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EYISTA DE MODES
Avui parlarem de modes, amics. Encara que ens estigul mal
djr-ho, volees declarar que, com a periodistes, som homes de

s, i que no ens arriba a passar mai allò de no saber de
farem mänegues. Sempre tenim una cosa o altra per a fer
'elles. I qui diu mànegues, diu articles. Farem com
dia. Es clar que una cosa és que nosaltres l'escrivim, i una
cosa que els nostres amics el llegeixin. Però el munt dels
les inèdits no ens descoratja. Quan no podem fer la diatriba
cosa, fem l'elogi d'una altra; quan no podem parlar de
tica interior o exterior, parlem de modes.
Sobre les modes, senyors i senyores, poden escriure's coses
oles i coses transcqndentals. Es perfectament possible d'esre— i algú la deu haver escrita ja—una filosofia de la moda.
postre company Carles Soldevila, en unes cròniques femenines
ternos enrera, digné sobre la moda coses subtils i delicioses.
com Anatole France ha escrit que l'estadística éss una elngrave, per?, no seriosa, nosaltres diem que la moda es un tema
es, però no grave. La .moda és Ileu, vaporosa, fugitiva, voluOcupa lloc, però no pesa res. Té volum, però no té densitat.
el mateix que passa a lea patums i a les miloques.
Parlarem de les modes sense saber-ne res, o quasi res. Ni ha
'esfs i sociòlegs que parlen, en aquestes mateixes condiciono,
temes graves i pesants. Personalment, no som devota de la
, ni tant sols en som seguidors. No ens interesea, que diuen
homes d'afers quan algú els proposa un negoci que no els
la bo. Nosaltres no seguim la moda, però la respectem.
I la respectem sense que. ens calgui conèixer-la. El respecte
lee coses inconegudes té molts avantatges. Mantea coses d'astes, si les coneguéssim, no les respectariem tant.
liesneeisem la moda, i respectem els que segueixen la moda.
l dir els que la se.gueixen puntualment, que en realitat és
,em
ejca manera de seguir-la be. Nosaltres, fins a cert punt, ja
s seguim. Però la seguim a distància. La seguim quan ja ha
Viat, o tot el mes a les acaballes. Es un procediment criticable,
,u que ho sabem. Tanmateix evitem el perill que corren els
són puntuals a seguir la moda, que es el perill d'ésser presos
figurins o per figuretes.
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'Y raes que es costumbre invete-

en los pueblos de vuestra Modia que al ser visitados por sus
ej y acudir a rendirles pleito-ho'e. se esmeren, a cual más, tu
darles sus mejores galas y sus
ricas preseas invocando los titu:ociosos que mejor les acrediten
de la Majestad Real para mesil especial benevolencia, permiAugustas Majestades, que en este
ye instante, verdaderamente his
los fastos de Tarrasa, su-co
er magistrado municipal, .sintién• poseído del legitimo orgullo prode clu:e7: sabe puede brindar a sus
es tina joya única e indisputable,
los esplendores de la cual han
gidecer todas las demás que os
mitin los pueblos hermanos, levan= arrogancia patricia mi frente
ia España que simbolizais y reore que la ciudad de Tarrasa es
ege ha dado a Esparta y a VuesMonarquía un don Alfonso Sala,
s nombre grande y sonoro me per:, pronunciar sin calificativos de
o, e: gracia a no querer empañar
el olvido de uno solo, el valor pu .t o de quien los merece todos de su
y sin duda de sus Reyes."
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L'ALCALDE DE REUS,
lit mett--••-;":",

lkoa cursat aqiests telegrames:
'Alcalde a Mayordomo Mayor Pa-Barcelona.—Con motivo de la
'. 1anameart con que tuvo que efec3e el regreso de SS. MM . a esa
por descuido involuntario, gueto es:a el ramo de flores con que
nuió la ciudad a S. M. la Reina,
o que ruego a V. E. pida a la
ruta Soberana autorice esta Alá para que dicho ramo se ofrenda
Reina de los Cielos, la Virgen
la Misericordia, Patrona de Reus.
Re spetuosamente le saluda. — Raus,
M, Y0 1924.
contestati6 a aquest telegrama
Uñid el següent des patz telegra-

EL BANQUET LITERARI
Si un hom no es fa el propòsit de
refutar moltes invitacions i supera el
perill d'ésser amplament censurat, resulta que, dia per altre, ha d'assistir
a un banquet. La vida literària i artística té un lligam indissoluble arnb
la gastronomía. L'aparició d'un llibre,
l'èxit d'un autor, el comiat d'un poeta, la benvinguda a un altre poeta,
la corornemoració d'una efemèride,
menatge a un pintor premiat, l'estrena d'una cimera, la clausura d'una exposici6... ah, no em vull pas embolicar
a dir d'un a un tots els pretextos que
troba la gent de lletres o d'arts per
apegar -se al voltant d'una taula.
El costum és bonic, no es pot negar.
Té una tradidó tan vela com el
m6n i ha tingut moments exquisits.
Qui, tot llegint la història Acedótics del segle XVIII, no ha experimentat la irrefrenable pruija de seure a la taula de la marquesa Dudeffand, a la de la marquesa du Chale¡el, baldament fos a un cap de taula,
en el lloc de menys compromis?
Però tot i aquests antecedents, el
costum del banquet literari, tal com és
practicat aval, t alguns inconvenients.
T. en primer lloc, I'Mconvenient
econòmic, que és dels que tanquen de
top. A la penúria consubstancial a la
professió literària, afegiu-hi el deure
d'assistir a quatre banquets mensuals,
només a quatre. Calculeu el preu delt
coberts en aquesta època sortosa
no els calculen pas gaire per sota de
vint pessetes. Que meo dieta?
El repetit costura te, encara, un altre inconvenient, que la majoria dels
interessats no volen retreure a fi d'evitar que la gent,
re's
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COMMISMCIG.

Pub el fet es el fet. Si ell sen
va a un banquet, la dona ha de sopar
sola a casa. Es possible que ni l'un
ni l'altre en pateixin horriblement;
àdhuc és molo probable... De tota manera, en aquesta solució de caient
mustilmi hi ha una corta violimcia
que no pot deixar indiferent a una
persona ben educada.
El remei fóra de tornar al segle XVIII, o dit d'una altra manera:
el temer fóra

Carlea Soldeolla

%y ordomo Mayor S. M. a Alcal -

S. la Reina, que tuvo el sen't os de advertir la pérdida del
Rico ramo que esa ciudad tuvo
Itere% de ofrecerle, agradece vitote el pensamiento de usted, que
t e sido el suyo. de ofrecerlo a
V irgen de Misericordia, Patrona
4111—A todos envía S. M. afeesaludos. Reelba el mfo Lince-
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Pelletier d'Oisy escull el nou
avió per seguir el seu viatge
Saigon, 24. — Pelletier d'Oisy
ha escollit ja un aparen dele
que han estat Posats a la saya

disposicie pel servei trances
d'aeronàutica a Indoxjna. I pon.

sa continuar el seu raid deneä
cap a Pequfn.—liaeas.
• •A
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Eleccions parcials angleses
Triomf conservador

Londres, 24. — S'han celebrat clec.
e:cm parcial" pel districte de Kelwingrove (Glasgow), havent reatatat relee el conservador .enyor

'

CARNET DE
LES ARTS
"LES ARTS 1 BLS ARTISTES"
L'exposició que enguany celebra
aquesta important agrupad() a ks Galeries Dalmam ti no de lee mes
nutrides que ha lot, en canvi és una
de lea Mil atases. Una mateixa sensibilitat liga totes aquestes obres materialment distintas. Aquesta sensibiWat comuna manifestada amb llenguatges tan savis cota diferents, i
governada per un instint de mesura i
de claredat, l'exponent mdi careeteristic d'aquesta agrupació, que dintre
el nostre moviment atalaje representa
el punt dolç de la pintura catalana;
aquell sector artistic ¡emitiera:u amb
totes les curiositats d'última hora,
que sap manipular sense °fuer-echa ton'
els ingredients, fins els mk.s perillosos,
que s'agiten en l'are modere.
Ens dol que no hi hagi tata els
nonas que podrien haver-hi, poner com
que contra això no poden: fer altea
cosa que resignar-nos, agefere el catites i, atenent-nos al ea ordre, anotarem alguna cosa de les que ens ha
suggerit la visita a l'exposició.
En la...Benet obra la lista amb un
"Retrat de nen", dens de tintes, però
pintat amb una decisió i una comprensió del model, ben notables. En Ricard
Canela hi ha concorregut amb el "Retrat de la senyoreta DI. L. B.", resolt
amb la distinció de les obres mis
afortunadea d'aquest mestre. Les robes, tractades amb veritable opulencia de qualitats i de nutra, acordantse amb les fines iritzacions del fons,
contribueixen a fer resaltar el prestigi
jovenil del bust femeni.
En D. Carlea hi exposa quatre eles,
en les quals, sota una aparen volubilitat de pinten afirma la tendencia
estructuralista que es descobreix ea
la seva darrera producció. En aqueas
sentit, les teles més significatives són
"Comí de Còrdova " i "Port sobre la
Mediterrània", on san anotats amb
fina percepció les fumoses llnnyanies
i els movedissos reflexes dels múltiples elements del tema. "Matrícula de
Barcelona" ka una "matisserie" graciosa, pena una mica espessa. En canvi, en "Flora xineses" la pinzellada
ambula i l'espàtula, atacant la tela
amb un desordre ágil i brillant, en poques hores han enllestit una cosa lengera i amable. En Colom hi ha concorregut amb quatre paissatges, interpretats amb la técnica robusta i seü

nyorial que el distingeix. De tots, preferim un d'una oms frondosos, fora
de catàleg, i una vista de Tossa.
Marian Espinal, amb el seu "Interior", clima la nota mée subtil del
concurs. El tito' de la tela tradueix
amb exactitud el propósit de l'autor,
perquè el nu femeni que hi figura no
és altra cosa sind un element, principal, si voleu, d'aquell conjunt decoratiu, el major encía i el major encert
del qual rau en la suau harmonia dels
tons. L'Espinal no s'ha proposat pintar un nu, segurament, sind que damunt de la nota tendra de la carn
femenina ha volgut bastir un acord
de grisos i negres en sordina, que és
una meravella de finor i de gust. Per
això ens dol que per equilibrar la
taca dels obscurs vellutats de l'eaquena hagi recortegut a la taca negra del gosset de la dreta, a baix de
la figura. Aquesta nota, posada amb
un instint admirable, tant que si no
hi fos un hom la trobaria a faltar,
ens satisfaria mis que fos acusada per
una cosa menys precisa, com ho són
les Hora que donen aquelles dolces
ressonincies als obscura de l'altre
tat. El fons és senzillament una troballa, i la figura, dibuixada amb sin-

tetisme extraordinàriament intelligent,
amb les kves entonacions de toses i

blaus subtilíssims, és com la nina
que anima aquesta deliciosa japoneseria. Del mateix pintor hi ha un
paisatge de verds obscurs, que es retallen sota un col delicadarnent nana-

parent.

En Jaume Mercad é ens ha sorprès
agradablement amb els tres paisatges
que exposa, que representen una pass!'
considerable en la seca carerra de
pintor. Les qualitats que assenyalävern
amb motiu de la seva exposició de
principie de temporada, en aquestes teles es manifesten amb una franquee*
i amb una seguretat sorprenents. Pel
nostre gust, "Paisatge d'hivern" Es
l'obra d'un momee felicissim, d'un

¿'aquel!, estats de gracia en els guate
l'artista s'apodera, d'un cop i d'una
manera total, d'un aspecte fugaç de la
naturales'. En arresta tela tot hi Ea
simplificst, pera viu i ple de gentil,
Eis altres dos paisatges, concebuts dintre la mateixa tónica, idn mis laboriosos i explicats, sense que aquesta
mejor aplicació del pintor els tregui
gens de la intelligent ingtnuitat, que
te UD dels mis penetrants encisos de
la pintara d'En Mercada
En el Comes segaren acabarem de
donar compte ¿'aquesta important manifestació artfstica.
C. C.
— Alele s'inangual a "El Camela"
sea »efe eepositie de peines id
Mur.

BARCELONA, DIUMBNOE, 25 DE MAIG DE 1924

ALEMANYA

EL PLEBISCIT AUTONOMISTA D'HANMOVER

CARNET DE
LES LLETRES

ESCRIPTOR CATOL1C
1 CLASSICITZANT
J. M. Junoy acaba d'editar, en im
fullet blanc i ben imprès, la seva conferencia sobre "Els drets i els ¿cures
(Dei mea cart „p„mi particular) de la joventut". Va asser pronunciada
el desembre de l'any passat i era dita,
preferentment, als eitudiants catalana.
El senyor J. M. Junoy ha estat just
&HM, 18 de mala.
(E. X.). Ahir va tenir llos a amb la seva obra, donant-li mes vasla Provincia d'Hannover el ple- ta volada: poques paraules unen, cota
biscit previ per decidir si s'ha- aquestes de J. M. Junoy, un to tan
invia d'anar a la celebració d'un apassionat i profund. En una prosa
plebiscit definitiu sobre la cissiva, lenta, sbbria, dóna el concepte
qüestió de l'autonomia. Aquest de la joventut, el seu dret al mestratplebiscit previ ha donat un re- ge, el seu deure d'entusiasme, el macsultat desfavorable al partit au- ee dels leves i els vela, el problema
tonomiera. Per ara, dones, de la vocació, i encara dues breus noHannover, o mes preoisament tes ben liriques sobre l'esport i la mort.
la regló noroest d'Hannover,, Potser, de tota els escrita de J. M. Je>
seguir ä essent una provincia noy, aquest, fet de cara als atoesprussiana (el "governador ci- cene, és el mis daurat de maduresa.
En les linies del fullee de J. M. Juvil" de la provincia
ver da l'ex-ministre de la_Guer- noy, són invocades sovint les paraules
ra socialista Noske) 1 la for- de Goethe i l'esperit d'Homer. Es el
maci6 de l'Estat de "Sextinia classicitr,ant qui alena a l'ombra d'aBaixa" no passarä de projecte. quests norns. Però l'alè es torna cant
purissim quan J. M. Junoy alça
Pcró com que el plebiscit previ d'ahir, malgrat del seu re- pie de Crist i el mostra ale »ves.
sultat, o precisament a causa J. M. Junoy, "classicitzant i catòlic"
del sea resultat, no pot repre- ha dit ell mateix.
81111>bur
sentar lalltima'paraula sobre la
qüestió "güelfa", val da pena
d'explicar-lo i comentar-lo amb
brevetat.
Valery
L'article 18 de la Constitució de Weimar regula el dret
de les regions alemanyes a determinar per la sa y a pròpia
voluntat l'estatut que han de
tenir dintre de la .itnitat geneAhir, al vespre, en el räPid
ral de l'Estat Federad alemany. de Madrid , arribä a Barcelona
Qualsevol provincia de qualse- l'il.lustre poeta francés Paul
vol Estat Federat (Prassia, Valery.
Saxónia, Baviera, Brunswick,
Eren a l'esteiti6, amb el seetcétera) pot reclamar i obte-. nyor Bertrand, director de l'Insmir el dret de deixar d'ésser titut Français de Barcelona,
una provincia i pasear a cons- diversas representacions deis
tituir un altre Estat Federat. cerotes intellectuals de la nosPer resoldre els afers d'aques- tra ciutat: Institut d'Estudie,
ta naturalesa la Constitució de Ateneu Barcelonès, P. E. N.
Weemar prescriu el mètode ple- Club, Amics de la Poesia, etbiscitari, amb modalitats tèc- cètera, etcetera.
niques una mica complicados.
Avui al vespre, el Pesa Club
En primer illot <sal que sigui reoferir un banquet a l'hoste
coneguda legalment l'existèn
illustre.
cia d'un desig d'autonomia enPaul Valery parlarà
tre els habitants, perb parqué
aquest desig sigui reconegut,
als Amics de la Poesia
n'hi ha prou amb què 10.000
Demä, dilluns, a les set de
ciutadans electors adrecin al la tarda, a l'Ateneu, Paul Vagovern una demanda de plebis- ler)' donara una conferäncia
cit, demanda que no pot ¿asar accedint als
N'eta dele Amics
denegada per cap concepte. 13a de la Poesia. E/
tema de la concop presentada i concedida, es ferencia, que versarä sobre l'oprocedeix a la celebració d'un bra literària del mateix canteplebiscit previ per decidir ai
cal celebrar un plebiscit defini- renciant, ha desvetllat un gran
intensa. Els socia dele Amics
tiu, el qual té lloc tinicament
en el cas que una tercera part de la Poesia poden considerar,
amb el present avis, invitats
del cens electoral voti afirma- se,
tivament en el plebiscit previ. a Pacte.
El senyor Carlos Soldevila
Si el plebisc,it previ denla un
resultat afirmatiu, s'ha de pro- tare la presentació de Paul! Vacedir immedialament a/ plebis- lery.
cit definitiu sobre la qüestie
de fans. En aquest segun piebiscit es necessari, per tal que
la proposició d'autonomia si- La Txeca persegueix, a la
gui aprovada, que votin afir- Georgia, els nacionalistes i
mativament les tres quintes
parts dels electors inscrits al
els socialistes patriotes
cens. No n'hi ha prou amb la
D'un any i mig enea la premsa comajoria de vote emesos. Es pre- munista anuncia gairebé cada dia la
cia reunir l'assentiment actiu liquidació i la descomposicid dels pard'una part determinada del tits antisovietistes a Geòrgia.
cens a tots dos plebiscita, el
Sembla, però, que durant aquest mes
previ i el definitiu. Les absten- passat la Txeca s'ha mostrat mes accions san vots en contra. Ele tiva que mai: les detencions i ele
partits anti-autonomistes han exilis continuen. Militants de diferents
menat la campanya al urit de partits han estat empresonats en mar
"voteu en contra o absteniu- sa, entre els quals ah troben sociavbs".
listes i nacionalistes. Alguna d'ea, •s
Els partits anti-autonomis- troben amenaçats de la pena capital.
tes — comunistes, socialistee, Les celes de la forteressa de Meteuki
catòlics i populars alemanys—. són plenes de presonera pollees; el
han guanyat. No es toneixten mateix ,'esdevé a les de la TX«.a.
encara les dadas definitives a L'ex-ministre d'Agricultura del Govem
l'hora que esorie aquestes rat- nacional, senyor Khomeriki, detingut el
lles, perts es veu clar que man- passat nov%nbre, tot 1 la seva tubercuearan als adtonomistes uns losi, ¡mi tistslladat de la Txeca genes
150.000 vote per arribar a la glena a la Txeca transeaucasiee, en la
tercera part del cons. No bi qual el règim de detenció As encara
haurà necessitat, per ara, de mis barbar.
celebrar el plebiscit definitiu,
A Tiflis hi ha dues grans presona
'No gens menys hi ha loe a for que basten« per contenir els desea,
remarcar eobre els progressos guts politice. Amb tot i això, hom els
i el caràcter del moviment au- tanca a cenes infectes, sense aire, ea
tonomista a Hannover els teta vint sense finestres, malmetent-los en
següents: EI partit "güelf" o algunes setmanes la salut. Es fin:neautonomista va tezir eh les re- ma amb el fi de torturar Hure edcenia eleccions al Reichstag, versaris polities, de romprils motel un augment apreciable de vota ment que els apòstols del comunes=
en compareció amb les clec- mantenen a Geòrgia arruma instituci6
done precedente.' Tenia quatre abominable fa molt temps abolida a
diputats a l'antic Reichstag; en Ríase.
tindrä cinc al nou. El nombre
de vota amagos a favor de l'au-n••••n••n•••111•
tonomia ea . el plebiscit previ
El
reaultat del
agrari.
quio
1
que acaba de teRir lloc dé, segaras els resultats que es ¡Anea plebtecit prova, però, quo hl ha
fino ara, superior del 50 per un grup nombrós de ciutadana

Paul

a Barcelona

cent al nombre de aufragis re.

collite pel partit "güelf" a les
eleccions per al Reichstag. El
partit "gnelf" tingu. 300.000
vol. llares; es preven que ele
vote a fallor de l'autonomia seria aall 410.000. II pena
inehbre

d'altres idees que són favorables a la seducid autonomista.

El cap deis autonomistas es-

querrans ¿'Hannover tis el comte Bernstorff, diputat demócrata 'al Reichiteg 1 ex - embalsa der d'Alontallya all gatita
Culta.

amommeamommis
1111188118 8118111181111111111111111811181

äll ZIS NIKI DE Ptlel
Fa un 'any que ena reuniem
ens amics 1 e,ollaboradors de la
Fundació Bernat Metge" en un
apat de feota. Celebrärem l'eparici6 del primer volum. L'altra
die una cagona confraternitat
al voltant d'unes copes i unes
viandas, celebrava la tasca
anyal de la "Fundació". Vuit
vulturno, vuit afirmaciones, aun
incorporacions essencials a la
riostra llengua i a la nostra
änima, assenyalaven, el triomf
silenaiós d'uns quants desinte-

ressats, d'uns guante apassionats.
I amb la celebració d'aquest
apat d'amica, ooincidia el fet
d'estranyer dintre les nostres
mana, amb una emoció molt
Intima, els primera "diàlegs"
platónica, traduits i comentats
pel nostre Joan Crexells.
De hola els 'libres clàssics,
potser no n'hi ha cap com
u diälegs" de Plató, que, en llegir-los, un tingui la sensacid
(reatar en contante amb una
cosa tan extraordinàriament
selecta, tan delinadament divina, que el fet de la lectura us
desprèn poc a poquet de totes
les coses tèrboles i inútils que
us ballen per dins de l'ànima. 1
us aneu sentint de mica en mica mis aprop de les estrelles i
us acosteu, malgrat la premia
miaäria, cap a aquell palau

on la retó i la bellaca es
fonen en una mateixa divini-

tat.
Jo comprenc l'emoció de l'artista conscient, de l'home destu tti responsable, que s'empren
la tasca de dir en la nostra
Ilengua aquelles paraules insuperables del gemí grec. No hi
ha treball de creació bpia en
eIs temps que correm, 1 amb
les coses que diem els que fem
literatura, que sigui comparable
al treball del traductor d'Homer
o de Plata. Quan aquest treball
no da fill d'un engrescament. o
d'una inconveniencia. o d'una
vanitat; quan aquest treball es
comença després de reflexionar
aquell "quod valeant humeri"
d'Horaci, despres d'una forta
preparació filolagiati, despras
d'una 1nvestigaci6 desea:siseada,
a mi em sembla aquest treball
una mena de gesta heroica, noble i purissima alhora peal seu
compliment ocult i per la seva
manca de teatralitat.
Aqui hem tingut casos, diaare
la nostra joventut, que ene omplen de glòria. En) donaria vergonya en arribar a aquest punt
si no fes constar una verterle
mée el meu entusiasme per la
traducció de l'"Odissea". deguda al nostre Carlea Riba. Avui
el nom d'un altre gran amic
ens ve a ,conhortar d'una serie
de mal-de-caps que passem, i
erts fa n'andar de les horca actuals amb un libre que cap endinsar-se de se guida per la
drecera del cor. Joan Creeelle,
traductor de Plata. En aguest
primer volum ens dóna "La defensa de Shcrates". el "Crit4",
l'"Eulffron" 1 el "Laques".

Pan Crexells comenca amb
aquest velum un dele fets essencials del nostre renaixement
literari; comenea a polir amh
aquest voltio, un dele brinlants
mas preciosos 1 dc més impartäncia, d'emel g a corona magnífica que la "FlOdae l d Bernat
aletee" ofereix a Catalunya.
Totes les literatures del rana
que han tingut consciencia del
que representa ven , en les diver g es apoques, en els diferents

momento cultural., han cereal
la mnnera d'incorporar-se el
pensamen t 1 la paraula dele

classics. Les versions de Plata

honoren totes les literaturas
europeas; cada nova versió re-

s bat , n nu
np ar eus eens trae, r nd en ov eu gacdoem
un

triomf. A Catalunya no ens podern queixar den que tenim, encara que ens manquen mollea i
trioltes coses. La 'Fiindacid
Bernal Metge" anob un sentit
modem, 1 al mateix lampe amb
aus sentit conacient de la importäncia de la nostra lieneua, Ola
enearat amb la readitat de lee
coses, i ha donat un Pes de gegant dintre el carril de la cultura catalana . I dintre aquest
canal de grane lluites 1 grane
dificullats, ens trobem que al

cap d'un any la "Fundació Barnat Meteos" ene oferern a» tan

up erat. alió que ens tela tanta
falta, alió qua tenen totes les
literaturas; el primer volum
dele "tlibtegs" ens ofereix en
batata les paraudes de Plató,
el divl per excellbncla entre
aquella eaperits tempestejata i
Molinete pele dho.
Obrim el volum, i Ilegirn la

Introducció que en Crexells ea-

oriu. Ea, adonem de seguida
bistre*** 1 la l'endemia que
hi be sacada una do loa anea

paraules; és com un sacerdot
que oficia amb coses sagradas.
Darrera de la seva concissi6 de
la seva claredat, hi ha el tou
de les hoces de calma i de febre, de reatudi enorme, de la
documenaci6 escrupolosa, do
la honradesa científica mes es-

tricta. Perqué en Crexella
del, poca bornes d'aquest país,
que al costal d'un moralitat,
científica de lee més absolutes,
al costat d'un cervell fred i seré
per a da comprensió de totes les
idees, té una delicadfssima
sensibilitat d'artista i un gust
afinat per a lea coses del llenguatge. Jo penso en aquella
moments en que Joan Crexells
va agafar la ploma i va començar a escriure les primeres paraules catalanes de "La defensa
de Sócrates"; deuria ésser en
una cambra solitaria, en un rece de biblioteca, a Berlin o a
Munich, lluny dele seus, sal
ami) la saya conscienein. Abre
ments eme aqui no van commoure a ninfa, que ningú els deuria

esmentar, i, en canvi, quina secrete moments de transcendencia per a tots els que sabem el

que vol dir el nostre esperit, el
que vol dir la nostra Illengua i
el que vol dir Catalunya!
Jo estic conveneut que la
traducció de Plata' no podria
catire en millors mane, per

aquesta complexa manera de

ässer de la ment d'en Creyente.
Un treball com aquest, raquereix disciplina, i en Crexells no
sap fer les cosea a mitges. té
tota la sagacitat, tota la tenacitat de berudit i l'estudies que
mata lea hores dina d'una biblioteca. i sap superar l'esforç
amb el gest de l'artistaktuo posa
a cada paraula una goleta de
sang viva i una lleu tremolar
d'ànima humana. i en Crexells,
a méa a més. és un apassionat
1 un enamorat de la sa ya terra,
el seu treball no es una necessitat biológica. va sempre
acompanyat de l'amor i l'entuessiasrne per a equesta Catalunya
que lote durem dini fina a l'hora de la mart.
Jo cenes de debò aquest
arnic. que ara viu a Londres,
ja fa unes guantes mesadas,
amb la !mesa) dale seus estudts.
Aquest xicot. all i prim extraordinar i ament miop, amb un •
aire d'irlandès enfebrat, i amb
un riornriure un si és de malicia,
un si és d'infant. SA el que val
i el que representa dintre la
nostra ioventut; s6 la seva
neta de. treballar i de fer les
Coses.

He viecut tot un any en (erres germhni q ues, on ell i jo
¿reas les úniques persones que
podfem parlar raralä i entendre'ns els pensamente.
Heno corre g ut de vegadee,
hem anal a parar a uns boatele inhumana. i després
mentar una roste l.la de gat,
una truita fabrianda Per la rasa
Pa y en hem pessat lee largues
llores de la nit parlant t tornant
a parlar de tct afee aue Oe nostre. de lee roses. dele )tornee i
les id(• es de la nnetre terra.
no enben de quina manere sean&
a l'oreala i Nana se. 115 animen
lee enraulee, cenen no te s caneen
de re p etir cent mil eerradee el
nom de Cateibinva. si us trobeu
en anueeta eituacid que ele dir,
fan Iluny de la medra Rama
bla.
Avui. gue p el fi e a Analaterra.
i (711P 110 pur rebraear-lm emb
lea mans encare tremenlotees
d'ea/test gnir d'estranver la seva traduccia deis "Meterte", tino
un g ota eeeeetalieeim en seente re el siete nene) dernunt d'enuestee planes. i veldria eme ear;
111P115 leetors ti egraleein, relee
tr lt agrnebro, equeet gran favor que recaba de fer a les 115trec eatalanee.
Josep

Muda do lagares

La situació a Europa
Amb tota oolomnItat o'hI1 os.
lebrat a Roma ol novä anlvorearl de l'entrada d'Itälla a la
guerra. aquesta oelebraold ha
oolnoldlt amb l'obertura dol
nou Parlamont, on si rol ha
pronuncia& el Molara de la oo.
roma, do tono molt ¡betriettoo.
Ea dlu quo si t'aventador ist
llano d'anidares, alxf som al.
tres financiera brillinloe, Ran
sortit cap • Ileritn.
Duo** d'una reunió antb
ola neofobia*" ele pueble
governamentals eh* rauda
per tal do asuro el calla que o/
aovara diablillo absas de Pee
borturu del libelefie111.
sanee que el abd 1W oe
a** Illeng ~Kb al» ego
Sivera.

F,77.

FINANCES

COMER

COTITZACIONS DEL DIA 24 DE MAIG DE 1924
•

BORDA NIT

ROMA MATI
0C-• ! en Bala
7045
6850.
5630

Nord.
Alaeanl. •
Andalds. .
Autbinnibus .

LII
Obre
7030
68151,
9521

Tase'

7045
6850
5630

Alnennt
Antlalta. .
Orenses .
re/enlal

• .

Vetrnp. .
esos. Metro.
Caceres v.
AutZ,Innibus..

7045
ASIO
5630
16.0
ceso
152
130
3090

7043

6840

5840

13075
3025

95
94
241 24150

7030 70'35

aft 35 6035
5635 5640
1640
66'sü
;
14.3
130'75
110
30
30
95
94
941 241.50

Nona York
Grança •
Bèlgica
Italia
SuOss

Espanya
Portugal
Holanda
Dinamarca
Noruega

Lä Bona, Hin

DOME DE MADRID

DIvIses estranger",
TlineS

3960
12850
3375
39'25
3164
7'98

Franela
vulgar».

7030
6835
0550

memo.
I Urea. .

1.11tIrell

iltda111
Pelo MIME
Rels . .
P. de MOOteM.

V36

.

.

.

sellen

39'55

3163

18750
308500
14712
4108
4312
3020
4102
3920

Austria
Praga

argentint,
Montevideo

ßlle
Buenos Atril
Valparsiso

15250
14950
148'50
14550
37'50
7'75

SUCRES

ßerön . .
Viena .

.151301
Selembre
Desmatare.
Mare

Prtle
RUManta..

Coro:
Sevilla 13%.
•. .• 98'00'Ajuntament
Hotel Rita 7%.
. .
. . 100'75 Unid salinera d'Espitara.
• . 9373

Oebre. Desbre Gener

Mate

Mari

LIVERPOOL
Tanca anterior. . . .
Obertura . . . . . .
9egon telegrama . .
Ta nca .......

GAFES

OFICIAL DE BARCELONA
. . 103'00 t Gallega EleCtricItat 6%.

DIsr.

Tuca anterior. . . .
Obertura . . . . .
Segon telegrama • . .
Tasca .......

Ming

VALORS NO INSCRITA EN LA COTITZACID

Traction 7% 1021. .
Traction Pre terents •
G. Metrop. 6%. . .
s. T. Barcelona 8% .
C. E. ColonlizacIó 6%
•

MERCAT DE COTONS

14050

NOVA YORK

• 6375

09'35
9550
97'00
99'50

Disponible
Mala.

Jullol .
Setembre
Octubre
Novembre
De..embre
Marc

Inr

NOVA ORLEANS

si

Tanca anterlor. . • •
Obertura . . . . • •
Segun telegrama . . .
••
.
Tanca .

Pi

As

•

NEON

En el fi de mes havem tingut moviment de Nords entre els enters 70

CANVI DE L'Oft
Monedes or Aitons .
" Isabel
"
" unses .
^ petites .
y francas.
a
"
" n'urea .
• entra .
"

5019:9t.
Eepanya
Holanda
11111s .
?tose York
Portugal
Sueele.
Solaba
Argentina
Bnialt .
ONNIS . 4
nomen •
Dinamluell

Anuncis Iluminosos I

per

70'23

Arrmrttrzabto
ernortureßle
9100
extorne
8700
.
nano n'Eannoya. . 572'50
lene Esp. de Crbdit ?
Sane Ley. 1110 Plata 48'00

Me"

Memange

8065
9287
0819
2455
3167
165
11617
25755
'31225

.

ailcant. .
t
•
5.0111-••• •

SuSels

0301

CORSA DE-PARIS
Londres

Tebses. .
btieres e
Sucres ore,
cedules. .
/tara .

BORSA DE Lonleals

!SONSA TANDA
Iterd. .

Bala

MANCOMUNITAT
DEUTES DE I. ESTA?
OBLIGACIONS
DE CATALUNYA
I FERROCARRILS
7080
Emp.restlt 1914.
74'00* Inlejlor 4% A.
7075 Nord 1. • blp. 3%. 6525
B.
1910. . 73.:11)
a
•
a
62'85
C. C. COmunal. . 73'25.
70•50
D.
•
I! a
•
6500
DIPUTACIO DE SAIICEL0NA
70'45
3.
e sos
" 4.• • •
Bulo. 9.000,000 •¡ 77'50
7035
85'15
a 5. • • a
•
6.000,000 .•
•
0 . 1, ;0'75 Pamplona. .
64'75
a 13.000,000 B 7600* Exterior
87'00 Prlorltat ..
4% A.
6775
• f 3.000,000 C 7600*
86'80 11. s. ¡ola •
6650
•9
c.
1u0'5()
AJUNTAMENT
86'80 Nord 6%. .
DE BARCELONA
D.
86'80 Alsasuaa.
.
84'35
B.
86'00 Almsnses Ana.
6505
&Desde teta
'75
88'25 Valen, 1 1/2 %
9535
7950
1904 .
85'50 Antürles 1.. ,
6450
7950
1905
!,a.
140'00
"
711'75*
62.'0
1900 A.
•
3•
63'25
80'15
1906 B.
90.01) M. Z A. A 5%
01'5o
79'75*
1906 C.
5 41/2% 76'80
7850
1907 D.
Sa l a71'75
4%
1500
1910 D.
5485
69';',0
01%
7900
1019 B.
94'85
E 4 2/5% 76'85*
73'25
1912 E.
04 , 5
E 5%
85'65
1912 F.
7300
94.80
O
6%
101'fis
1913 B.
7875
0180
1 9475
a.
.
75'00
1018 B.
La •
95'An •
6035
79'00
1917 B.
9•
94'80
-3-n
1918 B.
'75 cl
g...
9485
74'00"
7900
1919 B.
94'80 orenses 111 3%
6250
1920 B.
7000
Citeeree 5% .
1221
99'25
8950
04'75
412
•
4%
teta isp 09'35
79'on•
1
"
15',411'
V. .
•
guampia 1809.
96'75* O.; Tres. A. 1924 A 101'a0•
3025
indelds L•15.
1913.
9050
711'25
" B ni -7A• Secundara 4%
"
Ti. 25.
1907.
6700
N. " A 10120 C. Gral. Trama 4% 50,50
BOA» Reforma .
85'25
"
" B 101'25 a ••"
5% 91'75*
PONES
G. 1924 A /0165
Tramvles
BEO
5%
>0.75•
YOJI de Barcelona. 89'00
"
" B 101'40
. 99.25
•
»
» 9% 75'00
•
• Se9114. . 91'25*
• St.And. 4% ay"
• • 018.-Musel 93'50
Sarrli-Barni. 8%. t 03'50

Per. cumules 5% 0300
Fer, Catalunya O% 101'00*
a Catalana 191 . 10135
•
•
1922 10100
a Cremallera. . 101'00
AIGUA GAS 1 ELECTRICITAT
G. B. d'E. 1213 5% 91'75

511
ACCIONS

NOMA DE PARte
Sane d'Espanya.
15000' inerte esp.
178'N
Exterior
4%
Credlt I Docks. .150'00*
Banc Espanyol
FERROCARRILS 1 ER115191E5 Se. Alacant .

Andalusos
•
1625. Ola.
1•
•
35'50' ons.

Orense Vigo. .
tlio» Elealrlocteo 06 % 9003750 Andalusos. . ..
Algties Barna. 5% >7'7,U• Canal Me

2,
8 00• Ob,. Cacera rar.
acciona Nora.
.
AIGUA GAS 1 ELECTRICITAT
1•
catala.(116%:41/2 ..4.."
Pamplona
lot
Catalana!). . .
69.00• narcelocia 1.•
naG as A t 4,"s
. .1 72'50' AutIiriej •.1.
E.
•
I Elec•%lion5 6%. 92'75
•
"
.
pi.
1 6%
Energla 5%. . . :83:':°72°55
II pf. 9%1 7900 Canees F111p.
.
e% 01'75 Malles Barba.
OciitillIN RfOtln te
•
005,0% 92'75
Renta trtnc. 3%
S. "P. F. Mol. 6% ce•oo C. B. A. Electo Al 44500
- •
No"
Bons '7%
ta 1.. seia.
II. A. Elect. 5% .
i ncoo
DIVERSES
3.1
" 4. 9• ,
C" . F" lutla. Eießt, «6% 17:42815:0: • C. 01. Tabscs F t • 23830
" 5! •
.
a
017'00 Lleydes.
PrOduc.
56: u9:5,.5a°0°•
0 C. Trisatlantica o 75 OO. Astürles 2.• .
p 100'00 PrIorat. . .
OBLIGA VONS DISs
VE Es Espanoe ineustriet 175'00 Pamplona etm.
Tran.Satlanttca 4% 82'75 Gral. Telefons
Valencia
90'00 Atacan% 11.4:11e1,
P
•.
•
0% 1 10100 C. Peninsular O
" 3.. .
27'25 (Aceres
Urgells ver. . . el'50
acc10.
5900
•
Alland 6% . . . 1 1.5::000:
0
Gordote.' . .
Metallürgica P
Autörnmbus S. A 92'00 Andalusoli1.. ser

i 71. exactament.
Patentats a tota Europa i América
Es ve a cloure d'aquestes accions
al mateix canvi de la sessió oficiosa
2014
Concessió exclusiva per a Espanyd:
de dissabte passat. En aquella sessió
61144
era 7040 i després d'haver arribat a 71
10141
oret
I baixat a yo duran: la setmana, tan11$514
quen en ¡última sesrid d'avui a 70.30.
ton'un
31001
Els Alacants, de 68.90 en la referida
74110.
6515
sessió pujaren a 69.40 i despres d'a70011
costar-se a 6S tanquen avui a 68.35.
51041
Anuncio elèctrics a base de gasos NEON i NEON MERCURI,
01111
De manera que mentre en la setmana
tSn'tn
en
tubs
'luminosos,
colors
vermell
i
blau,
respectivament,
constrults
els Nords es componen amb una Iku73141.
segons
disseny,
o
amb
Iletres
de
serie.
Potencia
lumínica
extraor335'01
gera perdua de oro, els Alamnts
11500
ej. •
.4'. a 3'0 ab7rrs .4 .941/.2•%..
Illspano-Sulssa
.
er'00.
•
5%
•
dinaria,
excessivament
superior
a
totes
les
conegudes
fins
avui
i
•
•
83'95*
•
19173%
marquen una disminuciO de canvi
Salat O . . .
11
206'00. Bale»: . . • 454'
Bulleres • •
•,4•44,
amb un insignificant consum de fluid elèctric.
0.55. accentuant el ressagament que
carbs. Derer 4 1/3 0325• SI. 1 sondeigs F.
CtU. argent. , •
270'
En
funcionen
a
París
més
de
3,000.
Iniciats
aquests
anuncis
a
Const.
I
pass.
6%
8200'
Me:suite
A
grleole
18001,
ens explicàvem.
Cases Baratea 6% 3700*
NOFIL-Els eanrla eme
Barcelona, són adoptats per les millors marques i signatures comerS'ha complert la costra profecia de
Co/dnia Güell O % 9525
late amb un «toree (e
M. do P. de 3. 7% 9825
dais i per les cases anunciadores. Es poden veure, entre altres imson Guilda antena%
l'estrebada de puja dels Anda:usos.
portants, els de la tanca de la Rambla de Canaletes, núm. 6.
No feien mes que 55 enters quan
Aquests anuncis 'luminosos poden ésser adquiritsen propietat o
escriv:em el darrer comentari. Dones
MERCAT
E
lloguer, pagant una petita quota mensual, essent de compte de la
bOt tot i havent, poc o molt, ffluixe5•••^-'
Concessió totes les avaries que als dits anuncis hi hagi.
jat els Nords i Alacants, els seus ger..
90 a II
Fares Manó velles. . . .
de
nianes'arruzats alrarnatrs 50/60 de
Amb aquests tubo ¡luminosos es poden practicar en lloguer o
BLATS
43 5 44
85 "91
Faves Extrem. o Andalusle.
mare graos, ells avancen vora un enter
de
Iliones arrugats alfarnates 60/65 dC
44
a
54
ae
43
"
44
SO "9.
Favons
Extrem,
o Andalusla
aß
venda, a preus reduits, esplendides installacions
i fantàstiques comPelona . . . . . . . .
de
i
"
44
1/2
de
"
100 •
ni .. .. ..
i.arr
estrangers
de
LOmIta
raltreellmaataur:ava
de
A an
cu
40 " 41
• Favons
binacions, en interiors de cases particulars i d'establiments públics,
39 • 40
41 "U
Veces Navarra
de
Guises .
Deixen fixat el darrer canvi de la
. . • . . . . de
" 39
de
.
2.ae). .
• 40
Atogcloall.usla
üttr. (arn13
Veces Sagarra
de
(Preus en pessetes 100 kg. emb ase
en illuminacions per a festes, de tota classe d'edificis, en parco,
s
32 " 33
Setrn17a a
da
35
•
36
Veces Andalusi
damunt carro aqui.1
de
jardins, llacs, platges, balnearis, grana Casinos, etc., tota cegada que
•
. .
Veces cstrsngeres
de
(preus en pessees 100 kg. senae sao
Avancen notablement, fins a 95.50,
32 • 33 .
Veces verdes
damunt ragb ungen.)
de
la fábrica pot adaptar ficilment els tubs ¡luminosos de cristal' a
les accions d'Autämnibus.
GARROFES
74 " 77
Escatola Annalusla
FARINES
tots
els
dibuixos
i
combinacions
que
interessin.
60 62 1/2 ' E srcp:Iola Marroc
de
Elpre
50
de
En resum: bastant de negoci en el
0 e6,20
81 17/2
Llena
rapItear .
VInaroe
Negra
49
de
de
vote&
Aquesta Concessió, en el seo ferm desig de propagar per tot Es48 "
fi de mes.
de
de
Negra Castelló
de
49
Extra local
41
"
42
de
Matatera
de
corrent
local.
.
..
As
panya
aquests
aparells
lluminosos,
de
ha resolt concedir la represenNo aixi en el comptat.
42
•
43
,
465
1
,,
foraster
Erps
de
alance extra Castilla .
de
Rota 1 negra
de
41
49
tació
exclusiva
en
dels
dits
aparells
totes
les províncies espanyoles
.. . .
de
Les vendes d'Estat, apart de l'Ex'.
Negra E:vissa
de 59 I/O " 60
de
10 "41
Blanca Corrent CUBIL%
(Frene en pessetes 100 kg. amb sec.
Mallorca . . ,
Ge
de
(excepci6 de la capital de Barcelona), en un sol grup o An diverses
tenor que al/anca cosa d'un quart, o
clamunt cerro aquí.)
1 (Preus en rals 42 kg sense sac
fraccions,
a
base
d'un
dipòsit
total
en
metällic
per
a
tot
Espanya,
Ipreus
en pessetea ate de 100 k g.
I damtnit Carro aqUI.)
no es mover' o perden alguns cèntims:
dilintin i carro InIn1.)
o d'un dipòsit per a cada una de les demarcacions que A fixadeß.
LLEGUMS
Les Mancornunitats pugen un quart,
i
FARRATGES
All1102
i mig enter les Diputacions velles. Pel
Aquests dipòsits es constituiran per respondre de la recapta120 a 125
DESPULLES
Alfals primera
Bomba Callasparra
de
a 5 11
de
te a 57
sio e MI
mateix tu els Municipis.
ció i de la producció maxima i mínima que s'estipularà en els resAlfals se gona
Bomba
cie
5 • 5 ti
de 23 1/2 •a 14
Número 3
76 • 77
llar/al
-111
Especlal
Palla
de
e
ta
de
4
20
1/5
51
de
Número
4
del
3
per
pectius
contractes.
Deprimits els ferrocarrils
73 " 70
Palla curta
do
SeleCte
3 9/4 • 4
de
segones
de lo 1/5 • 90
72 • '74
Folla crollvera . . . . . • de
roo. Tots perden mig per cent o mes.
Les entitats o persones als quals interessin aquestes representade
de
111 • 13 1/9 113115 11
Terceres
70
•
71
•
•
•
Bell-lloM 0.
Trena e a . . . . . . . . de
Quarles. .
de
No hi ha que confiar massa en
cions exclusives, poden dirigir-se a aquesta Concessió, la qual els
49 • 50
i (Preus en pessetes 40 kg., damunt
Trencat
(Preus en pessetes sec de 60 kg.
( carro atol.)
aquesta depressió per tractar-se dels
facilitará el detall de les dites representacions.
oamunt carro mol.)
DESPELLES D RRoS
54
•
54
--0.
Ferina .
de
114 • 90
valors rnimats de Borsa i no haver-hi
33 a 39
cilindre (rarmassei) .
de .......
, . Poma remoiatra. estraners. . Se
26 •
Menut (prima)
de
19 a 19
00141
.
.
0
er. alguns d'ells que potser són els que
E1
Polos
rcmoiatxa,
pais.. . . , te
de
Segonel. • • .
de
30" 31
18 " 13
TurtO de Coco
de
MONGETES
Sets& • • • • • • • • de 14 1/2 " 15
115 • si
donen el so, altre motiu que haver
s'arma
ninosa.
.
.
,
.
.
,
de
4
co
rals
quartera
de
70
Gestelle.....
(Proas
'Brea,
de
150 " 165
la R
Coo nnsdul
arce
daltona
se s tr
a aBella
a ta
st.
54c, caamai
kg.,
passat l'amortització que es la gran
100
(Preus
per
Mallorca
acuse 53C. damunt carro aquí.)
de
130 " /
muta
Carro
aquí.)
P ral . . . • . .
de . . . . ......
lives
temptació que ofereixen.
dPe erM
e a68
laitties
t dNe e3
CEREALS
Estran geres blanques
de
1/8 " 120
Però vindra l'altre sorteig amb l'aEstrangctes vermelles
11oresc cnisal blanc . . •
de
de 37 1/4
100 " 105
VAGONS ARRIBATS
grOC
cabial
»m'eso
de .......
de
g
en
•
•
•
•
Ur
27 1/3
,
vantatge d'haver desaparegut un nou
CIÓ11031
blOrübe. Plata vell
de
38 a 33 la
ESTACO II. 5. A.
reiDectable bloc de títols.
de 40 1/2 " 44
Selle. . • • • •
lioreec Plata nou
ae
14 de blat; 7 dr farina. 1 de clVae&
Bienes arrtu„-ats alfarnates 44/45 de
Oral EXtreleadura I Manx
de 243 1/2 " 19
128 a 130
da, i d'ordi.
Les obligacions de carril!, de signe
Blancs
arrugats
altarnates
48/50
Civada Extremadura
de
de
28 " 28 1/11
ESTACO DEL NORD
125 " 127
Cavada role. . . ..
/Manes arrugats alfarnates 52/54 de
do
majo: d'interès ofereixen alguna de1 de Mal; 5 de tacita; O de citada.
115 • 117
Fases Llobregat
de
43 • 44
pressii en les del Nord. Per exemple,
irnpre)ssió geroaral:
el Nord 6 per roo que comentivem
minora:. ex-cupó, a 100.85, baixa a
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d'avui: Dismsenge

I desprfs moralitat pública, Per tal que els exa-

pisqua; Urbà, papa i mártir;
rj VII i Bonifaci IV, palma i
,ftssors: Dforsie. bisbr : Santa
magdalana de Passis, verga

mini i vegi si han d'enser destruits.
Per complicats en aquest afer hi
ha tres detinguts.

P^

;acelga.

COMPREU

NOTA NECROLOGICA
KESRAMENTS PER AVUI
ih aa Araez Meseguer, de 20
Easpítal t.:link, a/ cementin
1:.!`• te 3 vuit.
g,.• A
prnon Sarigué Guàrdia, de 55
bau 47. al cementiri Nou.
- ' '
a!'• An
A !cs dcu Esteva Saducra /alabeó, de 44 anys,
',lud a. 47 , al cementin Ven. Ä les

per a la mea taula

ESTOVALLES DE
HULE BLANC
t Grander1a no x1'40 metre
e.

jierce Alcaraz Rarnirez, de st

A7: del Teatre, 20, al cetnenScu.
gunon del Valle Charto, de 72
Salines, 9, al cernantin Nou.
quart de dotze.
guia Albort Portell, de 61 anys,
•.adaner. 5, al cementen de Sant
¿re y. A les vuit.
Vicenta Roig Rugla, de 76 anys.
a de 1714. 93. scgon, al amen: Sea. A les vuit:
yanuel Garcia Varela, de 23 anys,
ladentat. 25, al cementiri Nou. A
deu.
Seraff López Garcia, de 64 anys,
creu dels Malers, 103, al cementen
No. A les vuit.
Xagdalena Gou Reig, de 48 anys,
Certs Catalanes. 443, al cementiri
•
sea A les onza.
Joana Sarri Querol, de 19 mesos,
helear. oS. a/ cementen de Sans.
res quarts d'onza.
Juana Serbian Blanco, de 2 anys,
esspital Clínic, al cementen Nou.
3 les vale.
Pare Cm:1 .ns Grau, de 64 anys,
efies March, 97, al cementiri Vefl
líes deu.
foncepció Pedrol Espina, de 2
tyc mig, passatge Pla. 15, al cemtiri Non.. les den.
Mana Ochoteca Cano, de 72 anys,
al cernentin Va. A
Ir.y3 Nous,
g den.
Eanual Andreu, de 4o anys, Cae/aya, 44, al cementen dc Sant
hdreu. A las den.
joan Brinda, de 26 anys, Hosèal Clínic, al cementiri Non. A
e der.
Is
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8 PESSETES
especialitat de

I Casa 11031CII
k ph du Su! Pm,
z Placa de Santa Anna, 9
TapIneria, 33
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PRIMERES CONIUNIONS
Davocionaris : Recordatoria
Editarla! Poliglota, Petritx01,
TURO- PARE
El petit incendi ocorregut ahir al
=ti en aquests jardins només va
destruir tres insignificants atraccions,
de manera que continuaren funcionant totes les nitres; va cridar molt
l'atenció el debut de la tropa composta de quatre persones que s'anomenen "Els campions de l'aire". Els
seus treballs sobre la corda, a gran
aleada, són veritablement notables i
emocionants, produint una gran sensació i esrent fo rca aplaudits pel
nombrosissim pétblic presenciava
l'espectacle a la gran pina de testes
del Turó.
"Els campions de l'aire", atracció
que té una fama ben coneguda, actuará sir dies al Turét-Park. Avui
faró la seva segona i tercera exhibició, a les set de la tarda i a les
dotze de la /lit.

e

salto, 97, han pres robes evaluadas
en 280 pessetes.
— Casimir Lana, que viu al curar
dc Muntaner, 102, lambe ha denunciat que de la Hispano-Suissa li portaren una caixa amb cines d'automail evaluadas en 2,000 pessetes.
Al cap d'una estona es presentaren
dos invidus dient-se funcionaris de
la Hispano-Suissa i rnanifestant que
havien d'emportar-se la caixa parque
l'havien dciaada allí per equivocació.
Ila resultat que aquests dos individets no aren de la Hispano-Suissa
i sima quedat la caixa per a ells.
— Forma detinguts Manuel López
Vagiles, acusat d'un delicte cotttra la
aalut pública, 1 Joan Bonatcra, que
va saltar una pares d'un terreny del
carrer de Girona. •
— També fou detingut Miguel Bruguera, al qual se li trobaren 177 paquets de "caliquenyos ... Quedà a disposicid del delcgat d'Hisenda.

EVERIGHT
El ettll de I'litinnt elegant. Burartii ilmtaiIatla, Ett renta i plan _

xa a t'asa féoilment
Unjas dipositaris: Rtma I
Mallo). Garrar Santa Anna, 39.

parells Fotogràfics
d'ocasió •
CUYAS, Peo fal el

l'Angel. I t

BAiWELORIA
UNA NFNA MORTA
PER ATROPELL
Al carrcr de Regent (Boga:di) un
carro va atropellar la nena de set
anys Maria SInchez Campané, habitant al carrer de la Independencia,
número 223, produint-li greus ferides. Portada 'al dispensari, va morir
als pocs moment d'entrar-hi.
El carro ha dcsaparagut.
-

1Casa
16

BONAVISTA, 4
tocant al Passsig de Gràcia
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Caseta de les Ans
Publicariú quinzenal d'informaeiii artística. Bloc de
subscripeiú i administració:
EDITORIAL POLIGLOTA

!1
.

31111111,
1

Petritsol, 8
S6-33

Telèfon 5027 A.
Camisas a mida
Rebudas les novetats per a
ia present temporada
antecrzEiner

- -CONSELL DE GUERRA
PER A DIMECRES
Dintecres vinent, al mati, se celecara a la caserna Roger de Llúria
o consell de guerra contra el paisà
bela Martín Gil, acusat del suposat
bbctd .atracarnent a Tila armada.

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
Cada dia te dansant de 5 a dos
tnar's de 8, i dinar a lamenlata, de 9 a 11.
t. MONTAÑA. Iffalaltlee de N P O 1 Gana corts Catalanes, 539, acceuort.

TOPADA D'UN AUTOMOBIL
I UN SIDECAR
A la Ronda de Sant Pere, cantorada a Méndez Naez, un autornóbil
¡In salecar toparen, resultaren Pere
Eladio Fernändez amb una contusió
excoriacions a l'avantbrac dret
t't Otra ocupant amb una ferida a

salta.

Caleries Layetanas
CÜRTS CATALANES, 813
mosLts, JOIES, TAPISSOS
LAMPARES decoració, proi e ctes per eminente artistas
Grans magatzems "EL SOL",
ti os p rrAL, 55, i MENDIZABAL, 1, SASTRERIA per a selle i nen. Especialitat en la

Vestits fets dels modela
- arias.
Preus

OKIREL . IEs
v ANO

Ferran, 14. Casa

s̀ CLAPES

C ONTRA LA PORNOGRAFIA
EI Cap de policia manifestó als pe4d,-tc; que uns agents de vigiländespres de moltes gestions, haaconseguit apóderar-se d'uns
Itq uets postals que eran tramesos a
l'en fangar figuraat que contenien
breo corrents i que en realitat esta'en Plena de postals i publicacions
knlogrifiques.
•
Cera a resultat d'aquesta troballa
ftfectua un registre a la central de
'reas, (fangar per resultas ttobar* alli mes paquete "de la mateixa

&Aqueas ~meta &eran paute a
ww4,4*.diejpisats contra la im-

g

ratis Ocisimis

CRESPON8, dibuixos nave... 100 pta. mtre.
ETANIINES,

tat.....

•

REUNIO

DE FRANC, una petaca de
pell extra, us serh Pliurada
toll jancant el canvi de 100

tapes del papar de fumar
NIKOLA o de 150 de OLA$100. El canvi tindrà iloe

a Barcelona en el n'esos
de juny i julir4, a les oficinas de la C. A. F. loes
els dies feiners. d'II a f.
El que no vul g ui petaca,

pot seguir guardan' les tapes i oportunament s'avisarà el carr y ' per altres
obsequis (rellotges,'
mes estilogràfiques, Mies
automirties, cte.), indicant-se el nombre de tapes
necessari per al canvi de
cada objecte.
INCENDI AL TUPO PARK

Ahir al mati va ocórrer al Turó
Park u:1 petit incendi que solament
destruí tres pctitcs atraccions de los
instaHadas en aquells jardins.

SANS
Boqueria, 32
eran assortil en orne
El mes exquisid aroma: cal• LA MIZA

DENUNCIES I DETENCIONS
Les artistas Victòria Racionero
Maria Pous, que trebállen al teatre
Tivoli, van denunciar que de l'habitació del teatre han desaparegut un
moneder i un rellotge.
— Roser Ayuso Feo va denunciar
que anant en un autdmnibus, a la
Granvia Layetana, un passatger
va prendre un estoig que contenia
un anell.
— Pilar Casulla féu la denúncia
que del sen domicili, Conde de rA,

rentime-

1 . 95 pts. mire.

RATINES moda, 2 pis. mira.
ESTORETEs ale tots

lor s... ...

Co -

250 pts. nitre.

ELS ESCANDALOSOS
Pel curar de Carders anava movent escändol Pere Turró Riera. En
éster requerit per un sereno perque
calles, s'insolenta, essent portat a la
delegació.
Pe( carrer Migdia anava Salvador Dotrius Alafon, i cn barallar-se
amb Francesc Martínez Sänchez, es
causä una ferida incisa al braç esquerre. Tota dos foren portats a la
delegació.

Tel el secret

Tul l'ifiteresIld

tot l'útil referent a l'auto modern ho
trobareu al número extraordinari de
la gran Revista

"el mundo en auto"
AIGUA !MPERIAL
LA SOCIETAT DE SALVAMENT
DE NAUFRAGS
El dia 22, a la tarda, la Junta local
de la Societat de Salvament ale n'inf rags feu solemne entrega de las me dalles, diplomes i metällic qua la junta central ha concedit a les diAintes
tripulacions i marinen que en 20 de
desembre darrer cfcctuarem diversos
salvaments en aigiles de Mataró.

-.6.1n11~nr

'CAMISERIA

dibuixos nove150 pts. mtre.

NIPI8 8UIS, 120

tres... ...
Presidida pe! comandant de Marina
scnyor Josep Ibarra, va cztebrar-se
ahir a la tarda. a la Comandancia, una
reunió de la Comisiö organitzadora de7
la revetlla nizritinvi que ha de cetebrar-se al port a honor deis sobirans
dltália en Ilur próxima visita en agitesta ciutat. Els reunits tractaren principalment de la manera de recaptar
cabals per a la realitzaciú de resmen•
tada fusta.

prime setichat per la S. A. Reas
F oraa de l'Ebre pral melificar el traçat de la linia de transpon d electricetat des de l'aprofitannut bidrinilic del
riu Llobregat a Santa Maria tic Corbera ¡ins a Vilanova, Tarragona, Reta'
i altres poblacions.
Recurs d'alçada intcrpost per la "David, S. A." contra la multa de S peäsetes que li imposä la tincnça d'alcaldia del districte V d'aquesta cimas, i
un altre contra una multa de lo pesset.e; imposades par l'es/mentada Unenea per infracció dc les Ordenances
municipals.

nbrica

de Brodats

i Mocadors suissos

Ronda de Sant Antoni, 41.
Telbfon 3784 A.

tra les ames. usen els sacs
guardarToba de paper. Vegeu
l'anunci amb iXustraci6 del

VISITEU A LA FIRA DE
MITRES L'STAND 1.207

EL TRIBUNAL PER A NOIS
El Tribunal per a nois d'aquesta

C. A. DE h. DEL C. I DE LA I.
liavent - se fct pública en algttna
ocasió l'assistència de representaMs
del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria.
dfterents actas, sense que tal representació fos atorgada, el seu president ens presa de ter públic que per
poder fer-ne estentació es precis un
nomenamcnt es,:pres per a cada cas,
co que fa pübfic per a coneixement
de tots els organitzadors d'actea que
tinguin a be conaidar a la dita entitat.

SILVESPIE
i 8. üttilA..,T
Antics ex-apoderat i director lécnic de la SAS.
TRERIA GUITART (Portal de l'Angel'. ofereixen a k
llore nombrosos clients i
amics el sou non local: Po. k,
la!, 18, entresol, on trobaran un nombrós assorin
gèneres de la Inés alta noveta! per a la present.
parada. •

Colla ALBERT: no fan calor
Al Casal Clavé, Rec Conital, 17,
s'ha fundat un Foraent del Tcatrc
Catalit per a nene i nenes, sota el
tutelatge de les personalitats més
eminents del teatre nostrat.
S'inaugurara el dia 31 del que som,
a les dan de la vetlla. Les classes
seran gratuites, tenint lloc els dilluns, fincares i dissabtes, de set a
nou del vespre, a cärrec (1211 (ove entusiasta Jane- te Poblet, l'escota de
recitació "Ad7ió Gual", i del consoci Salvador Percarnau.
Sén ja en gran noml,re els deixebles inscrits, com tamhe els protectors que patrocinen aquesta obra
de cultura.
Per a inscriure's cal passar per la
Secretaria de l'antitat tots els dies,
de set a nou del vespre.
JOIES, VERITABLE OCASIO
I °bledos usats de Sotas g lasees. Preu fix. Tallers, núm. 41.
A LA 13ARCELONETA
El Patronat de Sant Miquel dcl
Port, de la barriada marítima de la
Itarceloncta, en el seu constant desig d'afavorir la classe obrera, a mes
a mes de sostenir unes escotes completament gratuites, sota la direcció
deis professors senyors Joaquim Barroso i Antoni Puertas, inaugurä el
dia P rimer de mai g un consultori
medie gratuit, a canea deis experto
metges doctors Soler i Bada, metge
intern de l'Hospital del Nen Déu, especialista en les malalties de la laminada, i del doctnr Bad:a, metge intern de l'Hospital Clínic, per a les
malalties de medicina general.
Els dits metges visitaran tots els
dies: 3l' ci a 1 del mati per a les malalties de la mainada, i dc 6 a 7
de la tarda medicina general.

EL CERCLE- ODONTOLOGIC
El Cercic Odontológic de Catalanya
celebra Junta general per cobrir
vacant produida per dimissió del sc.
nyor Amar Patita, resultant elegit, per
0TITTle051 majoria de vots, el vocal senyor Manuel Ball, i noma/tal/use al
doctor Ramir Maten Cebra per substiteirlo en aquest canea.

catarro., retretas, bronquitis
erontquet, es enarenen ele.

Guineas lila

OomentA ZUMMIT.

Colla ALMERT: no • 'entorn • n

TOPADA D'UN TAXI AMB EL
TRAMVIA DE SARRIA
Ahir, a dos quarts de sis de
tarda, el tramvia de Sarriä, en l'en.
creuamcnt de Balmea i Provanaa va
"enfilar" un taxi ocupat per set per.
tones. La topada fett virdendssims,

No tossiu mes. ur
Frenen pastillas a E
TRES RALS CAPSA

Volencro, 293

L'AUTOMOSIL MUNDIAL d

Model coudaccié

Gou p e Sedan
( .5 places)

ofereix el anhainium

Confort i economía

Ptes. 9,250

AUDIENCIA TERRITORIAL

Vilella.
Sud. — Menor quantia: Casa
Metzger contra Josepa Pantea:
Sala segona.--Universitat.---.
Executiu: Joan Casas eontra

Baró i Contreras.
Hospital. — Menor quantia:
Pont Aureli i Armengol contra
el Banc de Barcelona.
Secció primera.—Drassanes.
—Dos incidente i un oral per
dispare contra Josep Martin.
3ich,—Un oral per lesiona
contra Carme Asensio.
Secció segona.—Terrassa.—
Un oral per furt contra Josep
Belil.
Oest.—Un 'oral per furt con4
ira Manuel Iglesias.
AUDIENCIA PROVINCIAL

al 1111>iNOTISME
Malalties d'ori gen nerviós
— — o desconegut — —

Massatge Rus
Malailties del Païdor, Electroterapia, Raiga í, Depi- — lamió Eléctrica — —

Malones croniques
Doctor J. Fontova, Còrse-

ga, 307, principal priMera
Dimarts, dimecres, divendres i dissabtes, tarda.

Ale se críen es
ov. pren. Inet con.ssntacho roan.

OONOULLA AL 1:15 0, PC.
Ter, (MAYORAL se L i
GRAASO Q01A

m

•PIARA

UNA POMA

c it H 111)

Bronquitis.
3'1t°r i (e i 'instlinsec.

Motete nous. Radiotelefonia. Nova installació d'a'.
gdes con-miela. Informes: La
Ideal Samaritana, Arehs, f0.
Teléfon 5149 A.

rd" FARINGOL
*EN"'USEU
cl
DI COLL

Secció tencera.—Hospital.—
Un oral per desacatament, con-,
ira Ramon Sales, i dos incidents
per estafa.
Sud.—Un oral per rapte, contra Manuel Valera.
Secció quarta.—Barceloneta.
—Un oral per furt, contra Er-1
nest Bach.
TRIBUNAL INDUSTRIAL
Per ai dilluns s'han efectuat
els següents assenyalaments:
Avantjudicis. — A les deu:
Número 585; per reclamació de
SOUS de l'obrer Orenci
contra el patró Ceramica ESpanyo/a,—Núm. 586; per recia.
mació de sous de l'obrer Erancese Soria, contra el patró
quel Pedra—Núm. 587; per accident del Ceban de l'obren
Francesc Fortuna, contra el
yatró Gran Metropolith S. R.—
Número 588; per reclamació de
sous de l'obrer Patrici Rojano,
contra el patró Rafel Ribas.—
Número 527; per reclamació de
SOUS de l'obrer Ltorene Delgado i altres, tiontra el patró Manuel Geral i Miguel Coll.
Judicis.—A dos quarts
ze: Número 1.001; per accident
del traba ll de l'obrer Pere Asensio. contra el pa trd Hormarelte
S. A. Jurats: patrona Mesquida,
Jeremias i Valls ; obrers Villaplana, Asenció i Martí Baqud.
A tres quarts d'onze: Nürneor 485; per accident del treball
de l'obrer Maria Mollar, contra
el patró Pera Barlords. Jurats:
patron Carbonen. Andorrä i
Monteys; obrers Villaplana, Ca1 Gene.
A les onze: Núm. 145; per accident del trebal de l'obrer Do-

ménec Agulló, eontr ael patr6
Societat Navilera Espanyola.
Jurats: palrons Carbonell, Barba i Fabregas; obrero Cabalier
A„ Rodríguez i Villaplana.
A un quart de dotze:-Núme.
ro 435; per reclamació de sous
de l'obren Francesc Fonbuena,
contra el patró Josep Sanchez
Ferreiro.--Jurats: patrons Ferré . Mesquida i Costa; obrers
Martí Baqui, Villaplana i Castell.

El nou Gens
Electoral

sindrou

GLTA LLET
Pronent

Miret
mes 9 . e una orrota del suc da
plantes tinture; que pasluren instintlTa.
Ineet el3 tualnlreco quan le1A11 ue,easttat
d'anclar.
Darant Be-Vida nana e
rematen vamenneinirea, dulars I nioli3Oe3
prep!a de l'aseo, desenrotIla i rceattica
al mea usar. tonifica la niare O predisposa per a un par/ t'ene 1 ne t ab:manid,
in la lactancia: 2 sin/11(11M ta 11111111!itat de Hez, l'eurlquels eu
casseina a 11,antrgn, Fan la inua da la
acsnutricto estimula per Palletament.
SR turaaleles.

Autor,

doctor Mira".

c".,%3 Comercial, fi. Barcelona.

Operari Electricista

amb teoria I präctioa es ne.
«asna per a cotlocazió d'esdovenidar. EscrIviu amb tot detall a P. 2338 B. Apartat 228.
No direm que es (D'ola el gériere, pecó gairebd ho sembla
per les grites aglomeracions
que Di ha sempre de eont.pradora a les vaixelleries 1.1ufs
INglada, Rambla de les Flore, 8,
i 11,ontla de Sant Antoni. 5, i
és natural que siguin els acaparadors de la clientela de
Barcelona, si vénen tan barat.

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS
BIDETS-DUTXES. etc.

JAUME SAUFI ET
PELAYO. 7

Prielmament apareixerä

ACTUALITATS
Revista Gráfica Catalana d'Intormaoló Mundial
PllEU 20 CENTIMS
COMISSIO PROVINCIAL
La Comissió provincial ha. despatxat els satine:1ns assumptes:
Informe en l'expedient relatiu
projecte de desviament del brennt de
la Muntanya, afinen de la riera Cirera de Mataró, incoat per l'Estat.
Informe en l'expedient relatiu al

ASSENYALAMENTS PER A DIMA DILLUNIt

AGENCIA: Clarla, 98

L'única que substitueix a v antatjosament la Ilet fresca en
doméstica i en l'alimentació
dels infante. Fascicles de franc
a qui en demani a la SOCIETAT
NESTLE A. E. P. A., Granvir,
Layetana, 41. — BARCELONA

PURE PERMANYER

Sangra Tt.2 15„L Huyeras

e

c:utat, a fi de donar la majar encazia possible a la Iiiberlal
que es !a caracteristica d'aguase alasse de Tribunals, ha procurar oferia
algun e5tim7;1 als nois qur estan sota
la sera tutria e71 aquella sitnació. Apart
d'alguns premio mns de la conducta i bona manera de procedir de
les quals en la vida post-asilar ha
tingut noticies satisfactòries, s'han crganitzat alçsun.'7, excursions
ves, las quals han pogut realitzar-se
amb sota comoditat i cense escatimar
alicient gracias a la gencrositat de
persones caritativas qua desitgen cantribuir a l'obra del Tribunal per a
Nots, conejacdor de la seva t:anscendencia social. Al novembre es leo
tata excursió a la font de les Mangas, de la Conreria. al mara, una ai
traalTurd de 'Moncada, i cl dia 18
dal mes que som atar gran nombre de
nois. dejada/nene acompanyats, passaren el dia a Mont:errat.
El Use de reunió per tractar d'aquestcs excursions i comentar-les es
a l'estatge on esta installat cl Tribunal. Alli cada dia es destina una
hora. "Piara deis /mis - . dedicada a
ells exciusivament lii acuden contants i alegres, sen rebuts paternal/mena
capasen les seres satisfaccions, tristescs, queixes, aspiracions, condiciono
da la vida dc treball, i se'ls procura
aconsellar, dirigir i encarrilar. Gracias a aquest contacte i intimitat de
tracte són pocs el; que reincielcixen en
las seves antigues faltes, i el fruit
aconseguit el temps que han' estat sotmesos a règim asilar de ref.-ira/atan
o d'educaton no es malmet, sinó que
er consalida i es ecomoleta.

beil tetina

MAYOR 3AT I 1PA CCNNII

CROMA JUDICIABLt

•Sala primera.—Berga.—Inel-,
dent,: Angel Vilella contra loan

—
Per preservar les robes con-

TEIxrrs DE 'POTES CLASSE-S, PAIS I ESTRANGER. -

doneu-lo als vostros tallo 1 eis
• guardareis de linacrofulisme

TO

,.sellg'
SUNGuNO SI
S. R.C.

marea registrada

es rep diiiriaturnt a la casa
TUSET. ¡'emitirles de Puigeercha iBruch, 40. Telblon €C1-S. P.

PARAIGUES CARDUS
Portaferrlasa, 10

INTENT DE SUICIDI
Al carrer de la Fraternitat, de
Grieta, Dozninec Navarro Gonzilvez va caure d'una finestra que dóna
a l'escala i fou trobat estenellat al
davant de la casa anal" fractura complicada de l'hfuner del braç dret.
El fcrit es negó a declarar res, si
be hom suposa que intentó suicidarse. Ingressà al Urde.

—01170f
il-MIS

Matea "Ce r d anya"

LA CIEONDW,NA

r

Indestructibles

maassisaulasarm=aniamammi

*grane /latiente del coLoc la majoria
deis ocupants.
Dos d'ells resultaren amb diversas
l ierides de pronóstic reservat; l'un
s'anomena Josep Marect;de vint-iun anys, i l'altre Joan Palau, de la
mateixa edat, ambilös agricultors.
Els restants ocupants no sofriren
mes que l'espant consegüent Als primera montents es produi gran alarma per encunes e lite l'accidcnt havia
tingut mes grano proporciona
L'automóbil soiri gratas despedaces.

1 Celegula

ab la indina e irds els Seffeil

d'Idos de Clisloya Llisid de recaders, ck
ha lees exacta ri
ha mes clara
liamminummim111111111111mitunuumutuuE

S'estä fent la inscripc1t1
n'electars
D'acord ami) el Reial decret de la
presidencia del Directori militar,
s'està coMeecionant el non Cens
electoral.
La inscripció al Cana es fa
jancant uns butlletins d'inacripcia
que els aguas dcz s. nats per
cija repartiran i recalliran a domicili
fins el dia as de juny.
Aquests butlletins d'inscripció són
individuais; a cada un cal consignar solaraent lea dudes referente
una sola persona.
Cal contestar tetes les preguntes
del butlleti d'inneripzfó amb Barra
clara, cmprant aempre que sigui possible la mógnina d'asadura.
Han de figurar cl Cens electoral,

segons les darrcrzs disposicions,
havent d'omplir, per tant, el corresponent butlleti individual dinscripcid:
ELS BARONS QuE. DURANT
L'ANY 1D24 FACIN 23 ANYS O
MES;
LES DONES SOLTERES O
VIDUES QUE DURAN? L'ANY
1524 FACIE 23 ANYS O MES:
1 LES DOMES CASADES QUE
PER LLUR SITUACIO LEGAL
NO ESTIGUIN SUBJECTES A
L'AUTORITAT DEL MARIT.
No n'hi ha prou amb procurar la
pròpia inscripció.
Cal contribuir a fer irtscriure tots
els ansias que reuneixin les condicions exigirle.' per tutee elector.
I cal vetllar parque no es cometin falsificacion, o inclusions indagues.
Tiedrem ola postres lectora al con.
rent do lea instruccions tpao calad
seguir.
De ~mane cal omplir amb tota
ctra ele Mallad,» dinecripcid, 1 facilitar ala funcionaria i agosta eacarregate de la confeccie del Ciall
electoral lee dados cortmeponesta a
aquellas persones que, per "Mula
o per titularte' ahra coma, ao ea>
• parsosalmaat oi b1u Nuems

tin.

Notes d'Esports
•0TORI3MI
LA III CURSA COSTA B ABAS
SADA D'AVUI
• Divendres a la nit se celebrä el sorteig per a l'orare de sortida, que quefixat de la segiictst manera;
Grup Comercial
Velomotors 150 c. e.: 1, Ignasi Faura, Ravat; 2, Eduard Ausió, FrancisBarnett; 3, X. X. , Salvador; 4, Antoa: Buron, D. K. W.; 5. Ferran Ca
talà, id.; 6, Jordi Fradcra, FrancisBarnett; 7, S. Grau, Salvador; 8, X.
X., íd.; 9, P. del Arco, Rovin; to,
Batel Nogueras, Raiier; ti, Miguel
Simia. D. K. \V.; 12, Joaquim Fer
re, id.; 13, Enric López, id.; 14, Lluis
Ros, idem.
Motos 300 c. c.: 15. X. X., Zundapp; 16, Lisas Vila, id.; la. Jatime
Margarit. D. X. W.; ¡la Vimos Paria. id.; 19, X. X.. Alcyonettc ; ao, En.
ric de Janhuys. Dolí: 21. jame Figuara, D. K. W.; 22. Joan Giral, id.
Motos 3 50 C. C. : 23. X. X . . NewImperial; 24, Lluis Arana, Cotton;
25. Paul Aixelä. Douglas; 26. Antoni
Ala. íd.; 27, Alfons Andreu, id.
Motos 500 c. c.: 28, Joaquim Vidal,

a

mostrada, de l'exacta valor d'armen
formidable unte, del qual va destacar - se una superba Unta

Norton. .

Motes 750 e. c.: 29, Joaquim Vidal,
Motos 1.000 c. C.: 30, Manuel Pons,
Hariev-Dsvids on; 31. Joaquiln Vidal,
Ncrtc-n: 32, Lluis Arana. Corten; 33,
Norson.

bgnasi Faura, Harley-Davidson..
Motos sido-eses 750 c. c.: 34. al"ks Casas, Indias.
Motos side-cars 1,0 00 c. c.: 35, Miguel Carrion, Harley-Davidson.
Grup B Curses
Velornotors /30 C C. : 36, BarnOn
Sahsta. Francis-Barnett.
Motos 250 C. c.: 37. M. Canto, Veloas:tse: 38, Francesc Parlade, D.
K. W.
Motos 350 c. c.: 39. Lluís Arana.
Creen; 40, Antoni Alä, Douglas.
Matas 500 C. e : 41. Luis Arana,
Cotton; 42. Joaquim Vidal. Norton;
43, Gastan Chritin, Victoria.
Moto; l000 c. c.: 44. lanasi Mabaya. Lidian; 45, Joaquim Vidal. Nor-

ton.
Motos sido-caos 1.060 C. c.:
Pere Pi. Indian.

46,

Grup C Independents

Motes 250 c. c.: 47. Nil Massaa
Motos side-cars a000 c. c.: 48, Joan
Llimona: 49, J. Alegre.
GRUP COMERCIAL
Cyclecars 1.100 C. c.: I. Joaquim
Cortes, Amilcar; 2, Joan Matas,
Derby: 3, Ignasi Peinado, Rally;
4, Ricard Balletbe, Derby; 5, A.
Gasten, D. F. P.; 6, Frick Armangué, D. F. P.
Cotxes 1,300 C. c.: 7. Lluis M. Olivares.
Cotxes 1,500 c. c.: 9, E. Hortel,
Talbot.
Cobres 2.000 C. C.:

de

mitjos i

un eextrem esquerra, veritablement
notable.
La manca d'espai no ens permet
extendre'ns sobre el match d'ahir; els
anglesos feren dos gola a la primera para per obra d'una rematada de
l'interior dreta aprofitant una ssartida en fals de Plattko i d'un penalty
Ilenaat pel defensa esquerra.
El partit fou pròdig en ocasions de Illuiment per Plattko,
que tingué una tarda axedlent.
Les ovaciono doren ben gua-

lo. Lluis Mora,

Diatto: si, G. Puiggrós, Metallurgique; 12, Antoni Garcia, Diatto; 13,
L. Baixeras, Talbot.
Cotxes 2,500 C. e.: 14, M. Bertrand. Austro-Daimler.
Comes 3.000 C. c.: 15, j. Cullaré,
Hispano-Suiza; 16, H. M. Mollee,
haha.

GRUP INDEPENDENT
Cyclecars 1,1 00 C. c.: 17. P. Drander.

Cotxes 1,500 C. c.: ;8, Daniei Garaja: 29, Paul Sagnier.
Cotxes 3,000 C. C. 19, Vicens Estrada.
Cotxes 5,000 c. c.: 20, Artur Suqué.
GRUP DE CURSES
Cyclecars 75 0 c. e.: 21, J. Sierra,
B. N. C.; 22, Joan Riu, Storm.
Cyclecars 1,100 c. c.: 23, J. Garriga. Garriga.
Cyclecars 1.300 c. e.: 24, 3. PalazOn. Sencchal.
Cotxes 1,5 00 C. c.: 25, Jesús Bat119. Elizaide.
Cotxes 2,000 C. C.: 26, afasserati,
Diatte; 27, Pierre de Vizcaya, Bugatti.
Cotxes 3,500 C. c.: 28, F. Vizcaya,
Elizalde.
La primera sortida será donada a
dos quants de deu del mati i su c c e ssivament amb intervals de dos minuts per als cotxes, d'un minut per
a les motos i de 30 segons per als
velomotors.
•
El circuit quidara tancat al pas
una hora abans de començar la cursa, o sigui a dos quarts de nou, i
l'entitat organitzadora ens prega que
recordem als conductors deis vehieles a motor que abans d'aquesta hora passin per circuí t no els será permes anar a una velocitat major de
quinze quilòmetres per hora, per tal
d'evitar incidents que donat l'agombolament del públic serien possibles.

FUTBOL
EL NEWCASTLE BAT EL BARCELONA PER DOS A ZERO
No va assistir-hi el públic que hora
tenia dret a suposar que hi concorreria, majorment tractant-se d'un
equip de la fama del visitant, que
ahir s'arrengleri amb vuit dels jugadors que enguato>, s'emportaren la
famosa "Copa Anglesa". Si la mamaria no ens traeix, dels titulara de
l'equip hi mancaven l'avant-cenare,
consideran cono una de les métagrans
notabilitats d'Anglaterra, l'extrem
dreta i el defensa també dreta.
Amb tot i aqueixes baixes, sempre
sensiblen, pot considerar-se el New.castle d'atar com un equip comal«.
,
perquè els reserves substituien amb
. a relatan encert eh; elemento dala pri.
• per tutti. En aquestes condiciona
.-, wpot admatre's ni considerar-se que
... Bar par* d'alúr coeititult una de-

SERVE1 METEOHOLOG1C DE CATALUNYA
'01. 24 de* malg de 1924
GENERAL A a. ESTAT DEL TEMPS A CATALUiiYA A
LES 8 DEL MATI. (Obaervacione de la Xarxa me.
LES 7 DEL MATL (Observado:un d'Europa, Nord
teorolbgica catalana, comunicadas per teltfon):
rabuda, per telegrafia unza fil):
«frica i
En general el cel és mig núvol a tot Catalunya,
La depressió baromètrica de les Illes Britäniques
amb els vents 'rnolt fluixos i variablas. — La tems'esté intensificant i s'estén cap a França, amb una
peratura maxima ha estat de 31 graus a Flix i la mígran zona de pluges que actualment compran les c
nima de 7 graus al llac Estangento. El caudal del
ostes de la mar del Nord, França i Nord de la PeSegre a Camarasa és de 128 metres cúbics per segon
nínsula Ibèrica. — Al sudoest d'Espanya el templa
i el de la Noguera a Tremp de sol tuestes cúbics per
Es bo, regnant pressions relativament aires

1.4ITUAC10 ATMOEFZRICA

seg;

nyades.
En redicha de dimarts ens
ocuparem mas extensament del
Newcastle. despras del seu segon partit d'avui.
•

• •

•

Ara que ligues( equip es a
Barcelona , recordar» una de les
sanciona mas rigurosas que
acaba de prandre la Federació
_Inglesa contra al Newcastle.
'n'as dies abano de la 1mal
la Capa, hagué de jugar el parlit eliminatori del Campionat
de la Primera Lliga, amb el
propi Astors Villa. que era l'altre finalista de la Copa.
Pera cono que als a newcastlians" els interesaava mas guanyar la Copa que el partit de
Caropionat, prasentä per aquest
darrer nou reserves, rnentre que
l'Aslon Villa es presentava
complet. I l'Aston guanyà per
6 a 0.
Pera cine die mea tard. el
Newcastle oposava a l'Aston
Villa tot el seu equip fresquet.
gnanyava al Copa, par 2 a 0.
La Federació anglesa. parta,
no ha tolerat aquestes habilitats, que considera anti-esportYves. i ha multat al Newcastle
amb 750 albares esterlinas, unes
23.000 pessetes, al canvi actual.
ELS PARTITS DF. PROMOCIO
Aquesta tarda. a les cinc,
tindrà lloc al camp de l'Europa
el primer partit de promoció
entre els equipa del Terrassa i
el alartinenc.
Com que aquesta mena de
partits duen les' consegüents
emociona per part del, pella,
la Federada Catalana recomana en gran Manera els espectadora se säpiguan retreure de
les seves manifeatacions extremes , per tal que na Hurta pua•
gui aconseguir desenrotllar-se
en mig 'la mas franca concbrdia, la qual cosa servirá per
donar encara mes rellau a la
partida i es demostrará l'esportivitat del nostre públic.
f

• ••

Ahir. a la tarda, tingué lloc
la inaugurada, del nou servei
de bar del camp d'esparts del
Club Deportiu Europa que s'han
emprès els senyors Josep Aug11 r Manuel Borbán. Tots els
presente a l'acta foren gentilment obsequiats amb un delicat lunch. existint-hi, ultra les
amistats dels eoncessionaris, el
president del Club senyor Matas i els senyors Olisehla i

Abril.
Els senyor Anglf i Borbón
varen OSSPI' sincerament felicitats per la magínfica presentada del dit servei. i el matera
fan) nosaltres d'aquestes columnas estant, desitjant - las
mites prosperitats, convençuts
que no els mancarà la compensada) de Ilur eafora i els socis
del careta i el públir en general sabrá carraspondre.
CAMPIONATS DE CATALUNYA DE SEGONA CATEGORIA
També aquesta tarda tindran aloa
els partits de campionat de Catalunya de segona categoria, l'ordre
dels quals donem a continuació:
A les quatre, al camp de l'Unió
Esportiva de Sans: Port-Bou F. C.Reus Deportiu.
A Tarragona, al camp del Gimnàstic: F. C. Lleydalluro.
PARTITS PER AVUI
Newcastle-Barcelonz.
Martinenc-Terrassa (camp Euro-

pa).
Avena-Sabadell.
t
Gracia-U. E. Satis.
Júpiter-Badalona.
També se celebraran els partits
de Campionat de Catalunya:
Port-Bou-Reus Deportiu (camp

U. E. Sane).
F. C. Lleyda-Iluro (a Tarragona).

centre

"F. C. Barcelona"
Avul tarda, a loa aloa

1111t 11 L11 11,13

Abans d'ahir, divendres, es
congregaren a l'Hotel Hilz la
majoria deis collaboradors i
mies de la Fundada Bernat
per celebrar el seu segun lipat anyal, el qual fou
viL amb l'esplendidesa que al
dit hotel saben fer-lio.
Presidia la taula atacarles
d'aquesta obra enloda l ile la
cultura nostrada, Ell Francesa
Camba', amb els proiessors
Dwalshauvarsa el director de la
-Ftindatisó”, En Juan Estribad',
ids profess.ns Manuel de
Montoliu i Joaquins Baleells.
Es troisaven presente els docaots Segallo. Brieh Gimpera,
Pompati F:11)1:/, J'ere Camarines, Criatirtair de Domènee,
Mossan Llorona Ribera doctora
Cardes Carda. Lluis Carreras J.
Marta Llobera. J. :%laria Cap.deCamprubf, marqués :le Balanza, Carlea Riba, J. al. de
sa ;..; a era . Ventura Gaasol. .alfons Maseres, Caries 3lagrinva,
Joan Minguez, J. liovira. R
,end Llatas i C. Eriges di: Ch-

p. VENTS BU:-ARIORS A BARCELONA. (Sondatgee ce iatraistera Inure a tea 7 del mara):
250,
500,
1000.
Altit,d, matees:
Direcei6:
SSW. WSW. SSE
ielocita . en metres p er segon:
5,
7,
2.
Piafó de núvols, a l,192 metres. Cúmuls.
1••••n•n••..9

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Horca d'observació: 7, 13, 18 horas
Barómetre a cero i al nivell de la mar: 7609, 7o0'o, 7576. — Terrnómetre see; 206, 217. 213 . —
Termemetre bantú: 18b, i8'5, 19 0 . — Humitat entessintes de saturació): 75, 72. 79. — Dlyecció
del vent: SW., SW., SW. — Velocitat del vent en marres per segon: 1, 8, 5. — Estar del cal: nuvollís,
quasi tapat. — Classe de núvols: strats-cúmuls; alts- stratsa cirrus-strats.
Temperaturas ezaemes a l'ombra

Máxima: 257. — Mimosa: 175. — Oscillacia te onomerrica: 82. — Temperatura mitja: 2e6. —
Precipitació aiguosa, des de les 7 hores del dia ante rior a les 7 hores del dia de la data: so nislinsetres —
Recorregut del mis en igual temps: 100 quilernetres.
NA—

LA NOVA
MAN COMUNITAT

na, tan desitjada per l'elenient

UNA ERRADA QUE CAL RELLEVAR
Els nostres leclors torturan
rellevat faciltuant l'errada tipograflaa de la t'osara edició
d'ahir qa. ...ia tau atribuir a
l'obra de la Mancomundat mitiga dos telegramas del senyor
Sala. Tothom sap que en el que
es refereix a telegramas, fati-

Bar:Monear donara a conèixer
tres ballets que seran aeompanyals per la cobas La Selvala-

citacions, lutsche i discursos
d'adhesió, l'obra ale la Mancomunitat nova en el poc temps
que porta d'exist è ncia. és molt
mas considerable que la de
. l 'anterior. I nosallres, guiais
sempre pel eritari evangalte de
donar a Dato el que ds de Dati
i al Casar el que és del César,
no volem regatejar als diputats
a'axit indisout ible
di. llur gestió en aquest as-

pacte.
DESPRES DEL DISCURS DEL
SENYOR ALFONS SALA, EL
DISCURS DEL REI ALFONS
Horn diu que el senyor Sala
farä imprimir un tiratge considerable del diseurs del rei Alfons fet a la Mancomunitat nova davant els 1.100 alcaldes
de alatallunya. Serä
profusament repartit.
L'esmentat discurs serà
locat, segons sembla, en un
pany de parar. del Saló de sessions.
L'ESPANYOL TAL COM ES

PARLA
De ha nota oficiosa facilitada ahir al migdia a la premsa,
a la Maneomunitat nora:
"...El Sr. Valora, llegó anoche "en" Barcelona siendo recibido an representación del
Sr. Sala por el Diputado D. Antonio Robert."
M. Paul Valery que a la tarda va desenrotllar al Palau de
la Generalitat una conferancia
sobre "Mes souvenirs litteraires", hi !rauda pogut afegir
aquest "record literari" colinde frase.
LA PROXIMA ASSEMBLEA
S'antmeia per a mitjans de
juny l'Asa ernble a de la Mancomunitat nora par a l'aprovació
dala pressupostos.

LA INSPECCIO A L'INSTITUT
M'ir, a la tarda, es constituí
al despalx del senyor Sala, a
la Mancomunitat, la comissió
designada per dictaminar . en
relació als organismes de cultura da l'Institut d'Estudis Catalana.

"Newcastle U." Les sardanes
guanyador de la
Copa Angleda

Segon iipat anual deis
mes de la tull eció Berol

El Foment de la Sardana de
Barcelona, ha organitzat per al
proper dimPeres, dia 28, vigilia
de l'Aeeensid, a les deu de la
vena, una hallada de sardanas
la qual *t'atril lloo a la placa
,del Pi,' a cltrrec de la popular
robla Barcino. •
LA DIADA DE LA SARDANA
Diumenge, dia i de juny, Un-

dri lloo la Diada do la Barda-

sardanista.
Al mati, a Vallvidrera, hi haurä un Ofici solemne i a la sortida del mataix l'Eabart de
Dansaires del Foment de la

na. Despras es dansaran sardanes, donant-se per acabada

la testa del madi.
la larda, a 1.e 5 Planes, a
l'e s pai a); aatelp de fútbol, es
&tusaran sardanes al só de les
cobles La Seloalana de Cassit
di' la Selva i La Principal Barealonina.

A la loa a la plaaa del Palau,
Pa: donara per acabada la l'esta anits l'audicia extraordinaria
en la que ist prensaran part les
cobles La Salvatana i la farno.sa
cobla Barealana.
Esperara que amb l'entusiasme que es 114)erada aquesta
testa. será un dad per als satis
organitzadora.
• ••
Avui, a la larda, l'Agrupa ció
Sardantsta ibi Barcelona dona-

ra una extraordinaria
d .' sardanas al carrer Par : lana:ni, a carrec de la eribla Barrelorta, executant el segiimil
prúgramar "Senyal de fasta",
Gran: "Raeords de ma terra",
Sarra; "Flatideneu", Marcader;
a Voliaines", Bou; -Caricias",
N'iteras; "Angelina", Bou.
• ••
A la nit, la mateixa Agruparió, tharmeir una altra 'saltada
al ~tela iiarrer amb la cooperada, de la robla Barcina,
qual desgranara un eseollit i
atrós programa.
• ••
Avui diunicinge. al mali: Centre Catada: de Sant Marta al
correr Joan I; cobla Cathalbnia.
Mati, tarda i nit: Igualada.
Cobla. Principal Bareolonina.

'Tarda: Bar

Avió,

carral. Par-

larnant, Agrupaeita Sardanista
da Barrelona. Gotita Barcelona.
Turó Park. Cobla Barcino.
Plaaa del Palau. Cobla
Ibnia.
Ateneu Obrer Catalä, placa
del Mer c a l (Clot). Cobla Bar-

celona.
Bar Avió, carrer Parlament,
Agrupada Sardanista de Barcelona, eobla Barcino.
Passeig dr Sara. Joan, núme•
ro 7 0 . cal bla Gathalinna.
— Penya Sardaniata, coarta Barcino.
Dijous. — Tarda. playa, del
Palau, cable Barcelona.
Turó Park, cobla Barcino.
Bar Avió. curen Parlament,
Agrupació Sardanista da Barcelona. cobla Calhalbnia.
Tarda i nit. Sant Vicens dela
Horts. Centre Catblie, cobla P.
Barcelonina. Catalunya, carrer
Comte de l'Asan, 16, cobla Bar-

celona.
Centre Moran del Poble Nou,
passeig del Triomf, 63, cobla
Barcino.
Passeig tic Sant Joan, „78, co-

CRONICA DE CULTURA
llnlversItat de Barcelona
DEL HECT/ 111AT
Per real ordre s'ha ilisposat
qua sigui terno al nomenament
fet a favor de Pare llevoltós ;
Carbonan per axareir el vals reo de maquinista de 1•1105pital Clinic Directoria, amb
el sou anual de 3.000 pessetes.
— El redor ha signar ala
següents titols da Baxiller. e xpesos per als senyars que s'indiquen:
De Plitstitut da Barcelona:
Cartas Casanovos, Estanislau
Magre, Carles Amigó i Ramon
Cabanas.
De Ilnetitut de Figueres:
alanual Sandra.
De l'Inatiltit de Llevila: l'irtor Caslellarnau, Ferran Remir.
HOSPITAL CLINIC
Saguinf el seu easturn tradicional. ahir la Junta administrativa da csinse va
rrmvosiar els reproaanlants
11 prensas Taquasta capital. per tal de Iliimar-los una
l Menthria" raglamenläria del
passat any 1923.
Li ele lingua larse a les dotes
del mala al Irmal de Juntes.
11 i aseistiron rIo loators
nyoes Pujo!. Navarro Perarnau,
Oliver Aznar i Vicens
l'administrador del Clinic. Enría Burgos. i al roma/actorinterventor, sana•ar t'azarar.
— Avni. diumanara. aindra
!loe. a les n ,I17.P del mata l'aete
da 1 olina:1(M d'un la ya? (101 marqu'as de Cartilla sl pati n la l'Hos-

pital.
LES criNFERENCIES SOBRE
LA ftEVOLUCIO RUSSA
dia 20. lindra
lloc a la Biblioloaa Batutas.
earrer Duran i Bas. 11, la

primara de les conferencies quo
sobro "La revollició rusa". rló-

narit. el P. Pece Vollas, C. M. F..
voin anunciara:u als lindres

l'adora.
El tema aa el segilent: Causes de la revolticid rueca.5) Qilaatió polltica.--b . 0M-s atis; reli g iosa . Qiieslii, agrioria.—rE. (loares mundial.
La conferancia. qua Id earäeter pública comrnrarä.
Une Pan/anta/. a le, ,,et en punt
dal VPSpris.
INSTITUT
afEDICO-FAIlmAcErric
L'Institut Mad)ro-Yarnmeatilic
celebrare SPSSW/ rinntifiel, pública. el vinent slifluns, a his
datt da la vel lla. P11 la qual el
doctor J. Salarial' dasonrotllarä
al tema "La raquianestasia
les operarions del ventre".
ELECCIO A L'ATENE11
Monto. dilluns, dia 26. a les
(inri dr la tarda. as raunirä la
Sarria, da Ciara iPS Morals i po_
lft irritas. de l'Alenou Barcelonas,
amb l'ohlo a ta de procedir a la
ramas:aria reglamentaria de -hrrece por al vinent axciraici de
1924 ti 1925.

bla Cathalbnia.

SABADELL
Dimarts vinent, dia 27, el
Foment de la Sardana d'aguasta ciutat celebrará un festival
molt interessant al tentre Principal, havent confiat la interpretada) de tes nostres danses
a la famosa cobla Barcelona.
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/ "HULES" - PLOMERS
JOGUINES

AGUSTi CASTELLS
Portatorrlasa, 18. T. 1.113 A

imposar un' criteri. Bitia
dzre cottectiu, cada
collabora,
dur ha Magia de subordinar-4
a les normes fitolbglques
tilfstiques del conjura. L'obra
total Ini nascut d'aquesta
auntaria acceptaeló de jerar.
quia iniparsonal; cadascun
llagut de lliurar interiorrnen
una patita batalla — la de l'ert
parí( elässie i de l'espera to,
mito! ia. que tots porten din.

tre — i el triomf definata
la moda.atia ens ha garruda a
bellesa de l'obra.
Aqui i en aquesls le mps, la
noatra obra no podia asear es')
joe de l'espero. cap entre/ena
ment. 'mes a malva agradable.
Baila de leMr per foraa la sisnificació da des nostres
tiatipacions inas ardents, de les
/rastrea creences mas alte
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El poeta Josep Maria de Sagarra dona compte de les adhe-

raa:›se,..,5ises5504F7-*
u.

sions rebudes.
DO Iota: Gabriel Alomar i
Salvador (animas, de; la ciutat
do Mallorca; Guillen' Coloro i
:aislar;
Cristüfor Magraner,
Forran aoldavila, de alatia;
Juan Pons. da Tarragona; Josap Maria Junta: , de Vilanava;
Maraat Olioar, de 'Tatuan; P.
Anton al. da Barcelona. do El

CalYe; LIttis Nicolau d'Olwer,
fsidor 'libas Ba- :I. a Paris;
itafel Oliver. a aladrid; loan
Crexells. a Londres; Josep Carnet.. a Ganliva.
De Barcelona: lgnasi Fagas,
M. Basarais de Chalana P. Miqu'ir d'Esplugues. P. flupert
Manresa. Gumersind Alabara
antoni Navarro, Miguel Farra.
P. al. Bordoy
Lluis Berlran,
Torrents, Cabria. Montserrat,
Antoni Rubia 1 laudo i J. Sal-

vador.

Aete segun. en S'agarra pro-

nuncia uns mota sobre la significada de l'acte.
Fa un any, diu, que P.S.
reuniran eta collabos•adors
la Fu 'alise ira par celebi ar l'aparicks viel primer aolum.
Durant aquest lampa han
pasaat mollas coses ami Pelan
do halicini.
en la consoiancia
Poques satistaccioha boli; ling ill. pera cada valuar nou que
sota ni de la Fundació ens porlava un profund eonsol. La
Catalunya de l'espera continuavis persistentmant la saya tasca. Fa mas de riuquatila anys
que patino-iota ferma coleta la
riostra ratiaixanca. Durant
aquest 1,1111), Cal) obra lile, atia sniavia p lum:as de tanta enipenta i de tan positius raaunats
cura la Vitudació Bernal :Beige,
A lxi, Ii, u davem—conl irania En
Sagarra — a dos hornea. als
quals val! expressar 'ara en
nom da tots la nostra admiració i gratitud.
L'Ealali iall ha eslat l'honre
l'emprasa. Fa molla anys
qua ens conaixarn, d'enair de la
ra•stra adidoseancia. Smnpre
Y:1:g venre en ell. vingul de la
II
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dad 1 aire a . Pera inxi 1 . 1151 ais
-condottiari" italians ev llogaven ri una república comerciant
o a un princcp pirata, el imslre
Estels Seis s'hi; llogat a Minerva.
Per lols nosaltres es una satis-

larens i una garanlia i
perseverara:a a: auro'l a. la DIrevea.) de la Fundada Bernia
alatga.
En Camba es l'homo quo driranl vint anys ha púrtat la ven
di' la nostra larva. Sovint ans
fiu. amb el seu gasa espirene,jae
els nlls: Mai. para. ens arriba
tan al eor aorn quan es fan parbliair la cava imaiativa i la seva
voluntat de reata zar l'obra de
la Fundada). Per aixa i per mol_
tes altres coses Catalunya dou

gratitud eterna.
Les minutas dal senyor Sogarra foren acollides a mh l'unaMine aplaudiment dala assistants.
En alaar-se a parlar tal senyor Estedrich agrai (laminar las
frasses d'En Sagarra. Despees
s'estengua en atinados observadimant tamba C0111Pl e, a

guisa de mamaria. da l'abra
que dirigeix. fixant. normes i
oriantacions a seguir.
Parl à lamba de la signifiaaala de l'empresa i de 1:1 satisBruta) par l'obra tata, la qual
anal seria una realital. esanent -se en bilViPS con s ideraenana sobra els clässics i el
solita de l'humanisme a casa
nostra.

Real traelat sobretot les
obres antiguas — digua—amb
a qu ' en esguard senzill, Narria
dels el:tasa:s. que imposa /110Ostia. La daria de singularitat
ha fel mota mal al riostra ¡roble. Tata, en tanino, ara, perfecta consciencia. Ene cal Inés,
aviat anar contra la hipertrbfia del jo personal, t, en el
carnp de les l'erres, eoutra lea
"modas" i les "manaras" liledäries. L'antidot de la aingularitat de la oonaboració. La collaboració es una Iluita, on a
voltes cal cedir i a volles cal

•
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alairtreatant. narran/guara la
flama sagrada. I miguen/ coailança nt els honres de coratat
i de piancipis que sabran salvar la noslea pet:la n :ultura,
adoteseent i feble, amanacsaa
mort.
No tasarla desa g raits al noh
(re ideal de reedistatucia i rehabilitada d'un pubis. Ell at
estat per al riostra espera la
veritat mas activa. Ell ens
Matas — i uta pal• lo personalmea! -- aquel, equilibri i cer-

titud que mena a l'ama. aquella Iltbertal mas ampla, aquella
aatiodat mes fecunda. I ea
aquesla gu e rra hem aconstgult ei conhort u la pau, cera
d'arribar amb el treball de cada hora 1 da cada din a una tinalaal; ceras de no pards•e el
temps i les forces lrePS en u-
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eontramarxes.
f ara. per: maten-inri Musas
Camba. que uneixi la nieva
pressió de atraillad. a la m
linstre S'agarra, per ha yal' ag•
tat talils afanys a obre eh
cretas, per Miver fecundat
caudal tanta asforeos.
lim p ien] pngtu Ser cense :la vaa
Ira virtut de fornir tris altas
confiança en si mateixos. sonst
la vostra facultar do cansanrtli
pensament rhpidament et
acre. sense el rnstre empirism,
neganilzador. prie„dir-ho .in dos
sobratnta sanar la vea.
tea r7.enersisitat que n, empolla

una vegada enmienda o aorta) .

13(16 una idea. a 0111 reuar-Nos-hi
Int .,onerr. Car. malgrat els pHsimismes rixleens. us ah o m tiränicameni ilaminat per una a
inaarnmovibla.
i , n •ot an eilenmisr .11 . 1111
son' yor Caraba prengué
ci.
paraula.
Manifostä que ro adularla ni'
gratitud ni i . ato raya
mostra
La meya m63 gran atollar:recia
—digua—s p rä 11 do voure roen
es va realitzant anuesta abra
aroh l'entusiasme de tot=.
an uns breus paragrafs.
ernot`i01121 • 011 trlf present.
reibirdi la seYa fauna confianta
PI1 lailahl espiritual que portera
dintre.
'raid lea paraules del sanyar
E a t a lri a ll eam las dal sanyar
aora 11 llargament aplau-

didas.
Hala arco : dh novanienr prima:
clre con; a norma da la Fundada la reunió anyal dele seuf.
rollaboradors, a fi de camita
imprraainns cobra la mara&
d'aq tia Ala notabla collaaria de
elässica.
Arabat l'adra clavera redi 0.
nit. una Comisia formada 10 011
arnvors Es: tallado. Baleells. abarras. lloarh Gimpara, Bwelsha yal- s. Tanta.. alinanaz. Pa+
no( h. Eliges de Climant f Magrinva. aria a rabia, an pne!!%
franc as Paul Valarv, . qua arritmia en aqualla 'non/anta 110

Madrid.

Sopar del
P. E. N. CTub
a Paul Yalery
El Pen Club de Calalunya oferirä, avui, a
les non del vespre. a
Colomb. un atanquat al poeta Paiil 'Valer. Tots els adherents
al Pan que s'hi vulpina
inscriure poden fer_ho
al maleta Hotel Colomb.
fina a darrera hora.
Preu del tiquet:
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GOYERN DEL DIRECTillit MILITAR
e

a

seABLA QUE EN EIS ULTIMS ZOCOS CELEBRATS A LA ZONA OCCIENTAL RIFENYA S'HI HA VIST UN CRUP DE CABILENYS VESTITS DE
DoNA I ESCORTATS PER INDIGENES ARMATS. LA DISFRESSA DIUEN
QuE ERA UN CASTIG IMPOSAT PER ABD-EL-KRIM PER ACTES DE
COVARDIA EN ELS ULTIMS COMBATS
3 OTUA CIO DEL DIRECTORI
ia d t-;d, 24.—El president, al sen
otx del ministeri de la Guerra
dooä amb alguns membres del Diel sots-secrctari de Foment.
> ese despres les visites del Patriarcd les bulles, del general Serrano
_des que marxa a Melilla, i del sida:: beland;:s Von-Ad-biner. que porsua carta de presentació del prin-- consort d'Holanda.
j. GENERAL PRIMO DE
RIVERA
president del Directori ha desat aque.st mati. extensament. anib
eee parlant deis problemes pendents,
ptt.int a la signatura diferents de-

t, Re: cebé la visita del duc de
jantado.
Denla. a les nou del mili, el preo t maexarà a Saragossa. on assisal 1:inrament de la bandera del
.ent. tornant a Madrid dilluns.

'ater del Banc de Castella
S43drid. 24. — Acabat el termini
marca la hei per a Fültim ante
▪ pel jutjat instructor del sud obert amh rnotiu de l'assumpte
- Sane de Castella. ha estat eleel procés al Tribunal Suerem
toncepte de consulta i conforme
'Nene d'acordar en aute contra el
-O sol-licita el fiscal reforma que
denegada.
L'alt tribunal, en tornar el su-H. manifestará, co vista de l'estu;te en fati, si es processa o no,
roen, cregui de justicia, els
.15 que componen el consell d'ad7:LiStraCió de reementat centre ban.2'. i centra els quals el jutge insrar fa constar en laute que hi ha
Z:5 racionals de delicte.

sposicions de la "Gaceta"
Madrid. 24.—La "Gaceta" publica
següents disposicions:
acial ordre del Treball dcsesti-t la sol-licitud de l'Ajuntament
:ere perquè es declan tradicioun inercat dominical al dit non.
...isposant que siguin amortitzades
places d'auxiliars de sigona
vacants pels motius que s'inen.
na altea autoritzant la celebrad'una carrera de motocicletes
.7.enada: Carrera en pujada de
7iaba cada.
T:r.lbe publica la següent disposició
e el desean; dominical apiicat a
'ústria pesquera:
-unce — Que d'acord amb el
al en larticle 22 del reglament
15 d'abril de 1905, i amb l'objecte
'' .. 11i7127 les termes a que hand'ater,r,re els alcaldes per resol° ecnierme l'art. 17 de l'esmentat
:ament respecte l'aplicació de les
msicions vigents i especialment de
7eial ordre de 28 d'abril últim sobre
adastria pesquera, s'obre una infor-- d davant les Juntes locals de Re'Mes Socials, a la qual podran acuentitats patronals i obreres
esrnentades indústries, exposant el
2 estimin pertinent a llur interes.
instàncies slauran de pres.end davant les dites juntes en el ter.
de seixanta dies, a partir de la
coció de la present reial ordre
a Gaceta de Madrid.
Segar. — S'interessa pel ministeri
• Marina a que per la Direcció
• de Navegució i Pesca maritimes
reenhin en Fesmentat termini els
-retes tècnics 'que per les ceman.des de Marina s'estirnin pertinents
el particular.
Tercer. — Que en altre termini de
dies es tramo'' , per l'35 Juntes
I , de Reformes Socials, els escrits
- s ,}deuessin presentat. amb els in7c5pectius de lee pròpies Juna linstitut de Reformes Socials,
oal en un altre termini igual de
25 i en vista dels citats informes
.ds que emetin les comandàncies
idea. que li secan igualment cure Pe r conducte d'aquest ministeri,
daralaren les oportunes propnstes.
'J .22n7!. — Que mentre no es resolgui
'aene e t ministeri, en vista deIs red e les informaciens i propostes

refereixen els paràgraf s an"entendrà que no són
pesca d'altura els preceptes
reial ordre del 28 d'abril últim."
la

PENSIONS CIVILS
I MILITÄRS
24. — La "Gaceta" publica la
a l ordre anunciada ahir al vespre

g entral Vallespinosa, resolent els
L.ts s uggerits en el Decret d'uni' de les pensions civils i militars,
ea abrí:
ttner L'enumeració de les sítua"' s 'inc fa en el seu anide primer
R eal

decret del ,2,2 de gener
n'exclou altres en que pogues-

trobat-se els funcionaris en la de
ants. supernumeraris o altres

havent d'entendre's que no hademostrat. en cl que a això

les condicions exigides per
3alt tiret a pensó, se subjectarà a
que abans de la reforma s'allegaa

En materia d'opció se seguiebs ervant les mateixes regles que
a la data del Reial decret
°en. tenint nontis en compte, a
de les disposicions existents, un
tenue dIalsotsji.veresetuat ..per

•

•

•

les pensions que el mateix atorga.
Tercer. Els drets a participar de
pensió que reconeix Farticle nove del
Reial decret sobre els fills naturals
reconeguts, només tindrit aplicació quan
les families ,Ttin pe] non titol de
pens:ó que co la mateixa s'estableix.
En cas de preferir la pensió que els
correspongui a tenor del rigint affieFiar, les coparticipacions e s regularan
per les , disposicions respecte la dda
opció. conforme el proposat en l'amiele lo del Reial decret.
Els iuncionaris que hagin ingressat
al servei de l'Estat des del dia 3 de
nut re de 5917 fins al 3 1 de descubre
le 1918, en son Iloc incorporats a la
Germandat, deixaran, quan morin, la
pensió cerresponent, entenent-se que
aquesta regla d'interpretació en res es
riereix, per tractar-se de materia aliena , a la de la sobirana disposició que
es tracta sobre el concernent a sous
de jubilació o retir.
UNA NOTICIA .
"El Sol" publica la següent inforinació:
-Explorador català. — Es troba a
Almeria. acornpanyat de la seva esposa i filia, l'explocador català N'Amadeu Serra Alsina. el qual recorre l'Europa per disputar-se el premi
de Morgan, de dos cents cinquanta
mil elällars.
El recorregut és de vint-i-cinc mil
quildnnetres."
UN ARTICLE DE "EL DEBATE" SOBRE EL CREDIT
AGRICOLA
Madrid. 24.—Diu "El Debate":
Una elevada personalitat que forecsament ha d'intervenir en la sesolució que el Directori prengui sobre crèdit agrícola, ens ha fet les
segiients manifestacions:
El di-Hit agrícola no está detingut. sinó en estudi.
Jo ja he examinat la ponencia de
la Junta i els vots particulars, encara que no a fons.
Retarda el despatx del problema
la diferencia d'opinió entre aquests
1 la majoria de la Junta esmentada.
Vesteu—a f egi—el que passa eß
l'ordinació ferroviaria. problema tan
importan: i tan dificil, en el seu
ram, com el credit agrícola en el seu;
el consell de ferrocarril, potser avui
acabará les seves tasques amb certa unanimitat.
Aixe, facilitará la solució tant com
la disparitat de criteris en la distribeció del crèdit la dificulta.
L'EXPOSICIQ DE SELLES
ARTS
Madrid. 24.—Dijous que ve. a les
l'obertura de l'Exposició Internactize del mati, el Rei assistirà a
cional de Belles Arts. al Palau d'Exposicions del Retir.
La representació d'artistes de Catalunya és ben nodrida i del més

selecta.
UN COP D'EFECTE
Madrid, 24. — A Guadalajara des de
fa dies estan realitzan proves dm ginbus-cometes captius d'origen italià en
el pare que en aquesta capital posseixen les forces militars d'aerostació.
Aquestes preves con s titueixen l'assaig
del que es realitzarà quan arribin
reis d'Itàlia a Valencia.
Els globus s'aixecnran lligats entre
ells i duran una garlanda de flors, a
sota de la (mal passaran eis vaixells
italians.
Hom tren que aiscò preduira on
gran efecte.

ELS PREVISORS DE
L'ESDEVEN I DOR
Madrid, 24. — Avui s'ha celebrat el
vigessim aniversari de la fundació
la Societat "Els Previsors dc l'Esde.
veniclor".
Hi han assfstit el rei. Prima de
Rivera i el cap de la Cesa mutar del
rci, els generals Vallespinosa, Hermosa. Muslera, Mapz, Mayendia. duc
de Tetuan etc.
Han parlat el president de l'entitat,
senyor Emili Gonzalez Llana, López
Mu-fioz i Primo de Rivera, el qual ha
comte de López Murioz,
LA CAMERA OFICIAL D'INDUSTRIA DE MADRID
Madrid, 24. — La Cambra Oficial
d'Indústria de la prdvincia de Madrid
ha celebrat sessió.
S'Inri pres. entre altres, els següents
acords:
Felicitar a la Mesa de la Cimbra
per la sena gestió realitzada per aconseguir la suspensió de la Reial ordre
de 5 de mare darrer, que modificava
la tributad() de la indústria de sastreria,.
Expressar aquesta gratitud al Directeri militar, que resolgué favorablement aquesta demanda.
La Camina ha estudiat el dceretIlei de protecció a la indústria nacional. darrerament promulgat, acordant
ocupar-se novament d'aquest afer en
la primera reunió en ple.
Ha aprovat la gestió de la Mesa,
junt amb altres entitats, permse no
prosperi el projecte d'una Gran Via
Nord-Sud.

EL PRESIDENT DEL DIRECTORI

Madrid, 24.—El president del Directori ha arribat al seu despatx a
dos quarts de vuit, i ha despatxat
amb els generals Muslera i Nouvilas,
' amb el sots-secretari de Finances, amb

el cap del gabinet de la censura, tinent coronel senyor Rico, i amb l'oficie major de la Presidencia.
A les 920 ha rnarxat al ministeri
de la Guerra.
MESURES HIGIENIQUES
Madrid, 24.—El Govern civil ha facilitat avui una nota disposant el següent
Primen—Que en el termini improrrogable de vult dies tots els casinos,

cerdes crcsbarjo, teatres, cafés, bars,
fatales, cases de menjar i altres establiments o local, de reunió de palie
estiguin provistos de retrets inodors,
ventilats i uets, i d'escupideres.
Segon.—Que tots els establiments esmentats disposaran de feltres que assegurin la major puresa de l'aigua per
beure que se serveixi.
Tercer—Que totes les barberies estiguin dotades d'aparells de desinfecció de l'instrumental emprat en els serveis, desinfecció que es realitzarà, sense excusa ni pretext, en cadascun
quells.
Quart.—Que els inspectors municipals de Sanitat realitzaran en Unes districtes visites d'inspccció per tal de
comprovar el compliment del que s'ha
disposat. imposaut als contraventors les
sancions a que Id han: lloc.

UNA SENTENCIA
Madrid. 2-i.—Segons les nostres referenries, la sentencia
sol.licitada en la causa per Sr .
rió contra tres guàrdies, vista fa dies ni Suprem de Guerra
i Marina , es la segiient: dos
anvs al guardia Valeria; dos
Insos
e.
. a Gonzalez i absotlució
per a Paganos.
CONSELL DE GUERRA
21.—Dirnarts vinent se celebrara un Consell
de guerra contra el comandant
senyor Verdugo, que. l'any passal va matar, a Almería, a la
seva esposa, l'actriu Concepció
Robles i un tramoista del teatre on actuava.

DLL MARROC
Melilla. 2 — Indigenes arribals a la plaça asseguren que
en els darrers zocos ,celebrats
a la zona rifenya han fet acte
do presencia un grup de cabilenys vestits de dona i escoltal; per d:versos indígenes armats.
Sembla que la disfressa s'ha
degut a una ordre d'Abd-elKrim. el qual — hom diu —
conlrariat por la dorrota soferta a Sidi-Mesund. ha disposat
que els cabilettys fugitius de
les trinxeres fossin vestits de
dones i passejats pels zocos,
testimoniant aixi — hom
la seva cobardia.
Els moros vestits aixi, en arribar als zocos, sún objecte de
burles per part d'homes i dones.
Hom diu que airtb aquest,
procediment trata Abel -elKrim d'aixecar l'esperit dels
seus.
— Diumenge embarcaran
cap a Gibraltar, des d'on seguirà el son viatge a la Meca,
l'amel del Rif. Orf en Riffi,
acompanyat dol jurisconsult
Ercelen. raid l'iminoblre d'aquest territnri.
— Les bateries de la posi.
ció de Sieh i NIcsand dispararen
cnntra arigunes concentraemns
rife nye que rralitzaven treballs
dat rinxerament.
Algans grups rifenys hosli-.
Idzaren la prlita avançada de
la posicid d'Afran. essent refusats cense novetat.
— El tercer grup de resquadreta d'avineid ha volat da.
rima! la zona immediata a Alburornas. realitzant obsenacirms, Cense novetat.
— En arte de servei ha resulta, feril el soldat de regulare Larhi-ben-Adud.

La disposició de la Ilum produia
bon efecte, car p er breas moments
la plaça queda illuminada amb claror de dia.
La fem.' acaba a la una de la nit

Douglas Fairbancks
1 Mary Pickford
A darrera hora ens comuniquen
els organitzadors dels actes d'homenatge als famosos artistes que denla, dilluns, al matí, arribaran a
Barcelona, que gairebé ha quedat ultimat el programa de totes les testes que slian de celebrar en honordeis populars amistes del cinema.
Arribaran ev l'exprés de Madrid

pel baixador del passeig de Gracia.
Seis prepara una rebuda clamorosa i entusiasta. S'estatjaran a l'Hotel, Ritz.

Incendi al Mont Portacceli,
de Valencia
València. 24.—Asir, a les quatre
de la tarda, es declara un v,olent
incendi al ment Portacoeli, al lloc
anomenat "Canyada Freda".
El foc es propagà ràpidament i

es cremaren Inés de 750 pins.
El foc fou apagat al cap de cinc
llores, amb els treballs de brigades
forestals i guardia civil.

DE MADRID
Noves del Marroc
Maddrid, 25 (rebut a les 210 de la
matinada).—Comunicat oficial de

guerra:
Zona oriental—Sia

efectuat sense novetat comboi de queviures i
municions al sector de Sidi Mesaud.
L'aviació ha bornbardejat Tasarot, Beker 1 Hing, aixi com la vora
esquema del Kedir. En tornar del
bombardeig dos aparells han topat. Un d'ells ha caigut a la zona
rifenya, morint els seus tripulants.
L'altre ha sofert Ilengeres avaries.
Zona occidental.—Sense novetat.

DE GRECIA
La qüestió del descans dominical per als jueus
de Salonica
Alertes. 24. — L'Assemblea nacional
va discutir ahir la qüestió del descans
dominical per als jueus a Salònica.
El president del Consell declara que
el Govern s'inspira en un ample esperit de tolerancia, i ''esforçarà per tant

en trabar una solad?) equitativa. —
Hayas.
ES DESMEN1' QUE HI HAGIN
DIVERGENCIES EN EL SI DEL
GOVERN
Atenes, 24. — Han estat desmentits
per mancar en absolut de fonament,
els rumors circulais reierents a una
suposada divergencia de criteri entre
els membres que formen el Govern—
Hayas.
L'ALLIBERAMENT DELS DARRERS TURCS
La Canea, .24.—De conformitat
amb el conveni referent a l'intercanvi de poblacions, han estat alliberats els darrers turcs que encara
seguien a Grecia.—Havas.
L'ARGENTINA PAGA LA SEVA
QUOTA A LA S. DE NACIONS
Buenos Aires, 24.—El president de
la República, senyor Atetar, ha signat un decret autoritzant el Iliurament a la Societat de Nacions de la
quantitat de set milions de frailes,

suma que representa la part que correspon a l'Argentina fins el primer
d'any.—Havas.

La banda de caçadors de Badajoz
i la banda Martinenca interpretaren
diverses peces de comete, que foren aplaudides.

VIATGE DELS AGREGATS
ILITAR S ESTRAN GERS AL
mArtRoc FRANGES e DECLARACIONS DEL CAP DE LA
MISSIO
Marsella, 2 1.—La missió mi/llar d'agregats estrangers acreditada a Paris arribä ahir a
Marsella. després de portar a
cap un viatge d'estudi pel Marren' i Algeria.
Formen (la dila missid quinze ofirials, presidits pel mejor
belga, Ivosten.
El majar Ivosten ha declarat
nl rnrresponsal de . l'Agència
Ha y as que arribaven meraveHale i profundament impressionatr: de Flur viatge.
Va fer un n'urde elogi del
general Lyautey, pels sorpretenis resultats que han donat
els SPIIS ITIPInd p s d e colonitzarió i desenrotllam e nt d'aquells
I rrrit ren s.
'F'.I respecte a la religió i cos_
films dels indIgenes, aixf rom
la dnlenr amb que es exerrida
l'autoritat. fan esperar per a
nuall aviat l'arabarnent de fea
darreres ressistänciem.
El senyor Jonst en va fer tina
visita a los tribus rreentment
reduides, durant la qua( va poder aproriar el profund respece envere lee autoritats franceses i envere Pis agregats militars.
El viatge a Nigeria ha biteressal enormement als oficial,
—arahä dient el major Jotasten—, dones havern vist que
Franca ha fet dele lerritoris del
Nord rl'Afrira tina prolongariö
dele cene mateixos.—Havare.

EI Cor de Pescadors de la Barceloneta dona una audició de cancons i com a final de la vetllada
s'encengueren nombroses bengales
coNocades a les baranes dele Serreta
del, edilicia que formen la placa.

HAN COMENÇAT LES NEGOCIACIONS RUSSO-JAPONESES
Moscou, 24. — Han començat les
negociacions oficial* entre Rtitesia i
el Japó,—Havu.

—

Ila sortit cap a la costa

occidental el guarda-costa
"Warl-Itas" i el remolcador
"Carlagenrro", a fi de fer serd'ohservaidde inent re
PI3

veden

aviene darnunt

Darrera hon
DE BARCELONA
Les festes de Maig
LA VETLLADA A LA PLACA
DE SANT JAUME
Anit passada se celebra a la placa
de Sant Jaume Vanunciat festival.
!fi concorregué nombrós públic.

EL

REPARACIONS

Governador del
Banc d Anglaterra
altres importants
linanciers han sortit cap a Berlín
El

corresponsal
Berlin,
e Londres del periòdic -Correu
de la Borsa" ha telegrafiat al
dit, periòdic el que segueix:
Ei governador del Banc d'An&aterra, acornpanyat d'altres
directors de Bancs, ha sortit
cap a Berlín amb l'objecte de
tractar amb el director '1,1
Banc de l'Imperi d'assumptes
relacionats amb l'emprèstit internacional.
També han sortit cap a Berlín altres personalitats de la
Banca anglesa.—Havas.
LA SITUACIO POLITICA A
ALEMANYA -:- PER ARA NO
HAN DONAT CAP RESULTAT
LES NEGOCIACIONS DELS
PARTITS POLITICS PER SOLUCIONAR LA CRISI
Berlin, 24. — Continuen
negociacions ent,re els partits
politis alemanys per solucionar
la crisi, sense que hagin donat
fins ara cap resultat.
Es manca de noticies oficials
respecte de l'actual estat de 'les
mentades neiociacions, per haver-se compromès a servar silenci els caps dels partits entre Pis quals Pelan entaulades.
La prernsa de Berlin, en general. es moslra por optimista
respretr de la possibilitat de
constituir un Gabinet a base
d'una coalició de tots els partits burgesos, participant-hi els
"nacionals".—Hayas.
LA PREMSA I ELS CENTRES
BEN INFORMATS ES MOSTREN PESSIMISTES RESPECTE LES NEGOCIACIONS PER
FORMAR GOVERN

Berlín. 24. — Encara no se
sap res de cert respecte de les
negociacions entre els republirans burgesos i els -nacionals
alemanys"; la majoria dels diaris es mostra pessimista.
Als reme-les ben relacionats
ami) ele grups del Centre i deninerates s'afirma 9110 són rnolt
importante les difieultats que
s'haurien de salvar per arribar
a un acord. De moment res no
Indica que els nacionals hagin
retirat la candidatura de von
Tirpitz per a la presidencia del
Reich.—Havas.

ELS PARTITS DEL CENTRE
ES REUNEIXEN
Dimitirà el Govern abans
de l'obertura del Reichstag?
Berlín, 24. — Acabada la conferencia celebrada amb els nacionals, els

partits del centre Isan tornat a reuneper deliberar sobre la següent pregunta:
Ha de dimitir o no ha de dimitir
l'actual Govern abans d'obrir-se el
nou Reichstag?
se

Assistiren a la reunió cl canteller
de l'Imperi i el ministre d'Aten estrangers. seitynr Stresemann.
Els partits moderats slan posat d'acord per esperar el resultat de !es
deliberacions dels nacionals respecte
del pla dels peras, amb l'objecte de
prendre una decisió definitiva. —Ha-

yas.
UNA MODIFICACIO EN ELS
SOUS DELS FUNCIONARIS
Berlín, 24. — S ' ha acordar una modificació dels salaris que fins ara cobraven els funcionaris i empleats de

l'Estat.
D'aqui endavant els esmentats salaris es fixaran en una suma que .representi el vuitanta per cent dels que

tenien abans de la guerra, entrant en
vigor el primer de juny la dita modificaci6.—Havas.
CONVOCATORIA
DE LA DIETA BAVERESA
Munich, estat convocada
per al dia 3 del próxim mes de juny
la Dieta baveresa.—Havas.

UN PLEBISCIT A

BRUNSWICK
Brunswick, 24. — acordat la convocació d'un plebiscit, el qual batirla de decidir
respecte la dissolució o continuaci6 en vigor de la Dieta,—
Hayas.
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L'afer de la "pral;
sa venas" :: El Tribunal condemna
"L ilumanité" a indemnitzartellatin'

El novè anlversari de l'en-

trada a la guerra i obertura
del nou Parlament
Un discurs
de Víctor Emmanuel II
Roma, 28.—Amb motiu del
nove any de l'entrada d'Italia
a la guerra europea i de il'obertura de la nova assemblea legislat iN a, els carrers estan
guarnits, les oficines i tallers
han tancat llurs portes, aixl
rom les escodes públiques i
particulars.
Els carrete per on ha de passar el seguici reial estan plens
de gent des de les primeres hores del mati. Les tropes formen coreid ora tot el D'apere.
Davant de la Cambra s'han situat els carabinieri amb llur
banda de música.
Poca estona abans de les deu
han començat d'arribar els alts
dignataris de l'Estat i els sotssecretaris d'uniforme, els diplomàtics i les dames de la
Cort. Immediatement ha arri
oil senyor Mussolini d'uni--bat
forme, acompanyat del senyor
Acerbo. El president ha estat,
objecte d'entusiastes aclamaMons.
Anunciada per la campana de
Montecitorio i aelamats durant
el llarg trajecte per una gran
mujtitud. arribà la Cort, formada per la reina, el princep
hereu i les princeses amb Hur
escueta d'honor. La reina, el
princep i IPS princeses han esta! rebuts pels presidents de la
Cambra i del Senat. La banda
dels carabinieri ha interpretat
la marxa reial.
A dos quarts d'onze surt del
Quirinal el seguici amb els reis,
els quals ocupen un berlina de
gran gala, i precedits per l'escorta, formada per coracers de
gran uniforme, arriben al Palau dP Monlecitorio.
El president del Senat, senyor Tittoni, rep els reis, i tot
seguit el sobira, amb la reina i
princeps i acompanyat pel senyor Mussolini i les autoritats,
penetra al Palau.
El monarca pren seient en un
tron especial, rematat per una
gran corona i rollocat al mateix lloc que ocupa de costum el
sillú presidencial.
La reina, els princeps relate
i elle membres de la reial familia ocupen el primer rengle
de la tribuna regia.
El president, senyor Mussolini; els ministres, el president
del Senat. i nitres etlevades Pe r
-sonalitrmnedtsal'qup rra del rei.
Es procedeix a passar Mista
als diputats. acabada la qual
cosa el rei s'aixer a i denla leetura al Missatge de la Corona.
El monarca entrenen recordant QUO avui Se celebra el novas aniversari de l'entrada d'Italia a la guerra, i ure perxh, i
amb l'objecte do donar a lacte
la més gran significar«, pnsei/de. 4 pel m'O va 'hu y en d'As:erdlir-se auesta data pet: celebrar la reobertura del Parlament.
A enntinnaeid. i &envés de
recordar l'anoxiA de Fiumr al
territori natri. parlä de la fermfssima i resultes ifireccid donada a la política exterior d'Italia, arca" l'objeete d'assegurar
aquesta el lira' que li correspon entro les alltrre nadons.
Saluda. per slums. a lot rl pn_
hle, a aquest noble. diti.que amb
tant de valor i abnegarie llnith
i va saber %d'oidor sobre les difirultats del] periode pertorvador tic la post-guerra.
conscient i segur el país del
semi esdevenidor, ha sancionat
solemnemem la IlfWel
política. situarlis que no es do
rap manera produete de eornbi_
nacions ale moment i d'agruparions effrneres, sind exterioritzacid i rristallitzarid d'un perinde importantssim dr la histeria nostrada.
Despres de parlar el snbira
de lis labor realitzada pel no vern feixista. afegeix quo "la
labor empresa amb energia os
prosseguire amb energía".
Diii després que cal reformar
algun organismo d'Instituts ¡u_
Mire i administratius.
Tatabe cal resoldre el problema militar, de conformitat
les possibilitats econhiniques
del país. i en harmonia amb les
exigéneies de la política exterior.

París, 24. — Avui s'ha vist la causa seguida a instancia de -Le Matin" per difamad& contra els ser.yors Souvarine i Morant, amb motiu d'articles publicara per ells al
periòdic "L'Hurnanite", en els quals
s'acusaya de vanalitat a la Piensa

francesa i mis particularment a
-Le Matin".
Souvarinc ha estat condemnat a
doscents francs de multa i a pagar
deu mil frailes ea concepte de danys

perjudicis, i Morant i el perindic
"L'Humanité" a doscents trancs
cada un.
El Tribunal , inspirant-ze en el

desig d'apaivagar eIs anima, ha
acordat que no bi ha Iloc a publicar la sentencia a la Prense., segons
costum.—Havas.

Italia — digué dospres el
rei — pot rnmandre inerme

entre ele pobles armats. !fe
pot exposar-se al risc d'Asee
sorpresa pele esdeveniments.
L'afiancament de la política
exterior de l'economia i de les
finanees del país. c.onsent
aquesta possibilitat, la qual cosa, a rensems, permet tenir
una polfliea exterior de pan,
perú lambe de dignitat.
Tracia tot seguit del problema de les reparacions 1 de lea
qüestions anexes al mateix, que
constitueixin — diu — la ma-e
jor preocupació a Europa.
e.
Italia, en consonäncia amb
les directivos de la seva política. està disposada a collaborar amb tota la seva bona y oluntat en l'obra general. —:
Italia. aixf mateix, emprarà,
totes les seves forces per aconseguir una solució equitativa
i apartar tots els perills amenacadors.
Està igualment disparada a
fer sacrificis per tal d'assegurar la pau, amb la natural condició que siguin respectats els
seus legitime i essencials intere esos.
Es refereix a continuació
rei a la signatura dels convenis amb lugoslavia -que han
de facilitar una activa i amistosa coIlabaració d'ambdós pobles per al bi d'aquests, i per
afegidura, de ' ,Europa danubiana i balear/ira.
Alludeix despres a l'acord
signat amh Rússia i el Tractat
de Lausana, els quals "afavoreixon la nostra labor de pau i
el nostre comere-.—Havas.
Manifesta tot seguit que va
a inaugurar-se una política de
grandissim interés per a les
(q uesos treballminres, ear anida encaminada a assegurar a
tntlinin frehall e 'er litt ; el major honestar material i espiritual possible, garantilzant el
respecte i l'exacto rompliment
dele contractes
treball.
En refrrir- sí' liPSIII . PS a tes
relacione comercials amb l'Exterior, declara que en els Traetesis de cometa: que es concertin, els interessos de 13 indús,
tritt seran coneiliats amb els
ragrioullura.
(er re ssaltar que
Després
en inang.urar-se aquesta legislatura, estä fa equilibrat

V

pressupost i quo això permet
confiar que hi Miura possibili131 de disminuir ets impostos,,
acaba dient:
El 1 , rla menl ha tnisser fi.
del intrpret de la voluntat
rional, ear el noble. a l'enserns
que ha expressat In so y a voluta.
tat de quie aquesta romangui'
i veritable. ha mani,
festat clarament i terminantment que repudia tota degeneracid, tota Hirenria, tota feble,
sa. tola tolet Miela susceptibles
d'afeblir la fermesa de la nació.
El rei. el semblant del filial:
revela emorieS, es: retira del Sató
sessions acompanyat per
la Cornissid del Senat i ie la
Cambra d Diputats que el te-.
bre en arribar, seguint-lo
Reina. cl princep i llurs respecbus seguicis.—Liavas.

conflicte miner
segueix estacionari
El

Dusseldorf, 24. — El conflicte miner das la ronca de
Rhur segueix estacionari.
En la reunid conciliatbrist
celebrada ahir a Essen entre
patrons i obres sota la presidencia d'un delegat del Govern,
no s'arribà a cap acord per negar-se ele obrers a voler acceptar el carärter obligatori de la
sentencia arbitral.
La Internacional sindicalista
Minera s'ha dirigit als obrera
de la conca de la Ruhr, proment oonlinuar donar-loa Jiu!
ajut.—liavatt.

El mejor cepillo de dientes conocido
Venta anual, 12 millones de cepillas.
TRES TA MA NOS : para adultos, para muchachos
y para miaus. TRES GRADOS Una sola calidad.
1:k lisita VI 'Mal las farmacias, perfumería',

druguerlas

baremo. Consulte i su dentista.

't • 's'
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SESSIO DE L'AJUNTAIVIENT
aprovats tots els pressupostos per demostrar que hi
ha confiança (n el Consell
LES . DISCUSSIONS,

RA QUE

AMB TOT, NO DEIXEN D'ESSER VIOLENTES. ENCALA LLUITA CONTRA LA TUBERCuLOSI ES UN

CORDIALS ::

FET :: LA BANDA MUNICIPAL SE SENTIRÁ POSTERGADA :: PER I DESFER, EL PLAER DELS DEUS
supleat de la Junta local del Cens panyies del Ilum es minoraré el serelectoral.
vci i s'estalviaran diners.
Feren finalment amb satisDirigint-se després als regidors
facciä un telegrama de l'alcalde de simples els assegura que tio fan be
Madrid i l'hornenatge de Xätiva a
de qucixar-se que no séls vulgui
Santiago Russinyol.
a les comissions. Que hi pnden
Després de prendre possessiö. el anar quan vulguin. que sempre semarques de ZAMBRANO diu que el tests ben rebuts.
senyor Coll i Pujol era el sea seEl fenyor PAGES diu que mal
gon pare i en fa l'elogi. Diu després
seis ha convidat.
que creu prestar bon servei a la
El. scnyor NUALART: Es que
Monarquia i al Directori havent acse'n deuen hacer descuidar, perque
ceptat el canee, i afegeix que ja cra jo sempre dels: que temps que fa
hora que ells poguessin entrk, per- que no has vist aquell simpätic seque fins ara els Ajwnaments, dominyor Pagas!
nats pels regionalistes. no feien Inés
Aleshores, segons les notes que
que castigar la cisitat amb imposios i
tenim preses, sembla que es densaells pensen no fer mis que posar-hi
naren diverses paraules perque el
diners.
tinent coronel senyor Alaa'AREZ
El senyor GARC1A FARIA tamDE LA CAMPA sembla que digne
be se sent molt bancal i parla amb
(no cris en podem recordar massa
una veu apagada.
bé i els lectors ens perdonaran faTot seguit es ratificat l'acord sobre cilment, i si no prometem informarcolänies escolars. que consta de cinc nos-en i repetir densa la ressenya
bases, per tal d'organitzar les esmen- completa.
ELS LECTORS: No! No! Fugi.
tades colanies el mes be possible.
borne!) sembla que digné que no es
L'ABRAÇADA DE PEDRALBES
podien concedir tantes paraules per
Tot seguit el senyor ALVAREZ
coses de poca monta, i que st alga
DE LA CAMPA diu que quan arri•
la volia per diecutir la totalitat dels
barca els regidor; de Madrid i ell
pressupostos, la tindria tot seguit.
abraeä l'aire alcalde de R. O. perclé
El senyor GARCIA FARIA. que
el món de vista i sembla que ell
te noni de puro, mala veu tenebrosa,
no era ell, sitió la mateixa ciutat de
exclama c,ue no ha temps mateBarcelona encarnada amb els seus carrial P er des de dilema. que els fou
rero, els seus passeigs, els seas arbres,
regalas el volum Ilegir els pressuels seus monumento i els seus sets que
postos i tnenys encara estudiar-los.
abraeava la ciutat de Madrid i doAfcgeix que no són prou deu sesivament arnb rescullera li titilara nyors per
dir-se representants de la
restaciei d'Atocha.
dir aixe), és
ciutat i mangonejar els interessos sena dir, en voler dir aixti, el senyor Alse ccnvocar-los ines que per donar
varez semblava tot humit d'emoció.
el vot mort i acceptar la grossa resDespres afegeix que quan els reis ponsabilitat. sense ha ver-hi collabarat.
els van junta, padant com dos ardes
Ell, pera), malgeat això sempre
estaven més conaalvant la seva reaponsabilirat, ela
tenista. Tambe diu que la satisfacció
votara perque li han dit que era pel
es pintara i s'esculpia a les diferentes
bé de la ciutat.
i respectives cares dels representants
El tinent coronel senyor ALVAREZ
estrangers, i que Don Alfons. agafana
DE LA CAMPA pregunta si ha
a ell i al de Madrid de les mans, cls algú mes que vulgui parlar sobre la
digue: "Asseguin-se, asseguin-se amb totalitat.
mi, que vull que els representants cs.
NINGU: No I
trangers em vegas fomfntant la unid
Aleshores es llsgeix la st•güent
entre els dos pobles mes estimats, a
saber: Madrid i Barcelona".
PROPOSICIO
Aixa explicaré segurament la unió
La Comissia perra:mera propuso que
que hi ha entre els addictes d'amliclues
a'acorcli la constittició d'una Comissió
ciutats.
especial de Colónies C3colars, sota !es
Dites aquestes coses i d'altres encara
segrients bases:
tan significatives com aquestes es IlePrimera. — La competencia d'agida
questa Comissió seré organitzacia,
IORDRE DEL DIA,
funcionament i administració de "les
&tes Colanies escolars, en totes les
que iota ella esta constituida pels piessupostos i els seus derivats, amb
sevee formes i manifestacions, durant
curiosa coincidencia que els de desel present any.
Se•gona. — Constiwiran
Comissió
Pesas Plagan a 70.935. 97275 Peasetes
els d'ingressos exactument a 70.935'972
aenyor tineid d'alcalde delegas de Cultura, i tres aenyors regipessetes amb la marixa propina de
setanta centims. El que en paclriern
dora, de confornitat amb l'establert
dir cos del delicte, si no es tractés
en lamida 40 de l'Estalut Municipal.
del cos dels pressupostos, forma un
La Comissió podra proposar a l'excellentissim eenvor alcalde o a la Cobonic i 'voluminös álbum de quaranta
sis fulls, sease numerar. pel que fa
miseió minneireil pernment la desigreferencia al de despeses, ja que el
nació de tres veins de Barcelona, esd'ingressos no Ilem vist. •
pecialitzats en assumptes de cohanies
DESPATX OFICIAL
De primer, peró, abans d'entrar en escobes perque collabarin amb la dita
advertint aB lectors pacients que aca- l'interessant volum, es parla deis dieComissiú a la realització del seu
bé a tres quarts de dotze per si vo- tamens de la Comissió Finances reTercera. — La Comissió formara
ten berenar be abans.
latius a aquesta obra de titans.
seguidament el projecte de rorganitLlegida la comunicació del Govern
Despres el senyor TALLADA, que
zació de les Colanies, amb el degut
civil participant el nomenament dels
és el president de la Comissió de pressupost. sometent-lo a raprovació
nous regidors, que són els senyors Vi- Prassupostos, comenta de llegir el seta
de la CO1151.5Sió Municipal Permanent.
cena Carulla Riera, Agustí Mariné discurs que, com que cl pronuncia des
Orlada. — Les quantitate que fi.
Molins, Albert Jasa Torner, Francesc de darrera canelobre, no se renten
del Villar Carmona, Antoni Ballabri- prou be, per?) produeix rnolt bon pum/ en el Pressupost municipal arnÉS
destinació a Colönies escolars, secan
ga, Josep Riera Gallo, Caries García
efecte.
Iliuradea a la Cornissió en el coneepte
Atiné, Sebastià García Faria, ma.rquès
Diu, segons sembla, que aquest pres. de deslieses a justificar. Aquesta pode Zambrano, Ferran Escala, Agusti
supost té per missió de nivellar les
(Ira, a mes a 1115',5, invertir els do/laPons, Francesc Balanyä Pahí, Joadespeses amb els ingressos, cosa que
te,. que rebi d'altres entitats o parquim Tintoré, Josep Barba i Joan Bono slaria fet fa so anys i ara torna ticulars, per al propi objecte.
nell Gómez.
a esser gran moda.
Cinquena. — Terminada la tempoTot seguit, a la vista de tothom,
Digne hereu de la memaria viva
rada tle Colanies, la Comissió rasé
però sense que ningú se n'adoni, preencara del senyor Par, comenea de
curnptes
de la sera gesti6 económica,
nen aquests senyors possessió, excepIlcgir un seguit de milionades que fan
quedant, dissolta una cegada aprovats
te els senyors Canilla, Torner i Pons,
rodar el cap, i explica les grano super la Comissia municipal permanent.
que renuncien per motius de salut,
pressions que s'han fet en les despeses!
Al senyor marques de ZAMBRAtosa que sembla que ja sap el geneDiti que s'ha reduit i de molt rimpost
NO li sembla que aixf esté ja inter' ral Lossada.
d • inquilinat, cosa que emplena de sapretat pensament del eetiyor GarDesprés es voten els regidors nous
als propietaris, une podran cía Faria. pera aquest diu que no,
que han de formar part de les Co- tisfacció
tornar a aptijar els lloguers.
i ales/lores el tinent coronel senyor
missions i delegacions, i resulten ele- aixi
Amb gran elnqüencia fa l'article das
ALVAREZ DE LA CAMPA pregits, per la Comissions: de Finances,
pressupostos, que diu es d'alió minora
gunta si s'aprova la proposició i setnel senyor BalLabriga; Obres públibla que si.
ques i Ilurn, senyors Villar Carmo- que ala fet.
U ncop ha acabat se li comenea de
El doctor SERES diu aleshores que
na i Tintoré; Proveiments, marques
treaa exage-rades les atribucions del
de Zambrano; Politka social, senyors fer una ()vació i se li fa.
El senyor JOAN DE P.AGES Cenaell permanent; que resulta aixi
Bonell, Barba i Balanyä; Personal,
diu que es incompetent per parlar que hi ha dues classu. de regidors,
aenyors García Faria i García Anne;
ha tres
dels pressupostos, pena que per aix6 de la mateixa neinera que
su. ',Higiene i Sanitat, senyors Mariné,
classes de vapor; que Iti els regiViera Gallo i Escalas. I per les de- mateix en parlaré extensament.
se, Jegacions, per al Contorcí del DiptiEl senyor NUALART contesta de:1's que administreu i ele de banda
que cap tinent d'alcalde dels actirals i vene'ra, i aixei fabrica rumors.
sit franc, senyor Escalas; Junta del
Demana que de la praposicó anteL.,jeeu Filhannimic, García Faria; Pa- ha intervingut en aquests pressupostos; que des del dia que foren rior es rebutgi la clauaula tercera.
trona* de Monges Arrepentides, seEl senyor ALVAREZ DE LA
nyor Barba; Junta de Ciéncies Natu- nomenats, el 8 d'abril, no podrien
pas fer un pressupost; que nomes CAMPA din que cata en un error:
ral!. moya. Tintorer; Patronat de
ja
per
escriure'l
es
necessita
un
Voque
no hi ha dues clasfes de regidors;
l'Hospital d'infants orfes, senyor Rieluin mes gros que els que folia
el que hi ha es una sola Ilei municira Gallo; Patronat Massana, senyor
Villar Carmona; Patronat de l'Asil escriure Sant Temas méo corrent- pal que cal acatar.
Que no s'han aseabentat dels pres.
Duran, senyor García Armé (ben fett); metas; es clar que no seria con/
Junta de l'Asil de Nenes Desempara- les seves obres magncs o de les supostos? Es que se n'Ira assabentat
•
completes, però sí mis que les que cap de nasaltres? (Entusiasme gene,
dea, senyor Ballabriga, i Comissi6
especial de Colimin Escolar', selvosa el dit Sant acostumava a fer els dies ral.)
de cada dia.
- •"' Casero, Xercavins i Rangua.
Peda, senyors, és que el R. D. és
Dir, afegeix, que ells han Set el del so de mare I Despees ja vindri
r Una comunicació de l'Alcaldia diu
.1,', tot seguit que han eatat nomenats els pressupost, seria una farsa per- la carta, peréo fixin-se que avui is el
"..'" mayor. López Lloret 1 marques de qué no és possible ni materialment .darrer dia del termini i la Comissió
Zambrano, es qualitat de velas hon- ni ticnicament, i no han pogut fer
lia hagut de trebailar coto negres.
« rata, per formar part de la Junta mes que aeceptar i corregir el que Aquests pressupostos—alegeix— es dis
..
«adminietrael6 ,de l'Hospital de la havien fet els Ares.
cutiran el novembre que ve per saber
Desprda una mica Inés tard, na- si han anat he o malament i per fer
s Cree,.
ii•
leglett Ze;a1tra eeemaiesei6 die turalarent, diu que si el Consistori mis cbmodament els de l'any que ve,
"tlit Mrarelt "bol els tosté catan disposats i prome- si no som morts.
eg que
tot ej poder de les ÇoutAcaba dient que espera de Uds, de
. Milet flollgtkffloge vocal
Duratit tota la tarda, i com que Je
-"no hi havia cap mes altea espeetacle
. que cridés Fumen, i l'assistincia del
públic i dels regidors, els Salons de
kv. Cases Consistorial, es veieren coneorregudissims.
•-"-- En arribar a la porta del celebre
ja sentirem els rumors que «lit
- plenaven el que en direm tan encerfaidantent coas sempre els ämbits del
locaL Pujärem decidits 1, en entrar,
• baf de calor i un altre de perfumería ens asasbentaren de Felegant
presencia deis regidors. Les oides,
per& no contribueixen pas a la illusió:
e! soroll era absolutament parlamentari.
Enträrem despatx de l'alcaldia, ja
completament ple de gerd (és un dir)
i commOrem a saludar cates conegtues i d'admirar-ne de desconegudes
altres—. El que mes admirärem,
pesó, foil l'armilla de piqué, quasi immaculada i quasi actual, del senyor
Garcia Armé, que no sabem per qui
no s'In de dir Acné, encara que continués anomenant-se Garcia.
Un grup de senyors—tots uns senyors, ai mes no—discuteixen amb la
temperatura del temps, ja calorosa, i
sobre quelcom que interessa una forta
subvenció. Esas apropein i sentim corn
el Dr. SERES, energic. vestit de gris
ciar i pentinat de gris fose, explica
que a la Quinta de Salut l'Abano
fan pagar per mtrarhi els malalts,
cosa intolerable perque abrí') també ho
fan ja les cliniques particulars, i nó
sein subvencionades.
Com que la cosa no s'apaivaga, ve
el senyor ALVAREZ DE LA CAMPA anab un papes gue diu isser
proposició per subvencionar la Quinta,
i l'estripa davant de tots dient que no
se'n parli mes (i es renta les mans).
Veiem el senyor Madorell i ens en
apoderem per preguntar-li quelcom.
Ens diu que es decidi la prolongació
de la Diagonal en l'altra direcció perque no fos dit, i ens afirma que hi
-uns enbaad lualuoaszp laaa elAett
pkä regidors no podien intervenir com
'burlen desitjat i com abans icren.
I cona que el fouigraf municipal senyor Domínguez no es presenté per
fer el grua que bauza de publicar segurarnent Elegante, revista de peine
i es va fent tard, tothom sen va
al saló de sessions per començar, cosa
que es fa encara que sembli impossible, a les sis i trenta segons, Osa
que consignem pesque es vegi que hi
érem i que no exagerem en dir que en
tocar la campaneta comença tot seguit
la sessió amb la lectura de l'acta anterior. Mentre es Ilegeix, una ven, que
él• la del senyor BALCELLS, diu que
no se sent res. Es continua la lectura i una altra ven, que no és la del
senyor Balcells, repeteix que no se
tela tampoc res. Nosaltres tampoc
sentim rcs, pecó no protestem, tot el
.contrari, i es passa al
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supost de despeses i tot seguit
la coniianca en ells, de la hidalguia,
tres, bou discutit un dictamen d'Obres públliiiies ratificant acord de
dlguern-ho d'un cop, que aeran apro- d'ingressos..
van sense cap dificultas.
la Cornissió permanent, de recórrer
LES RECLAMACIONS
El senyor PAGES din que abunComencen de llegir-se reclama- contra una providencia del governada en les idees de l'alcalde i canta cions i més reclamacions al presas:- dor senyor Lossada atorgant al sepalinbdia.
nyor Recio una linia d'autómnibus.
post d'ingressos.
El doctor SERES retira les seves
El senyor GARCIA ANNE, per
Una de les prinelpals es la que
anteriors paraules, ja que no ha de fan les gratis tompanyies que utilitprimer cop en la seca vida municipassar mes.
pal. perd no en la seea vida politica,
zen la via pública. a /es quals sels
El senyor DAMIANS, amb reu
aplica a rauditori un discurs de tävol cobrar un impost.
emotionadissinta. diu que en vista
pies ex-federals i patética, comenEl senyor VIA fa un gran disde les explicacions donades, poden
cata per saludar els nornbrosos ascurs contra rimpost, que diu que
votar amb tota confiança: que guau
aietents a la tribuna pública i dirigint
en definitiva pagaran els vianants i
Acceptaren els cartees ja !ny sabien
una cstreta abragada als represendemana que s'anivellin els pressuque haurien de fer pressupostos i
postas "per procedimems menys tants de la Premsa, el que demosamb tot acceptaren. Ara el que cal, burdos (retiro la paranla) menys
tra que el senyor Garcia Acné, és
dones, és votar corn un sol honte, fácals".
a dir, Atine, és un ex-company molt
ja que no s'ha denianat prórroga.
estudie*, i ho dernostra el que la
Parla con] un 'libre i una maquiEl senyor BANCE parla de la
na en collaboració i amb una petisa tribuna pública fos deserta, i a la
tnodificació d'una proposició fixant
tos seca de tant en tant que cal de la Premsa tothom hi estigues
les paraules del senyor Alvarez so- que se /a cuidi.
inolt ample, amb tot i les manifesbre la intervenció dels regidors a les
Despres parlen els senyors Fo sar- tacions del flamant ex-periodista.
comissions.
El senyor NUALART, cameleniel., Tallada, altra cop Via i el seEl senyor ALVAREZ DE LA
ritzat com sempre de laborista. denyor ALVAREZ DE LA CAMPA
CAMPA diu que aixö es cosa dels
fensa l'acord de la Comissió dient
pregunta si es rebutja la reclamaconsellers, que han de creure o no ció.
que el governador, amb tantea atrinecessario la presencia dels regidors
bucions com té no té la de donar
Sil No!
a la comissai.
concessions a ninga, ja que aiaaa és
Ja hi sorn; altre cop votació.
S'aprova la totalitat es retirada
materia cósmica municipal.
El senyor ALVAREZ DE LA
una proposició sobre els regidors
Posada a votada) la cosa, queda
CAMPA diu que l'impost era ja de
nous ert combinació amb els pressul'anterior Ajuntament, però que no derrotat el Consell Permanent en
postos.
gran quantitat, perque segarla es
almeja pogut fer efectiu, per0 que
El aenyor ALVAREZ DE LA ara la nora Ilei ho permet.
dcia, hi hacia hagut abans una inCAMPA diu que les esmenes es
tensa campanya electoral.
E3 vota i és rebutjada la reciapresentin com 117i25 aviat millor, per ;nació per 40 vots contra za.
PROPOSICIONS
tal de poder anar a sopar, i a les
El senyor ALVAREZ surt un mo- 50,000 pessetcs per les flors
juny
vuit se suspen la sessió per cinc miment (56n les dcu) i ocupa la preVotades algunes proposicions
/MIS, C0/71 sempre.
sidencia el senyor PONSA, el bela classe corrent, n'es presentada i
ES REPREN LA SESSIO
aprbvada una concedint so,o00 pesEI senyor TALLADA ensenya
Passats els cinc minuts reglamensetes per pagar les festes que se
una mena de diccionari i diu que celebraran espontaniament i entutaris, o sigui a les 8'4o, es comensi es vol el Ilegirä.
cen a presentamesinenes i sen presiasticarnent tot seguit que arribin
Veus moribundes: No! Nol
senten una colla per afavorir diels reis d'Italia dia 2 de juny, i
Deliberen
els
regidors
una
estona
versos funcionar* i Ilurs families,
com que no hi ha coneignació i cal
que santo rebutjadea.
a veure si se sopa o no, i es con- que la ciutat de Barcelona quedi
tinua
discutint.
passa
a
la
proLA SLIBVENCIO A LA QUINsempre be, boi fent economies, es
posició ele transferencia de credit decideix fer una transferencia de
TA DE SALUT "L'ALIANÇA"
de les 75o,coo pessetes destinades a credit i treure les 50,000 del mateix
En arribar al capitol VII, el se.
l'adquisició de les aigües, que es lloc d'un cs tragueren les se opao
nyor Seres presenta una esmena
destinaren a acabar el tros de Diaper a les festes de maig.
per tal de suprimir la subveució a
gonal fina a Pedralbes,
• • • 1.5 '5.
la Quinn Salut "L'Allano" i
. ,
15e f e '
intensificar la Iluaa contra la tu• r
.
FER I DESFER, AQUEST ES
• .
berculosa
•
",„
EL PROBLEMA
Diu que els metges municipal'
s i 14
s'ofereixen a Ihratar gratuitament
Deapres del pressupost d'Eixamf.'
contra la tuberculosi, cucara que
pla es discuteix la supressió dc la
un negoci.•
ho Ilagiti de fer en horca extraordigratificacio al senyor Morayta.
senyor SUMO, passant del senades.
agent de l'Ajuntament a Madrid.
nyor Ponsa, presenta despres una
Acaba dient que si llagues de parEl senyor CENDOYA parla a
proposicia dernaaant que es rectiii•
1.sr de la Quinta de Solut L'Alianfavor de la supressió.
Ca" parlaria mA, pero te interes
El sensor NUALART defensa quin els pressupostos votats ahir en
el aentit de desgravar mes els vins,
cn que la sessió acabi pacificament.
el senyor Morayta, que. diu, l'any
El senyor ALEGRET roba ex•
que ve es jubilará, i a més a mes, carregant-ho damunt dels xampanys.
oposa
El senyor BARROE
cessins els set boters de les set bar.
afegeix, cal 5115e hagi un agent
amb una noticia que emplena saques per pescar cls ofegats i proposa
actiu a Madrid per vigilar ela astisiacci6 cscumosa el; concurrents,
que se'Is treguin les empreses dels
sumptes
l'Ajun !a /nene
eat dir que aixis és ja inútil, perque
banys.
El senyor LOPEZ OCHOA diu
dc
xampany ja en beu Malora.
El segyor PONSA roba que el dues paraules i el Cendo.y i Seres
El doctor MOLINS, que se sent
aenyor Seres va 1110500
i perafete unes mes.
personalmeut ;aludir en sentir a parlar
antituberculós creu que tot es
En aquestes es rep un telegrama
cura amb la tubercialosi, es a dir, anunciant l'arribada del Reis al Palau del Pressupost, es reu obligas a defensar-lo, i ho fa tan be, que s'acoramb l'antitubercu/osi.
' '•
e' •
de Madrid
da que la propasició del senyor Simó
• • ae
El senyor SERES dio que el to del
s
•
passi a la Cotnissió dé Fina:Ices.
discors del sensor Ponsä ia que al
cregui que ja por prescindir d'ell. TorDesprea, passat el gran entusiasme, EL MONL'5IENT DEL SENYOR
na a dir que aniden molt Iluny si es vota la giteatió de les gratificacions
SALES 1 ANTON
parles clac, i que si suprimissin les i per 28 VOIS contra 8 es restableixen
El senyor SALES I ANTON, amb
eubvencions
entitats particulars su- totes.
veu gastada i ex-socialista, deniana que
primirien la vida de la Facultar de
El senyor CENDOYA proposa el Consisten don: quelcom per al moMedicina. de l'Hospital Clinic i del de alesbores <lee tots es felicitin mútua- nurrient a Pi i Margall, perque és
Sama Crea.
ment per l'exit del viatge i facin cons•
cruna composició altament patriótica,
Aixas ens fa rodar el cap. De mo- tar adhesió a tot. Aleshores el ja que en un reconet hom pot admiment aemblava que els senyors Seres
senyor ALVAREZ DE LA CANIPA rar-hi amb enusció, com una senyora,
i Ponsa volien el mateix, és a dir, es felicita i s'elogia «MI cal per re- que representa Castella. abraea una
treure la subvenció a L'Alianca, i desxit de la festa del Pare, i com que
altra que porta la represernació de
Free es tiren els plats pel cap: un
seas res quarts de dotzt, tots se'n
Catalunya, i reciprocament. la gue revan.
matrimoni mal avingut, perra que en
presenta Catalunya té l'honor d'abra•
—.
el bous s'estimen.
ear la que porta la repsesentació
e '
•
El senyor DAMIANS s'adhereix al
Castella. A més a mes, i per si anea
e
doctor Seres, pera no está conforme
fos poc, ea una altre recó unes se.ä•
- .
amb la supressió de la subvenció a
nyores, en representaciú de les pro5.
•
•
L'Alianea.
vincies del Sud. abracen efutevament
Pregunta qué chran eh obrera de
ntateixa eirrsió sún abraeas
anib
des per les que
han anal cornissioles entitats adherides a L'Allano
quan vegin que es despenen ascao00
nades per Lo provincies del Nord.
pessetes per a les festes de maig i seis
El senyor PONSA, que en aquest
suprimeix una subvenció exigua.
moment i per un mamen! tambe re50 000 pessetes per les tiors presenta el senyor Alvarez de la CamEl senyor MUNDO s'emana la papa. dat que ha passara a la Comissió
raula i diu que L'Alianea es dedicar&
de jany
a tot el que es vulgui menys al que
corresponent.
UNA
NOVA
LINIA
D'AUTOMNI1 cota que les vuit i dinou tninuts
ha dit el senyor Darnians. "Bueno".
BUS :: EL MONUMENT DEL
ja han tocat. pesque. són les run i
Afegeix que hi ha un asil de tuberdin. es decideix secar la can/amera
culosos per protegir i no se'l proteSENYUR SALES I ANTON
amb gran .tisiacci6 tots, peró sengeix; "bueno". Acaba diem que L'AAl/ir, com no estava anunciar mes
liattea es dedica mult voc a la tubercuque confidencial/11cm, se celebré la se poder desarrugar les celles del senyor Bakells.
losi.
segona sessió del primer periode.
El doctor SERES diu que FAjunmolt abans, el saló de conferentament es troba en un dilema: O cies, ple de gorn a goin, °feria un
s'organitra la Iluita antitubcrculosa, o aspecte que no vacillarem en qualino s'organitza. Si s'organitza, cal que ficar de borne. Els senyors que no
s'organitzi; pecó si no s'organitza cal dubtarem en anomenar regidors cos
rio badar i sobretot no organitzar-ho.
mentaven molt animadament sesAmb aque5.tmotiu parlen els senyors sió del dia abatas, i mes que res la
L'ALCALDE TORNARA A REDA af IANS, ALVAREZ DE ue misteriosa aprovació dels pressuposERE AUDIENCIES
CAMPA, PONSA, SERES i un altre,
tos, que alguns (ir/aliñe:leen de miraDes del vtnent dtmarts es rei es va a la votació de l'esmena Seres,
culosa, amb gran escandol del docprendran les audieneies p oblique té un gran ait, essent rebutjada,
tor Molins.
ques que tota els divendres
per unanimitat absoluta, ja que el se•
Ningú o sabia con/ havia anat la
din/arta,
de deu a una. coticenyor Seres també se li posa en contra. cosa. Ningú no es trobava respondore l'alcalde. al .lospatx de
Aquesta pobra esmena, com es veu, ha
sable i tothom s'admirara que el va.
l'Alcaldia, i que reoentment tod'apurar el catee fins a les "helices". no basurea protestar iradansent dama
reo suapesas per Pagloturraeiö
Amb tot, el temps paasa que és un
sernblant introducció (si l'eufemisme
treball que hi hacia a l'Alpuse i ja són tres quarts i cinc de tus es permesS.
deu.
Aixas fau que, en tocar les sis. totMULTES
LA SUBVENCIO A LA BANDA
hora be Manes cap al saló sessions
Rebutjada una altra esmena sobre amb les orelles osas dretes que sus
A proposta del tinent d'alcalel rnateix, es passa a discutir la subde delega!. de Proseiments, secícero i disposats a fer el viu, mens-encia de la Banda Municipal, a la
nyos Zamora, ha estat imposatre els fos permes, s'enten.
qual s'ha concedit 50,00o pessetes i en
des diverses multes a venedors
COMENÇA
LA
SESSIO
demana soo.000. El senyor TALLAde rnercals, per infraccions . coFora dels regidors, poca gens sla. meses.
DA explica l'actitud de la CornissiGe
.
que
3
vio
enterar
de
l'acre
255:tVa
a
i el senyor CASERO defensa l'esLA 31ATANÇA A L'ESCOHXAmena diem malauradament que serä celebrar. La tribuna del públic abDOR
breu i que la Banda ha escollit malas solutament (leaerta. Sola altetin turba
Bestias saciar/cal en el dia
ment en escollir-lo a ela i amb tal escaducer i vermell catiraea el cal!
eamenea de fer camparacions darrera alguna tribuna. La tribuna
Bous, 9; vedettes. 446; molque diu que són °dioses. Dio que els sle la premsa, despoblada, olerla un
tims, T73; boes, 23:
edbri1S.
defeneara pel tompromis, i ho fa du- espectacle trist: poca periedistes, i
331 ; anyells,
2.10: m'elles.
encara. No In veiérem l'assidu crorara una breu mitja horeta. El se860; cabros, 36, r poses, 403.
nyor VIA sol abundar en les paraunista de LA PUBLICITAT, la qual
les del senyor Casero i ho aconsegueix cosa donä lloc a molts comentaris,
anta, escreix.
'ja que es, deia que no In era.
El senyor LOPEZ LEORET
LA COMISSIO PERMANENT
parla en cohtra; el senyor CASERO
DERROTADA
un altre cop a favor i fa una imDesprés deis tramits de costurn i
portant afirrnaci6 en dir que ell no
A SON PREU
de consuetud, a elecciii, despees d'aes cap llevadora, i demana la votaprovar uns vulgars dicté/11ms de
ció, essent rebutjada l'entena per
L amado'. 21 - Toleren 9085 A
30 vots contra 28.
Personal, de Cementiris i d'Obres púDEMÁNIS EL CATALEG
Finalment, queda aprovat el pres- Migues, d'Eixampla, i si es vol d'al-

La

sessió

Dei Muni cipi

MOBLES °

Tallers R EIG

CROMA S
nesu

VIRTGAIITAT
OBRER •
Una delegació de. lea
sentacions patronals i obrZ"
de la Comissid parititii7
l'Institut Nacional de Previa":
ala retina a Bar celona B: -;
neoltir opinions sobre l'exp-J,
sió del regim del retir

Els reunits convinguerenu.
la pesseta diaria de
''Penai6
anunciada com a mínimum jw.
eial per a iota els assegurb,
quan arribin als 65 anYs,
veusä nolablement i rbpidantent
augmentada .si en aquest
ma quota mitja tots P15 ebt,i„
gals amb el regim ho coniplei.
y en puntualment. I que ti,
obrero no solament veuran aun.
mentada la seca p en516, ,sjid
que norlen gaudir-la des delsttl
anys i intime des dels 55 anta,
i. rris, quedar nssegum,
contra tia invalidesa anticipada,
si fan apnrtacions voluntätiel
pel sistema de millores.
Fis el son &sin.. que s'aprese
l'assistinria als ancians Beba
Iladors. &manaren als repre.
sentants de FInstitut Nacional
previsid que gestionin
constitucid
pensions imme.
diales per als qttis van complint
els 65 anys. utilitzant rechr.
reo establnrt sobre les herana
cies a favor de parents Ilunyon
o estranys. declarant els repreeentante regim legal de
prnvisiA la seva conlianca sn
una prompta soluein, per estar
.ja en diptisit seu producte
inicial a les orientes de 1111
Templadores de l'impost di
desde seials.
Aquesta delegarle> patronal!
obrera, aprofitant la ereixent
representació professional que
va aetuant
l'Insidat Nacional de Psevisii5 i 'bits Cal.
xes ,:d.laboradnr p s. i que téen.
carnació permanent en la Co.,
parithria nacional, or
gardiza en Pis distints sectorg
de In vida rlot treball una exilosiete. raonada del segim legal
del retis obrer que solueions
shlides per a les aspiraciens
dels one voten la orevisiA sea'
cien ./ fíjela i adequada a l o s res.
Wats del nostre país. de laquil
organització. pecualiar (Vaquesta tersa, acaba rrexpreser
Mr. Thomas que s'espera molt
en Iltis relael6 arnh
!en:ion-mal del Treball.
ltiATERNITII
FL BUBSIDT
El Sind.cat Lliure bit cl.el
,
una seeeiti al seu estatr
eial de la Rambla d'Est.udia,4
segon, per mime toles lesas
clumacions (de set a nou
y espre) que es lusinulin per
companyes que no rail' a"
sidi establest per a maternas,.
Aquest consisteric en -l'abona
mora de sis selmatte abansi
Fernbasits
despres
cid de guardar la plaça
ocupa y a. 'nimbe se'ls reeorda que cal les-se inscriuro sl
Fltistitut Nacional dt
cons
Previsid per cobrar les 50 pessetes QUO es destinen per al
mateix concepte.
ALS OBRERS VAQUERS
Al "Boletín Oficial de /a ProIllt7sa " han aparozut les bases
estipulados pel Comite
d'obsers i patrons. Com
des d'ara trinen l'orca execubNa, (• 0 recomana a tot, cha cerapanys que denunefin al Conlüd
dol Sindical Lliuse totes les ifl.
traccions que es con:letal, pa
tal d'aplicar les degudes san,
EL BINDIEAT LLILISE
MERCANTIL
Aqueas Sindical Ita
lid les secos °tiernos a la Rane
bla d'Estudis, segon. al•
gun company no gaudis dels
bencrisits que pertoquen a la
classe, cal que ho post a conei,
xement del Sinclicat pesque pu.
tramotre les oportuncs re+
clamacions.
ELS DE SERVEIS PUBLICS
Els cumpanys de la see,o,0
d'aigdes electricitat hantall
d'entre.istar-se amb el Conne
Servets Público per feseta,
de qiiestions de gran importar.
eta que els afecten i gestione
quo s'esta:1 kilt per tal d'obt e
. millores de gran trans en--nit
.1 n'mosa. El L'omite fune.onari
els dirneeres i divendres,
l'estalge social dele Sindieate
Lltures (Rambla deis Estud'..4,
I I, según).
EL RAM DE LA FUSTA
El Sindical Professional
sam de lit fusta prega als aeu'
comparlys que pussin p er le4
orientes lueals tAvinyd, 2
prinemat durant tola la set'
mana prOxima, per tracia s. en'
tse allscs assumptes, de I..Dr"
ganització i orientació que sei;
—NO
r/
tä porlant a (arme
do borses de trebail.
ALS 013RERS DE CARIlit:Lai
DESCARREGA 1 TRANSPORP
El Sindical Lliure pre ga 1
tole els companys d'aqueatei
seecions que passin per sterf
tarta (Avinyd, 27, pral.' . di
aar.
set a nou del vespre, per pe_....
loe en antecedente del"afers

que ele Interesen,

S - ESPECTACLES

E

..TEATRES-11•1»
Teatre Català Romea
Telèfon 3500 A

Teatre Català Romea

Dues grans funciono, diles, a
benefici del pi:1A°

El les 4. 5 i 6 do juny. Els
graos artistas francesos Le
Bargy ei Germaine Dermoz.—
Dm 7 de Juny, Curra° de la

Entrada i butaca, 2 ptes.

Companyia cómico-dramatics
RICARD PUGA

„--,444.•badeimd~reempsee
-TEATRE TIVOLI

L'aplaudida cornSelia en tres
actes, de Joan José Lot ente.
XII, a un quart d'onze. La
comèdia en tres ocies, de
Joaryosep Lorente,

p

Avui, diumenge, tarda, a
dos quarts de quatre:
LOS GAVILANES
per Pau Gorga, i
DOÑA FRANCISQUITA

De Moscou a Montserrat
i El terror de la plana

la companyia de comedia
DIAZ. ARTIGAS
iaa-0944e-r.-e-Heak-o-e-e-24:-1

EL DICTADOR

per Emili Sagl-Barba
Dilltins, tarda, a les cinc
primer vermut popular
Butaca a dues pessetes
COÑA FFtANCISQUITA

Avui, diumenge. larda, a

Avui. diumenge, tarda, a les

dos quarts

LA ROPA SUCIA

PrOxima selmana
Benefici de
FRANCESC ALARCON

444 444+4,4444041,444~~

SANTA ISABEL
DE CERES

ELDORADO
Coliseu de varietata

+9494•4.».444:-D-o-r-oeiee;;.-t-a-a•

Aviti. diumenge. tarda, a
ob)s quarts de eine; nit. a
Ice den. colossals prosealees. Notables pel.lícules
Exil del faniös imitador
d'animals
AUREL PRAIAN
La formosa ansarina

14444444 1111 ~44444444

El drama d'unylona

formosa
emocionant pellioula basas en la famosa novel-la
Vidal Planas, i
la gran creació
CHARLES RAI

L'AUDAÇ

Suceda de les bellas dansarifles
LES 4 SORELLES BIANCHI

TEATRE INTiM

Presentació dc l'espectacle

als

meravellis i fantàstic
LES (MIMES EN RELLEU
Grandiós èxit deis famosos

cis, el dia 28 de l'actual, a la
Sala atiria
a força del pensament, de L.
A:.--lreiew; L'amor metge,

ellowns

PORIPOFF, THEDY, EalIJ
Gratis ovacions a la emi.
nent

Mol: ere

S'accepten subscripcions per a
les dues sessions que resten,
tots els dies, de den a una, a la
mateixa Sala.
_isuit Si Si 5 4O

Gran Teatre Espanyol
LLOGA UN PIS

.i

Denla, ilihiuns, grans fancions 12r) i tenor de

tid

PILAR ALONSO

LA DEL REGIMENT MUNTAT
•.:. a 1,5 fleta:
nIXAMT DE LA FONT DEL GAT
o
LA MARIETA DE L'ULL VIU

Ditnecres. Goyita, i diven.
dres, la celebre ilivette
NITTA JO
en el grandids festival or-

dilluns, tarda,

ganitzal per la revista

LA CARLITOS
NIL
LA DEL REGIMENT MUNTAT

Dissabm, 7 de tune
pasguaJ, ESTRENA

,c

PILAR ALONSO

SANTPERE - BERGES
.cui, cliumcnge, tarea, a les 4:

PILAR ALONSO

BELLA l'ERRA

1

/./444+404-444~46.044.414*

de

n4044.1044.4444444444444+

LA CAMPANA DE GRACIA
o
EL FILL DE LA MARIETA

TEATRE NOVETATS

(.e.mIcnatis mantua)

e44444•444.044444444144444

TEATRE COMIC

ru spenn-ectone de
COmpanyla
IVARCIEIN

I

,

X

/ Arui, dlumenge, tarda, a les gua- 9:
e "re. fundó monstre. Quatre actea.
Eis millors Salte de Nareisin,
La sarsuela en un acto Les cecuestradores; II. Sorolbas exIt, re- Y
en la
31
loable trlomf de N,13111
r ómi-ila en dos actos El golfillo o
El pilluelo de Madrid; /II. Soeces .I
ite rMIMs amb el sainet criollo,
en III; aete, Manita, e rea ciÓ Per • onallssima de Narelsin. N1t, a dos
'Marte de den, I. La sarsuela en .'
T. arte Los aecuestrador•*: II. Art
i emoció sense parló amb la no- í"
1e lla escerdca en un alele aleo
11111ol; II!. Colossal succes del sal1:e1 erlollo en litt arte Mirilla.
estrena sensacional: IR
I IJII.art3.
reista en sis gnadros El prIncipo ".
Callamdn
iir
•

94414444~4444444~4.44

444+4•••••• 1 •••~4444.
TEATRE NOVETATS
Temporada oficial d'Istiu
Esdeveniment artfatle

Les dues primeras companyies d'Espanya

Gregori Martínez Sierra
Catarina Barcena

ALBA-BONAFE
Continua obert l'abonament
Gran moda a 18 funciono.
Debut de la companyia. Maleares, 4 de juny de 1924.

.8,4"110~1400•••••••n

Dilluns, 26. tarda, a les
cine; nit, a les den
Grans sessions en
HONOR 1 HOMENATGE
als reis de la pantalla

3IARY PICKFORD
Douglas Fairbanks
nicik, Si el gansarnent
del Matee no els ho irnpo-

deix, praibableMent assistiran a la projecció en aguas-

tes sessions de la gran
creació de l'exitnia

MARY PICKFORD
(Nula del ritenil
Roseta, la cantant dels carrera, sumprodm . eió en.
Spartes, marea "Els Artistas Associats". 1 l'emocio-

nant iP.11 cola 11 eme parto

SANTA ISABEL
DE CERES
(El drama d'una dona for.
mesa)
Tots els admiradora de

MARY PICKFORD
Douglas Fairbanks

assistiran dilluns al Teatro
NoveLate, a les sessions en
el seu Honor I homenatge

TEATRE APOLO

SONANT Et. CUIRO 19 round',
Exit contmu del film artístic
POLIKOUSKA
LA VIDA DEI. MUJIK A RUSSIA
SHER LOCK HOLIKES
per John Barrymore
Preferencia, l'Ot); general, 0.50

1

Cinema Princesa
Via

Layetana, número 14
Telèfon 1371 A.

Sempre el millor conjunt de
programes. Avui. dinmeng,e,
Programa Apiña, La casa del

misteri, projectant-se el quart
Ilibre de tan cotussal superserie: La scnyal deis bandolers,
grandiás Lltiì 1.1! amätic de gran
argument. interpretat pel gran
actor William S. llar!: Acció
enkrgica, mag,nifie film america, inlerprelat pel gran artista
Hoot Gibson; El perruquer al

›;

Os Artistes Associats

..:
1•4444444.4.44~~4+4

--CINEMES-425•16411.1.1.

1114444+441~44414~1f-e--9--M-1

Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Bohémia
Sao!. di:un-are. 5,s1(5,Inatinal d•11
a 1 Toda i ‚lt. mareIncs,ploard
4
mes.
L'eterna vigilancia 1 L'apesut; la ,A
Els Onesos a l'escala; Fin- ,1

lereSeant lun, Tot, els germano co.
ren vidente; IV jumada de Le ca. 4
sa dele miaterie, 1 II/ jornada de .1

La portera de la fabrica

Demá, dilluns, La batalla, p et ce
Monee artista mpories
seisenti IlAYALAWA

444444~44441.0.«..ffle.
4444e4.041e1,44,44e4441+

Monumental - Pedró
Waeria

Palau, grandiosa i insuperable
comedia interpretada per l'aminent artista Sydney Chaplin
(germä de CharliSt); Canal
d'esposes. cinta cOmiest de gran
broma. Nil. estrena de La casa
del misterl Ilibro (wat I; Fiarla
renornimals art is-

e s 31,trgafii18 i Gareth
Ilugbes. — Dettiä, grans estreentre
nes, programa escolbt,

ells La filla del pastor, per N'na
Clan. i Somni d'amor, per Almirante. alanzin i : El presoner,
cinta erminia I he gran broma.—
Moll avial. La b a talla, mil gran
iieliir japoniis Sessue HayaS1Wa.

H44...».~6.64444444449

COUSEUM
Tetaron 3535 A.
.
•
Avui, diumenge, dia 25, a
les onze del lelilí, festival
commemorat i u Josep An. n
-" sclm Clavé, anib metiu del .1
plantee centenar; del seo y
naixentent. Orne Gra- 9
cie c. ()muest r a de 40 professors del Sindicat Musical.
Obres que es cantaran,
orignials de eilIVOI La vio-

n

Avul, dlumence. sessid matinal d'II
a 1, LIS portera de la fibica, III
Jornada, El sial feréstec; rally 11,_
esedidat . 'Tarda: Forraolja; El fresc. f
Ç, :sil: La portera de la fábrica, lv
Jornada- Terror! Pernil, ililluns: La
lila dolo 'mirilla perduts; FI mani.
qui de Oler Taquin; Eta modela
d'un pintor

3

1 444.1444.0er4-roessi1eee-e 4

Teatres Triomf i Marida
i Cinema Non

Tournée Manuel Sugraftes

Avui, diurnenge, L'ambloló de
Avui, enmanga, 25 de maig
de 1924
Tarda, a tres quarts de quatre;
'Nit. a les deu;

Restaurant Turn-Park
Un fialö magnific en mig
d'un pare deliciós. El lloc
mes indicat per a äpais d'arnistat 1 casaments
SERVEI CARDO
ro114411444~44.044044.0~
114-0444.0444~04~1~

RESTAURANT DEL PARC

I

Direcció: CARPO
Magnifics saloris. per a
bauquets, boiles i bateigs.
Sopars d'Istiu, a l'esplendida terrassa. amb servel
a coberts i a la carta. Te.
lefon 2160 A. Es reserven
taules.

I

.44-44-04-14-94-e.ree.44+04444.444
-

ESPORTS -

leta, El xtquets do Valla,
La font del roure, Estor, Da
bon mati, Una tontada, La
gratitud, Les nines del Ter
i ()léela a Clavé (de Sancho

Marraco).
Preus poptelars. Locali.
tats al Colivieum.
/
54411.0444.4
-

Baby, Ocell de ferrocarril, La
ORQUESTRIN A
casa del mistan, Camf de la
CIATTZMIA1111. Contractas
sal" La gelaha rubia. Nit,
Tote ele germana tocan valenteg, Ilegade.—Taplaerla, U, primor.

Servei al tramvia do Vallvi.
drera des .de les 920 del matt
a les vuit de la tarda.

de PHipbdrorn. Servei especial
d'autinunibus i de taxis des de
la Placa de Catalunya i servei
extraordinari de tramvies.

DIVERSOS

1

Uses:J:4U PorucOS

I

eaesseset- as

-/tEA nbe

111111151311EIMEI

numumnownemonn !AYES RELIGIOSES

TURO-PARK

CONGRES EUCaRISTIC
D'AMSTERDAM
El senyor bisbe d'aquesta
diòcesi, doctor Gui/lamet, ?tia
dignat aprovar i beneir la tors
mació del grup d'amants de
l'Eucaristia que l'Apostolat
Central de l'Oraeid de la par-o
Els campions de l'aire
räquia de Sant Jaume, d'aquesque realitzaran el seu emociota ciutat, es proposa portar a
nant cspectacle a 25 metros
la capital hMandesa amb motiu
d'altura, sobre una corda en
de les solemnitats del XVII
tensió. Atraerle> procedent del
Cire Busch i del Gran Pare d'A- Congrés Euearistic Internados
nal.
traccions de Berlín.
Ha eomeneat ja el reparti
Tarda i nit, funcionaran toles les grans atraccions, \Ve- ment de Pal-locució signada pe/
rbing-Wawes, Auto_liound, Pla- director diocesà i canonge petaforma de la broma, la casa nitenciar, doctor Auguet, i del
programa-itinerari.
encisada. etc.
Segons aquest l'excursió dua
Roscrar del Timó Park
ratio des de hl 1 de juliol fins
un dels mes meravellosos
panya
el 4 d'agost, amb l'estada de
cine dies complets a Paris, tres
Cafè-restaurant a cärrec de
Carbó
Brusselles, sis a Amsterdam,
11 EXPOSICIO INTENNACIOtres a Lourdes i altres Inés
NAL CANINA
curtes a les restants locatis
Exhibició de magnifies gossos tato de l'itinerari.
de raça
Les difieultats d'allotjament,
Demä, dilluns. a la nit, (marta en especial a París amb motiu
iixbibición de Els campions de deis Jocs Olímpico i a Amsl'aire.
terdam pel Congrés, han impe-dit que la Junta hagi pogut
atendre els desiljos dels que
demanaveu una combinaelij
económica.
L'únic centre d'inscripció. ha
Magnifica jardins

Oberts to.ls els dies, tarda i nit.
diumenge, a les set de la
tarda i a les dotze de la nit,
exhibicions a la gran plaea d'aquests jardins Camillo Mayer
cl sa troupe

quedat establert a l'Hormi ga da
Oro, placa de Santa Anna. 26,

on haurä d'adreciar-se tota la
corresponchMeta a nom del -sealt
cretari del Cornita organitzaAvui. diurnenge. dia 25, a bes
CONCERT
dor.
RANDA vEllOARA
cinc de la tarda
teje, sumid de
EL :VOL' COL.LEGI DE MARES
Badil de promoció
FOCS ARTIFICIALS 1EESCLAVES
F. C. MARTINENC
als I TRACA FINAL
Cate-Restaurant
Han estat acabadas les obres
F. C. TERRASSA
SülT :C1 CARII0
al nou Collegi de Mares EsclaENTRADA: 60 CENTINIS
Camp Europa
vas del Cor ele Maria, .situat
eina.
tntereSosot
ro:1p
Per a entrarles t localitats, al
)13cm de BOXA: Castella. Llevan!
prop de Sant Josep de la Mun,
Calatiniva
en
les
send•Rnals
earup. el dia del partit, des de
tanya. de condicions higièniileis Carnpionats d'Espanya
les deu del mati.
CC brisa amateur
ques immillorables i dotat de
tots els aveneas moderns, cosa
que ens plau torea, puig que es
Camas de Cantis — Hipòdrom
Venus Sport - Palace Ball tracta d'una d'omunitat religioAvui, diumenge, 25 de maig:
Ronda de Sant Antoni, 62 i 64, s a genuinarnent catalana. Avui,
diumenge, serpn beneides soa
Tigre, 27
Premi REIAL POLO JOClenmement l'església i altres
KEY CLUB. Sisena reunió
dependinicies.
Avui, diumenge. tarda i nit,
.a la tarda s'inaugurarà
ball de societat per la banda
Entrada, Mute circulada, 10
Venus Sport, dirigida pcl se- palias local del teatre.
pessetes; general, 1'25 pessenvor Ponsä. Estrenes: Xotis
tes. Entrada de carruatges, 625
PRIMERA COMUNIO
"La chulapa", One Sta!)
pc.sseles. Venda trentrades:
A la Reial Basílica de NOS•4
"-llene". Vals "Samilier".
Taquilla del teatre Novelats,
ira Dona de la MeroS, tingud
Cottirsi de Localitats
Nit. entrada, una pesseta,
lloc ahir el solemne acta de rea
Pro per primera vegada la Saa
01311313131aiNNNHINNUMENNIENININNNONINNUNN_NNININNIeNCW
Comunió diversos alume grada
nas del Collegi Peninsular i
Academia de Sant Antoni que
KIISÅÃL 1 SM,0
dirigeix el senyor Antoni Raja.
Sextet Toriens
Ortillestrina Siihé
Celebra la Santa Missa 11105 -?
san Esteban Ximads, pronun.a
etant una eloqüent plätica
Avui, diumenge, matinal d'onza a una. Duran( aquestes
mossSn Amadeu Pujol.
• bores es despatsaran butaques numerarles per a Iti sessió
El temple eslava completas
e especial de les sis de la larda. Primera sessió, a dos quarls
ment illurninat i adornat per
a de qualre, i segona, especial, a les sis. A lotes- les sessions. Darrora expedició del capitä Shackleton cap al Poi la al dit acte. L'esealania cantà
escollits motels i la Salve ricos.
m
il Sud (exclusiva d'aquesta empresa!, presentada davant. de 11:
tumida.
MM. els Reis d'Anglaterra; dalles i anteeedents de t'ex. IN
pedieiö; pesca de la balena, caça de l'elefant mart, pesca
•n••n.nn•
de morsas i formes. El naufraga del "Quest", mort de l'ex-,
plorador i la tomba en els gels i darrer homenatge; Les esposes deis bornes pobres (exclusiva), per Barbara la ?liare;
Endevinar el passat, de broma. Nit, a dos quarts de deis
atigment del programa: El crim do Pamplinas, de broma.
Preus te costum,
Denla, dilluns, darrer dia dr Les er , oses deis hornea
pobres i la Carrera expedició del capita Shackleton cap al
Pol sud,
Dimarts, tres estrenes: Paraula d'honor, per Regina
Dimiten; el drama Fermesa de caràcter, per William Farunto i la eStitica Pilcha Paca.

FUTBOL

Douglas Fairbanks
:i després d'agrair - I o s
' l'interès del seas admi
radors, a tots notifiquem que el vinent (HIluns, dia 26, a les 9'23,
arribaran a Barcelona,
procedents de Madrid,
baixant a l'estació
del Passeig de Gràcia
i estatjant-se a l'Hotel
Ritz.

s.42.4.448,1444.944+.2-11-e-aes-sei-e

Avul, tarda 1 nit, esplandid

MARY PICKFORD

Repertori nou i exclusiu.
Riquissima presentació
A les set de la tarda i dotze
de la nit:
Les ombres en relleu i

RESTAURANTS

Cinema MIRIA
Elegant cinema de la intimitat
peoyen t,a, 200, entre Rambla i
Palmes

Essent impossible de
poder contestar totes
les preguntes que ens
han dirigit aquests
dies, per diferents coaductes, amb referència
al pròxim viatge a Barcelona dels célebres
"asos" de la cinematografia

ROSETA FONTANAR

Inscripesons, Sala Mozart.

...444-D444.44-114444411444/41144

facilitaran el rapid accés al

Tibidabo.

Pesca de la balena, caça de l'elefant maní, etc.

violi;

/

mati, tots els dies festius,
Els tramvies de les !filies 22
i 23, pel Passeig de Gracia, i
58 i 59, pel carrer de Muntaner,

NONELL GERMANS

Avui, diurnenge, cha 25, a dos
quarts de sis de la larda, Fes.
tival Beethoven pels eminents
concertistas francesos R. Casa.
desús, piano; NI. Casadosús,

Ilard

Talaia, Ferrocarril aerI, 'Museos
do guerra, etc.
.4 la iglesia del Sagrat Cor
hi haurä missa a les dotze del

fillit
: VAL0Fi.5 : Z.:UPOAIS
CA
Rambla do! Centre, 18

Associacie Intima de Cucada
Sala Mozart., Canuda, 31

A la primera sessió dc la
tarda: El poder de l'anunci,
comedia per Bryant Wasbbum; El brillant imperial, per
Marion Heiles i Con--bes'
Tearle, i Un mariner d'aigua
dolça, cOmied, pet $nub Po-

mera secaba:
PIPIOLA
A les sis. se Fe iö especial, 1
nit. a un quart d'urde:

rotas,

i a les 6, i nit, a les 10:
EL GRANDIOS EXIT

de quatre, pri-

Magnific panorama. AtraNion111
. diversas

on mor tràgicament el cèlebre explorador

• • CONCERTS::

Nie: Igual programa i Navemes Universal número 07.
Dilluns- Margarita Clark.

MELIA - CIBRIAN

/ TEATRE NOVETATS

Dem,

A la sessió de les sis de la
tarda: Estrella de la gran producen', del Programa Ajuria especial En poder de nenemic. interpretada per les estrelles Agri s Ayres, lack Holt, Wanda
Ilawlev, Valter Hiers. Lewis
Stone i RolJert Cain. El carecen
tortuós, per la gentil Laura La
Plante. i A!adin fila cómica.

Companyia de Joan Vila
Primer actor: Francesa
Maimón. Primera actriu,
• Maria Lluisa 'Honoró

Avui. diumenge. tarda, a dos
quarts de quatre. Rirri; a les
sis, especial, i nit. a un quart
d'onze. Las alas rotas. — DiHiles, tarda. La mala ley; nit,
e un quart d'onze, Las alas

m:44-4444/4~..4444444.4*

ES

niateixa seeCió.

•-.444-K4444-1•44.
/ TEATRE POLIOR AA A

Companyia de comedias de

r/4444.41.444444444.44~..re

egona sessió exclusiva per

Avui, diumenge: A les onze
del matí, gran concert per l'Orfez, Graciene, en commemoraen' de Josep Anselm Clavé. Per
detalls 1 preus. al Coliseum. Vegis Faltre dinmei en aquesta

i debut del famós artista Polleo,
el que im's cobra, el que mes
val; l'invencible; l'as.

TEATRE TALIA

Sackleton cap ai Pol Sud

TEI.EFON 3535 IL

Entrada i butaca, 2 ptes.

Dentà. dinuns. benefle) de
Ricard Fuga. Tarda, La
tierra de Pllatos. Nii, 'La

L'última expedició del capità

COL ISBA

Les noves ombres en relleu

Dimecres, 28, estrena deis dos
nous sketchs, repartits en quaquadros.

aristocràtics salons

w-V3441+044.11.0.944•9944444ea

Colossal espectacte. Nuus truco.
Especlacle per a familias

LA TIERRA DE PILATOS

honra de los hombres, La
garra i -Por qué Juan se
quitó de la bebid a . — Diinart s, comiat de la corleas
nyia.—Dimeeies. debut de

per Emili Vendrell
Nit, a les den:

Una nit del Decamerón
150 artistes espanyoles i estrangers, 150. 300 vestits de
Max Wailltarki t madama Jeanette

als

Kursaal i Catalunya

Avm, diunienge, sessió matinal t a 1. 4 de La casa del
misteri, Tots els germana foren
valents, L'empestat, Els non, a
t'escota. NO. La casa del mlsteri, El sospltós.

L'EXITAS de J. JOAN CADENAS

LOS CHORROS DEL ORO

is la que es projecta

Diana - Argentina
Excelsior

LIGTH DANCES •
LES HORES

Avui, diumenge. tarda, a
dos quarts de eine. L'entreniSs dels germano Quintero

Grandiosa companyia de
sarsuela. Primer actor i director:
.FERRAN VALLEJO
Mestres directora:
Jose Espelta, Gerard To.
Ramon Gorg6

CAP AL POL ARTIC

I. K...!

14114144~4•64

Iba morayellosa pellicull del ?el

amb el eapitä Kleiuschmidt.
Exclusivas especial Gaumont.
Expedició de graos cacarea i
\ pesques a Alaska

amb els nous quadros

Encätrees a comptadurla.

Teatre Barcelona

Avui, diumenge, nIE, estrena
sensaciona l de la meravellosa
pedlicula científico-instructiva

La famosa revista en 18 grans
quadros

Cruz, per la companyia de NI card Simó Raso.

diumenge. uit, emula'. de
BALLE TS ROMANTIQUES
RUSSES
Programa nou
pies 4, 5 i 6 de juny, tres úniques funcions pels eminenls
irestes be. Le Bargy i
Germaine Dermoz

TIE3IDA130.

Pathi-Cinema
Saló Reina Victòria

Anal,
i

AIIMMNBRMUMMIIIIMMIEBBIEBBMMISIORMISURBIOMIAlinnb
lffleitieepereter

CHASSAI GN E HIERES mas, 43
PIANOS, AUTOPIANOS.
HARMONIUMS, ROTLLOS
PERFORATS, PIANOS DE
LLOGUER I D'OCASIO
Vendes a terminis. Pianos estrangers

SALUT

Les lipidia.» ion pu& Lo
&AY
11•11
aleabas
5 eh»
que as ad»
perque /Míos 5 1 as
en» molesta rarldiba

• ou• aasse. asea»
gestneral
fewe
sw`- '
Grameiaellikade iibertssafflado
imr• In /111“.11n 1111,
Illindeal ea.*
R mor seda 1 MIMII
Momia si .Mnalima

rer-'

11"

minamo1
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OBSEQUI DEL

CASP, 17 in

.

TOTS ELS NOSTRES LOTS D'OBSEQUIS

finan id Tobo

FABRICACIO PROPIA : PREU

A pasar de /a constant puja que experimenten da arddes que apio ama ga CASA, par isserle
premia fabricad& ele venem a preus SENSE COMPETENCIA. A re/abete que la matra dimite/4a

Isla pugut aprofitar-se d'aquista OCAS/0 UNICA. VISITEU ELS NOSTRES APLICADO« /
1CONPAREU PREUIL

ENGROS I DETALL

FIXE :

DILLUNS, Dik

Ii LOTS PERA PRESENTS • DARREIIA SETMANA • LOTS PER A PRESEN,

» s•
z.-z Llençol cot. cru superior per pta. 6'so
Lot u.' ¡z.-4 Baleas tutela
Lot n.• 31.-: Combinad() Sra. amb brodats d. f. m'as
Lot u.' sz.-3 Para% me« dame forbi 1091-2,-em
22.-z
.» forta (Vp
32.-3
fil 2,502e2
" " st.-: Llenço1 cot. clame forte " " 3'34)
»
»
24,
»
2.40
» " ;3.-6 licitadora jaret6 empoza
3-1 Coild
•
" " 23.-z Davantal blanc roinyorm per pta. 8
" 33.-z "
"
seda natura/
eso
» " 4. 4 Moradora jaret6 mayor
34._3
" " 14-z joc camisa i pantal6 clame forra 6'zo
."
75
•
• • 4.-: Llençoi cot. cru super. matr. " z 0'3 3
puntfflitä,
ess
» en
» eso
g
aa "23.-6 Tovallons " crepé
• - 5.-0 Tovalloles ruma 43190
" " a3.-z Calgotets madapolam fort par pta. 3'73
33.-z
Samarreta
senyor
fil
»
ras
»
»
ek
Sacies
"
" " 6.-z Bata percala superior
" " 16.-3 Baveres mases
•
36.-z Ninot mat
"
:y. Pega 3 nutres amaina clamo bonay 's
7.-: Estovalimi sarga clame forta 6MS 76
" " s.-z Estoig amb 6 palma per pta. 3' 50
» 3.50
37.-z joc aria molt elegant
" " 2.-1 Camisa Sra. amb brodats el. fina 3'25
" AM
0 » 8.-3 Tovalloles meses 213 z 6o
" " att.-: Davantal coa
za'so
II
la 3)5,
" 38.-z Paren mitges seda tense tara " ¡'pa
" " zs).-: %n'EA " "
" " p.-z Baziova "Camera"
" " s'as
" " so.-: Vestit organdi
" 4'50
20.-z caminó ..
..
.
estampats
"
eso
o
e
fil
"
"zo.-si
Cobretaides
6,55
"
"
30.-z
Camisa percata senyor " " 7'50
I
111111.M11111••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1••••••••••••••••••••muggilmagusIl ounimIlliilliill•••1111111•11111•11111••••••••111111111111111
Lot a.

i

0 ...

PI

8 Id

I.

PO

•

II

III

PO PI

II

IP

P.

PP

Pf

o

P.e

e

"

a'

be

PP 11.0

LuirlsaLt

MOBLES
J.

ALSIUS

LOPEZ

PERA PREPARAR

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111119111111111111111111111111111111111111111t11111111111111111111111111911111M11111111111111111111111

AIGUA Of TAULA

GRANS EXISTENCIES
Menjadors • Dormitoris -

MES DIGESTIVA'
MES DIIIRETICA
MES REFRESCANT
MES CARBÓNICA
MES LITINADA
, MES AGRADABLE

Salons

Fabricació Esmerada.

PREUS BARÁTISSIIVIS

tIilIIllhiiHllHllhIIliHJJIiUhiHi
I I 1111111111111111111111111111111113111

Estant els productes separats
NO'S DESCOMPOSEN
NO S'EUMITEIGEN

No hi ha fàbrica que pugui competir amb aquests magatzems
IIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIII

ee c.A.191mm ee

8. A.

ANGELS, núm. 2.

e

De unta en farmacias y Droguistas

asemaimimmall11~111•1111961111181111111311111•11111113,1111111111111911111111131151•1111Zinliero

:1E1

al

paleil deis llinis

es pompo% y olli

weieme.n

BLENORRAGIA'

IC a segura amb el conegut Elixir Bertran. Producto únic a Espanya, receptat cada O
dia pele; metges més eminents per combatre epilèpsia, histéric, migranya, palpite/01011K t'a• molors, rodaments de cap, insomnis, pèrdua de memòria, feridura, etc., etc.
•
a
a
NO DESCONFIEU bE CURAR-VOS PER VELL (NE SIA EL MAL
?ende: Farmàcia Bertran, carrer de Junqueres, número 11, farmácies ben assortides :I l
i centres d'especifice.
a

2

MAQUINARIA

••

• a• i

Cachete del Doctor Solvré
que depuran la sangre y los humores, comunican a
la orina sus propiedades antisépticee y mic robici da,
sus admirable, resultados se experimentan a las pi,:
mama tomas, la mojone prosigue bausa el completo
y perfecto restebiecimiento du to do ot oPot'uto
nito-urinario, ...endose el pacio p te por bi erdoi
inyeceiones ni la y ados en que haya de intervenir cl
medico, y.aadie so entera de su enfermedad. Basta
tomar lusa caja para convencerse do ello.

FRIGORIFICA :

ESCHER WYSS Y C.": ZURICH

1
•

111111.-U0 Dt CONSUB DE FORQA

O E 1.4
PER

A

;

PETITA INDUSTRIA

r

-

MADRID:

au. a. a a a va a u a u.u. u au o u a w sor MMMM

1 SOCIETE GENERALE
e3

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

1

Plaça de Catalunya; 20
a

evitan por completo tomando

RUOL

Los sintorms precursores de estas enfermedades:dolores de cabesa, rampa o Calambres, eure.

La Mutual Agrícola i
de Propietaris S. A.
por a

llseeer ¿sume Rabea
1418 A. :: ~Mona

Fre
.

: RIGHLT 1 BULBERF1

CALÇATS

SUBUR1,

Guanera, as, entre corta 1 80Pahreas
MARCELO«

TI1.15'011 41143 •

Carretera de l'Hospitalet (tb.
paeite). Telefon 529 H.
"'remeso Ober, 54, tenda
mer, alego».

a temíais. De teta Maitu
ROBES
3eue nador. refiera. 37. Mg.
enero -La Goya".

g

31114•HHHOMIC21-.3r.iiill=r•
•

e ••

•
•
•
•
•
•

r
la

•••

1

Un Case.) patentat d'AXANTROI.
lea extermina per a sempre mes.
Premia& a totes lea Eapoincions
d'Higiene I reconegut como el ml..
llor antialma del min. De venda
• lea principito droguerlsa I, e
oroy a, al despati: DIputaclei, 202,
entre Are» I Montaner.
•

nene, te° duros. Curar de
la UtIversttat. 56. entrescd.

en bossetes. Fabrica mndel. 30-

BLAU sep Lepes Llauder. Clan, Da.
mero 101. Telefon 555 G.
•

•
Per haver-se venut ja •
molts solare en queden •
•
•
poca de disponibles
Poden visitar-se els diea •
•
••
de festa, de zo a I i de
•
6ay
•

ralifif Pero IV, 556

cabal", tot icen, des de
210 latentes. Mallorca. Oil.

Torre a Sant 7ust. Pe?
OCASI O • vendre; tracte directo a
Sarria. Lltbertst, tb.__

Gra n esdevenidor, ben
situats, peu tramvia, amb
façana als carrers d'Ausien -Marc, AH-bey i altres
Preus: o'so, o'ho, i l'30

pesaste. el pam quadrat

ARQUES

mero 125. Interior.

folon

EN VENDA

•

I1

CENTRAL
Canee de Sepulveda, 1 77,
pral., primera; telefon 3646 A.
SUCURSALES
Passeig de Sant Joan, 95, pa).
Teltdon 2037 G.
Coallo, 169. Telefon 3025 0,

(Orees).
Carretera da gane, 135.

Gervaat.

•

L'EXTRA0010 DE LATRINES
He roben avisos

VIcleterea d'art Esmaltada al roe co.
bre vid» 1 Cristall e Vetees t sus.
tills piano 1 Corbata : EtblInee,
doessee. fray aU. Melase 1 entrene

Torrassa , tItare de cdrregues. Rad.

rer de Saraggssa, 112. Colmado. Set

• SOLARS

restazziasamiaziammasmazsameeimetaaszes:

uso; su' Multados prodigiosos te manifiestan a
las primeras dosis, conti3uando la mejorla basta el
total rellableCimiento'y lográndose con el mismo
Sana exialencie larga con una salud envidiable.
VENTA: liegala. Rambla Flores, 14: Barcelona,
y principales farmacias de España, Portugal y

REGUANT

a

iota una d'operations di anca do Bor n

0.43XES DE LLOGUER

bitios de «dos, falta de tacto, hormigueos, celados (desmayos), modorra, ganas frecuentes de
dormir, perdida de lo memoria, Irritabilidad de
eardcter, congestiones, hemorragias, carices,
dolores Pf la espalda, debilidad, etc., desaparee
un con rapidez usando Muol. Es recomendado
por eminencial medicas de varios paises; suprime
el Deprede ser oletea de una muerte repentino;
no perjudica nunca per prolongado que sea su

Américas.

de Barcelona

terreny per vendre, tan4,400 puna
rat Cartee Viena 1 Allanes (La
ar•

Barcelona

a

Sucursal

en relseld amb el ram de COnstraCci
decorad), interessant-11 en cornissIO
sOn. Dirlfrtr-se, per p erra, a P. 2364 S.
Apartat lié.

SAC GUARDA-ROBA
ae paper contra les ames. Pessetes fso, gr;andäria 16o per
yo cm.; pes, 8 0 gramo. Ea remet per correu certificat, enviant so cèntims extra per a
franqueig a Multar Germen',
Ferran, 32 "Villa de Para",

51911111•11191•11111911111191111111111•11111•15111•1•11111ZWZI1111

Angina ele pealo. Vejes prematura y

demás enfermedades originadas por la Arterioeselerosta e Hipertensión
ne mmmm de un modo perfecto y radical y se

Pe

per II casa acreditada, cOr•
SE sonleita,
redor entes en vidres 1 emula
O1

• MUFA . FABRIQUES 01 101:01.01 15

Q UINA IDEAL
az AU T O F R I GO R LA MA
LA
112
F VIVES PONS EARCELONA: GIRONA,
PRIM, 2 r
Liuu
.qm,peneemowaumorwereenommi
APOPLEJIA(Feridurv
PARALISIS

RIVIRACT111118 ORÍA

OFERTES DE TREBALL

Agente exclusivo: Hijo ne lose VIO41. y Iblibb,
%. en C.. Monead., 21.- Venta, 5 pta.. fraseo:
SIGMA, Rambla de las Flores, 14; F. ruano Gr.
sam, Princesa, 7, y principales farmacias de Es.
peda, Portugal y América..

CAMBRES FRIGORIFIQUES
IIIAXIMUN DE PRoDUCCIO
• NETELS . RESTAURANTS - BAR. samortFma
o• CARNISSERIES - TOCINERIMI - WI .

•11

Clas ilicals

a 0'50 pessetes les deu pn•
meres paraules i a 0'10 per
:: cada una d'excés

ea ladu fue manifestaciones, uretritis, prouruitia,
qsitio, cistitis, seta mal i,ont, etc., por crOnicas y reiioldedil lue ~O, be rara. prOMO y radicalmente con lo.

• '

PER A FABRIQUES DE

Mis kumis

°iPIURGACIONESY

II IIIIIIMIIIR11•111111•19•BninnintimeneznaternilemnsiniiinIziminwW1111111/11111111111,
B11111111••••••151111•1111211nmnissennwilniennennNiennennnonn•Bleinemennis
a,
111
¡

MIJO, 144

A L5IU 5 Productos Quimicos y Farmacéuticos .5.A

•

(teme

LLOODERS
babltaeld a senyor
CEDEIXO mal.
Vinieres], 10, tP
amb aluna abundant. es llo.
TORRE
ea a Vallencana. terma dt
de St. Pera, 13 , Pral
Monead". Rad.
Alt

DIYERSES

•
municipal do
•
Barcelona)
•
•
1,111••••••emazazzumell

Tramitada rete
HIPOTEQUES.
ES lotee BO Ce!:
naced& I. A. Pßlit e 4. 15

CAPSES DE LUXE

1 La
P1513
. d'ElPaNt
u
Illipenent
bcpeelalttet 5. 11 lepleets negaos ILIPti•
sicld perenne« lb ~rae a
vele, oieoaraltea. sic. rabelesele de marce

6••••••••~11
/ per s Miente I batatas. 40al Casa imantes, carrer
g e kit Pm sa

tg

Tellbron 1454 A

TAPISSOS

P50. "

" °.

rou.

motilones-14e immetiornie AMI
-114.1116
%mi Penare P. I.

PROPIETARIS:0„,,,,
"wengt
Condicione ¡minorases. 114;' aniAll
de lea Flore. 14, biliten.

a 600 m. sim.
Tocata al Monea* de Poblet, tornba deis Reis Catalana. AisMar. eiri la Pont

GRAN BALNEARI del Ferro, el millor reconatituient natural. Bosco. creuata per so rima de carreteras.
Admaiesreeist Ortuar 114, pelnelpel
lerestens HOTEL 11111 ENCROCIL " Prilissruemlre
ea'llOgUOn (idee It'io 581400 p
temen Mea
Afflfflammnse

al

