que els interessi, tant
si són com no, sòcies de l'Institut.
satisfent 025 pessetes per un tiquet
que sal laiurarà abans d'entrar a
clase.
Secció Permanent de Biblioteca Circulant i Pública:
"La y ac dei piu celebri Pittor.{,
Scultori e Architetti", Giorgio Votara.
"Diccionario de las lenguas Española y Francesa", dos volums, Pernändez Cuestas.
"Dictionnaire des langues Espagnole et Française", dos volums, Fernandez Cuestas.
"V ie de Beethoven", Romain Roland.
"Anuari", 6 vols., Institut d'Estudis Catalans.
''La Natura i la Història", Dorado
Montero.

CALÇATS

SU 13 U R

[agria, 31 iael fan, 16 : Jame 1, 15
LES FESTES DE MAIG :: EL
SARAU D'AVUI A LA PLACA
DE SANT JAUME
El programa de la fasta popular de
caràcter artistic que se celebrará avui,
a les den en punt de la nit, a la placa
de Sant Jaume, davant de la Casa
Consistorial, es el següent:
Primera part (a cärrec de la banda
del regiment d'intanteria de Badajoz
núm. 73, que dirigeix 01 mestre senyor
Palanca). - I. "Badajoz" (pasdoble),
Palanca; II. "Ciudad clama" (iantasial, Granados; III. "Dona Francasquita" (sclecció), Vives; IV. "Homenaje a Cliapi" (fantasia), S. Miguel; V. "Baile de Luis Alonso l,..
' .Giménez.
Segona part (a càrrec * de l'Agrupacid Coral Euterpense del Centre Cooperativa de Pescadors, que dirigeix el
tnestre senyor Narcis Pla Auleti).
1. "La doticeUa de la costa'', Bariometa; II. "La maquinista", Clava;
III. "Els nets deis Almogävers" ( si
-godn),Clave.
Tercera part (a arree de la Banda
Martinenca, que dirigeix el mestre senyor R. Lossada). - I. "La Dogaresa" (selecciál, Millän; II. "Deloretes (fantasia), Vives; III. "La Rapa-

MIS llt f. E UN
BANQITERS

RAMBLA DEL cvrrei, EUA
ravant 451 Gran Teatrs del Le

Zinca- Valers- Carpa- Ce

Negociem tolseb
cupons vencimett
1 de juny vinet
cifia" (pout-purril, Pelle: IV.
numental" (marxa), Lossada.
Aquesta Banda acompamari
obres corals "La Maquinista" i
net3 deis Almogävers".
En finalitzar el concert
espléndidament la plaça de Su:
me amb profusió de bengales de
riats colora
Els gorros do grés que van
foo per bullir llet, són rr.
präMics i biglenics, per 8
891/ vaaeu tanto. i , denlas.
barals. Aneu a comprar.:, t
les vaixelleries Llufs [NO
Rambla de les Flors. 8, i 11c.
de Sant Antoni, 5 ,
Sanatori de l'Asscl
flh1l Bronquitis.Glittai
Xalets nous.
tels
_
efonia.
Nova installac d
gües completa. Informes:
Ideal Samaritana, Arelis,
Tüléfon 5149 A.

'11

ió

Cantes d g bany, 131
lles, Waters, Eieets,
Nous models. La casa mé,

barata.

ISIDRE FONT

Sant Pere m
I 64, Rondadeldecerrar
Clrona)
(davant

,

SOLER i TORRA G.'m
BANQUERS
RAMBLA ESTUDIS, 11 113:: BONSUCCES, 113

VALORS - CUPONS GIPS

CARVI

Negociem tots els cupolls
venciment

1 de juny

LA

otes d'Esports
BOXA
• Paulí Uzoudun
que fiel dissabte passat
let_ . „,krenes Pauli Uzcudun da & l'ex-campió de Frenea del pes
Maree! Villes ens confirma !es
ateas que ja tedem respecte de
0,53 ciencia pugilística del llenyaje Regia fins a l'extrem que ens
de preguntar despees de la
demostrada (?) qui és el que ha
ce els sis MeSOS que ea comerla aeu aprenentatge.
airarnent el match Uzcudun-Villes
per demostrar-nos fins a quin
home desconeixent quasi-per
art les regles de la boxa pot ba, heme de gran experiencia del
pena mancat en absolut s ele te¿a fiaca, ja que aixi san; mosMarca Villes, al qual als darrers
te arn5 Carpcntier i Romero RoL'ea:aren completament "sonsa",
tant el final de la seva llarga
a pugilistica.
fauli lazcudun és cense cap mena
ce as un atleta excepcional, essent
ea cap molt temible, pena amb tots
al que dificilment pot arriba: a
, an lloc preeminent dintre l'esesgilistic. el que no vol dir que
da la cris: que hi ha a l'arropa de
esas no aconsegueixi ter malta
ut amb el corresporient profit
lezcudun. ignorant com
ecos anys que cosa és boxee,
ale ecos
ere ja de ple dintrc la categoria
sesos forts, és gairebé impossible
sana encarar-se amb boxadors de
, de la seca categoriaamb probae no ja de videria. sine derrita terminació del match. Per
- ia un boxador pes fort a clase recessari, segons manió auto la i geneaalment. que en començar
ey.-Ire de boxar fer uns dotze guiaras que és necessari per arribar
categaria de pes fort; coreé.
;araba ésser proa jove per tal
gral possible anar guanyant en
l'ensems que en ciencia paga
ccebat

. seuest canta no cap, dones, esre' del boxatlar base. i quant al'
present, l'actuació de dissabales Arenes ens done la impressió
anstituint amicarnent el ecu cap
e sera fo rca ofensiva i defena lanera, davant dun Imeador
Caispcnticr, per exempic, que pos
ceicara une cisma precisa, no duun sea minas.
aran semblant al que esta pera zmb Paula Uzendun succeí
larern amb el elle Romero Rocual. després n'a yer batut els
as adversaris que ara el base,
aa cap als Estats Units creient
afrontar el campió del mana i
re ce dies en fer el sea primer
de prova sucumbi per k. o.
Floyel aThernson, una "victima"
ea. boxador de classe indiscumolt e:entine, pera mancas de
ce". Respecte Romero Rojas cal
niar que "saja" boxar i que de
i es -del 'co match amb Villy ei
la J. B. U., acnrdant madificar
;ss deis guants en les categories
ros vis; que Villy hacia resulasa una mandíbula fracturada.
x.2dan será ara cposat a boxatals CGTO Humbck, Van der Wem,
esblement millors cree els que ha
fils ara. Sembla també que a
tes lezcudun será encaras a Town'areales que Carpentier va hatte
, a Viena en dos rounds.
rel creen sigui, cal tenir present
a Earopa nc hi ha pesos forts
i que essent ojal el base és

I !I Olimpiada, París, 1924
DF_S DE LES PROVES A
CELEBRAR
el torneig de Rugby tan beiron guanyat pels arnericans, que.
ti cada regada seran segurament els
..irs gran quantitat dc llorer reen a les Olimpiades, continuaran
J'es co les dades que segueixen,
tetes encara a variacions.
Is del dia 25, O sigui diumenge,
de juay, es disputara el torneig
izara Associació, en el qual 23
ea es disputaran el primer lloc.
.aeis duna interrupció de da-eres. tornaran a cemenear les proala 19 de juny. arnb cl Polo a
r: magnific prat de Daga¿e París, que finira el dia

a

i er al blanc, del 21 dc jume al
juliol.
ata a continuadas l'esgrima. del
j eny a l'Ir de je/ad, seguida
'A tletesne pur, del 5 al 13 de
Les preves de Mata, Mallas:ole
• Reen. Tennis i Natació es prosas del 6 al 2o de juliol.
C l box han estas previstes
des tal /a al. ao de julio). La
s aca, la demostració de Jocs
ce s. ia Pilota basca. els pesos,
eq üestrcs, el ciclismc, el Iatchtan assenyalades dates propea C 7 de julial. que hi hem h la
clausura dels Jocs 0/imtas
:si labearas% cls premis äls ven-

f estee exposicions i concursos
de la VIII Olimpiada s'estenetp • I JOC3, sobre un termini
s,rat de free Mesas.
• TO reNEIG DE FÚTBOL
erova corneneara diumenge
r aespran eIs sea:lenta partitat
a. ene e celebrara a lesanta Ya:baratee de
(frances). El matear dia
casar els encontres Suissaeiiiieät-Estenit j

coeslovaquia-Turquia. El partit Estala
nya-Itälia és, sens dubte, et mis interessant, ja que en els altres es fàcil designar quin ha d'isaer no r ma l .
ment el guanyador.
Per al dilluns hi ha designats dos
partits: Iugoslàvia-Uruguay i Hongria-Pohanía.
Tots els equips es troben ja a París. Per cert que a propasa del partit Itelia-Espanya, un diari base posa
en boca del jugador Zamora, entre
altres, les segiicnts ~crics..
-Estic cansas de viatges. Porto un
mes en els vagons del ferrocarril. Primer, • Málaga, després Algeeires,
Gibraltar, duce %nades a Bilbao, a
Madrid. a Barcelona, i ara, per rematar-ho, a la "Vine Lamiere".
-Que li sembla de l'equip que presentem al torneig?
-Estic satisfet. Ele defenses Vallana i Pasarín, són immillorables. Ha
cstat un encert seleccionar-los. Igualment ho es la linia de mitjos-Gamborema. Belauste o Larraza i Pefia-amb
tot i que és de doldre que no vingui
En ateana a Paris. Jo cree que Vallana-Pasarin és escara més forte que
la defensa Vallana-Accdo.
-I dele davanters?
- Es clar que són bons, pera en
aquesta linia datac li falta compenetració i afeó pot donar Ilse a alguna
irregularitat de joc.
-Quin resultas creta sera cl de diumenge jugant contra Italia?
-L'equip celaspanya guanyara al
d'Italia per SIS GOLS A ZERO.
O almenys aquesta és la diferencia
que existeix entre el joc dels dos
.equips.
- Llavors guanyarem?
-Indubtablement.
-I amb Luxemburg?
-A aquest el vencerem amb molta
Inés facilitat que als italiana.
- Llaisors marcarem catorze gols?
- Aixi, aixi...-diu somrient Ricard
Zamora.
- Fins on arribarem a l'Olimpíada?
-L'equip d'Espanya passarà de les
semifinals i quedarem finalistcs.
-Contra qui?
-Contra Txecoseelovaquia.
guanyara el campionat mundial?
-Això ja és mas difícil de dir.
Arras tos, la meya opinió és que podcm
i hem d'arribar a jugar la final Espanya e Txecoeslovaquiaa
- I els ureguais? No podran donar
un disgust?
- Li repeteixo que cree que eliminar= tots els contraris. I que el
dubte esta en guanyar Txecocslovitquia."
aixie hi ha diari que ho chala a
primera plana!!
LEs FINALS DELS CAMPIONATS DE CATALUNYA
AMATEUR
Avui, a les once de la nit,
tindran efecto, als Jardins
Pare, la inaugurarle de la temporada pugilistica de 192-1. les
finals deis Campionats de Catalunya ile Bina amateur, e;
los quals quedaran seleccionare
els representante I lo Catalunya
per als campintiats peninsom
lars, les sernifinals de les guate
hatiran d'ésser disputades pele
cainpions
Castella, pele de
Valancia i pels de Catalunya.
Sein finalistes del pes mosca
Llorera: Vitria (campió de
1923!, i Joan Sánchez, el primer elimina a Valderrama i
Marín. i el segon a Gracia i Alejandro..
Iliges 1 Batiller eón ele finalistas del pes gall; el primer
elimina a Litio, i el segon, a
Costa.
Ele finalisles del pes ploma
eón: Fer
ran Fabregas (campió
de 1923.i Pero Antoni; el primer ha eliminat a Milicia i Ibisfus a, i el segon a Farreree. Bru
i Diez.
Els finalistes del pes !tener
són: Vicens Sitnebez i Domaran:
Nadal, minen per hacer elimina! a Matet i Hernandez.
.
Ele finalistes del pes welter
són: Josep Lorenzo i F. Ro:, el
primer per 'eliminar a Almeda,
i Pi SagOn per eliminar a Boa.
rell i Ara/enana. 1, finalment,
figuren rom a finalistes n 1e1 pes
mig Antoni Verel» (remede de
1923) i Antnni Novels, el primer per hacer eliminad a Satte_
i el sis aren per haver eliminad. a Alonso.
L'arbitralge de les finale entre a chu pai dele arbitres ele 1;1
Fedriració Espanyola, setty,ers.
Casanovae i Reyes, i del senyor
aluniela de la Federada Catalana,
ALIS-VAN MARCA'
Esta en vies dcl saltara') l'incame l a mraival per la prrieipis
¡aria ole Porganilzador de la
VPi Hada de les Arenes, que haurien impedit el combat AllsVan Merey.

FUTBOL,
NEWCASTLE-BARCELONA
Aquesta tarda tindrit Hm, al
t ami) Ala Les Corte, el primer
deis perlita que es diepularan
el Newcastle United i el F. C.
_Barcelena. Tenint en comp.
te el prec efectuat per gran
nombre de moche, amb tot i que
el parid, havia estat anunciat
per a lee cinc. eomenearit a les
sie en punt. la qual cosa (aria
que el cama del Barcelona es
vegi molt mes eoncorregut.
Conveneule els elements di.
rectius del Newcastle que da-

vant el Barcelona calla presea.

tat Un equip de gran qualitat,

han confeccionat el següent, a
base deis titulara que han arri'set ja a Barcelona: Bradley,
Russell, Hudspeth, MooneY,
Spencer, Gibson, Mc. Kenzie Gowan, Keating, Mac Donald I
Seymour.
DI Barcelona li oposarts el
següent onze: Plattko, Coma,
Surroca, Torralba, Sanxo, Elles,
Vinyals, Paf& Gràcia, Alcäntara i Sagi.

Del F. C. Barcelona
ASAMBLEA GENERAL
CONVOCATORIA

El Coneell Directiu del
F. O. Barcelona, en complIment do ço que F reee Ptua l'artIole 29 dele reglamente vigente, té l'honor
de convocar als senyors
socia a Assemblea General
Ordinària el dia 1 do Juny
vInont, al Teatre Nou, a lea
nop dol matt, de primera
oonvocatbria, I a dos quarts
de deu del matele dia, de
segona.
Clutat, 15 do maig de
1924. - El President, ENMG CARDONA. - El Secretar', PERE GUARDIOLA,
BERIINGHAM-EUROPA
Cada any, ale volts d'aquest
tenme, guate ja esta enllestit
per complet el carepionat de
Catalunya i la nostra Micas') Celia ja Inurada de preocupacions,
podem admirar p els nostres campe equipe professionals anglesos, que ens duen la
veritable bellesa del futbol,
amb molla senzillesa, suavitat
i sense emprar-se gaires vegades a fons.
Mes cap equip de professionais que ha actual als nostres
campe, ha sabut conquerir,
dintre l'exhibid& la màxima
eficacia davant de gol, com ho
feu el Birmingham. I és que
aquest equip, ja sigui perquè
esta compost per veritables
mestres n perquä els individus
que el erimposen no s'entretenen
en filigranes quar't es tracia de
tirar la bala a gol. el cas de
que ha estat l'ante que ha sabed demostrar la seva superioritat amb un "score" forca
avantatjós.

Newcastle U.'

guanyador de la
Copa Anglesa
contra

'f. C. Barcelona"
dice 24 i 25, a les cinc

CHIP DE LES

COTS

NATACIO
MATCH INTERNACIONAL
DE NATACIO
Als noms de Pellegry, Grimabli, Barutaud, Chiapetty, Fa;
bre, Gastami i ante. Pellegry,
cal afegir-hi un norn d'excepe
ricura' quallitat: Gilbert Castoli, el famós recordinan de Eranea i Italia, al qual mai no han
pogut N'Anear els nostres nedadors de mig fens.
Aquest detall ddna a comprendre la qualitat de les lluites que el (tia 29 s'efectuaran
a la piscina del C. N. Barcelona.
cgaugeNGE JOAN BARBA
Dijous darrer tingué lloc al
Club Natació Barcelona el sorteig debe Encelde de water=nolo
corresponents a equest concuro.
L'ordre deis parlits és el següent:
Dia 1 de juny: Matará contra Sabadell.
Dia S de juny: partit final
entre vencedor A tlétic -Pareelona i Matara-Sabadell. Aguasi
encontre ceincidira amb el
Alran Prami de Pasqua i rom
a final del programa a celebrar en aquest dia.

TENNIS
COPA CASADES
Per a avui alea assenyalat el scgüent
ordre de joc al Barcelona 1.awn Tennis Club:
A les tres. - M. Stava contra S.
Genzelez.
A les quatre. - C. ',apea Senf contra R. Morales; A. Eontrodona contra J. M. Soler Coll; F.iGalofre ciar
tra A. afeler; F. Rodon contra le C.
Cotton; J. Salar contra vendas de
Steva-Gonzalez.
A les cinc. - Vencedor de Forstes
Ga--donaSlerCctvad
k,fre-Meier; J. Millet contra vencedor de Soler-Steva-Gonzalez; E. d'O
laso contra vencedor RocIón-Cotton.
A les sis. - E. Torras contra E.
Salat; F. Sincireu contra vencedor A.
Riera-J. Andreu; vencedor Morales
López Sert contra vencedor J. E. d'O.
lano-Tarruella; P. Wallace contra A.
Vidal.
A les set. - Vencedor Torras -Saint
contra vencedor 1Vallace-Vidal.
El jutge arbitre recomana als jugadors le mis possible puntualitat, pubj

PUBLICITAT

DEIS ESTATS UNITS

LA CRISI ALEMANYA,

pensa Els " naeonals alemanys " i els demhpagament dels
crates i catòlics no s'entenen per
interaliats
•'
• solucionar-la
El President Coolidge esth malalt
El conflicte de la Rhur s'agreuja

El Caven anuncia que per ara no
reclamar el
dotes

Washington, 23.-Els funcionaris
de l'Oficina del Tresor han declarat
que el Cocer, anuncia que no pensa, per ara, ecclamar el pagament
deis deutes interaliats., i que a l'Administració del Tresor no s'ha produit cap canvi (l'actitud pel que es
refereix als esmentats dcutes.-HaVas.

COOLIDGE MALALT
Washington, 23.-El president, senyor Coolidge, que pateig un fort catarro d'uns quants dies enea, ha cmpitjorat ama, i en 'vista d'aje& ha
arr.ha a artajoria dels compromisos
particulars i oficials que tenia contrets.-Havas.
HA ENTRAT EN VIGOR EL
TRACTAT ANGLO.- AMERICA
RELATIU AL TRANSPORT 1
CONSUM DE BEGUDES
ALCOliOLIQUES
Washington. ¿3. - Aprovat
oficialment per president Coolidge, entra drfinitivament en
vigor el Traje tat anglo-america
relatiu a• les condicione de
Iransport i coreum de begudes
a leohnliques.-21avas.
CONCESSIO D'UN CREDIT A
112GOSLANIA PER A LA COXSTRUCCIO D'UN rErtnocArtnu,
DE l'ADIIIATIC
Londres, 23.-El "Financial
News", parlant en la seca edició d'avui de les negociacions
entre Anglaterra i lugoslavia,
diu qua la primera ha concedit
aquesta darrera un crèdit de
sis milions de lliures esterlines
per a da construcció d'un "Ferrocarril de l'Adrialie" que prestara servei entro Belgrad i Fiume.-Havas.
ALS COMUNS
EL NOT DE CENSURA SOLLICITAT PER BAIDWIN ES
REI3UTIAT
Londres, 22.-Sessi6 d'ahir a
las Cambr ti dels Comuns.
/la aeabat el debat respecte
de la moció de censura al Govern per la seca actitud davant
la crisi sieh treball, sense que
s'hagin aplicat les sancione sol.
lielades.
governamentals rebuljaren per 244 coi: contra 219
la censura sollici t ada per Baldwin.
Nornbrosos llibeials votaren
ara el Gomal en aeneeta
L'ajoenament de l'esmentat
deleif equival a uni a jornament
definitiu de l'esrnenlada morid.
_gayas,
ANnAATEnitA 1 AUSTRIA,
SIGNEN UN TRAcTAT DE
COMERÇ
Londres. 2 3.-EI primer ministre senyor Maedonalol, en la
seca qualitat de ministre d'Afers estrangers i l'ainhaixadoi
d'Austria a aquesta capital, han
signat ton Traetat Ala (Minen:
que conceden a amb.1.;s !falsos
la clausula anomenada dio "nació mas favoreseudae.--Havas.
L'ARGENTINA TORNARA saa
INGRÉESSAR A LA S. DE NACIONS
Berlín, 23.-De Buenos Aires
anuncien glia l'Argentina tornare a ingrasset a la Societat
de Nacions.-Ilacas.
EL GOVERN DELS SOVIETS
VOL TRASLLADAR A MOSCOU
K.1111.
LES DESPELLES
31.111N
Londres, 23. - La ".Nicago
Tribune n diu que el gocern dele
Seviets esta fent gestione per
ebtenir l'autorització ele tras nadar a Moscou les despeines
de Karl elarx.-Ilavas.
ELS TREBALLS DEL COMITE
PliEPARATORI DE PERITS
D'ES'FADISTICA DE LA SOCIETAl. DE NACIONS
Ginebra, 23. - El Cortada
preparatori de pbrils d'estada:tiea de la Soejetat de Nacieres,
que celebra les seves reartions
te aquesta capital, no tardare
cts olonar per acabala els satis
!rebane.
Agries!. Comitè, qsre va ésser
constilleit a pro-pasta del Comitä meraban:e, la per missid
l'estailitir els miljane InaS eficaeos per cobrdinar ele sIc fe•
rente rnAtudas amb qué es perlen lee esladistiques ele pro(hirvió i alassificació d'inoletafries P II p is diversos paseos que
integren la Societat de Nacisma.
Ami) l'objnele (l'estudiar amb
mes empales:a i efieacia oil conjunt ele diea
dii 1 . 11 eine sols-Ennissiene
alamgamenannnsmassninatmatts
será inflexible en l'aplicació del W. O.
Slums retina lleves inscripcions per
a l'apat que se celebrara diumenge
einent ad, mafia del XXV aniversari
de la fundada) del Club, timora t a catre aquestes les de moltes senyores i
senyoretes; a petició d'alauns e enyors
socis s'ha prorrogat cl termini
cripció fin, a avui, a les sis de la
tarda

carregades d'examinar els se-

güents punta:
Estadtstiea de les caletaejes de meterles primes i productes elaborats en poder dels
comerciante.
Estadistica de la producció
corren!. (indüstries sol-meses
impostos anteriors).
PrOdUeriÓ industrial.
Classificació de /es indúsIrles per tal de poder constituir les estadistiques de produeció, 1 per últim:
Qüestions generals. - Hayas.
ESTADISTICA DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL
D'EMIGRACIO
Roma, 23.-Ilesulta de l'esIndistice Seta per la Conferencia internacional d'emiaracid,
que Frenen ha donat entrada
ale seus territoris, durant Eran
passat, a uns doseents seixanta
dos mil immigrats, ocupant, per
lana el segou lloc.
El primer l'ocupen els Estats
Units. segons les darles eonsignades en la dita etatifstica.Hayas.
COMMEMORACIO DEL SEGON
CENTENAR! DEL NATALICI
DEL FILOSOF • KANT
Versüvia. 23.-A la Univereitat celebrat la commemerarie del segon centenari del
natalici dcl filüsof Kant.-Hevas.
DE GRECIA
INTERPEL.LACIO A L'ASSEMIthEA NACIONAL SOBRE L'ATRIBUCIO PER LA C. D'AMBAIXADORS DE CATORZE POBLES A ALBANIA
Atarees, 23.-L'Assemblea Nadasreal ha discutit una interpcflació :Cobre ratritsucia a Aibania per la Conferencia d'Arnbaixadors (le catorze
liles situats a la regió de Contera,
°capeta des de l'any 1913 per Gve-

cia.
Leinterpellant recomana ah Graven'
que "ignori" aguaste decisió, c1 mateje que fine a la data Ella "ignorada" Serbia.
El ministre d'Afers estrangers,
contestant a la interpellaciú ha declarat que el Govern ha demanat la
revise') dequesta decisió.
El prcsident del Consell de ministres manifesta despres que com sigui que arqueara qüestie té caracter
internacienae Gracia esta obligada,
(Iones, a esperar record de les potencies, i en tot ces, a proclames les
SCVC5 intencions pacifiques per salvar
aquests pobles.-Havas.
CLASSIFICACIO DE LA CARRERA CICLISTA DE LA VOLTA
D'ITALIA
Roma. 23. - Classificació final pes
a la carrera ciclista de la volta á
Itaaa: primer, Enrici: segon, Gay;
tercer, Gala-ida-Halas.
CREACIO D'UNA BORSA DE
VI NS
Belgrad, 23. - A Novisad ha estat
creada una Borsa (le vira del pea i
estrangers que funcionare tots eis

DE PORTUGAL
La vaga postal
ES DONA La\ TERMINI DE
11:ifer Mill 11(11-1 ettellalair-1-.1./aLa
A LA REPRESA DEL TREI3.11.1,
Lisboa 23. (Ande relarst).-Ealit red:miel ja el deeret que
declara ceseant toi el personal
mejor de Correas i Telegrafs,
adualment en vagzt, que no es
presenli a reprendre el traban
111 el termini de 2i hores.lleva s.
-oLisboa, 2 3.-Eneara nie s'ha
ces
p ftn arionari doo
presentat
Coraens i Telagrafs a repren alte ccl treball.
La sresia a la Cambra dele
Dipidats lees tensad (le suspeedre's per estar halls tole els
ase0113.-linvas.
NOMBROSES DETENCIONe;
Lisboa, 23. ellelmt amb referid). - Han estat portats al
p asten de Trafaria 83 individus
delingulm cm» a perillosos per
a la eocie!at. i meneadas par t'Asar agiledors.
Uns (ami presos que aran al
dit resten han estat traelladats
rol de Sant Jean de la Barres.llamas.
TRANQUIL.LITAT Ã OPORTO
Lisboa, 23 (rebut ami» retarda El gevernador civil d'Oporto lea telegrafies al Govern diem que refala
calma en la olita capital i que es
propasa reassuinir aviat cl comaneament.
lean csclatat dues bondies a /a cas
pita!, pena sense que, afortunadamena hagin causas saetines ni més
destroces materials que la trencatlissa d'uns vidres.-Davas.
EL RAll) LISBOAsal'ACAO
EL NOU AVIO
Lisboa, 23. - Vaeroplä amb qué
han substituir els aviadors portugue• ,sos que fan el raid Lisboa-Maui?,

f

Berlín, 23.-Avui es reprendran les
negociacions per solucionar la crisi
alernanya, que quedaren intarronspudes ahir.
Els Relees dels partits de la coalició burgesa han dirigit una invitació al partit nacionalsta per tal que
prengun part en una noca conferencia que se celebrara dnrant cl mati
de dimecres vinent, dia 28, essent
acceptada Ilur invitació.
Els demacrases i cls asear:tics continuen mostrant-se oposats a la candidatura de l'almirall Von larpitz
per a canceller. Aguces darrer celebre ahir una conferencia arnb laraval canceller Marx, sensc aconseguir arribar a un acord.
Si els nacionalistes persisteixen
en mantenir la candidatura de Von
Tirpitz i els demacrases i catalics
no abandonen llar actitud intransigent, se suspendran definitivament
les negociacions, quedaras a la me
del president de la República, Ebert,
el solucionar la crisi.-Havas.
REUNIO DELS CAPS DELS
PARTITS POPULISTA, CENTRISTA, DEMOCRATA I POPULISTA NACIONALISTA
NO S'ARRIBA A CAP ACORD
POSITIU
Berlín, 23.-Els caps dels pedas
populista, centrista, demócrata i populista nacionalista han celebrat
aquest metí una conferencia, a la
qual no hacia estas invitat Ealmirall
Von Tirpitz.
En una nota oficiosa que publica
l'Agència aVolff es diu que en la dita reunió no es para de persones
i afegeix que encara que les negociacions no hagin donat, fins ara,
resultas positiu, sembla que na han
minvat les esperances d'ésta i que
Ice negociacions podran continuer.
Els partits majos opinen que l'informe dels peras ha d'ésser la base
de la solució del problema de les
reparacions i sobre això cal treballar.
Les negociacions continuaran denla'.
Als passadissos del Reichstag'
s'afirrnava aquesta tarda que els nacionals alemanes lean tornas a plantejar la qüestió de persones, posant
en primer hoy a Von Balow per al
derrec de cancellen-lievas.
CONFERENCIA DELS CAPS DE
FRACCIO DEL PARTIT DEL
CENTRE RHE.NA
Dusseldorf. 23.-Els cape ase fracció del partit del centre rartal han
celebrat una Conferencia a Aquisgrà
adoptant una resolució que va ¿asen
telegrafiada a Facie als representants
dcl partit ser el Rcichstag.
En aquesta resolució, la Conferencia expressa la seca esperança que
proseguire la "po/itica d'execnciá" iniciada pel Govern del senyor Marx.
La Camba/ de Comerç d'Aquisgre
Iratramès al partit nacional alemany
un telegrama diem aue sala daccepiar l'informe dels perits en interés de
la pròpia Rhenania i de la Ruhr.Hayas.
E Lcox prAcTr: DE LA 1111111
S'AGREPJA ELS OadllERS
ESTAN DISPOSATS .1 .111111s
DAR A L'uLTIm EXTREM
Dusseldorf, 23.-E1 conflieto
miner agreujat per la decisió de la Mieum, de confisear
les reserves de entibó de les mi/lee.
Les organitzacions ()bretes
declaran calar disposades ti
emilinuar lInt Huila fines al darrer ex trem.-Hacas.
MEMORANDUM DEL MINISTRE
DE REGIONS OCUPADES RESPECTE LA IMPOSSIBILITAT
D'ALEMANYA DE CONSTRUIR
A DUS'SELDORE NOUS QUARTERS
Berlín, 23.-El nmistre de Regions
ocupadas ha publicar un memorándum
en el qual explica que Alernanya es
troba en la impossibilitat fiaanciera
de construir a Dusseklori els SOU3
quarters exigits per les autoritats
franceses,

En el dit memorändum diu que Alemanya construeix en l'actualitat per
ordre de forera d'ocupaci
ó, quarters
per valor de seixanta milions de marc
or, essentaj impossible d'augmentar
més aguaste carrega sense posar en
seseas peral la moneda alemanya.Hayas.
LA MANCili, DE CARRO FA PARAR LES FABRIQUES TYSSEN I LES FUNDICIONS
KRUPP
Berlín. 23. - Les fabriques
Tyssen d'Hamborn han fixat un
anunci dient que ha de suspendre els treballs a causa de la
manca de caras&
A les fundieions Krupp. a
Essen, també han fixat un cara
tell anàleg, anunciant que denla al metí seran apagats alguns alts forns, els guate no
poden seguir funcionant pel
mateix motiu.-Havas.
DUES BOMBES
Berlín, 23. - A Stoppenberg
(Ruhr) han estat illaneades
duce bombee contra el lloc de
policia, sense que hi hagi
gut victimes. Solament hi varen haver danys materials.
Hayas.
RATIFICACIO DEL TRACTAT
COMERCIAL ITALO-FRANCES
Roma, 23.-Entre Mussolini i
el representant francés M. Barrere ha tingut lloc el canvi de
signatures per a la ratificació
del tractat comercial italo-franet:ts conelds el 13 de novembre
de '1922, quedant immediatament en vigor el dit tractat.Hayas.
VIATGE DE BISBES FRANCESOS A POLONIA
París, 23.-"Le Gaulois" diu
que, invítala pel Cardenal primat de Polünia, el cardenal Du.
bois, arquebiebe de Paris i prima!, de Prsg,lCsia francesa, anima a Tolünia juntament amb els
bishes Chollet, Jadien, Baudrii Chapean, essent fixada
llur arribada per al dia f 1 de
juny.
E ; s esmentats prelats romandran a Versó-ala durant tres
dies, i en el cure d'aquests seran rebuts ofietalment pel prosident de la República.
Despeas., visitaran Poznan i
Kalowiez (Alta Silesia':, toanant a Parle el vint de juny.Hayas,
TOPADA DE DOS TRENS METROPOLITANS A PARIS
París, 23. - Ahir, a conseqüència
d'una avaria ale aparells de senyals,
toparen dos tren al metropolità. Resultaren Ileurnent ferides unes quareata personca-Havas.
El. CUIRAÇAT e PITTSBURG" A
BREST
Brest. 23. - Aquest mati ha arribat
el cuiraeat nordamerici "Pittsburga
camina les salutacions de costum amb
les bateries de la plaça i amb ei cuíraeas francas e Diderot". que es troba
ancorat en aquest prior-Hacas.
I.IIBMwsrauloMYMMIMMeuwmIm•emm•Mma n -nZM•111nB.

CAPSES BE LUXE
per a casaments 1 batatas. In*
ga Casa adeat.cuts, carter

t

Cant Pau, 38

*44-2-eo4444,

4130.10 11115

SINGUCO 051
S.

R. C .

6 camitas
S ACOS JAI i3PACCJON
Valencia. 293

‘mou
senyors Beires i Sarmenta, el "Patria'', que, corte se sap, ha quedat
destrud, s'ha acordar que porti el
nom ole "Portugal".-Havas.
YAGA SOLUCIONADA
Lisboa, 23. El senyor presiden/ de la República ha ositat
LI Setubal, havent estad abiertos
d'unte entusiasta rebuda.
Ila quearlat soluoinnada la
vaga de trans p orte urbano, hae
vonl repras el timbali tols ale
t agio isies.-Havas.
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INABLIC1TAT

Institut de Quimca
heitada
CusWoNgang-Ostwald
CONFERENCIA FINAL
La conferéncia pública amb la (mal
finf el seu caes extraordinari el pm'
fessor doctor Ostwald iou dedicada a
rexposici6 de les caractcristiques cientifiques generals que situen l'estudi
dels colloides com una branca noea
neument deiinida dintre la Química-

fisiea.

Hom cstä acostumat a crcure certes
Uds naturals com a immutables: observado des de la infäncia en un pla
únic, verificada la seca realització en
totes les ()mimas, hom lcs creu dotades de les máximo garanties de certitud. La fundó gcneralitzadora de
Vesperit per altra banda les fa celenSicet ta.11111101 1 en totes les condicions
ineiginables, i per aixi e esdevenen sorprcs,s intereses co beure'n una coneixenea mes aprcfundida . Es precisar/nata degut a aquest fet que la Teoria
de la Relativitat d'Einstein, per exempie, ha hagan de donar empentes forca
intenses per aconseguir EaeltnissiA de
sevcs rleduccio ns. No es en efecte
fàcilment admisible per una ment simplista el que la Ilargaria d'un quil naEntre o d pes d'un quilogram siguin
valors depenents del sisterni
de referencia i privats de qualsevol
sentit absolut. 1 no olcstant, la Teslhat que cus Nula la Naturalcsa lar
posa una limitació en Eextensi ó de les'
seres llei. les quals (citen variacions
tan impoitants en arribar a tenir determinats valors que Inés aviat han de
conside rar - se cent a lleis noves neta:
mcm diferenciarles de les scves pre-

La

sessié de
l'Ajuntament

Abir. com s'havia anunciat, se celebra la aessti de l'Ajuntametat dedicada a l'aprovació dels pressupostos. Començant l'acte a les sis de
la tarda, despres de mes d'una hora
de discussions i incidents al despatx
de l'Alcaldia i acabant a tres quarts
de dotze de la nit.
Durant aquesta sessió (oren aprovais els pressupostos de despenes i
ingressos, que confessaren cls regidoro no hat-er pogut examinar; forro
presentades una colla d'esmenes i
rebutjades una altra colla de tecla
macions. Hi hagueren diversos incidents edificants, curiosos altres.
pecó l'hora a qui acaba la festa i les
eircurnstancies q ue ella volten. 1

bERVE1 METEOROLOGle DE CATALUNYA
DI& 23 de
ATMOEFZRICA GENERAL A
LES p DEL MATL (Observado» d'Europa, Nord
d'Aldea i l'Atlintk, rebudes pee- telegrafie sense fil):
A •l'occident 'd'Europa hi ha diverses eones de 'phija. teituades a Anglaterra, Escandinavia, Alemanya
i miadia de França, que corresefonen, segurament al
nucli de pertorbació aatnosférica ¡id noroest de les
Mies Britäniques. — A Espanya el lemps es nevera
a la meitat septentrional i serè a la resta. reenant

CRONICA JUDICIARIA CROMA. 'DB

ma i g" do 1924

s. ESTAY DEL TEMPS A CATALUNYA A
LES 8 DEL ISATL (Observacions de la Xarxa meteorològica catalana, comunicades per telèfon):
Actualment el cel es nimbas a Lleyda i a la reglé/
pircnenca. i ;Mg núvol a la resta. — En les darreres
24 hores s'han registrat pluges llcugeres gairebe generals a tot Catalunya — La temperatura maxima
ha cstat de 31 graus a Flix, i la millaras dc 8 graus
al llac Estamzento.

ASSENYALAMENTS PER A
AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
e Sala priniera.—.Nrird.—Major
quantut: Nens Contellas Vives
contra Raul del Vande.
Llolin.—Menor guanl in : Pero
Estrada contra jan/wats bereus
de Va lenti Est rada.
Sala segona.— Sutil.-- lla ._
lar
quant ta: Agus l i Malla cont va
'Alarme! M. Lissete.
Da reellanet a.-31a .jor gna ill ist :
Concreten) finblev tila (maltea Ric ard Ruiz Sanroma,
AUDIENCIA PROVINCIAL

pressions altea.

Sertiú primera.--Drassanes.
— Tres orals per templativa
(l'estafa, rapte i As Mili:pul,
d'armes. eont.ra Oliveiro Onnziller, Rafe! Salvador i Manuel
Cobo, respectiva mear
Rocci 6 sogueas. -- :\tat a ed . —
Un oral per irrjüria i cal/bruja
contra Miguel Ginesth.
Seeeió tercera.--Llot ja.--En
oral per estafa contra Ventura
Viñas, i un altre per flirt contra Soan B. Martí i un altre.
S -e echó quarta.—Cap assenya-

res, ens obliguen a deixar per a l'edició de denla, la ressenya detallada.
contentada i acotada de la sosia/ d'abite molt interessant, molt llarga
a l'ensems i encara que sembli caen
tida, molt pesada.

lament.

NOVES RELIGIOSES
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BARCELONA. (Sondatges ae ratmdsfera

Direeci6:
nYelocitat en metres per mime:

250, 500. t000, 2000, 3000,

N E.
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les 7 del mazo:

gooci.

SE. WSW. W.

2, 3,

6,

7,

76,

16

del Terç Orde cial Pare San! France-.del pla de Barcelona
Per als dies 24, 25 1 26 del mes que
som les Congregacions del Terç Orde

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UMIVERSITAT DE BARCELONA
Horca d'observaci6: 7. 13, r8 llores
Baròmetre a tee0 i al nivell de la mar: 76.4's, 7 654. 75 3 4. el'erminactre sec: 21'2. 230, 222. -..Ternuantetre humit: 190. ISS. 193. — Ilinnitat (ce;ttessuries de saturaci(3): Ro. 65. 75. — Direectó del
vent: E, SW.. SW. — Velocitat ¡Id vent en mores ¡ter segell e I. 3, r. — Estat del cal: onvolds quasi tapas. — Classe de núvon: cinnuls, cirrus-strats: e ntnntsi fracto-cirrus.
Temperaturen earrones a l'ombra

de Barcelona efectuaran aquest Ro miatge sota el següent programa;
Dissabte, dia 24 de maig. — A dos
cedents.
Una pcdra cau en cl si de Eaire, ter- quarts de vuit del mate els romeus lame.
ran d'esser a l'estació de la Riera de
tamert, pecó no can semi-e ; ces leitul'hl:tia: 237.
17'3. — Osciliació termométrica: 62. — Temperatura miela: 2o6. —
en-, de posar d'acord abans respete Magória per anar-se collocant ondeePrecipitació aiguosa. des de les 7 hores del dia an t e ' lo,- a les 7 llores del dia de la data: do milimetres.
del seo tamice) , i el sen pes. Si aque- nadament, i en quan possible per eoRecorregut
del
vent
en
igual
temps: 232 quilimetres.
lla pedra es pulveritza ¡inc a formar' nes, en els va,e,ons del tren especial que
sortiri pumualment a les 7 . 41 A la
. rearticules compreses co Eordre de meidea
plaea de Catalunya bi halará tramvies
sera de una o does micres la pols
collacar-se en els trena especials que
EXalllinala t n del ingtuld trtent
de .Magitria pels que ho desitgin.
t'eluda. no solament no cate sinó que
sortiran a les eine i tres minuta. Eit
com es presta rl servei i donaés anireeda de moviments en totes diEn sortir el tren de l'estació es resortir
el
tren
dc
l'estació
de
Martorell
ren
disposieions ¡cerqué la Ilet
reccons i uentits entre els quals no és caria upa Salve a la Marc de Den de
co resma ei sant Rosari.
sigui comide/la, evitan). fraus
Montserrat i un Pare nostre a Statt
pm exclAs el que va de baix a dala
Adverlinwals. — t. Tots els que
i inixli f ira ei ims„
L'estat purolent daquest cos no Antoni dc Padua a cada ragú pel feliç
Es desig de. les antoritals que
té solement aquesta nota gue el diexit del Romiatge i despres de l'esta- tinguin hitilet de Retniatee llaman
Han estat remesos a Madrid els dos
d'altar en el tren especial o al que
no quedi cap • Mulada sense
ferencia del tres compacte el qual ció cia Sant Vicens dels Horts una par:
seis hagi indicat. Comissió orga.
telegrames que, segens sembla, han esaubscriure els buflietins d'insnomenrat pedra: la diferencia de po- dcl Sant Rosari.
Miradora no es fa remensable de ls
tile Npressatnent redactats poi prom
cripeid. I1 (l111' ss resisleici
tencial existent sempre, enA Monistrol hl haurà formats els
perdua cap billlet. Al v; mateix es senyor
.selan aplicades azul) tot rigor
cara eue de valor infinitessimal. entrains de Cremallera suticients per a
reserva el thet d'alterar o modificar
"Cap supelior uIt Palau — Madrid.
les sancions que esa ableix la
tre dos cossos en contacte, apareix 1 o0 5 eh /MUCUS, pel qual no cal preel
prcscnt
programa
si
les
circumstän—En -tornar SS SI tel i orina l ) Iteren
llei."
en aquest estat augmentat extraor- cipitar-se iii perdre la screnitat en Ice
ha
ex1,g1S.510.
cies
al
reial
Palau de Madrid referent als 1511'l Sí DE LES OBLIGAélnariament, per ésser cquivalent el
el canvi de tren.
2. Es prega als romeus la puntual
nostres estimats rcis i ci tota la familia CIONS EMESES BARCELONA
del comtunt. a la suma deis relatius
En arribar a Montserrat els caps de
assistència
a
tots
els
actes
del
Roretal
la
incommovible
edltesió del po•
a totes les particules. Per aleó la
Han visita'. el seuyor alcalcolla adratt tal segun al despatx do
miatge.
It:e català amb l'expessiú de rade Os presiclenas del Eranen1
tensid eléctrica d'una pols dispersa
edles a recollir les dama. prescntant la
3.
E.5
recomana
a
les
senyores
gut
mal
i
(le
la
gratitud
de
tose,:
les
classes
del Tre,aill Namonal, U:un/ares
té un valor suficient per ésser notar cerresponent contrasenya.
vagin her modestos en el vestit, sobresocials que sita palesat tant atub aqueas
Industmal i de Coinere i reprei per produir alguns cfectcs imporA tres quarts de quatre de la tarda.
tot
a
l'església.
histbric
viatg,e
veritablement
triomial
sentaeia dels banquers. acomtentissims. Es exento> rraquest
manita els romeus a la plaça de la
Procurin cls romeus essen pruper
les
terres
catalanes.
Reten,
espe4.
pancals lamba deis senyors
eierte l'estat elèctric de les particuhnmaculada, s'organitzara la processó
dents 1 moderats, especialment a les
rialment Eexpressid de ptorunda
Agullera i .‘tnenvial, per exilolee d'aigua formant boirina o neta
per fa lentrada solemnial del Rohores dc rep6s.
lii cd i Brial Alicsiä (le la SIanconiusar els Ir hule- que, segons
La pols es lambe influida per la miatge. cl qual será rebut per la Re5. Els caps de colla timaran cara nitat br Cataluaya i en iban del sea gueren, sembla que rstan auto.1Ium. la qual provoca sovint con- verenda Comunitat del Monestir i
ele fer tractar be els utensilis dc les
sil uni e- en el 11011 Estatut mupresident
,Iffens Sala.densacions notables d'a. quelles parl'Escolania. Es collocaran de primer
Mies i bans de tornar les elan; deinicipal. coin s1 011
bobee
'Manqués d'Estella — Madrid. —
ticules per mitjâ d'una mena de vesles senyores en ducs ungieres i desxar-les celes i endreeades.
1111eCeS l 50S de les ,,bligaeions
En tornar SS pu 111Crp herem
sid caracterlstica que cxerceix. La prés el; senyors (les filles de Maria
dificultat
o
acla
al fria', Palau de Madrid despres d'un tinniser. a Barcelona'. el 2 per
6. Per c tit aleeol
pressió de la Ilurn produeix. segons
de Sans a últim termc de les sen)oreA
1 00 sobre recaplacia de les
riment podran dirigirse eis romens al
¡idee regi triumfal i veritablement'
el pensar d'alguns astremonts, coni al bell mig l'escolania de Saeta.
Este1'.
Companyies que 1 ue 5 1en serdirector
del
llomialge.
Recta.
lei,thric per les lenes catalanes.
densecions de particules cbs.migues, Tancara la processó la Sagrada Imatveis m'Odies: el 1 per 10 O sobre
ve de la Garriga (aniJa de Sant Josep.
les quals podrien formar possiblealean denat inacabables mostres (le
ge del Sant Crist, que sera duta per
els inleiessos de les obligaprimer pis. núm. 4); al Rand. senyor
lleialtat, afecte i Atraje> abs seus csmal: les nebuloses.
Eiilustre Cos de Portants de la paredMons. etc.
rector de Sans. vice-presidemt de la
Tcts aquests fets els explica el quia de Sans. i la presidéncia del Rofin/rus reis, felicito calornsamcnt
Digtutren senyor alcalde
Comissió organitzadora núm. 7
professor Ostwald per demostrar
Directori i al sea digne president per
miatge i religiosos acompanyants
quo aixi, perjudicarla enormedel tercer pis de Nostra Senyora), o al
que cal efectuar un estudi especific
la seca patriä:ica labor de pau i de
Abans de posar-se d'en marxa es canment el mercal de valore de
• secretari, senyor Miguel Aerell (cella
per cada sistema de condicions par•
resteuraciA u digniticacid (lel pu-des
tará el P51i/M 121 1 tot seguit les Llenareel(ota porque les entissions
nútn 8, tercer pis, de Neutra Senyora).
ticulars de la matéria, les quals lacios lauretancs. En entrar a la Basi_
públic nom de la alancen/Imita: dc
en el soceessin CO farien en alformin un estat particular.
Catalunya, el sea president — Alfoni
Sea es cantará la Sajvc per saludar
tres
poldaeions.
PARROQUIA DE SANTA MAI:estat de dispersid d'una materia
Sala."
Mare de Deu, i després la Cornil'
la
IMIP•S FUNEDRES
arub partícules de grandaria compreRTA
JESUS DE GRACIA
nitat cincel-a una antifuna i es donarà
Constituida a la gaixa
sa entre les anoinenades dispersions
Densa. diumenge, la Corl de
benedicció al Rentiatge. El recettiipasi i per defevent s indus_
anoleculers i aquelles altres, diles
Maria lindra la fesla principal.
P. Provincial pujará a la troica
trials. la ftattea de 200,000 pesgrosores. la dispersid colloidal mos- ¡cd
In
C011111A
les
vuit.
M
issa
per fer la presentació i ofrena del
seles exigida en el nou
tra la nieteria en una condició espeprepalea
r,:(5
general
amb
plaf
Rorniatge a la Reina de Montserrat, i
(ter a la llinee explol,teid
cial, d'un interés prou intens, pergue
pel
reverend
senyor
ratbria
en acabar es cantara Eantiquissim caet
II servei de Pompas fünehl•es,
el seu cstudi constitueixi una branreet(er.
ilirelor
espiritual
au
Organitzada en fc,rma
s'Ita comunica' a 1;1 U. V,. P. F.
Avala dissable, a les den de
ca definida dintre la Quimica-fi- Cunctis 3 imus.
l'arxieon franja.
igual que en entrar la procesad i tot
la COSSaCIÓ le 111011011011. 011 e11.1
limita Roo. a U:lleven!
siea.
A les deu. Mica bolernete can- Empord:tniie. l'i. número 1 I,
,,,,bni.ce e l cri;!us rinnit a ' anirà a
termes acordals per 1'.1jualstNo es cregui que l'estat colloidal
tal per la eapella de ¡acusica de litt
cl devot cxereici del ViaIleds per la rmti. ment.
(•1-‘11a1
de la matéria es trobi en uns de- practicar
la pareeigum u sermó per Ilel ti p le ,cues!uuI,-eu Na :Merca AreCrucis. a les estacions monumentals). i
VACUNAC.10
terrrinat , cossos exccpcionals o de
rete-tonel Pare de, l'Immaculat
i 5 s 2 r a la eapelli de la Sol-sial of
nes . areornnanyada al piano
" le- dies. ele 11011 a (Jet ticanbre limitat arreu tut fitem les- cte
Cor (le Maria.
. i (ara una
cantare
-Sang
de
Jesús'
Na
11..
t
ene,
_
,
ser
lioltlapleea.
11,
Val . (1 ,f- 5 11.111111 amb litufa el,'
guacal lii podrem trobar elispersions
Tarda, a les sis, Rosari,
brea plática el Reta P Zacarics de
lant-Iti ole es de Cha-elude,
dla
Labovalori municipal
d'aquest ordre: Ist esta l'Axit fèrric.
er.ereicis propis del dia i ser(. 5 posara noLlorenç.
acabada
la
goal
altics,
l,t
11'l;ilsilÍ;5ittlt
Eicid salicilie, els silicats; cl tani es
rad, acabara amb eanties a la plamst cc Na Matla A. Uonotament
ro
mama
la
comitiva
per
torp oNATiti AL COS DE 13 031regeix per Ileis präpics dels sisteMare de l'Amor FormOs i be- Hada.
nar (-I Sant Crist a Vesglésa tot cair
mes colloidals eu curtir las polis, la
BEI1S
samans.
He!, E„ ésser
Queden convulals tols els
tan!
Eltitrine
Sielot
cola, los goznes, són c,dloides, com
A l'Alcalina s'han relmt 1 Of)
amas:S
s
de
la
bona
mUslca.
es practicar j la Visita e s•
sia
l,2W
ho s'ara les fibres de seda, coree llaposseles doslinades a 1;1 13erPARROQUIA DE SANT
na, les quals, en el vestits es trü- piritual a Nuestra Senyora (le Motu11.11.WIMIRP.M,1111.MMINIMM11.1 n7.1.11111
niandal del COS le Piimbeee,
DEI. CAMP
serrar,
acaliant-se
atnb
cl
cant
del
Viben en estat de "gels"; inolts colo1 i ine:1(1(es pels senyors Slonguid
Demä,
alunar/upe,
testa
misrolai.
rants. especialrnent els ¡legres, són
i StAtarlau, pels bous serveis
simia!, predican l a lotes les
A les vuit s'assistira al Rasar/ cant
colloides, i és precibament dacord
prestals per intividtts de l'osmisses el reverend 111 0S:t i:MI SI',
amb les lleis que regeixen aquests de la Salve. a càrrec del Romiatge.
REPAIITLMENT l)E EULLEts: mental Cos on aeorDiumenge, dia 23. — A dos quarts vestre Alegre; a les den, missistemes que sernbla eue es podra
regut al magatzem que els dita
sa canlada, a les II, s ie- da
DEI. CENS ELEcTonAÉ.
expliear satisfactòriament els feni, do vua as reuniran rls rotneus a la
senor tenen nl eavrer d'Aragd.
espiritual a la 31are de Deu de
A m'e:odia ha esta( ramblameras de la tintura. Per fi: ho és el
lexa de la 'inmaculada per dirigirse
alontserrat.
CRIDA
(la la següent nota oficiosa:
cap al carni de la Cosa i cuitar cl
ir.ateix cos l'alma un eollo'ide tip:c.
A les frea de da lada, rato eameneal tlrepartonetil
Per assabentar-los d'un afer
En finalitzar el sett curs el profes- Sant Rosari, seguint eI5 Misteris. Es
que inlereasa, es t'emana
sor Ostwald vol fer notar la satis- cantaran algunes denes del Rosari, de eisme parroquial; 'a dos quarts de Boli ui ins d'inse•ipcid
de eme. Sant linsari, ales de
Eleelural.
quo passin pel Negoenst Central
facció plena que ha sentit en conviu- la Meneé. i en arribar al Tercer MisMarta.
arnli
ennlies
i
sentid
su.
La
l'.1juntanient ("quintes").
n'aloma
ele
Ciniatlans
uns (Les dins un amblad de tec- !Cri de Dolor ti Rend. P. Tomes de
bre les Missions. pe) reverend rompleix fidelnien1 les nesfrida._ at ni, dissable. (I mezo st una ,
ha científic catala; en e:1 Id ha v:st Barcelona dirigirá la paraula a la can- mosaa
i , saa.es i re Alegre re, ne. ranas 1i 11 intamen1 sud ui-,
Ins següents persones:
quelcom especifie. netainent seu, qutt tara-india, editant-,ie 1 1 liinne propi
Tols els rhes leine-r e- ronliDfrecU . ri l/slitar. fae2ilatil . la
..1tanasi Alcalde
Josep
Eha impressicmat profunemment. la Quaset s'arribará al Quint Misteri (le
nua el Mes de Maria duran l la lasea
›tf'110:4, azi n nis
Iti Harta Ir retierte Cardoqual cosa emplena Mita color al bell 'Mor tornara a pararee la comitiva
caltvgats del repartst»ent
missa de les set.
na. Antoni Casanova Fuatee,
per entena!. el Chrisins Vincii. A la
record qu'e s'emporta.
rctlitti (Je,' ItutIlt.tlins. Una n/ el Angel Ciare." Castel. Dowitnt!e
El director de l'Institut, senyor
.5. :,:sta Coca s'acabarä cl Rosari i es
e
llitadattS,
eir,:lCoea1.01 ia
Garin .Wrarraciti. GarAgell, Ii expressä ragraimem profund cantará la Salve. resant-se les fletae111112111, posa obstaeles. t es ne.
C13 Peird, Pait ea:manea 13aHeas
que sent ell i aculen tots per les citlaarcianes 1 acaban t st amb el
pa a sube-cc- tute les dee!tutiter. Hipini flamez Bayas. Felip
ar:avances que ha portat, i de les quals cant del Virdal.
C'.011S.
Conzillez Guardiola, Fuigenci
no solament n'ha fet Mora mctich,
tre s quart:, de quatre de la tarda.
L'Alcaldia está ¿t e- posada st
Marlinez Albadalejo. ..loaquun
einó que les ha anades s ; ersint en una reunits tcts el: namens a la Basilica.
mul!ar amb ,t1 IdedXaiht (/1 10 pe:- Rornatl C/livan..laume Ruiz Sitte-.
Vengue que no ée la teca. Cal .7.37117, es prendra entniat de la Santissitna
la Ile; el gul eis ilegal) a
rilli1011 R11123 Bu ,51c5 . 1000
emprant
és encara—diu—, les hoces de ton‘'crge de Montserrat lent una h7ea
,subscriure (Pms- • V0.1 Pc:rona, Alfred Sanz EsVickncia amb una esperit puixant, ple platica el Rand. P. Zacaries de Lb.
eripcie. sense perjudiel de pas- eueihnela. Cri.SIObel Seglivia
de la saba que nodreix eti geni, del rell.e. Es cantará el Psalm :33 i la
sal el tanl de culpa als Tribu- 31a5rat(5, Josep Soler Buera i
qual aprenem el mètode i sentim la Sa:re Rreina. i tot sortim iHimne de
trate de Justicia.
a'entura Torres Inglits,
«va passió. Ataba pregant-li que III!. tornada paseard eis romeus de dos en
iondeniads
Abir al rural el sonyor JeroMAT•NÇA A L'ESCORX.1-trametre al seu pare, el vererable .dos per entre mig de la Reda. Coni Mallo, cap provincial d'EstaDOR
•Guillan Ostwald, eeritable progenitor munitat 'de PP. Benedictins i l'Estola.
dística, acompanyat del Seerede la ciencia química moderna i dels nia. acompanyant el Sant Ctir. lins
Be.eltar sacritical abir a l'EsInri ð l'Ajtmlamenl. se»yor
procediments pedagògics del seu en- Iettaci6.
Claudi Plastas, vistla les ()Si- eurxatler:
atarante pece que li dirigeixen
Eous, 101; vedelles, 1 1. mulDespeéu el caps de colla. harca t en.
cines del Cens Eleclortrl, que
de rana de la ciencia, que vulgui dreeat abans les cenes, tornaran les
han quedat inetallades al can. tons, 535; erestats. 21; cat.n its,
173;
anyells, 1,138; ovelles,
i
trea
a
de
Valencia,
-cantonada
al
rel'
de - s .tlhiaar aquí un tut del ten clans al pare aposeutader,
1
51:4; cubres, 28 I . poros, 373.
del Bruobi
quarts de cine tarea cap a redecid per

L'obra de l'antiga
Mancornunítat

La Mu. sica

Dv cini

ESTALVIAREU
TEMPS I DINERS

Café amh

."El PAZ"
'1 70 Ptas. pot

•

1

TRIBUNAL INDUSTRIAL
Per avui s'han decimal, els
sept.:tenis assenyalantents:
Avantjudiels. — A les den:
Ntím. 581: per reclamació de
sous de l'obrer Batel Gisberl,
contra el patró Josep Espinosa.
Núm. 582: per reclanmeid do
l'obrer Vicens Berenguer i un
alter, contra el pateó Pere Bossy.—Nütn. 539: per reclamació
de sons de l'obrer Jaume Guiteras i Oreo, contra el pateó
Andreu Cueurull i altres.—Número 581: prr rerlamacin de
sous de l'obrer Darnia. Rosignc.
contra el pateó Companyia

l'ransallitntiea.
Judiris.—A dos quarts d'enlee Noch. 179: per artiderd del
Ire-ball de l'obrera Teresa Ricoi'. contra rl patró Scatietat
Eapanynla de Constes:e( ions
EI;4,1riones.
.Turals: pafrons Valla, Ferrer
i regasnt; ()brees Canut, Díaz t
Caballee (A.).
A les once: Nelm. 482: per aceidrel del 11'013311 il P l'obr e r Altren Trulof • enni ea rl pstted En_
ginycria i rionstruccions i Md1 ropoli I a Tea nsve rs al .
Jurals: ¡enfrenas Fahregas.
Terrarb i Costa; obrero Asearlo, Caballee ( A.) i Cast•ell.
A un (piad de flotzP: Número 483: per accident del treball
de lobee re' Joarp de Soto contra
el pa/rd Enginveria i Constru e viene i Companyin Vl'infer ('. hile.
Jura ls: palrons Fccrerao. Vita i
Tla(h) : obrers Cantil. Llorenç i
Cten&
A dos quart s de ‚hat zu' Minero 100; por et , , , 13mslef(0 do
sous de l'obror Madi/ Fraderts.
contra el palea Ilioard Gra011a.
.1nra 1 s: pafrnme • Andorrii.
loe flerlon_
i i,.
lv .,,,,ollevares
1 1, : raHt‘ r m
17
,1,,elir' 1,,,
Abres m'arlo de dolzr: Ni1mero 7,001 teer 1,4 . ln-cortejó de
sollS, el o 1 . ..br o r Adelf Vida!. (imiten el pateó Franeeee C.eirbl.
Jura! . : palrons C",1.inana.
pino,: 1 t-alls: obrers Viare. Ate‘,1:1. .s, 14. Ai Curt el lli A cAusA pER

L'ASSASS1NAT D'EN JOAQUIM
af.HlaaaNA
El fiseal de S. M. ha tornat
a l'Audincia. p e r a l'assenvalarnent de la vista (1, la e alisa seall hia con; 1 a Ra íl S:riel' p e nac,
:1 - le-del d'aso:E:sin:O a !a PP1'311tia d'En Joaquira Alhiiiana. t
que li havia estat remeait ...per
fal d'o:Iniliar la invostigariA
sumarial pratilirada pel Juljal
de l'Audn'ineist. innlivada pr. l. 1;1
deleneia del dd Súitellez, supoeal eieitulor del r,‘[., i ne (ast alliberal por no r•istillar ¡trovo::
conträri e s contra 011,

Cantra Mercantil

coNTn . t 1-1 1,5 Noi'S 411111 1-1115
L'AJUNTAMEN.r
Els presiderds (le la Cambrit
d'Indüslria. de rAseociacid (le
Bastonees, de l'Agrapació de Socielats Anönienes i Comanditala Cambra ¡le Comen:
ries i
st
.
Navegació„erlebraren
la 1 ,. irda. una -reunid a l'eslalge
de la darrera. por tal d'examinar leS conseqüimetes qw• pugui
produir a al'econornia ralalana
ei propMait de l'Ajuntaaval d'aquestat Metal de percebre els
arbitris del 2 per 100 sol:r ui els
in gressos bruts de leo Soretals
que exploten serv e ls públics. i
de 11 per 100 pobre e; product
/7C 5 de les Socelats anbntmee
comandilartes per are:Cns
caM t al superior a e:ne eentes
mil pesse t.es. arbilri que grava
ele interessos de lee cb!'.gacione
de j5-ha mena. lullme els de lee
Irrerneees aml? la rondiciú
Bar-se tlrare9 de tal ;mpost.
Les Carnbres de Crdner7 Na- •
vegaeiO i l'Aseociaci.`. de Bamluers han rzeser-.
!al rscrils a l'Alentamos:S nossnt dt rellets eis danys 1
rerforbacien o econämignes r,ne
l'esraentar arb:tri extraordirar!
rot orm s letnar i reldnnt
sob^e e! •hreviesita ter-rnut
nPr infe7umr.
Leo rsrnentride coraorac',one
ser. i taran ate:, P . SPrr.T .. : rOc:Cda...
PC r

CONFERENCIA .• PACL -UF"
El prestigiós poeta paul
lery, que arriba ahir a la nos,
Ira etutal, donara avni'dieb.
le, de dos .quarls de sei a da,
(tunda de vuit de la veUlla,apa
conferimeia sobre el tema ..Nita

souvenirs litteraires".
L'esmenlada conferimeii
dra Iloc a la sala del Consell
de la itlancomurn/21'
r (q, els
;untes de la poesia .voldrla
aplaudir el gran p oeta filbet.
• ..
•
L'esa aeonseguit pel ala
que conatittleix cl morarais
extraiirdina Os de Primacea
il'euguany. que Ce perlfettain
el 119el.ir Catantila a l'Institut
Química Aplicada de Barca,
lona, es causa que sigui espe.
rada amb interits la (lacre r0 elt
les seres conferéneies.
El tenia (Paguesta ino
clausura. que taladra. 'loe ami,
dissabfra a los sis de la tarda,
será el si/galera: 'Obtenei6 del
surte d , . llOnsuni d irecta:. Ea,
gofa/di:ni de les aigües mares
eristaillzació (melassesr.
Per 'assislir a l' e s mentada
sessió, que sera pública, no es
requereist eiern en les ante,
riere!, invilaciú especial.

Els Teatres
ESPANYOL
ContAttent la serie dinteressanti
estrenes que ve presentant la sotalaf
companyia Santpere-Bergés, que rara
tan d'encert actua al tcatrc Espaayol,
aquesta nit es posarà per primera regada en escena en aquest popular re
liad, el suggestiu vodeeil en tres ac.
tes, original de N'Ante/1i jaumatrup,
titulat La dcl regimcm m'untar,
tracta d'una obreta rnolt grade
sa i extraordinariament picaresca, re*
apropäsit porqué es llueixin les sinpatiques actrius Concetició asale Re
sa Ifetnäcz i Visita López i als mallara i aplaudits actor losen :unge,
Josep Ilergé:, Alfonso, Tormo.
Mal i Arteaga.

NOVETATS
L'abonament a la temporada
d'istiu
Gairebé ha quedal cobert l'a.
bonament de la temporada I',
cial die- lid, que. eme tats
anys, s'inaugurara a m'inserid/.
juey.

laanunci de l'actuacid deis
excellents ermnpanyies de Ces
grmi Martínez i3ierett i Catai
E:eremita, i d'Irene Alba 3
Bonafe, ha eslat proa pergi
el tsaeiis cel.WtP,
barcelonina s'inserivis a In
II istris tr.ti)finarcatnt.

POLIORAWIA
El ilia a del mes vinent
butarä en aquest elegant tealre
la rompanyia del lerdee Infanta
do :Madrid. prop':rtat

conegut empresari Arten Serrano.

Oportunas-eral donarem mes
detalis de lot 01 gle refeeell1
a l'ario:mi?) d'agursta companvia al Poliorama, en la priniala temporada.

C1

NE

MES

Mary Pickford i Doelas
Fairbanks arribaran diIluns a Barcelona
L'arribada deis f•imatsoS
listes, drfinitivansent ha es-.
1a 1 . anunciada per al dilluns.
Seis prepara una rabuda ea'
lusiasta. Són nombroses ade- re-

presentaeions d'entitats artis.
d'espectaeles, ele., qlle
uniran a LestaciO 011, seguraacudiran els tulle el ti'
miradt.rs que lenco a Barce-

lona per tal (l'ovacionar f'Ü‘
intlars artistes a la seca arrr
bada a la nostra ciutat.
L'arribada que lindra n I
Barcelona. donat l'entusiasaie
que bi last i els preparaUn s que

s'Itaii i eslan ullimant-se,
serà un esdeveniment scas3rional , a l'altura de la reauds
gue oc la f(Su a París, ara
poes (Des,
La Socielat Espanyola
mies del Cniema, eslabieria
Barcelona, tatubj! Orpnitza n
prepara una robada enlusiasts
als simpaties esposos 311'11
P:cliford 1 Dougle FairbarV.
Es taran diversos actes d'hemenalge. testes, bargeeff'
fuitrions a honor dels grans
listes. En una velllaila
ra thomenatge alS !rimases e'
s:tan t.e. eis erra Inurat ei no"le
mena:non', de socis (thrm.
:a Soeletal Espanyob d'AM/r3
de; C:13Prlitl.

Oportunament donare-ni
talls de :ole el5 actes i :ce
de-te
que se oelebrin a lioncr
incemparables artistesque ess
NheU aran,-
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Ial d'am p liar argumente

i ( onsideracires que es fan er.
els dlls escrita.
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LA QUINZENA
-'Veus aquí una quimera ben
rediga i que si hom hagues
de detallar cada cosa, seria net cessari un alent espai. La
premsa diaria ha curat d'alxä a baslanlent j aixi a mi' ifarem tocarà /res que un Ilenger
comentara

Exposioló d'avIcultura.--"lnsWiaeions de vint-i-cinc paiaos;
vt,ses ne dos mil exemplars de
toles les racess Ah!...
qUe ja ho sabies? Dones alai!)
ea tot, si be en aquest sentit
rebaixant-ho un bon ale, arnb
Z tot i que, segons resa el Cata.: leg oficial. amb prou feines ar: riben a la meitat dels paisos
del programa.
'
1 en quant a alba deis "dos
.• mil". Nimbé Itauriem de locar
•
rebaixar si be ho comptéssim.
a dir. pera. que hi hem
vlst exenta :Jara veritablement
notables dels quals en deniaa. nen preus elevadissims en relacid als que coneixem. Aixa
- per exemple, hi ha lots d'un
gall i dues gallines que es vea . nen a 200. 300. 500, 800 i fans
nht ha que. segons un perla.- dia local, arriben a cinc mil i
• sis mil pessetes. Coloms (per
parellts de 200 fins a 1.001
pessetes i conills de 200 a 1.000
pessetcs lambe.
s.

tes de la primera de les esmeniades entitals. En aquest
darrer acie es volaren les següents conclusions:
Demanar a ereacid d'un ministeri d'Agricultura; que CS
doni a l'agricultor la represenlaja que de di'eI Ii correspon
al Consell d'Economia i Pro(Meció Agräria; que s'impulsi
il l Associadd Agrícola compre a
base del que iiefineix la hei
especial de Sindieals Agricoles; que es fomenli el (n'edil,
agrari; que s'eslimuli la repoblada de hoscos; que es facin
obres hidràuliques; que es des-,
grali al pagas dels excessius
impostos que avui l'aclaparen;
que en confeccionar /miss I rar'
lals de contera es tinguin
compte els interesos agricelets;
que es millorin les condicione
tic transport; que es persegueixi el frau i l'adulteracid.
Referent a mines' darrer exIrem, el senyor Talavera, de
la Federació Agrícola de la Conea de Barbarit. eltimanh una
aclaració a la conclusa', en el
senlit que sigui prehibil l'alcohol industrial en l'encallenment de vine i en 'les misteles.
Aquesta aclarada fuu accepada.
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Waigemecened.ves...ameac~...alig
.,;•Ziresse semi. ;
gget15:La festa de t'agricultura. —
Des que es va quedar en qut,
l'agricultura havia fle fer un
a lija de festa (ja li castre!) ea': da any i que aquest havia d'éss er precisament el dia del seu
_ Sant Pa irá, Sant Isidre. que es
ve celebrant oficialment, deixant a pari aquelles festes populars que a la immensa majoria dels nostres pobles se. ce' lehren, mes festa religiosa .que
agrícola, si val a dir-ho.
Enguany Agrícola
Catala de Sant laidre, l'Asaociació General de Ramaders del
Regne. l'Associació d'Agricultors d'idem, la Confederació
I Nacional Católica—agraria i
, altres, la van celebrar a Barcelona amb un solemne ()fiel
al matí, un banquet i smi ass
semblea a la tarda, al sala d'au-
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malaltia dels
ceps

nus-curt, cepa rebordonits
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curt" en ceps atacats del hotel.
del Illampat i en altre3 invadits
per la podridura d'arrel; ara
que aquests ceps acaben morint.
i. en canvi , els veritables
"nus-curt" pedem viure la niaioria de les vegades indefinidament.
L'existencia d'aanesta
ha és ja antiga. pera on
vinya vena no e s ma nifest a a nib
!a intenstitat
dia, quo la
Irobein cstesa arreu on hi ha

aquesta casos. han atribuil,
parició-- del "nus-curt" a la
manca d'aireada, (legada a l'estancament d'aigües. Pera') el que
no sigui general la rnalallia
lotes : les terres sui les mateixes
condicions. d el que aparegui
lambe la nutlaltia en terres setles, ens fa preveure que la buenita', excessiva n'es una causa
indirecta.
Alguns autors .ens M'en casos
ele "nus- curi" que atriburixen
talla d i afinital i ompett;
no negant-ho, corn a causa (raigones ana»ilealacions de "miscul r", naatreveixo a encune que
mulles regados -IrtAs que a la
diferancia (infinita! po l éSSnr
degut a fels d'hetiiincia do l'etnNo cal confondre aquest cas
de Ints-eurl" a certs casos
d'improductivitat i csgotament
de eeps, degul a la manea d'afina:O (rompen i
Algunos fredosades lardanes
e primerenques bona vist con,
han produït 1giIiies manifeslaMor], llo la malaliia. per;ii ril
mateix que em dit respecte a la
Inunda!, els f red?, si de cas si4n
icamord •aUSa :ndireela de la
nialaltui
La hipúlesi que 1(4 rii-Ms
ceplacie, 4 la lels senyors
Gaudi i Duran!, i que van exposar per primera ve gada rany
1020.

Els autors suposen ei "mis curt" prralud per una avitarninoca es a dits per una insufiritincia d'alimenta/al, degut
bu numen de ecrts alune/lis en el
I erreny.
Din! re de l'alimentaria animal s'Iri nbservat que prr 1111re són necessaris en els allments dues ntenes de factors
lilie eaar»eials (ni g ua, maliniies
inerals. albuminnides , grassea i hidra/ s do carbol-1), i nitres
aneo-non:11s fa -tors enmplemenlaris n "vilatamines". que resulten de Eassociacid do rannpostos a l lhuminoides amb e lelaties.
(nichts
De la insuficiencia o Manea
traquesIs faelors enmplemeniaris Cii l'alimentaria animal. esflüv p nrn fraslorns sreinsos. que
desapareixen en donar al malalt
les vitamines que li maneaven
eil ralimenfacid.
Semhla que lee vilaminee els
animals he 3 han /l'extrema, 'le!
regia, vegetal. El fisialeg engaita
Bottamley. im 1814. demostrh
y a infiMincia favorablo que exorteixen sobre el rreixonient
vegetal . els faclors complemeiilaris. i que ell anornenh •iamrt_
monee". Aquealea enxintones
san produidee, pels microbis del
lerreny.
Les manifestarions. dones, ne
nns-turt" poden alribuir-se
la liMilea tut nsuficietirin ¡le vllamines en el lerreny. elegid
aixh a la poca aclivitat micro !Mina.
Així rompronem que siguin
canses indirectos do "tins.euril"
toles les que moilifiquin
vital I tele mierobis exislents
la terna. Semilla que si accoptespor euasim
rir el "nus-eurl" seria sufivienl.
aportar aqueste "auximones" al
friere/1y manear i a favorir la
Vila microlliana. Ara que. pele
estudie fels. aquesla inalallia
sembla incurable un eop emir/senda. perl, nosaltros poleos
evitar-la, I rinin1 present les se_
gitionla nerroes:
t. No Mantar mai vinya danun) vinya: doixar descansar la
terna alinew y s das anys, amb
conreu cereal ti
Afavorir cl Aanpjarri,n/
la terna i l'airetament do 1....

En la 'Pagina Agricola" número 20, i signa( per fs.0 Joan
Armengol, de Sant Sadurni
Ceps,
Noia,tinguerein el gust ile llegir
Loe caracterísliques princiun artiele ainb el maleta títol
que encapeatla aquestes líales. pals, sön:
1. Relard i lentitud de broEns exposava les observacions
3. For troballades superfilaila.
i característiques d'una vinya
cials quan la vinya esligui ja
2. Els tuteas de la liase dels
atacada d'una malallin, que, sebrotada, toles les vegades que
aarnients sem mol! acostats.
gons el seu punt podia
sigui menester.
3. Els raims sán clars i
es-ser d'origen microbiä.
Lefevre en un treball pacietils
Celebren) la iniciativa del Seron- a 1 esrnent al sobre la hi0. El cap dels sarments es ,
nyor Armengol, i Den vulgui
palosi
(Tuna avitaniinosi. recomalles vegades hifureat.
que tingui imitadors, car els
.........
mana moll is cultiva, e sigui
5. Els brots auxiliars (canostres pagesos solen ésser
pne eomunicatius exposant les valls) sttn in4 abundosos que el nalgar att ha on verd al terreny por :mg/limitar les vilaen un reta ()Minara
seves observacions alb camp;
mines; din que en les !erres
L i t/si-irrite tren,ral AS d'u0.
pensin que amb el seu treball
en que s'adopta, el "nus-curi"
han d'ajudar el progrés de la na Manta que pnleiv fam.
no apalieix.
Ehe y-ella)); fels fins a In dala
noatra agriculltira.
han solgut investigar la nalliAl Pe nettes .són molls els que,
Entre les malalties de la viralesa de la mala Ihn des de les
ntilitzant. la (n'Uva, podrien donya n'hi ha unes de ben defiprimeries ele sonle sitan fe) esnar algunes indicarinne sobro
nides i earacteritzades, essent
turli l'oren tul eressanIs. uns
aquest partieular. l'eluldillVaet a
Ja seva terapautiea (rús corrent
lit earaclerilzacid d'aquosta
han vedulif frobar luí misa de
entre els nostres vinyaters,; en
per desgritritt,
la nahaltia en el mateix yeti,
canvi. en tenim d'Are s que enmifisiderlt
eam
s
l'han
dosettnegut el set% rentei.
all
re
orocara no han passat del terreny
el
d'alta
n
terreny;
de
toles
roe_
cientffie al primtie.
faro eh uns enin als anees
No fa pes gaires anys es disE. m. D'Ymbert
eutia pels tèrmics la naturalesa retomo, la idea que signi malaltia d'ori g en rniernhia.
de la "Ilampadura" o "ferielitra"
del cap. essent eneonfrades les
/al e r e enea q ue Pis
tia infereinse la dona vence
opinions <me lii havia. sense
fresbar cap solimia priudiva al rom s'eaearnpa maltea vegades
a clanes. peri, ajsii, no ,is
fratfament d'aeuesta madaltia;
en canvi. avui (tia ningú dubta firient, puix lambé s'estén a
rilapes la eleirosi, i , en eanvi.
el mes indicat sôii ele
de l'origen d'aquella malaIf in. i
ninge dira que sigui malaltia
de l'efieheia de les sala arseinfeceinsa.
eieals per combatre-la. •
Anern it veure ara lee hipòLa malaltia de q ui anem
Caldos a base de sosa
tractar da potser rúnica, de les lesis que s'han fet, 1 les causes
Demaneu fórmules als
que pateix el cap, que no estä que poden influir en el desenprfectament definida. Mus que rotllament 'l'aquesta
de Drogues
magallzemistes
Al Migdia trances trobem
ena malaltia específica sembla
molts casos de "nus-eurt" en
o a SciKay & C.°, Aparta'.
monis vegades el "nus-eurt"
Da inepto= d'esgotament, de- vinyes excessivarnent humides.
403, Barcelona.
t'OMS« . molt diversas. ett les quals l'escolament
yefeia oarleters de '`ep s- l'aigua es fa dificil; alguno,

Per ensulfatar

Unes nocions de cli-

Mal, per exemple. en un floc
det ermina', g i a 10 cenlimelres
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de, profuntlitat lioscitlaci,5
mes de gener ils de 2'7, graos,
al julio! de 10 graus. a ! la profundilat de 50 centimetres, a
qualsevol estacid. no arriba id
a
un gran.
La influencia del clima daA Una cenia profunditat,
munt. les p lantes es tan gran,
com lolhom sap, qa.kn val In • dorna, en les variacions de temperatura se., n'ion. lentes i molt
pena de dedicar-1i unes guanpetates, poden arribar a . ésser
tes linies de carita« general
insensibles.
p e r e nt e r a r , encara que somePer ale) les arrels. en cornrament, els lectors d'"Agriculpara r- id amb la part alela de la
luna".
planta, estan subjecles a una
L'aire que vea les plantes i
temperatura nìnll menys variaP en e tr s dins leS Ilurs teixits,
ble. co que explica per qua una
exerceixen sobre elles una ae,cii4
glaçada pof dietruir la (sopa
múltiple. En afecte, dóna als vearbre sensu perjudicar les
getals l' "oxigen" ueeesstati per
arrels.
la respiració *el s earboni". que
Toles les condiciona que en
its l'element essencial per a la
1111r conjunt tendoixen a fer vaformació dels teixits, i que elles
riar la temperatura atmosfemellen de r"anhidrid carbanic".
rica en un illne qualsevol, donen
que es troba sempre a l'aire.
Roe al "clima" iraquesf lloc.
La materia que colora en
Segon.s el clima varien les
verd les plantes, i que s'anoplantes que poden conrear-se.
mena "elorofilla" , posseeix la
car solament cii (lime s dolerfacultat de desconiposar
minats s'assoleixen aquelles
carbònic" constituit per
temperatures que una corta
"carboni" i per "oxigen".
planta dernana per efectuar les
En virtut /Vaques:la descomSeVeS funciona.
posieia l'"oxigen" se'n torna a
P. Pagas
l'aire, i el "earboni" , cornhi»ant-se amb nitres elements
( bidrogen , oxigen, n it rogen,
fósfor, potassi, etc.), es queda
a la planta formant la materia

ELES TEMES

matología agraria

vegetad.

L'aire, ultra aquestes subsCuides, en contri d'altres: amonfac, hotel nftric, les quals contenen nitrogen, element, com
cap tothom, tan necessari a les
plantes.
Les pluges. rentant l'aire. arrosseguen ramoniae i racid nffrie. i els porten a la terra on
sera nl liii cal s pele vegetals.
l'aire ta, denles. vapor d'aigua, ell eS. humitat, i gran
quantilat de nilro t en. el quita
pera, es troba on un retal que
pot ti sser amoaitat per los
plantes. Es un nilregen que podilern dir "inert". une sois milMimant un inecanisnir especial
nprof it en les 'leguminosas i pó(pies allres plantes nués.
T;aire, dones. Ii lannint les
plantes una funeia quinsiea pea_
porcionanl-los ltd deis al l monts que neressiten: oxigen i
carbol* Peri., t ibihu una fundó
fisira assals importan!.
T'Al os tente, a la nit. l'aire rela Marta una p art de la
calor que thiant el dia ha absorta( del sol.
La "temperatura" té tina gran
influiineia du m'in! la vegotacid.
Si es relativament alta, l'afavioreis; si e1 s ina s sa alfa (1 massa
balsa. la din( ulla, i fira l'atura.
1.es plante. efertuen Ilurs foneins a deforminatles lontrieratures. Cada (uncid II lixf una
temperatura mínima ine avall
de la qual no le lloe ; una lempernInrn in1txima. Intç st amunt
de la [mal lampoe te Ittoe. i una
eniperatiira Mdima. la fundó
de la qual s'efectua amb Inés
gran activitat i energia.
Per rnmprendre millar aquest
ro/mil-de. pedem fer un exemple. Ln germinacid de les Ilavors is una f unció. que. com
toles le g altres. esta en relaeia nrati In temperatura. En el
blal la temperan/1. a minima es
de 5 gratis damunt zero, i la
maxima de 425. Aixit vol dir
nur sota o darntint d'aquestes
lemperatnres. el gra de blat no
rol germinar.
A les temperattirra inter ni' (Ves germina. i a la (le 28'7-(p i e ie 47,plinitum—g.erminada
amb mes gran vitalitat i energ!a.
Cada planta té límila diversos
de temperatura. En Vestal Següent Innern el d'algune:i plan_

les referente tots a la funcia
de g el-minarla de les llavors.
La primeta xifra indica el
mínimum, la sepona 117tplirputp
la
tercera el milximmu:
i
5 . 0 28'7 377
Blaf de moro... P'5 337 40'2
5 7 2E? 280
naa 337 46'2
alongela.
ES 2E0 280
Als Alps a l'aleada de 2.700
me h î oe damunt el nivel ! ! (ir la
nnir, la lemperalura es tan bai_
va quo l'ajena nernes Pol existir en Vestal do glac; on armella
altitud ser:, al lfmit de eptisi
r p ri n MIle s . AglIeS1 lins il AS va
elevan l a'mestira que Pus aproNiltIO111 ut rEquadtir. i en certs
!bolis de la zona tOrrida es timba
a uns 5.000 metres damunt el
nivel) de la mar.
La latitud i influeituna dones, en fer variar la
temperatura de ratmosferm
Tambe lii influeixen els vents,
la proximitat de grans masses
d'aigua (IlacO, mar. efe.), de
muntanyes.
Ig entre la temperatura de
l'atmosfera sofreix osciflacions
diàries molt sensibles 1 mol l.
fortes, que segons l'apoca de
tan)' poden ésser de mits de
15 grane , la temperatura del
terreny sofreix variacions molt
mes putitec. i fant mes petites
com mas gran ils la profundltata

Ile Ileigit la nota publicada
hill eenyur aliquel Prals i Pra/s
dirigida als agricultors de-manant l'explimacui del fenomen vulgarrnent anomenat, esealdot a la sera comarca. i esrescald o eecalivada en altres. Fa un parell
d'anys vaig pnblitme a “Agricullura", la revisla catalana
pum, ennegiula, un arbole fraclant. procisament de l'argument
i donan' u C011iiliee la causa
a la qual, segons alguns agrnnoms, Cal atribuir la malaltia.
Aquesta seria deguda a un aturar/ma t de la nitrificació i o
una intensificaeió l tel procea
conlrari de denilrifieaciú, fe11 0
. 111C11 ,,, ileguts a l'activitat bar
teriana.
Pel proees de nitrificacia
01 nitragen del terreny es transforma esdevenint utilitzable
per a les plantes; pel de denilrificaeid, al contri:in, el n i 1 rögn que hacia esdevirigul
nlilitzable en conseqüència
nitrificadora, ui perd
tornant a l'aire dais les plantes 110 el poden prendre.
Com per a (oís els éssers les
bacteries necessiten certes
condiciona d'ambient per entrar en activitat; segons siguide aquestes predominaran
les baeleries nitrificadores o
les deniirificadores.
La bacteria que la
La ilesaparició (lel s hoscos i
amb ells el miaja d'estiva d'a i - lic el nitragen demana cartea
condiciona- irhumilat i airejagües, i com a conseqüència
mena Si observem ço que
lambe, les Iones secades que
passa al torreny quan despateix l'agricultura, ha produit
pni s d'una pluja Ileugera fein
una tninva d'aigua i.fins
una treballaila que arribi fins
piiriluti de multes deus; la qual
a la rapa inferior seca, vencost, fa t pie es planlegi un groll
rem que allerem les condicions
tiróbleina a los tnasies de pages
indispensables per a la vida de
que //untes vegades han de reI. baelaries dlils. En efaele.
sarrer al rettuts de l'aigua
en un terreny ja do
ltiatisportada de gratis
clic i patint una serie de di- si pol' permeable a l'aigua i
ficultats i ineonvenients per l'aire, es forma per acotó de la
cercar-la.
pluja upa capa superficial einun inasover que havia sofert
paslada que en fer in treballada
les conseqii;incies d'aquesta
s'enterra i ve a quedar entre
manea, de la qual en van ósMies Capes seques i rniis tard
sei viclimes les persones i el3
en eixugar-se forma una masnombrosais animals (le recria
sa compacta i dificilment tras
que tenia, .vii observar el sevessable per a l'aire i per a l'aigüent, que be ens podria servir gua. Aleshores N'étirn a mancar
d'experi è ncia per a la re.solucid
aquests dos factors sense els
Ich grou problema:
quals les bacteries nitrificadoEll possria lun pou, el qual.
res no poden treballa!' i siui uper efeele d'una grossa sequm,
y a la produceiú de niträgen ases va eixugar tionipletament i
sirnilable per a les plantes, i
l'obligava a errear l'aluna a rol canvi es presenten les conuns tres quentotres de la mas
dicione que necessiten les bacsia.
lenes denitrificadores per desPerò l'horne, acostumat a ter
arrollar llar aclivitat destrucexperiencies en les ternos i en
tora del nitragen combinat.
los plantes, no es resignava aixi
A aquestes duce accione cal
com aixt, lambe se li atiudi un
afegir lambe l'alteració de Vesexperiment, que , de donar-li un
truetura Iisia del terreny.ear
bon restalla una
la inlerposteitt d'una capa 'Juqüe.stiú .1 ranseendent al. 1 per
ra i impermeable impedeix la
aixi) va tirar 100 quilos de t'sal
ctreulació de l'aigua pels caal pou, on va ronlandre por
pillars.
espai de 24 llores, fins que la
L'esealdol, dones. do deglit
mica d'humitat de la sella va
a
la manea de niträgen 11.9bidisoldre aquella sal. •
milable, cal. les bacteries niPassat aquest temps, va titrificadores trobant-se en un
rar al pon (en contacte amb la
aniblent desfavorable, no el posala) un cartutxo cariegat Ileugerament amb palvora i dina- den produir i dcinds a rempobriment del lerfelly degut a la
mita i arnh la metxa suficient
dispersió ele niträgen a causa
perquè el cartutxm explotes al
del treball de les bactloites decap d'una estnnela.
Al poe temps oi una detonitrifteadores. Per lant les
nació seguida d'una espacie de
plantes paleixen fam de nilrädel
voltant
xie terratramol al
gen. Com mis exigents siguin
pon— i quina fon la sorpresa
eii aquest elernent mes patinan.
xeure,
l'amie agrieuttot en
remeis per evitar o corl'airetorna
seguidament
que
regir l'os'ealciot poden esser cls
tal
abundancia,
que
la
gua amb
segnents:
tuesta se'n surtia, com abans,
Primor. — Ni treballar les
per a totes les seves necessiIrres inunediatarnent després
tats.
(7'una III iijui lleugera, sobrolot
Q ue 110 va fer?
;d'a on per les ciond'icions del
La detonar-ida que m'ocluí
clima sigui fimil l'aparieid del
aquella convulsia a la terna?
mal.
La sal? No 110 se. Pen', val la
Segon. — Si la terna es ja
Pena de saber-ho, perquè si un
malalta es pot curar fent farfin
eas
pugui
igual
eg troba
miguers, o inundan; f‘ i tereanv
aquest experinient.
iit - lo forlamen't
o comprmn
Cal advertir. i amb aixü deahans de sembrar i a la primamano que el Ilegidor s'hi fixi
vera per facililar la formaiiid
inoll, que la carrega de pólvora
tlels canalicols cepillara per on
i dinamita ha d'ésser inelt pe_ t ir til la
l'aigua.
lita. ja que al contrari a'exPer till uit, sabent que r) mal
posarla a perdre el pou por eses &gin, a la fam dc nitrJgen,
fondrament, i excuso i le dir
os comprim que adobant amb
que. segons on es trobti s siwat, podría ocasionar gratis
adobs nilrogenats de räpid
decae, es pugui curar.
finalment demano als que
Aquesla es 111111 de les
facin 1 . xperiin ncies a base d'aitesis que han estat formulades
deixo expoettl, que puId' explicar resealdot. També
bliquin el seu resultat, ja que
n'hi ha labiles., que no ens
podria all bar-se al miljä de
semblen, penó, gaire acceptadens
perdudes.
retornar les
bles.
Baudill Juscafresia
Banyoles.
T. U. Gantúa

experiència
retorn

soUna
bre el
d'una den

•

M'es "Saul Jordi"
SUBLIMAT (flor)
REFINAT
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AQUEST NUMERO HA

PASSAT PER LA
TERNOS
CAYO;

CEN.1

SURA MILITAR

J. Espinás (bel
iUNLðNHIlijIithNllIfIMIH

L'alcohol industrial
La Unid de V inyaters d ca.
lalunya ha in for mal ja sobre

la incompetencia illegal que

l'alcohnt industrial fa als ea.
tres vine.'
No sabem, per mes briles4
i verídica que la informe()
hagi esta', si obtindrem jaita
cia els_ vinyaters.
En les Iluitcs per la vida,
avui mes que mai, no n'hi
prou amb tenir raó. Com jet,
lamen l es dota al número pesaat, cal que la elasse vinrate.
na estigui mds ben organ.ille
da ami) terma voluntat i forra
suficient per imposar-la aque's
la raa. Fins que tinguem un
Cos ben CMISlituif i conscient
de la seva força, no cal pensar
pas en 'la possibilitat
sa ii una solunlal. Costara forra rarrodonirnent de riostra orperqu;i, no tots els
roe lenen vinya, exclusivaiiient d'aquesta, i alai) és Ufl
destorb.
Si aniza burlat la Ilei tela ea
defensa de la bondat i ae4ja
puresa dels vins, culpa es de
la codicia dels vinyaters que
no l'avie m lingut escrúpols
vant d'un inleras que afavoria
la //ostra butxaca en perjudici
de la generalitat i en derscredit
del vi, el (gaal des gredit en de.
finitiva havia de recaure lambe sobre nosaltres.
Els vinyaters de la Comares
del Priorat, organitzats i redi.
mits d'aquest pecat, tirares%
pulsa, relmajaren l'alcohol industrial, vetllant aixf per la pu.
resa del vi i donant exemple als
altres. l'acta altre tant toles
/es comarques vinyaferes, i el i
vinyaters tindrem el plet gtia•
nyat.
Una vegada els vinyalern.
guem fet el vi sense alead
industrial, podiatra, amb rät
;1mb justicia, adrecarnos a les
cases de cornere de vino per.
qu u facin un coniert:
de bona fe, que no ho eszpaí
l'adulterar (as sins
Una casa de comer,: que sé:gui els vins que compra i- si
mes que els. vins que cenen,
es una casa que practica
comen; Itonral. Els vitlyate
tetina el delire d'ajudar-la
que ens.' presta un importas.
tissim servei.
Una casa de cometa: que ven.
gui o expurti vine que .olla
teixa s'elabora arnb alcohol
d'indústria. adullerant albargant la colilla lana a rinfinit.
Itatiriern de suprimir-la per lote
els mitjans que tingumn a ala.
altans no- ens acabi de _suprimir ella a nosaftreS. Si ele vi.
nyalers degudarnent organit• n 113 volem, ho aconseguirem.
Si no ho fem. 1;1 milpa serä
riostra.
V. Estro
Falset.

Espigolant
LA POLS DE CARRETERA
La pols de carretera és, con toles
les coseedlaguest món, bona o dol o

segons els casos i els moments.
Quan hom ha de fer un viatge Pe,
carretera la pols es una cosa no sola.
ment dolenta sinó pessima. Onnee
boca, mis ulls, los nzrius els pulmoat.
les orelles, i el pobre viatger, en ani,
bar a casa, ha de sonnetre i s a un hany
i a furgues energiques per adquirir
norament el seu aspecte primitiu desse r huata.
Sovint. però. la pols de caiiretera
pot ésser útil. La majar pan de les
nostres cure:eres són citgravades
pedra caliça. La pols resultant canté
iones preporcions de cale i serveix
minorar les condicions de les teces
argilenqucs sobre les euals
diiieatit llar propietats
(mes. En general. pot isscr usada en
(oto aquells casos en cls M'ah C recomana la calç.
• atice val la pena dc recollir- Itt I
utilitzar-la. Ultra mili els ceireas•
cs fa aixi mes tolerabirla enTal3Ct6
per les earnteres dc l'Estat.

amanamminamaimagom

El nitral de
e

Xile

A LA Pftlin•VERA

1/11Agricultors! L'UNItr adob de
amb lais del qual petate
aumentar les vinents e0litle,.
et NITRAR 05 XIII.
L1 sets uttrogen. (Meeting/II
mareta,

0l'abanrbeitenrSliseit„
7;
ti epoca etliti *vides% ele vetrati.
recompenssnt amb el cENT Per "
les t'espeses Que US ocastonat
Tei g íls establunents
la venda ('adobi lamen 111~.
DI XIII.
rer a informes gratutts dirler
vos a O. ~O ditIVUM. aceda*
mero G. Madrid.

pasidge, 24 de maig de 1924
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Teatre Barcelona

Testre Català Romea

Companyia cbmico.dramk,
tlea
RICARD PUGA

Telèfon 3500 A

Aval, dissabte, nit, penúltima
funcló de
ELS BALLETS ROMANTIQUES
RUSSES
programa nou: Arlequinada,
sa cacera de Diana. — Demà,
d. unienge, nit, comiat de Les
salIctd1 romantlques russes.
Progra ma nou. Llegiu l'anunci
espricial de les graos sales Le
San»? et Germaine Bermoz.

444e444.664ffleemeep...4.m.
TEATRE TIVOLI
Grandiosa companyia de
sarsuela. Primer actor i di.
rector:
FERRAR VALLEJO
Mestres directora:
Jose p Espelta, Gerard To.
mäe 1 Ramon Gorga

comèdia en tres actes, de
Felip Sassone,
LA SEÑORITA ESTA LOCA
Nit. a un quart d'onze, es-

trella de la cornAdia en tres
artes, de Joan Josep Lo-rente,
LA TIERRA DE PILATOS
diumen ge, tarda,
LOS CHORROS DEL ORO i
LA TIERRA DE PILATOS
Nit. La tierra de ?Hatos.—
- - •—
Dilluns, benefici de Sticard
Puga. — Dimarts, oomiat
de la companyia. — Dimeeres, debut de la companyia
de comedia
DIAZ-ARTIGAS

TEATRE TALIA

dissabte. tarda, a les
cinc:
DOÑA FRANCISQUITA
per Emili Vendrell
Nit, les deu:

Companyia de comédies de

DILEMA - CIBRIAN
Avui, dissabte, tarda, a les
cinc. Rirri; nil, a un quart d'on_
ce, :regona repres e ntació de Las
alas rotas. — Demia, diumenge,
a dos quarts tic qualro. flirri;
a les sis, especial, i nit„ a un
quart d'onze, Las alas rotas.

EL DICTADOR

per Emill Sagi.Barba
Berna, diumejige, tarda, a
dos quarts de quatre:
LOS GAVILANES

per Pau Gorg6

DONA FRANOISQUITA

per Emili Vendrell
Nit, a les deu:

Teatre Català Romea

EL DICTADOR

per Emili Sagi.Barba
444444110.114412442.120444.114.24".0

4660.0444444444.044.44.e.e4-

TEATRE NOVETATS
• • ,•-er, Avui, tarda, a les cinc; nit,
a les deu. Gran ezit de l'emocionant pel•licu)a

Dies -I, 5 i 6 de juny. Els
graos artistes francesos Le
Sarg' et Cermaine Dermoz.—
Dia 7 de juny. Currito de la
Cruz, pe;' la eoritliallyia de R1card Simó Raso.
Encarrecs a comptaduria.

TEATRE APOLO
Tournde Marine/ Sugrafies
Avul, diseabte, dia 25 de maig
T arda, a bis cin6:

El drama d'una dona

I. K...!

basat en la famosa novella
de
sLFONS YIDAL I PLANAS
i Reestre n a de

Les ombres en relleu
Ni), a les i leo:

Entrada i butaca, 2 ptas.

L'AUDAÇ
Superproducció del gran
3 , Usta Charles Ral

Id

..d4-4440444444,44444tedKre-

Programa monstre
. EST11 ENA
slse)uh lo J. Juan Cadenas

Una nit del Decamerón

---receefflre3 PPI0114444,449-S'

famosa revista en 18 quadros

I. K...!

SSSZTPERE - BERGES

en ' la qual prenert part 150

Avni, dissabte, tarda, a dos quarts

arlistes es.panyolos i estrange-

de cine:
Entrada 1 masca UNA penalti
L• CES OBRES
INC. ACTES!
LA CARLITOS
(tres artes)

r e s,

LES

150

ANAGLIMES

Les noves ombres en relleu

1

LA DONA NUA

(dos celes)
an, a les deu:
PER TRES PE8SETE8
1 este p a del vodevil en tres artes,
d'A. San:arruga,

jaBoi- e intilde per

LES itUBIN LEONEL

L. : , „ 1 ,;„, rurt s; el 01c0 divertit
rsprelacto per a familif...s

LA DEL REGIMENT MUNTAT

ri er,4 domenge. :arda, a l e s 4

Entrada i butaca, 2 ptes.

MUNTAT

Dimecres, 28, eslr , na deis ,dos

GAT
LA MARIETA DE L'ULL VIU
f 11 s. ab e 7 de JoliV (v12111,1 de
eil;XANT DE LA FONT DEL

nous sketchs, repartits en guatee quadros,

o

Pampa+, EsTRENa

ile M3'3511

LA CAMPANA DE GRACIA
o
EL FILL DE LA MARISTA

(Antlehatls I Minina)
/1-:.-1,2,;-.1-44-2452+952-4/515.»Cede.'"

',;41/441444.44.>".,

taillserral

Nit. a les den:
LA ROPA SUCIA

Diumenge, tarda, a dos
quatts de quatre: Pipiola.
A les sis, especial, i nit,
gran moda:

El terror de la plana
Debut del famós artista

TEATRE COMIC

El que mes cobra. El que ms
al L'invenclble. L'As

1 raid, clistable, lar9a = 5 dos quarts
ne eme, gran malimil e popular. MiVienes amla en:rada. 2 pta.: g ene0 .60, I. La preciesa samaria
f . n un arte Loe •eceaste-adores; ti.
, La popular sars9e13 en un arte,
4 La marcha de Cada; HL oratiair,,,
e . -11 Sei satnet erndlo. Hl un arte,
Rul de, ereacol insuperable de Nar, iniln. Nit, a ilos quarts de den:
,1. L'eta:emes escretice de ~amo; II. Fria sineer d'emorin i de
L q les amb la ron gella en dos asie• El golfillo o II pilluelo de t
lecdridi II!. crettent soeces del

criollo, en un arte. llenita, ..
th(soler
Inlerpretat pel pro .
i l aslatralment
fr,()S Narelsin.—Liimarts, 27. es- -,'.r
n e na a Espanva de la revlsta en
05 (Madres El prIno)po CaAamdn :.

;

WHrtrt-s444.4.66.6~464-6s

..•••••••••••.
TEATRE NOVETATS
Temporada oficial d'Istiu
Esdeveniment artIstio

Les dues primeras c ompanyies d'Espanya
Gregori Martínez Sierra

Catarina Bäreena
ALBA-BONAFE
obert l'abonarnent

tean moda h 18 funciona.
be'enit de la companyia. DI-

lac eres, 4 de juny de 1924.

4w4tweseetemfflem

Ma•Man

TEATRE INTIM
Segona sessió exclusiva per als
sons, el dia 28 eis l'actual, a la
Sala Mfria
La torea del pensament, (le L.
Andrriew; L'amor metge, de
Molirre
S'aeceplen subscripcions per a
les Mies sessions quilo resten,
tofo els dies, de deu a una, a la
mateixa Sala,

estrelles Agnès Ayres, Jack.
'Ion, ) Valida Hawley, \' alter
Hiers, Lewis Stone i Robert
Cain.
Avis: Es despatxen butaques
numerades per a la sessió especial de diumenge.
Altre: Per detalls del concert
de l'Orfeó Gracieric vagan l'al
Ire anunci en aquesta mateixa
Secció.

ared1156604•81-2-0÷7se-e4-Seleasaerla...

e0444•84414444.144.4444.4"

ELDORADO
Oolleteu de varietate

rines
LES 4 SORELLES BIANCHI
Presentacid de l'espectacle
meravellás i fanthstie
LES OMBRES EN RELLEU
Grandide dzit deis famosos
clowns
POPOFF, THEDY, EMIJ
Grans ovaciono a la eminent

de la nit:
Les embree en relleu i
PILAR ALONSO
i - -- - - --- . — --

-

-- - - - -

PILAR ALONSO

Aviat, Goy ita i la cidebre
divet te
i
Nrrret JO

(44444+044»edeec-ele~.14,),
-CNEMES-1
8-14444~4~444,4eo44.e.e.1

Teatre Comtal i n.
Gran Cinema Bohèmia

1 Gran

Aval, dissabre, tarda
MI, grandiosos magnIlles programes. Sis
esas. Les pelliinites
L'eterna vigilancia 1 L'apesta; la
comedia Eis almena a l'oscola; l'in.
teressant film Tot.; eta germen; toren valiente; IV .1122310 2 13
La cala del* misterio,
111 Jornada de
La portera do la fabrica
DIllunST La batalla
-.410444•1451114•245111144.54,05~
4444444444+04esereffleirce

Monumental - Pedró
Walkyria
I Ave!, dissable.,, esitsi La portal
de la fabrica, III /ornada; Ferrases; Cl gat taraste% per Illcard
Talmad ge i Fatty ~dicten; El
kose. roma, diumenge, sessit mt.
final (1 • 11 a 1. Niti La portera de
la fabrica. IV: La lila dele vaixelle
porduts, pellicula sensacional
roterSe.relyereCretrefok->srwi-e1ree

Avui, tarda I t'U, esplèndid
PROGRAMA
SONANT EL CUIRO (9 round)
Exit continu del film artfstic
POLIKOUSKA
LA VIDA DEL MUJIK A RUSSIA
SHERLOCK HOLMES
per John Barryinor e
Preferencia, 1'00; general, tV50

Pathe-Cinema 1
Saló Reina Victòria
Demà, diumenge,

est rena

sensacional de la merave/losa

pettleula cient tfico-instruetiva

CAP AL POL ARTIC

SUBUR
NOVIMENT
Vaticana entrats
Pailebot • espanyol "Adan", dc
Torroella, amb
Llagut espanyol " Virgen del Mar",
de Vinaroe. • amb garrotes.
Vapor esPanyol "euadalquivir",
de Palatn6s, amb eärrcga general.
Arnarrat moll de Barcelona S. Consignatari, Ibarra i Cornpanyia.
Vapor espanyol "Mahón", d'Eivissa. arnb càrrega general i S passatgers. Amarrat moll de /es Drassanes, Con3ignatar!, Companyia
Transmediternia.
Vapor csoanyol "Cullera", de
Gandia, anifi ciirrega general i 6o
passatgers. Amarrat mol' d'Espanya
NE. Consignalari, Companyia Trans
mediterränia.
Pailebot espanyol "Virgen del
Mar", de V il l a r«, arnb garrofes.
Vapor aleman y "Portefino", d'Alacant, amb càrrega general. Amarrat moll de Barcelona S. Consignatari, Torrabaella.
Vapor espanyol "Balear", de
amb càrrega general. Amarrat :non de Muralla. Consignatari,
Companyia Transmediterränia.
Vapor drmes "Ilelene", de Cardiii, amb carbó. Aniarrat moll de
Ponent N. Consignatari, Agencia

orr-A2tr1u Suflä

gextet

îÅtJtïL,'2‘,!)
Ter-ris

---

Avui. tili,i,abto, El crlrn de Famones, cómica; Endevinar el passat; Los esposes deis hornos pobm (ElTelltititiay
per Bärbara la :fiare. Exit eol(e, ,,a 1 de la pellfeula diem_
mental, presentarla (lavar! SS, 5111. ele Rala d'Arigtaisrea,
a Barrera xpcaiició del capilä Shackleton cap al Pol G ui
a (exclusiva d'aquesta empresa;, ¡ludes anténtiques de l'es
a pedici6, pesca de balenes, cara de l'elefant roan pesca de
morses i roques ; el nao fragi del "Ouest 7 , mort de
rador, la tumba als gels i darrer homenatge. Pros de ros« turn.
NOTA: Avni. dissabte. de 6 a 8, i_dentä, dittmengs,
▪
.1 a la' sessió matinal d'II a 1, es despatxaran /Maques DUX
▪ merades per a la sessió especial de les sis de demä.

%3111/11212.11.1LCIIIIIICIRIZZIIIIIII•11111111111•31113•1111Mossaa,r
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presentada davant
SS. MM. ELS REIS d'Anglaterra, on sucumbeix
tràgicament el celebre explorador
PESCA DE LA BALENA
CAÇA D'ELEFANTS MARINS
PESCA DE MORSES i FOQUES
MORT DE L'EXPLORADOR
LA TOMBA EN ELS GELS
DARRER HOMENATGE

Vapor italiä "Principc di ildine",
de Genova, amis cärrcga general i
passatgers. Amarrat moll de Barcelona E. Consignatari,

1

Vapor holandes "Saturnus",
d'Amsterdam, antb carrega general.
Aillarrat toril (le Barcelona S. Con-

diff, amb cubrí. Antarrat moll de

signatari, Talavera.
Vapor espanyol "Castilla", de Sevilla i escales, amb càrrega general.
Aniarrat mol! d'Espanya. Companyia
Transmediterränia.
Vapor angles "Cloeelly", de Car-

Vapor italiä "Castore", amb carrega grineral i trànsit, cap a Alexandria i escales.

amb carrega general, cap a Bilbao i

VapAr ¡tata "Orient", amb ciirrega general i tränsit, cap a Oporto i
escales.

amb càrrega general, co,, a Palma.

22

Ponent N. Consignatari, Feliu.

FARLNES

u de

FCT516
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de

Extra local
Cerreta local
blan e a extra Cestellt .
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Peseetes ;117 . de 140 'kg,
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98 " 30
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80 a 195
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(Prifir9

de
As

en rals quartcra de 70 ihres.
seise su, (leintnit carro ailtil.)

0,0.1 5

Mares,' ealtal hilara
Marrar ctital gelle
val!

Meres,: 1 . 112121 nou
to di Extremadura ! manita
•.vailii Ettt creedora ...
tivaila rolo.
tarea LlUorogat

Vapor

de
de
ue
ac
,

de
de

Os
Ud

espanyol "Cabo Corona",

CSialeS.

Vapor espanyol " Rey Jaime I'',
Vzpor espanyol "

amb

411. o 44
<4 "
4 ,3 " 11
so " aa
as"
35 "

Planeo arru g ara altarnstes 58/80 de
Mane, arrugats alfarnatea 60/63 de
,
Pelo y m
. de

Llerittos. . . ..... le

Guise::-- - - - - --- de
(Preus en pessetes Ift0 28, ancb sal
damitn: carro aqul.)

Bomba
Bomba

ASEOS
Callasparra

se

a II

86 9111
80 • 90
100 " 190
41 • dl

GARROFES

Elpre
Negra Vine«
Ne g ra casteno
XI:aren
Rola 1 nexra

de
de
de
de
de

N2,22231 Bivl ssManolo..
Ile
(Pi•eils 'en role 42 kg. soase 33c
daniunt carro aclut)

LLEGUMS

ß 27
23 1/2 " 24
2i) 1/2 " 21
ti

general; cap a Eivissa.
Vapor espanyol "Fina", amb el
neu equip, cap a la mar.
Vapor notare "Segovia", amb
raga general i tränst). cap a Tarragona.
Vapor italiä "Principe di Udine",
arnb carrega general i träntit, cap
Buenos Aires i escales.
càrrega

DE LLOTJA

Fases Extrem. o andaPisis:
Favens Extrem. o Anclalusta.
estrancrers
Veces Navarra
Veces Sagarra
Veces Andalusla
'Veces estrangeres
Veces verdes
Esealole Anealusta
Escalaba Marroc
Escatola Plata
141111 estranger
Erp.
Eres roraster
Tites- - -------(Cvii! en pessetes 100 kg. ara b
ü gnurn carro aqul.)

datnUnt

DESPULLES

italiä "Bellaura", amb oir-

te'

Färe3 1114h6 selles.

BI•ATS

de
Ame 1 navarra
de
Castella 1 Manca
de
Extretnaclura .
de
' b
Andalus:a dar tum
de
( preus en pessetes 100 kg. senas ose
clannint va g ó orillen.)

''. 001.03
ees

Vapor

rega general i tränsit, cap a (Jet-

Vaixells sortits

MERCAT

;t1,....e3C Piall

Irisiocrfics i g 3311 J n'ID

expedició del capita

hackleton =a=
an al Pol Sud

6equeria, 30: an1 fau, 15: Jama 1,16
ogozonammummenimmi

CEREA1,s

1111•111•3111333311E11113151111112CIPM1 n 3311311111113itIKINIZIGE31:14X1

Ja darrera

Cilla!!

CALÇATS

Cinema MIRIA
Provenra, 260, entre Rambla i
Balmes

11113111, 1
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PILAR ALONSO

Repertori non i exclusiu.
Riquissima presentació
A les set de la tarda i dotze

ALS ARISTOCRATICS SALONS

na especial, gran producció
dramàtica interpretada per les

LA ROPA SUCIA

Elegant cinema de la intimitat

POLIN

!amaro-mona de
co.pinylaNARCO:81N

katinua

vestuari ,

Decorat non:

Gran Teatre Esilanyol

LA DEL REGIMENT

EL ORGULLO DE ALBACETE

.

lißensaciollal hit!!!

plan t e; Riquesa accidentada,
molt cómica, i darreres projeccions de Les reials jornadas a
Barcelona.
Diumenge, estrena a la sessió
de les sis de la tarda: En poder de l'enemic, Programa An-

née selecta:

1011 CONEIMI ELS SECRETS 1E1 POL9
iiiiimournmmismenintrommonimmunninniummummimummitmourromuininnummtnlinowinnugiumanniminftwaig

Avui, dissabte: Novetats Universal nünlero pf; estas de El
poder de l'amad, comidia per
Brsant IS'ashburn; Carreró sortudo, per la famosa Laura La

Avui, dissabte, tarda, mati-

ROSETA FONTANAR
&más de les bellas dansa-

3

TELEFON SUS A.

Primer actor: Francesa

1„a famosa revista ea 18 grans
quaclros

formosa

COL1SEUM

Alaredn. Primera actriu,
Marta Miau Monerd

Avui, dissabte, tarda, a les
cinc; 'lit, a les deu, culossatis programes. Notables
pellioules
UN del fam6s imitador
d'animals
AUREL PRAIAN
La formosa dansarina

e .

a044411.11.11110994296511444.11.114

TEATRE POLIORAMA
Companyia de Jasa Vila

Demà, diumenge, únIques
funclons 011 dia fo,fiu

fill13 Inhel de C8ES

!

Avui, dissabte, tarda, a un
quart de sis. I.a formosa

amb el capit KIeluselunklt.
Exclusivas especial Gaumont.
Expedici6 de grane meres 1
pesques a Alaska
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VAGONS ARRIBATS
wat» M. a. A.
19 de bist: 8 de Catira; 3 d'Orit.
ESTACO) DEL NORD
3 de Dial; 7 de ferina,

MERCAT. — Desanimar.
(wEaTEs. -- NOli l ha abundor, per?, m calma regnant. motiva que els nostres comerciants s'a p ianen oe ser como
pres de cap nimia. i per cert que M ha alguna oferla templadora. Registrern que els blats van baixant, les civades s'aferencit a 20 ,50 pef:oelcA Ex/retar:dura, ()Mis a 22 i a 2250, segons preeedencla, i faves noves a 34 pessetes origen. No •
celeSts vous !Ifs wranen pati ¡ sOn ffincalissiMs de cotilzar les ofertes. De persistir aquests ¡veto i tenint qua,
anirem a parar.
si be la clita a 0,1171-';' no sahein pas ettguany
Di:MANDES.
Inleressa nomds
mcreso non i les pröximes arribadas quo vdenen assenyalades per a darrers 414;.
mes I uiLfiers
Cul -ni que hi ha diversdal en els preus (IP compra, tampoc s'avenen els proas que per A Imid
vend ó % en aquelles dates dentasen eis tenedors, car si b6 alguns demanen 38 pessetes, d'altres l'estan oferint a 38,
bre
11111.
No obstat)l sola del parca. que les primeres arribadas es defensaran bé de preu, per trobar aguan !wat Seallek
extataar n Ps.
an,,ten t m i s essjs;sps(a en els ' ,ruin; de S'intrds i una eseassedat en les mongetes, quesens dubte j'agraujard
( ir
S i I' lire finv.i.,•ia ti t 3 1-,, tre10 en efectuar compres i Mes a l'estranger, per lea n'ave" # 4itIoijltat, .044#0.
di fic i ls que ve puestat la p u gna espanyols peß PUL lidquillt644

1

71,7717"777,--1,, T.

mame*?

latí de . *Me
Ne: Rata- Mozart, Canuda; 31 •

Medie,
Aval. dissabte, 1 tre La otea
' W vallateel, Teta ala gertnana
' ralea milete, Ele sola a l'estale, Berna vhollassola, L'enlosa>

Demä, diumenge, dia 25, a dos
quarts de sis sto la tarda. ‚mo-

tivad Beethoven pela eminente
coneertiates francesos R. Casa.
desde, piano; M. Caeadetale,

violi;

Tedies Tridmf 1 Marina
• i Cinema Nou

Illarechal,

Inscripcions, Sala Mozart.

.004.6.000444441+111/4441444

bivEasoS — TURÓ -PARK
Els eampiono de l'aire
procedent del Olre
TURO-PARK Remate
Busca i del Faro d'Atraeolotte
Eh complots de l'aire

Atraooki pretledent del Oire
Busch i del Pero d'Atracolons
de Berlin
Avul, a lee dotze de la nit,
a la gran plaga del Turd

SALA MOZART

dissabte, L'amblet6 de
fliaby, 04411 de fornicare, FM.
gama la lluvia, Cami de la selva,
1M asea del mleterl, La Oelsha

PARC

Concerta 'matinals

ruma.

JUPA PONS

Cinema Princesa
Yla Layetana, número ti
Telefon 1371 A.

Demà, diumenge,

Sempre el millor conjunt de
programes. Avui, dissabte, programa Ajuria; La case del mislerl, projectant-se el cluart titilee de tan interessant supera-ente; La sonad dele bandolera,
gratsdits film dramätic de gran
argument, interpretat pel gran
actor William S. Hart; Acoló
enérgica, magnif ir film ameriok interpretat pel popular coa,.
Doy Hoot Gibson; El perruquer
al Palma, grandiosa i insuperable comedia interpretada per
reminent artista Sydney Chaplin' (ger,mä de Charlot); Canal
d'esposes, cinta ~ira de gran
broma.—Demit, nit, dues grans
estrenes: La casa del mistela,
'libre quart; liarla Lluisa, pels
renomenata artistes Margarida
Glark i Garet lijughes. Molt
aviat, La batalla, pel gran actor apones &escale Bayakavra.

COLISEUM

a les onze.

Obres de Bach i de Beetho-

7

Demà, diumenge, 25 de maig:

POLO JOCKEY CLUB. Sisena reunió

Prenü REIAL

Entrada, !lime circulació, 10
pessetes; general, 1'25 pessetes. Entrada de carruatges, 6'25
pessetes. Venda d'entrades:
Taquilla del teatre Novetats,
Centre de Localitats i taquillas
de l'Hipadrorn. Servei especial
d'autämnibus i de taxis des de
la Plaça de Catalunya i servei
extraordinari de tramvies.

RESTAURANTS
Can CULLERETES
Tetaran 1330

Qulatema. 5

primer centenari del seu
naixement. Orfeó Cra-

~MIENTO

eln1149444.1~44S4110**00,

e44444444.11444444444444+0
Restaraunt Turó -Park

1 Un saló magnific en mig
d'un pare deliciós. El Noc
mes indicat per a Spats d'amistat i casaments
SEIINEI GARBO
551 e+64444.61444 1

LA MUSICA
Direcce: GARBO
Magnifics salons per a
banquete, bodes i bateigs.
Avui, nit, Inauguraoló dels
sopars d'Istiu, a l'esplen.
-dida terrassa, amb servei
a coberts i a la carta. Te-

KOCHANSKI
inuntiat per a ahir, dia 23,
quede suspès, a causa d'haver de prendre part, aquest
artista en diversos concede
dele que actualment se celebren
a Paria, amb.motiu de
LES OLIMPIADES

Els campions de l'aire
que realitzaran cl eeu emoolonant espectacle a 25 metros

d'altura, sobra una corda en
tetuda. Atraerle procedent del
Circ Busch i del Gran Parc d'Atraccioas de Berlin.
Ele camplons de l'aire només
actuaran sil Tur6 Park durant
sis dies.—Deniä, diumenge, tarda, a dos quarts de vuit i a les
dotze de la nit. Segona i tercera
exhibició dels emocionants
Camplons de l'aire.
Tarda i nit, funcionaran toles grans atraccions, Wittching-Wawes, Auto-Round, Pla-

taforma de la broma, la casa
encisada, etc.
Roserar del Tur6 Park
un dels mes meravellosos d'Es.
panya
Cafr.restaurant a càrrec de
Garba
11 EXPOS1010 INTERNACIONAL CANINA
Exhibició de magnifica gossos
de raça
11110113111111011111101111111101111111111111111111111
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111 recital del vIonnIsta

VENDES
terreny per vendre. ram4,400 paras
frit carrer Viena 1 Allanes (La
Gereist.

a terminls. De totés monea
ROBES serie rielor. Tauen, e7. Mafaitsem "La Con".
embalo, tot acer), des de
ARQUES 210
pessetes. Mallorca. Int.

LLOGUEM
TORRE

rb
,

lefon 2160 A. Es reservea

taules.

044.6.44.044.0444444.1.61

TremItectd rled•
da. Dores da Con.
Iractseld, 5. A. Pusiese de la Pan. 9,
8484 A

a!- t r ena! ?MAMO

Al SOrrei g del de la
Cr mala v a resultar
premiar el nilmere 408.
au,
a
TAPISSOS Panal. La a' 'Empunya
Xspeetalltat en Indiscn rdIglOsea. Exp,.
fuel* permanent de 'padree a Pon, gr..
Ists, uleogralles. ele. Fabricació de marca
inotIlures.—No compres tense Mirar
aguara cesa. P. UOMIINIC011. 11424M. 4
TARREGA.

(leal PortaferrIlae.

PELL,

CABELL I SIFILIS

Doctor P. Manten, deis Resultas de Palie. Curta Catalanes. 039. «cenan.

CASA RERE

Cona
' Ä NIX
Vsant.la PÁS T
' ' afaitarä tipidaMerit, agradableS

_

No Ii (pela la cara irritarla, no hi

_irri!aci6 clespris

¿'afaitar-se.
E1iminar-1 el sabes la brotan; eis po.
1i tets cota els alees ° hiedes tan exposats a Cultivar microLis.:

o

SECCIO DE. CAMISERIA A LA MIDA

re a :Beguina. Clrettlare.
copi
Eas7 dueeloas del frenes 1 an•
Mea Alont-1110. 10. Telefon eses A.

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

VIES URINARIES..r2..P8g2
.
ngAse..
za.ezet.=.,?.nri

El a l etama 'momeo que hem adOptat pum« de
confeccionar ala aunte asno, preve 1 arob ebeelut once",
•arentInt.vm que el robra', ben be a/ velare wat.

1418 A. ::

Demans-lo en perfumeries, Jrciluerles,
I ere., al preu de a ' 5o puntea tul.
"

Del nostre afany de competncia n'obtenim
cada dia un més gran número de vendes i a
l'ensems podem abaratir més els preus, cooperant així a l'onada de baixa que ha de millorar la situació econòmica del país. 3_

Tapioques i Purés

Barcelona

FIGURAS
san ele minora del nen

I

nuommititionnumininuuniamoinomminmaiiimuuninimmuniiiiiionomintiiiiuminiionmemmuin

LA HERNIA

NOTA.—Els nostres prima roduldrimima no me priven
J'obsequiar els comprador., opon, la importancia de la
oOrn ten: M'animes d 'eralcompre, amb dietints **miau
ter. perl ufo*, lait.111.80te, cartees., Oto., que pet telar el
Client • gua *tu

Curada per 50 ptes.
1
Agunt

n

mil1aneent el nou 44
amo« P f43PERFECT" tic eparell
,embenat amerIce
Castre min.
e mollee, que s'emmotlla al co. COM un guaral, no ea remen) aeu
e detectes deis sIstemes franceses, superant-los en quelltet, CO.
moditat
1
en
cla
resultare
posIllus
de
contener()
1
cunde
radical
j Je l'hernia lireneadure). 5,000 pessetes as regalen a qui
de\ mema el rontrart lvo compren cap altea mena d'emberun al
Mimen' reme abano reune I aSsaJar aqueas meravellds &peral. ~aloe Or•IMMI de
(tocant
Canee
Amarle,
14
•
Peagleala
Cata
PALAY,
de
la
Mere).
a a 1 I de $ • 7.
1.......

FORTANT.—Mltjanga t la trames. de 0'60 pesadas,
remeten, mostra, centímetro, ?taurina I un sistema
especial per prendre's la mida un matolx, amb tal
precle16, que tote ele encàrrecs que se'ne facin resulten absolutament cuide s.

: GRAN HOTEL 1 BALNEARI:

contra la

•

tut o la vostra maduren. Combatiu l'obesitat p rtgim
i l'exuda, esborreg les arrufes amb massatjes locals;
pero sobre tot, cviteu els caballa blanca o erissenur Pri•

Afaiti s.

&etnia cremor o

GORRES, des de
1'45 pessetes
CORBATES des de
0'95 pensetes
PIJAMES, des de
10'00 pessetes
MITJONS, des de
0'50 pemetes
LLIGACAMES, dEs de
0'50 pessetes
CINTURONS, des de
1'95 pesseter
IMPERMEABLES, des de
25'00 pessetes
ELASTICS, des de
0'95 pessetes
CAMISES, des de
4'95 pessetes

HIPOTEQUES•

Amb higiene i precaucione, allargareu la vostra joven-

Afaiti' s de pressa

!ment, perfectament.

ddelle, des de 295 pies'

DI VERSES

REGUANT

Tel.

baratissims

INRI% stock ie Barreis

aaa"aela
a sea "10,' forCEDEIXO mal.
Viliarroel,
t. p.

VELLESA 1

•

Afaiti' s htstérucament

fr

:: a oreas

Meneada. Re: Alt de St. Pere, 1 $ , PM.

°error Jaume Fabra

Defenses
•

Gèneres en gran partida,

ventlladors. Garree de
Ponent, numero 42.
a alnejearbeaunnad.anite.rmeserldoi.

e

•

Vitae confeccionat, fil. Des de 15'— a 30 Ptes.
•
" llar:eta
" '25'— a 50
• a mida, en fil " 25'— a 50
▪
"
l'aneas
" 50'—a 100 •
Pantalons, an gran stock " 5'95 a 16 •

Torrases), Mure Ile eirregues. Han: Cerrrr de Saragossa. ate. Colmado. fiaos

1 REFRACTARIS ORES

RESTAURANT DEL PARC

AMICS DE

Eh neg rea veatíts confeeeionals 1 a la mida,
són còpia dels mis distingits modela 'de Paria
1 Londres, 1 els oferim a pron. inveraemblanIa
de tan reduïts, i no obstant rivalitzen amb
deis sastres més can 1 de más fama

LLOGUERS

la nit, a la gran playa d'aquests
jardins, presentació
de Cantil Meyer et ea troupe

SASTRERIA :: SISTEMA NO ;ii IMERICI.

a 0'50 pessetes es deti
meres paraules i a 010 per
caca una d'excéS

Magnifica jardlne

TURO -PAF«

GRAN BASAR DE

ser-

DCM>:ffl:•:ffl-mmm:tm:-:ffl:-:k.-e,:-:Mx—~-tammaINBBRidimitziiiiiNBIL:411115:4111111X1.

Oberts totes les taides i nits.
Avui, dissabte, a les dotze de

Ellmennansionsmaz

.18 PASSEIG DE GRACIA,

?ele loses Glessiiids

mero 125. Interior.
.
_
100 duros. Carrer de
PIANO t'ene,
re Universitat, 96, entrego'.
"h Pm
d'escriure
7Smlt
miar" nilm. 10, per.
MAQUI NA
tecle eral, teclat nIqu e1, vene urgent,
per 70 duros. Fontane(ia, 15, ter., sena.
M Torre a Sant Sus), per
OCAS Rus vendre; Cacle directa a
Sarria. Llibertat, 18,

tes

RAMOS
DIRIMO OIL CASA

t

(re g ona programa)
oert per la Senda de Veteara
FUNCIONAMENT DE TOTES
LES ATRACCIONS
Cafe-Resteutant. Servid CAREO
NOTA:PISTA DE OIL
Prepara metedura

ESPORTS

Carreras de [mili - Hipedrom

Demà, diumenge, dia 25, a
lea onze del Metí, festival
oemmeenoratiu Joma> Anselm Clave, amb motiu del

::CONCERTS::

Finare del Camplonet
Matear da Cataran»

ven
44.441,40444444****6.4•444/

Telefon 3535 A.

Mano. Orquestra de professiora del Sindicat Mu.
Bical.
- Obres que es cantaran,
originals de Clave: La violeta, El 'tiquet* de Valls,
La font del roure, Ester, De
boa mata, Una tontada, La
gratitud, Les nInes del Ter
i Olerla a Clave (de Sancho
Marraco),
Preus populars. Localitats al %llamen.

Aval, • lee 10
de M nit,
DMIJOURIIIC10
1 GRAN VETLLADA
DE 130X4
, IIIIII ORNO COMBA»

CASA BAS TI

de ~lbs
Arad, a fea dalas de la alt,
a la gran plaga del Ture

mcr acnyal de la vostra decadencia.
Vcicu amb quina atenta vigilància els Sorna I dones
rivals vostres, competidora vostres, miren els vostres esbelta, el vostre bigoti, la vostra barba. Cada cha sentireu a
dir: - Has vist a fulano? Es fa vell; ja te caben' blanca.
En quant a les dones, mes observadores, més <metes,
mea presumidas, la situada ta pitjor.
Dono a defensar-se, a resistir! Fora 'la cabells blanca!
Al primer cabell islam doneu-vos una tintura de
Algue d'Horline, la tintura progressiva 1 cientifica pea
exceltncia. Nema se n'adonari, ni 'la vostres intima, perque 'la vostres cabells agafaran Dur color normal. Podeu
aplicar-vos-ho sol encara que tingucu la pell delicada. No
safari picor, ni us surtiran grana, al us faran ncural les, $11
teniu que ttmer per la vostra salut.

g

•

ISILUIELL8 DE DOMA
I Ondee de toros desees en me.
talle I fustes. Rapidesa en ele enrames. Corta CM/116nel. 643 reuma Bruch t Lldriat. Tat 716 8. P.

• SOLARS
EN VENDA
•

•

(comprimIts el betrhurn, per a regenerar el ceben): 3'50A
De* •tIMIA

•

Neme)

Cotabllenonts DALMAU OUVtRIS.

O. A.

IMS111G De L'INDUSIMA. te . DARCUONA

,

111151•115.1111155/12121:12312nrsr:"

▪
▪
111
•▪

Ili

e ALC Al".

a

(provincia de Barcelona)

riummiumma»,

ce un t6nic del cabell que deturaré la 'evo
avenen el :su creixement, Ii donad linar i maese. Desseguida dupres de l'aplicació d'aquesta loció, les mayores poden procedir al pentinat, risas o ondulat.
AIOUA d'HORLINE (amura pretil...des per ale cabello
blanca). 6.- DEPILO ORI (ectlu I lesdenslu): a. POLVOS ósea
• dherente): 2'50. • CREMA (evite les arrugues): VEO. • AIGUA
DENTIFRICA (en ~primita elervescente s.. Betel
MONTRY (sala m'ami s per a banys de paus): 3'50.•SANIBEL

algi

Preus g
Cuines per a families
.
m mdclics
: : Servei esmerat 111

L'AIGUA tHORLINE
caiguda, fan
PRODUCTES HORLINfit

FOROS

z CALDES DE MONTSHY •

31111111§1111111111811.131iIIII II II a 311 a
a
II

Gran esdevenidor, ben
situats, peu tramvia, amb
façana als carrera d'Auzies-Marc,
i altres
Prosa: o'so, o'60, 1 i fao
;meseta el pana quadrat
Per haver-se venut ja
molts solars en queden
pocs de disponibles
Poden visitar-se els dies
de festa, de lo a 1 i de
6a 7

u

111
li

dm

O
ill

M

3

a

higibnicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Box- g
o
calf, tall ang lés, doble plantilla de cuiro

1

14:"

1

r

54

1 01

a
P tes. pareli id

preus baratfealme. Comodonas@ amé Itil. O
ii la de goma, die de rso pessetes parell.
Tlpue de luxe a

M VENDES AL DETALL'
a Carrer ANSELM CLAVE, 9 (Final ie les apilo III

la

Abans carrer Clormttorl Sant Frenases/. II

•111111311111111111111M en Be II

o flEMMIIIIMMIIIMMI111111111111111MINIMEMINI
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111113111113111E.

IMPOTENCIA

(DEBILIDAD&SEXUAL)
poluciones nocturnas, espermatorrea (perdi•
das seminales), cansancio mental, perdida de
memoria, dolor de cabeza, vértigos, fatiga
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de las mujeres y todas las manifestaciones de
la Nearastenia o agotamiento nervioso, por
crónicas y rebeldes que lean. se curan pronto
radicalmente ton las

Correr Pera IV, 558
,(terme municipal de
Barcelona)

Grageas potenciales de) Dr. Solera
Indicadas especialmente a Jos agotados ea /a

juventud por toda clase de excesos (viejos sin
:tilos). y para conservar hasta la extrema vejez,
sin violentar el organismo, et vigor sexual, propio de la edad.
Testa, ptas. graneas Sestil, ~ala le /as
Flores. te: l'usada ilolart. Princesa. / y principal«
farmacias de Espites, Portugal y Martini.

El coll greixós de la vostra americana netegeu-lo
amb l'espeoffic per a treure

laques MARAVILLOSO. A
totes les drogueries a 0'75
pessetes,

111311111111111

commammommummO
.5,

-BALNEARI

5-

a eco m. a/m. Toeant al Monee* de Poblet, tenla dele Rttia Ca talan Ale; alem la Fea
del Ferro, el millor reconatituient natural. Roscos creuats per M'eme, i cartees.

GRAN
admillite""1Ihr".
""iNi HOTEL VILLA ENGRICLI
beeetteea
111811
TeNtee

de

primer ordre. Mulle de releva. Aimlelii icoodadill: Sr HM
que ea temen de 170 a 11,1100 peteetmi al MAL --•-•"'
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