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UN ASSAIG EDITORIAL

La brenca mis migrada de si6 de les publicacions tecnila bibliografia catalana es, in- ques catalanes. Som, a mes,
dubtablement, la que es reto- entusiastes devota del principi
reir a les obres técniques. Molt democratic d'exposar al • poble
ELS SOCIALISTES ES MOSTREN CONTRARIS A
Velem cantar avui els galls i les gallines, els pollastres i
poc hi ha fet en tal sector. Oís treballs i l'obra feta amb els
El vell Paste presenta dies
•pciles, els capons i els pollets dele corrals domèstics. Maese enrera
Cree, dones, que ha de tenir seus cabals a les corporacions
PARTICIPACIO . EN EL FUTUR GABINET
la
dimissió
col-lectiva
del
LA
interés el comentar els resul- públiques. I coas sovint es parla
dada és pels literats i els poetes aquesta noble aviram. Els Govern al rei Alexandre. Aquestate obtinguts amb un assaig de la gesti6 administrativa a les
'aires i els prosadors dediquen llurs preferències als volàtils ta deu ésser la sisena o setena
Bar-le-Duc, 26.—Amb motiu nunciant un bell parlament el presi- de publicacions d'aquest caräc- corporacions, no serä de mis
libares, sense jou i cense casa, però també sense ajOC dimissió de Pasic d'ençà que
—
Havas.
de la reunió del Consell gene- dent Poincaré.
contribuir a l'esclariment amb
ter.
oplugat i sense grana.
està constituït el reialme dels
ral del Mossa, M. Poincarte ha
Els nostres agricultors no aquest petit exemple.
ELS EXPERIMENTS D'EXVo:em cantar l'aviram, ara que el Govern d'Espanya ha de- serbis, ele croates i els eslo- pronunciat uti disours. Eta dit
La part de publicació de llitenen 'libres que puguin allieoPLOSIO
vens. I ha succeït ara la ma- que mentre ha estat al poder
de protegir-la. Qui és l'ignorant o l'inconscient que riu o
bree, l'Escota la tenia muntada
París, 26. —A Le Courtine es va nar-los en aguce/les qüestions
rin davant d'aquesta alta protecció? L'aviram és, no sola - teixa cosa que succef a les an- ha procurat que la pau fos un
corn
una empresa comercial
que
directament
ele
afecten.
teriors crisis. Despees d'haver fet cert I obtenir d'uns tractats fer explotar ahir deu tones d'explo- Potser els mes difosos—tot i semblant,
•.t una riquesa important en l'ordre econòmic, sitió que tamamb la sola diferensius, no oint-se l'explosió a París.
fracassat
el
cap
de
l'oposició
es una riquesa n l'ordre espiritual. Les cases amb corral d'aimperfectes les satisfaccions a En Canvi, les ondes es van perce- esser-ho ben poc.! —s6n els de cia que pel seu c,aräeter docent
parlarnentäria
.
en
la
feina
de
almenys amb galliner fet de quatre fustes, solen tenir formar un nou Ministeri, Pasic que Franca té dret. Les elec- bre perfectament a Montpellier i al- procedencia francesa, que ultra Ii interessava mes que el guany
cions generals han estat interdel seu major o menor mèrit la difusió dels textos. L'edició
equilibrat el pressupost i més arrelades les virtuts socials.
torna a enearregar-se del Potres punts del Midi. — Havas.
intrinsee, presenten semare el de cada volum s'ha fet de mil
Qui conegui d'aprop l'aviram, per força ha d'estimar-la. I der. Les provatures per pres- prelades com una censura a la
FRANCESA
ESQUADRETA
detecte de tractar una agricul- exemplars, fixant-se el preu de
precisament a la taula parada, que és on l'estimen els gas- cindir-no no han reeixit, fins política exterior del Govern, peA RUSSIA
ro))
en
realitat
aquesta
política
tura de caracterfstiques mai venda de cada obra—diferent
norns sense cor, sinó en vida i salut d'aquestes bestioles. Un Et y lli. I Paste, amb els seus vui- no podrä ésser objecte d'imRige, 26.—Ahir arrib i a aquesta identiques i sovint filetea dite- segons l'extensió —de manera
tanta anys al damunt, resulta
1 francés, Fabee, va dedicar la seva prolongada existencia
portante Modificacions.
(»fetal t'esquadreta francesa for-L rente de la nostra. Camprenent que deduit el descompte als miobservació dels insectes i va escriure Ilibres interessantIssims a Belgrad l'heme inevitable.
Les desinesurades esperanla gran utilitat de dotar el nos- breters, quedis solament sobre
mada per quatre contratorpediners,
grups
de
Vopo-.
diversos
Els
re llur vida i costums. L'aviram mereix, mis encara que els
ces de certs grups de la dreta, acompanyada des de Libau per un Ire agricola d'obres tec- el preu de cost un marge per
d'acord
que
sovint
catan
sind,
ectes menuts i sovint lletjos i repugnante, l'atenció i l'afecte
els bornes incorregibles dels
niques adequades, l'Eeeola Su- equilibrar l'interès del capital
per combatre Paste, no ho es- guate aspiren a veure una dic- creuer tetó, tributant-se'ls una cor- perior d'Agricultura. que ultra emprat. les desposes d'adminis*1•3 savis, dels bornes de. lletres, dele bornes d'armes i sobre tot
tan igualment per elaborar un tadura, han tingut cona a con- dial acollida.—Havas.
daten? tració i els dnnatius le volums
sociòlegs.
DELS DRETS DE la seva peculiar funció interneprograma corrió de govern. Daque els republicans SUPRESSIO
sempre
de propaganda i a biblioteques:
Ens 1)1w:en aquests voletils que gairebé no volen, que toSORTIDA SOBRE PELLS EN
vidovic no ha pogut formar Ga- seqüència
ro
que
fos
mi- En aquesta forma ele preus no
tat
inquiete
es
Ilancessin
en
braper
sent-se
a: da. peus a terra habitualment, que. tenen hostal i posada binet per les dificultats, que
BRUT
llornment cultural agrari. estu- resulten massa elevats, i el 'liços dele partits avançats.
ais. Són els volätils amb seny, moderats i positivistes, que
han fet impossible l'avinença
París, 26.—"L'Officiel" publica un dih defingurlament aquest punt. bre es pot difondre amb mas
P. Poincare, després de fer
renunciat a la vida d'aventures, de llibertat, de perill i de
dels partits oposicionistes. De observar que no tenint dret a
Decret suprimint el dret de sortida comencant tot seguit a donar-lt facilitad. 1711P Pe eo que l'Escola,
que passen els romàntics ocells del camp, del bosc i dels tel. al Parlament iugoslau no ignorar les indicacions de tan d'un deu per cent "al valorem" apli- una apremiada enlució.
primordialment, es pronosava.
,
hi
ha
cap
vera
majoria,
ni
de
cable
sobre pells en brut, tant frezores
de
la
Rambla.
;
gran nombre d'electora, cal deiEl resultat eronómie del priEra diffeil a l'Escola remQui tingui l'anima prou tova per fruir les delides casola- partit ni de coalirió de partits. X'ar a l'oposició d'ahir la res- ques com seques i pelleteries en brut. prendre isoladament, sanen al- mer any AS ben t'alar:11er. S'han
blihries. venut un miler d'exemplars, i
e, seia de sentir enternit per les escenes de corral i galliner. 1 això fa inestable i relliscosa p onsabilitat del Govern i ob- Aquest dret havia estat decretat el tre objectiu. redirii
Pece, en eanvi. feia mis far- s'han recaptat mis de quatre
galls gallards d'aire digne i magnífic, pollastres eixerits, ga- Ja situació del Govern, sigui servar davant la coalició victo- dia 7 d'abril darren—Havas.
quin es vulgui.
tibie juntar aquest assai g . nreb mil nessetes. cense comptar els
riosa totes les lleis de la genESCRIPTOR CONDECORAT
• ,:s ponedores, palles presumides, lloques maternals, capons
un
ancià
llarg
i
Pasie és
tilesa. Amb tot, però, hem de
-reixats, pollets piuladors! Es bo de guaitar una estona com astut.
París, 26.—L'escriptor Mar- la realització d'un altr• eire- liebrea que s'ha g in ponint venPer?) is poc flexible en vetllar per al manteniment de
.eram escarbota la terra, com pica les migues i els brins, com determinades qüestions. En el
cel Hutin ha estat condecorat ierto. de ternos plareiat: l'en- dre darrerament. no ilinuidats
cc, que jutgem essencial, o sisenvament postal. Relligarlee eneara. dels diphsits de les Ilipasseja arnb calma, corn s'esvalota follament per efecte d'un
cas del conflicte serbo-croata, gui per al manteniment de l'or- amb la Legid d'Honor. — Ha- orgenicament (les idees podien hreries. Cona que el prornedi dei
ir injustificat !
la seva politice rígidament uni- dre, l'equilibri del pressupost, yas.
afiniar-se i rompletar-se
preu de cost de l'edieie de cada
Aquel! que senti les delicies de tenir aviram a casa, si es
tària està minant alb fonaments les llibertats individuals, les
tuament. realitzant una lasea volum--comprenent els nrigiELS GRANS RECORDS
, per brea ha d'ésser un home de bona fusta, treballador i espirituals de la unitat iugosla- reparacions i la seguretat de
retirar de diftlsid de cultura nals de text i dibuixos, papen,
nrat; si és dor.a, ha d'ésser per força estalviadora, virtuosa i va. Ell i el sen partit radical Franca.
aarfenla. La roorrlinarii s'ohimpremta, gravaba, ele.—ve a
DE L'AVIACIÓ
becada. En aquests temps de trontolls i daltabaixos, la cria veuen la Iugoslàvia com una
Ocupärem la Ruhr cense se- PELLETIER D ' OISY SORTERA timen& fent que les obres pu- ésser d'unes diles mil cine renSarbia
engrandida
no
pas
com
gones intencions, solament amb
Micados. fossin ele textos de tes pessetes, es veu que no s'eel'aviram és una garantia de pau i ordre. Per radicals que siAVUI CAP A PEQUEN
la integració de i comu- l'objecte de defensar-nos, i
l'ensenyament postal.
tä mcatt Ilunv de defecar amorles idzes d'un horne, no us faci cap por, si cria aviram. Aci
al
miPars,
26.—S'ha
rebut
na
nacionalitat
serbo-croatamalgrat la resistencia organitCalla nomie modificar lilen- titzats pis des primers textos
u en Joan Montseny, que ara torna a viure en un poblet de
un
telegraColònies
nisteri
de
eslovena.
zada per Alemanya, econsegutgerament, i d'una manera favo- de la dotzena.
elunya: ja fa molts d'anys que és anarquista! però corn que
El partit demócrata sosté en rem mantenir-nos-hi . Airó ha ma de Shangai, que diu:
nahte i milloradera, el eareeter
Cal tenir en compte que tot
aviram, resulta un home amable i pacific, incapaç de fer aquest punt una orientació des- donat com a primer resultat
Pelletier d'Oisy sortirà demä, que aeelumen
a tenir els Anee- aquest arty s'ha anat publicant,
n
sitió
el
d'haver-se
canviat
deferte
fent
esaltre
' a ningú i que no té
eentralitzadora. Hi ha qui afir- quedar-nos amb el dret d'ini- dimarts, cap a Pequin,
nvaments per rerreepondencia. de manera que els darrers libell nom que la terra catalana li va donar, Joan Montseny, ma, per?. que aquesta orienta- ciativa, segons han teconegut cala a Tsinan i a algun altre En Roe feseieles anhnims. bres no han tingut temps d'estàctica
lloc.—Ilavas.
mig
aqV.st altre de Federico Urales, mig espanyol i
rió es deguda mis a la
rigidament arlaptats a tin ton- tendre's; l'últim editat ha queels Comités de perita.
de portar la eonträria al partit
No ignora ningú que Mema- ELS AVIADORS AMERICANS mutan i prèviament establert, dat llest no fa gaires dies , i en, no's'adiu gens amb els ulls doleos de l'antic boter de Reus.
rival que a un profund i sincer nya hauri pogM, 'estar, com
Londres, .243. — Els aviadors rada text ennstituf en la falliese- cera no s'ha donat a la vende.
ara acceptar l'informe deis americans es preparen per sor- ei6 una unitat ben caraeterit- Les 'cifres, dones, representen
mnvenciment'
"Per tal d'evitar inf rac ciotts del
Paste pot
La darrera dimieeió
tir
de Kasimigaura dimecres nada. un tractat monogräfir un estat fragmentari. i de segur
pinte.
R. D. de 18 de setembre passat, i amb
ha estat provocada per l'actitud
al. Poineari afegeix que d'a- vinent, dirigint-se seguidament d'una materia interessant per que si el caliu ne es deixa percls
ell la necessitat d'aplicar sancions
dels diputats croates del partit cord amte Anglaterra i Bélgica a Kageohima (illa de Kio-Tsiu). als agrieulters, un veritahle
dre. l'any vinent, a base de la
qisi hi incorrin, iasscbenta als que
de Radie, els quals, com ja di - eslava disposat a restablir la
lire signat per entere de reen- serie inte g ra deis dotze llibres.
•L-Ilavas.
governin
associacions,
presideixin
o
GRACIA
tau
han
atorREIAL
urem temps enrera,
LA
i especia- seran encana melera. No es.
m
unitat. reonómiea del Reich,
reguda copetenria
de caràcter
dat presentar-se al Parlament aviat com Aleman y a con-lances
La "Gaceta de 31adma" de dissab- corporacions o entitats
litzats en les qüestions respec- dones, gaire arriscat el fixar
d'una Harga
Belgrad
d(,
que es regeixin per
i
aquellcs
oficial
Siria
passat, iia 24, pubma tina
a exentar l'informe deis pétives.
com a termini d'amortitració
temporada d'abstrincid. Si els rit s.
reials decrcts de la FrcsJeh'ttcia, estatuts aprovats per disposició minis• Mollt de temes feia que i.r,sde cada volum, el d'una sis
o n iisp , sat en
ferial, que a temor
afirdiputats foes i n admesos,
araba
Govern
edite la gracia de i com.
cola
venia
rehent
demandes
dele
El cap del
anys.
dit R. D. estan obliqades a registrar Pasé' quedaria en minnria. i no
menté
ferm
en
ella
ttnt penes a diversos rens.
PS
aaricultors
en
enfieste
sentits.
que
mant
De les dades anteriors es
En la mateixa seccia de la Presi- i ostentar en tots els casos el tito! de vidria govern.ar. Pi ha el re- selle principie i que si per imAtenent-les, es decidí implan- dedueix. en recuas, que l'Escota
,:cia hi ka inserits altres decreto l'associació o rntitat en idioma espaceles de no admetrels, allegant possibilita t de futurs Governs
tan l'ensenvament p ostal, ene Superior d 'Agricultura distrique sdn separatistes. Peri senserc ‘: de /a horcajo de Minguella nyol i en ell portar-hi els
s'arribes a alguna claudicació,
tan ben ollit No es yeti:, buirà. en un temps relativatoercditat fabricant darticles sani- gistres, campees i actes, com la (lista ria antilliheral l. I Pasie. quia no se'l Robarla a prim e ra fila daDes que publicàrem la primera de pene, ensenyar. per Iletra,
ment curt, entre els uostres
As
protampoc
a
trobant-me
disposat
malt
escrupnlis,
apelar,
de
socia,
As
vant dels seus adversaris.—Ha. les converses referents al mot
senyor Latan:a; fent vescomle
conjunt de l'agricultura; la agricultors, dotze edic ions de
PCPinf
raecontra
eta
rigor
de
la
minina
medt
ampla.
con',
tot
Mercader;
cedir
diferents empordanesos evo han escrit
Bc2-floch al general
ciencia agrärie no es eure mil exemplars, dels seus libres
vas.
tors. — Barcelona, 24 de maig de 1294.
frreix pasear arnh passerres
e de Salses cl'Ely -e al senyor
LA MAJORIA SOCIALISTA ES fent-nos estnent del verb estintolar chIctil en aquest método. Essent terne: s. que tenia l'intent de
guanyar temps. El san pla ron- MOSTRA CONTRARIA A LA com un possible substitut d'aquell mot. mis modesta, la intenriii era portar fina a seixanta. Que un
—El governador, Caries Losada."
de, de "El Siglo", i concedint l'h a sisteix ara a reunir PI Parlacavaller de l'ordre militar de
fonamentada i profitosa. eop esgotades les edicions, hauIO EN EL FUTUR Coneixiem aquest verb, encara que no
ment per tal que validi Pis PARTICIPAC
pertany al nostre parlar, i sempre ens Portar el !libre Genie al canto.
' ztiago a don Alfons de Barbó, fr:,;GABINET
ran tornat a ingressar a la
mandats dele representants
Intuía semblat que és un mot que no junt amh els comentaris, artad'Astúries.
Mancomunitat totes les quanPare,
26.—A
la
Federació
sotot
seguit
lo
Crohria. tanrant
pot pas substituir en tots els casos el rimints 1 prohlemes q ue el feaWats esmerçad es en les publiCONFERENCIA D'ESQUERcialista
del
Sena
la
majoria
s'ha
ES
un
20
d'octubre.
fies oil dia
a la par- nostre aPaiar. Ens refermen en aques- sin mis assimilahle i eacions, de manera que aquesta
RA CATALANA
peder ner eine meses. Most res - pronunciat contrària
completant l'ensenyament. amb obra extensa de cultura es farä
socialistes en el ta creença els exemples mateixos
fuel, Inste' s'eseolarä arnh re- ticipació dels
dimecres, a leu den de la
adduits pels nostres comunicants i so- la instaurarid rursets hrens
sense (instar un cèntim. Creiem
futur
Gabinet.
Pala el senyor DcIfi Dalmatt donara
suavitat.
Trobem
del
senyor
Ruylativa
RENAIXENÇA
OCg
e
LA
En canvi, nombroses Federa- bretot el testimoniat estintolor implica- 4-n1ml/t'Iris de earäcter präctio. que per a una Escola i per a una
en
P13 trinos po1 conferència a ¿'Atenten Eneiclo'le
s'assernhla,
ra,
segons
el
qual
Es fàcil de comprendre l'abast
CITANA.
Corporació nidifica. es un recions socialistes de provincies,
c Pc; pular, desenrotllant el terna
Iftics, al rente de Romance/ea.
d'interinitat o fedel proiecte, i importäncia sultat prou bonie. I com assaig
La cantadissa primaveral que proentre elles Lió, Marsella, Bor- ría sempre la idea
3ealisme i materialisme en els atoel sosteniment. Entre els
A. RovIre I VIrgIll
que
la
Seeeid
hauria,
indubtablesa
en
editorial de publicacions tècniclamava a mig segle pasaai la resaideus i Tolosa votaren ahir
es política i socials."
exemples de estintolar que figuren en blement, arribat a assolir.
ques catalanes, un exemple forxença literaria de Catalunya es cocions favorable s a la dita par- el treball del senyor Ruyra, assenyaPerd encara. a mis, plante- ra esperançador.
EL GESTEE DE DEPENDENTS mença d oir Pireneus enllä: Pactes
ticipaci6.—Hava5.
lem: "Les bigues estan només estirt- jada la qestid en la forma que
Caries PI Sunyer
—oHavent-se fet pública en a!guna oca- de totes les terres occitanes fan, apio..nnnn••••••••n•
tolades a la paret: pedem mudarles bri feia l'Escota, la publicadó
LA CONFERENCIA DE PAUL
lassjstèncj de rep , esenlants del gata, un cor joiia. Llenguadoc i Pro• Paris, 26. — A tot Franca de
Roe sempre que vulguem." "Aquell d obres ttècni
cn qques
ues esd e‘enja
continuen les Federacions soNfr e Autonomista de Dependents dej venca, Auvernya i Gascunea, tots els
cairat
ti
el
cap
podrit
i
no
s'estintola
quedant
objectiu principal ,
VALERY A L'ATENEU
ciíhintes diseutint la participa•cr; i de la /ndiístria a difercnts pobles del Migjorn francis retrobert
per un estellicó." rensenyament postal—QUA les
ció de llur partit en el Poder, a la paret mis que
tense que la tal representació
llur veu mi; pira i expressen, treamb
quatre
canyes."
estilttolat
un redac"L'han
tela
possibles -e com un anos. parla
BARCELONES
itorgada, el scu president ros fre - ballant, llur delit renaixentista. Toen preparació del Congrés SoAquest darrer exemple sas arta el utilissim, pere.complementarl,
se fer públic que per poder fer- losa s'atea, ardida i gentil, al davant
El gran poeta que ha estat el cialista.
o l'obra de mes gran volada de tor de "La
La majoria de les mocione sentit primitiu de estintolar (fer sosc simtació és precis un nomenament de la croada.
nostre hoste d'una quants dies,
tenir amb ertirstols o puntals: Les creació d'una biblioteca agrí▪ pee a cada cas. Així ho fa
va donar ahir vespre, davant un presentades diuen que es pre- branques baixaven massa i hi han po- cola. Era aquesta l'empresa de
"Liga per la lengua d'oc a l'Escoels radica/s
El nostre cronista municipal
le per a coneixement de tats
la", -Amics del libre occitan", "Ins- públic molt triat, la seva con- ferible7sostenir
veritable transcendencia per a
estastols.)
"g2nitzadors d'atetes que tinguin a Mut °cenan", "Escota occitana", sin
c,iallisrtn cense formar part del satEstiatol i estintalar, en aquesta la difusió de ila cultura agrä- ha tingut una larga conversa
ferencia a l'Ateneu Barcelonéa. Gne
amb els grane artistes cinemaenvidar la dita entitat.
L'excis d'original ens priva
als mots estal6 i na.
les mis altes cintes d'aquesta renaiEn prineipi, rebut g en catege- accepci6, equivalen
xenea. La liengua d'oc combat en el de donar-la en aquesta edició.
El pla complet comprenia una togräfies Mary Pickford i Dime
escalonar, que erobern ja en català anLA UNTO SOCIALISTA DE
ÍOS
ricament
una
tartera
que
(libre, en l'escota, en Facadirnia lite- En la de demä Ii dedicarem tot
féu cavar lo seirantena de volums; d'aquests glas FaiÑanks. Donada, pera,
cantinela als reocialistes per tic: "Ab tant lo emite
CATALUNYA .4. OLOI'.
l'hora avançada a qué ha acabat
estalonar e féu- n'han pogut sortir dotze. Do
raria. Es un magniiic començament,
l'espai que es mereix.
esi d ent Mi- mur... e puix féu-lo estalons a cremans
ele
l'actual
Pr
El Centre Obrer d'Olot ha orgaSembla cena si la llavor prematura de
manera, que, si mes no, avui la interessant entrevista, ene
loch per los
hi
metre
Ilerand.—Havas.
Misiral. escampada acose collita, gran'
-t uns serie de conferencies, lss
els agricultors Unten a la sera veiem impossibilitats de publiDesclot.
GERMANA BERTON HA ESTAT mar."
'tel., han estat encarregades a la
aparei- disposició dolzo textos d'agri- car-la en aquesta edició.
En
catalä
antic
aquests
mots
ara amb ufana exemplar.
En la de demà els nostres
.+14 Socialista de Catalunya.
Caldrà que guaitem sovint =ti joia
a Europa SCOOsNDDEEMNprvAs0A (21 UDAOTSREA3NlyEs- xen també sota la forma estoló 1 es. cultura, clars i han illualrals,
La
ti l'asan- escrits expressatnent, tenint en lector trobaran les interesque,
el
verb,
tolonar,
l'esforç dels nostres germana de Pi1.4 Prtmera d'aquestes conforincies
D'E XIL
sants manifestacions que els
tatge de no confondre's amb estalonar compte les nostres caracteristiIlse dissabte passat, a les dr:t reneus enllä. Que ens sàpiguen traalustres bastes han fet i els
IL'anarquista derivar de taló. (Duia les sabates es. ques, i basats mis en l'observaEl Govern alemany ha dImlDordeus,
t la nit. Ami a càrrec del doctor te: 'almo-ui acolls u scu rotllo, atents
emocionants comentaris que
Germana Berthen, que va estalonades. El segon corredor arribä cid viscuda que en la fàcil
Inc .liguadé, el qual tracia el tema a llur encant. EI poeta Antoni Per tit.
Si el Relchstag es reuneix, ser detinguda dimeeres durant estalanant el primer.): "E en les car- exótica erudició Ilibresca. Es han merescut al nostre redacgrans problemes de la medicina 1., • 1, • (1,1 un versos magnifies
com esta anuuclat, oís segur un nating que es va produir per reres de la ciutat pot cascú en la troben en aquests dotze volums tor. sota el titoI suggestiu:
germandat que ens (liga. No ve tan
el Municipi
frontera de son alberch posar taules, ja publicats, estudis aomplets 5,000 dentistes a la recerca
sola dels trobadors antics arredossats que es produiran desordres. Es haver prohiba
Le alfreS conferencies, que se ce
president Ebert
Bordells una conferancia anar- estotrms o pilars..." Costoso de Tor- de la fabricació d'oli:, de vine i
en dissabtes successius, seran: a la gràcia de Clemencia Isaura, ni dlu que el
quista, ha estat condemnada tosa.
d'un queixal
• de conserves vegetals, monove tan sols de la "Copo santo" que la Intenc16 de convocar novela
r 3 1 de maig. M. Serra i Moret.
per ultratges als agente de
elecolons.
De la significació "posar puntals grafies sobre Folivera, l'atmet- UNA HORA DE CONVERSA
Tactiques obreres i eficacia segles després ens tornava a ajuntar.
l'autoritat
i
per
portar
armes
d'horta— A Franca per ara stlin en
o estintols", estintoter passa a signifi- llar i el conreu forcat
AMB DOUOL.as FatRSANKII
— Dia 7 de juny. Manuel
gran nombre les Assoolaolone prohibirles, a quatre mesos de car apoiar amb les restriecions de qué liases i flore, manuals d'anàlisi I OINO MINUTS Al ga • ARY
Tema: "Acció política i
esó
i
dos
anys
d'exili.
role,
tractata
pr
socialistas que es mosteen conde Ilets i d'adobs
hacen fet esment.
PICKFORD
sindical". — Dia 14 de juny.
Cinc individus detinguts al
trarios a formar part del GoNotem que, així com la llengua an- rente a la vaca lletera, la realai eera els altres diaria
F. Muntanya. Tema: "La
mateix temps han estat con- tiga nata entre estalonag i ertolonar, producció i l'herència en el
diuen
—
vern,
I
molt
mas
—
han publicat el retrat de le
"t c atalana clavan) els prob (emes
demnats -a_ penes que oscilen la 'lengua actual yunta entre Catire- bestiar, la fisiologia dele am- gentilissima Mary, nosaltrea
vonint la cartera que tos, de entre
h1. 2izs i sortals". — Dia ,,r de
sis
i
quatre
meses
de
tire,
i
Forganització
a
s
¡u"'
~estil
El
primer
sembla
MIllerand.
estontolar.
male
i
r olar
lee mane de
oferirem als nostres leotors
4f.tl Compattins. Tema: "Socialisguiatge de Sindicats agricePolnoartf, en un d iscurs pro- s() i a multes com presas entre Cenit una majar àrea geográfica que
autógrafa que als grane
41 educacid".
el segon; però is curibs de constatar les.
nunciat a Bar-le-Duo, dime la 25 i 100 frants.--Ravas.
els ha merescat Dur
artistes
LA LLENGUA A LES ENINAUGURACIO D'UN MONU- que aquells a qui aquests mote no Min
Es de molt interés l'anotar viatee per la Peninsula.
culpa del resultat electoral a
l'asde
MENT A SARDOU
familiars, es decanten mis aviat a fa- Ole retar/tata econòmics
TITATS DE CARACTER
l'afany dictatorial de la drate,
L'ARRI.
que motiva que ele republicana
París, 26.—Ahir s'inaugurà a la vor de Memela., que els sona millor saig, controlats fina avui. Po- LA INFORMACIO DE
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OFICIAL.
-e
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i els ~bis mis viable que Mistela: den servir d'exemple per aqqi- BADA DELS DOS
. 4! Ce,,, civil va é cser,
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AIGUA iMPERIAL

Al Govern eiv:1 ha estas farilitada
avui a la Preinsa la següent nota oficiosa:
"El general Lossada ha manifestat
als periodistes que está disposat a castigar arnb severitat les persones, pomas en nornre lins ara, que han posas resistencia en el cornpliment de
ilurs deres relatfus a la inscripció
del cens electoral, ja que els articles
13 i 14 de la Instrucció aprovada per
la Presidencia del Directori militar
di s posen que totes /es persones que
hagin d'ésser inscrites, sigui quina sigui llar condició, fur o categoria, a
les quals sigui presentas per l'agent
repartidor el corresponent butlletí, estan obEgades a rebre'l, omplir-lo amb
totes les dades que en aquel' es demanen i tornar-lo a l'esmentat agent
repartidor, i que els porters de les
Cases 1 els que d'alguna manera tinguin carácter de funcionaris público estan obligats a facilitar als agents repartidors les noticies que els demanin
per tal de distribuir els butlletins, recollir-los i, en tal cas, omplir-los. Els
que es neguin a prestar aquest auxili
als agents repartidors incorreran en
la responsabilitat a que hi hagi lloc.
Donada la importancia nacional d'aqueda obra, espera el poeurnador civil que la cultura dels ciutrulans no
l'obligarà a usar ausb frérniencia les
facultats de la seva autoritat en la
imposició de sanciono."
Colla

ALBERT: Indestructibles

Sanatori de l'Asma 1
Bronquitis. Clima seo.
Xalets nous. Radiotelefonia. Nosa installació d'ai-

CIlld

gües completa. Informes: La

Ideal ' Samaritana, Archa, 10.
Telèfon 5149 A.
•
UN ATRACAMENT FRUSTRAT
AL CARRER SALMERON
Ahir a la tarda, el mosso cobrador
Josep Sadurní Valls, de 36 anys, quan
>nava pel caney Salmeroa, duma

Postals deis asos del Cinema
Pickford-Fairbancks. LUCRERIA CATALONIA, Plaça de Catalunya, 17.

JOIES, VERITABLE OCASIO

I obJeotes usats de totes olas.
ses. Preu fix. Tallare, núm. 41.

EL DINAR DELS JOCS FLORALS
El dinar dels Jocs Florals t:ndrá
lloc diumenge vinent al Restaunnt
Martin. Per assistir-hi és precis recoIhr abans del dissabte el tiquet corresponent a "Illustració Catalana", Mallorca, 287.

DE

FRANC, una petaca de

pell extra, us será Ilturada
mil jamant el canvi de 100
tapes del paper de fumar
NIKOLA o de 150 de CL.
8100. El ctinvi lindrh bloc
a _Barcelont . en el mesas
du juny i julio11, a les ofieines de la C. A. F. tols
ele dirs frinors, d'II a 1.
El que no vulgui petaca,
pot seguir guardant les tapes i oportunament s'avisara el canvi per altres
obsequis (rellotges, plomes esUlografiques, Ilapis
automàtics, rte.), indieant-se el nombre de tapes
neeessari per al canvi de
cada objeete.

Per eliminar les impttreses de la
el Tractament Zendejas n.° 1. De venda: Vilanova, 7
sang el millor Os

"LA NOVEL.LA D'ARA"
Ilem rebut el número corresponent
a aquesta settnana de "La Novella
d'Ara", que publica una interessant
novella de l'escriptor En Cristäfor
Domenech, amb illustracions de García.

J.

Colldeforns

Entrada Ilion
LA JOVENTUT CULTURAL
POPULAR
La Joventut Cultural Popular, farà
dijous, dia 29, una interessant excursi6-visita a la fabrica de vidre de Badalona "Vidriera Espanyola". Sortida, a dos quarts de set, per l'estació

CLAP

'E S

UN HOME AIORT
Dins d'un solar de le via Leietand
uns guárdie; de seguretat trobaren un
borne mort pobrement vestit, que no
es pegue identificar. Per ordre del
Jutjat fou portat a l'Hospital Clínica

PURE PERMANYER
Unic aliment quo cria Infanta
forts
MOSSEGADES
A l'interior del Parc de la Cintas
della un gos mosscgá a Isidre
Beillo, cansant-li crosions a la cuixa
dreta.
- Tambii al carrer de Muntaner un

gos mossegà a Francesc M. Pérez i
Ii causá erosions a la cuixa dreta.
Es evident que el reumatisme desapareix amb el Tractament Zendejas núm. s. De venda: Vilanova, 7
UNA .AGRESSIO
A la grama de les Corto Catalanes, davant la carretera de la Bordeta,
dos subjectes agrediren a Vicens Forner Viciano. Li causaren una ferida
a /a ropi,4 torácica, perú no d van
poder robar, coas es proposaven.

Majó; "Dolors humans", per Joan
Ferme. nt; "Temes doctrinals", per Albert Sans; "Les hores i els moments",
per Cristòfor de Doménec; "A la
manera... de Meleior Fons", per Aricl;
"El metge i el carander", per Cot de
Rrddis (fulletó); "Cräniques xilenes",
per Carlota Goteres "Evolució i rerolució ', per Roles; "La nena", de
Dwyendralal Roy' , trad. de R. T.:
"Carnet d'un heterodoxe", per 13rand;
"La sindicac:6 obrera mundial"; "a
que passa a melles fabriques".
-A les cases dels senyors es beu
Citam-Sors, etiqueta y arda, sec.

Fortam oleks, carteras,
maletes, oses de viatge. Casa
Perelló, Pi, 7, bis; Petritxol, 17.
Fabrica. Vendes al detall.
ROBATORI
En una ileca del passeig de Sant
Joan els Padres obriren, sense fractura, la porta del correr, emportantse'n 400 pessetcs que hi havia al calaix del taulell, obrint-lo violentament ami, una parpalissa.

Colla ALBERT: no fan calor

Casi

RESTAURANT ROYAL
Saló do Te
cada dia te dansant de 5 a dos
quarts de 8, i dinar a l'americana, de 9 a 11.
ACCIDENTS
Al camp futbol de l'Avenç jugaya Francesc Tersa Guimerä, causant-se contusions al cap amb simptomes de commoció cerebral.
Miquel Suárez Sallent, passatger del trainvia de Badalona, llagué d'anar-se a curar una ferida contusa al cap, produithl, segons deia,
a cops de caixeti del bitlletatge del
cobrador.
- Treballant en una bastida
rasselst Nacional litigué la dissort
de catire l'obrer Joaquini Fibla, de
anys, casat, i el qual hagué d'ésser coral de commoci n S greu, segons
diag6nstic mèdic.

B9HAI1STA, 4 1 6
prop del Passelg de Gracia
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Uaiis 8C3Si011S
S'Ilit comencat la venda de:

CRESPONS
BATINES

ETAIVHNES
MAROCA1X8
FUULARDS
TRICOTS
Veritables

gangues

PREU FIX
EXQUISIDA LLONOANIS.
SR DE VICH, LEGITIMA SIBERIA, des de 11'50 pis. kg.

UNA NENA AMB CREMADES
GREUS
Per haver emes un ll utn i prop del
Bit, va tenir la desgracia de calar foc
i produir cremades dc tercer grau al
tòrax, de pronòstic gravissim, a la
seca filla Roseta Codina Corta de 4
anys, la seta mare.
La nena passi al Clínic.

IMPOSICIO PERMANENT
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GASETA BARCELONINA

CONCURS DE FOTOGRAFIES
DE L'EMPORDA
Derna, dia 28, s'inaugurara al loEmpordanés,
cal social de l'Ateneu
carrer del Pi, ti, el concurs de Fe,mgrafies organitzat per l'esmentada
entitat. Hi ha vint valuosos premis.
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ga amb el no massa sant propósit de
7900
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9405
Hospital Clinic, al cementiri Nou.
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s..
3'3'75
robar. La portera se'n va donar comp.
nästic lleu.
• C 046.5
1912
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7300
A les ruit.
• It 94'80
te; xiscla, crida, es desmaiä, i el Pa1013 15
7A77,
• E 9480
7900
Agustí Gene, d'onze mesos, Tor1915
B
dregot pogué ésser detingut.
• F 95•1,
1917 0
7925
rent de les Flor:s. 71. al cementiri
1117 A 94'75
79'15
1918
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" Ii 0175
1912 II
de Les Corto. A les deu.
70'00
ALBERT:
Colla
no
s
entornen
• C. 94'90
1920
B
79'25
Josep Arrtó Pujol, de 34 anys,
• D
1931
09'15
" 0, 94'75
Les afeccions bronquials desapa1922 tap 09•25
Espanya Industrial. 1, al cementiri
UN HOME RECOLLIT
" 1
Ute •
g liampla 1899.
9675"
reixen
amb
Tractaments
Zendejas
Tres, A. 1924 A los od.
de Sans. A dos quarts d'onze.
1913 ,
Fou recollit de la via pública un
0050 O.
.
0050
1907.
Vilanova,
7
▪
Pilar Lonaharto Blanch, de 22 núm. 3. De venda:
subjecte que es diu Emes: Soler Sil"
lo.
"
A
10120
130113 Reforma
735'25
"
"
" ß 1 0 1'25
anys, Cendra, 36, al cementiri Vell.
vestre, de 36 sope. indornici:iat, al qual
PORTE
^
• G. 1924 A 101'65
PARAICIJES• CARDUS
A les mir.
»
Port de Barcelona. 9900
• •
" 13 19135
se li apreciä bronconcurnänia.
•
•
. P9'00
Portaferrissa, 10
jo3ep Molins Porta, de 6 anys,
Passa a l'Hospital de la Santa Creu.
•
bernia. . 90'50
•
La Motte, 11, al cementiri Vell. A
• G11.-Musel 9350

les onze.
Rosa C-aya Soria, de 14 anys,
Hospital Clinic, al cementiri de Les
Corto. A les onze.
TARDA
Isabel Rodríguez Gil, de 56 anys,
Bergues de les Cases, 20, al cementiri Nos:. A les ciuc.
Rosa Gaya Soria, de 14 anys,
Hospital Clinic. A les Mine.
Anna Amat Moren, de 83 anys,
Provindencia, 24, al cementiri de
Les Corts. A les quatre.
Joaquim Bonet Per-ret, de so
anys. Ponent, 5o, al cementiri Nou.
A les tres.
FUNERALS
N'Alfred Ramoneda Holder, vidu
de Na Júlia Achon. Morí el dia
del corrent. Avui, a dos quarts
d'nnze, a la Casa de Caritas.
Na Teresa Gabarró i Serigla, vfdua d'En Josep Margenat i Palet
Morí el dia 14 dels corrents. Avui,
a les den, a Sant Joan de Grácia,
En Pere Garreta i Carreta. Mort
el dia 16 de maig de 1924. Avui, a
les deu, a Santa Madrona.
ANIVERSARIS
En Jaume Gibert i Salvany, prev.
Morí el dia 27 de maig de 1923.
Avui, a dos quarts de deu, a Sant
Pere de les Puelles. Avui i densa,
a Montserrat i a Betlem, avui , de
dos quarts d'onze a dotze.

MERCAT DE COTONS

140'50
152'50
14920
14550
10950
37'55
73

LLARD PUR SIBERIA, a
ptes.

3'9l) l l atina di kg.

FOIE ORAS SIBERIA, a
9'95 Ilauna 1/8.

MORTADELLA SIBERIA,
a 120 Ilauna 1/8.

1

VICENS FERRER I 0. • , Plaga Catalunya, 12. Tel, 112 A

El número 30 de hi slicia Social
compté el següent sumari, ultra les
seccions habituals:
"Els obrers intellectuals"; "Els
alumnes i ex-alumnes de l'Escola del
Treball"; "El problema de les barraques", per Jaume Aiguade; "Política
internacional", per M. Serra i Moret;
"Els bornes 1 tes idees", per Salvador

DETENCIONS
Aati estat detinguts Josep

Garde, acusat d'haver comes un robatori a Cadiz; Josep Domínguez
Avila, per hacer pres 23 pessetes de
la butxaca d'un individu al carrer
Marques del Duero; Carme Fernández Salvador, per hacer robat una
cadena i un rellotge d'or al carrer
de Mendizabal; Marta Expòsit Madrid, per haver pres dues peces de
punta i una de tricot als magatzems
"El Siglo"; Pau Helmeu Wallerg,
per hacer agredit a uns agents de
l'autoritat al moll de la Pau; i Andreu Iglesias Ferrer, per haver pres
a la Ronda de Sant Pau un paquet
que un recader va deixar a la porta
d'una casa.
També han estat reclamats Carles Zimeran ¡Iris, Josep Gei Gei,
Ansaldo Marsal i Josep Bugalo, que

estaven reclamats.
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CHUNI ON S

Heorätaris - ffesmis
1.111PREILA i.`11BIRANA
Portaferrissa, 14

IBEENEW
XI CONGRES ESPERANTISTA
CATALA
Els dies 8, 9 i tu do juny tindrà bloc
a Vich rm Congrés de la Federació
Catalana d'Esperantistes, el qual
met veure's molt concorregut, no solament d'esperantistes de`la nostra terna,
sinG també de l'estranger, especialment
de França i d'Anglatcrra.
Ultra les sessions de treball, el programa del Congres compren actes interessantissim3, d'entre e:s quals es
destaquen els Jocs Florals Internacionals, (111Q han rebut 145 compasicious
en vers i en prosa, originals i traduides. procedents de setze tucions; un
recital de canços popular; de diversos
pacos en esperanto, a cirrec de rex.cellent cantatriu senyoreta Palmira
Castellví; una missa solemne amb predica en esperanto pel Rvnd. Dr. Josep Casanovas, catedràtic del Sentinari de Girona; l'obertura d'una Expasidd de propaganda consistent en nombrosos Ilibres, catälegs, cartell i tosa
mena d'impresos en esperanto; el banquet oficial, amb assistència de les autoritats, i una excursió de post-Congrés al Monestir de Ripoll.
Amb tnotiu del Congrés ha estat
editas un Llibre-Guia de Vich, en esperanto i erl catalá, arnb dos plans i
una cotnpleta descripció de la clutet.
hiato. de congressistes, programa i detalls del Congrés. etc.. del qual es Cara
present abs concurrents, així com d'una
aristica insignia de congressista, de
bionze, amb el Miss del doctor Zamenhof, autor de la llengua auxiliar
internacional.
El Comité organitzad o r invita al dit
Congres tots els esperantistes i en general tots els simpa titzants anh la
de la !lengua internacional.

A parells

Fotogràfics

des de. 10 pessetes
Aceessoris i produetes
Sempre preus limitats

Ramos', Aveli Sánchez Garcia i Manuel Torres Trilla. De les 1. rzEes
resultaren alguns ands esgarrapades a la cara i els vcstits estripats.
Els uns anaren a parar a la de gocid i els altres a la cosa da socors.
- Al carrer Non, I.1. 01, del Parc
Bona Vista, hoi llagué ahir a la tarda
un avalas més que regular; una assaciada a la Protector,. d'Animal, í
Plantes, temerosa que un ca vagabund caiguis en poder deis Ilacers
que el perseguien, va agafar-lo i *en
esser requerida perquj: el iorne:s.
dir que el ges era seu, la qual cosa
va comprovar-se no esser certa. No
C0a1C/lIS arnb la calorosa defensa de
l'animalet, va insolentar-se amb els
ilacers i arnb el guärdi:.., que no tingué més rernei que portar-la a la
Delegació. Es diu Josepa Sanchcz
Pozo, ele 36 anys.
Per xafarderies de veínat es
barallaren Maria Aiza Nebra, de 38
anys, i Josepa de Martinez: la primera llagué cl'tsser auxiliada de diverses contusions rebudes.
- Tanibé Cristina II ignela Soledad, de 33 anys, casada, i Salvadora Compte Franque:, de 32 anys, i
igual estat, creo amigues intimes.
Però per si la tina havia enraonat
poc o massa, ahir començaren a esgarrapadcs, essent totes dues auxiIMdes al Dispensari de la Barcelonesa de contusions Reus, i passada,
després, la denúncia, corresponent.

EONCENTS BLII NET

Saló per a banqueta

Propietat HOTEL COLOMB,
Societat Anònima
Direcció: Regáis
ELS ESCANDALOSOS
Al carrer de Carders hi hagué
alarma a causa de sentir-se itidi insistencia xiulets demanant Out i bu
que movien gran escàndol Josep
Martínez Marin, Etnia Ramírez

RAS/OLA DCL CENTRE, NIEL 1
Devana del Gran Tcatre del Lit.

E anca -Valcrs-

Cure

Nt.›.gocieni tos els
cupons vencimen1
1 de juny vinent
Gabin els da bany, lan
Ios, VialErs, bi tels, Lic.

1

Nous modelo. La casa r,z,:s
barata.
ISIDRE

se., Ronda do

FONT

Sant Pero, 54

(dava nt del carrer Girona)

- Victirna d'un carro que li pro'
dreta, va ésser auxilias Vicens Tnton
Casado, de la anys.
---•-• --•-

MÜTORS MilliNS 1
d'installaclia Interior
exterior

El més gran stock de

1

•

MOLTA LLET
prenent

Disposiolie:

Camil Doria
Eng.

Inclust.

OLARIS, 110. -

h RES)
tindreu

Barcelona

Barcelona

Rob-Vida Mire!
Ro e, mes que una eruta del gil
InstInt,
plantes lleteres que pasturen
st l.
mamIters guau tenea nece
mini
a.
Dorase Pamba/Os: Rob•V1ds 30118...

Operari Llectricista
Restaurant. Billar& Tresillo

MAS E

BANQUERS

¿ni una lesiG lleu a la regid parietal

CUYAS, Portal de l'Angel 11 i 13

Gran Café COLOMB

Gf f.

amb teorla I práctica es ne.
cessita per a coliocaoló d'esdevenldor. Esorivlu amb tot detall a P. 2388 B. Apartat 228.

1Moles...:
rembat Fainianinnria. dolor.
propio de Vestat. desenrotlis I 107',.7,'
el nou Oser. tomIlca la mitre 1 1.7«,.
pasa 11,1 a III pArt l'elle I net pe .,
En la lar0601ciai Ron-Vida to
l jet,
menta la Q11,11711131 dereta
la ala°,
ca,seula O luaatega,
:teas:: ter:16,7.1[174dg upiel'Ioaolle‘lanierl.,,.
En Dimanes. Autor, docto r 11,-

LAVABOS-BANY ER
ESCALFADORS
" BIDETS-DUTXES, etc'
JAUME SAURET
PELAYO, 7

rs

st

Gdmeß, Antoni Maeituea 1 Antonl
Delggi.o,.actma ts de iß mort di Pere Casado.
Amb motiu d'una vaga, els csmentate procesaste deixaren de fer ei.
servei a la casa i Machuca fou substitult per Casado. Al cap de poc,
Casado morí victima d'un atemptat, s'assegura que fet pels dos esrnentats processats.
El fiscal &mana la pena de mort

GOVERN DEL DIRECTOR! MILITAR
GASETA PUBLICA UNA REIAL ORDRE EN LA QUAL DIU QUE EL
gMLNI PER DISTRIBUIR I RECOLLIR ELS BUTLLETINS DEL CENS
Cl'ORAL S'ENTEN AMPLIAT FINS AL 25 D'AGOST VINENT. EL CENS
bECTORAL l'AURA DE PUBLICAR-SE ABANS DEL 31 DE MARC DE 1925
FAN PREPARATIUS PER REPATRIAR EIS SOLDATS DE LA QUINTA
DE 1921
Ui assistiren els pres ' idents i
secretaria dc molles associaions municipalistes:
Despr i e de les salutacions da
rúbrica, el senyor Adesi Olivares Itaca les gestions practicades fins delegar a la Federació
de Madrid per ultimar els detalle de l'organització de l'assernblea.
manifestat aquesta tarda
El senyor Càndid Darricat,
e acte havia revestit gran funcionari de l'Ajuntament de
So:la nd a i brillantesa.
Madrid. intervingué com a orDiana. a dos quarts d'una, garitzador de la primera asseu
ajudant,
nipanyat del
semblea de funcionaria municisor López Varela, marxar
pals d'Espanya.
' a Guadalajara a presidir la
Fa ressaltar la importancia
9,5 de clausura de l'Assem- que tindra per a la generació
es agraria, i assistir, a la nit, la constitució d'aquest gran
zu barquot de la Unió Patrib- nucli.
an,
En nom dell funcionaris de
el
breument
ì
uPe
Bareelona,
nedicció de la bandera del
Selly0V Mallofré.
Sometent de Saragossa
L lnicaldc de . Madrid afirma
Madrid, 26.-Ahir, 'en el l'a- que per la confianert que l'Ade Barcelona, sorti cap a fluntament inspira als cene servil-tersa en les hades del sen
-a g ossa e] president del Didarrer pressnaost s'han reenilit
1..übjec te del viatge del pre- quasi toles !es aspiracions forile.t era assist ir a Falle de la nuilades per l'Assncineiii
mesa de la bandera als So- Funcionaris i Federació
Funcionaris i Obrers. i que os
dents.
portar ha efecte la minora dels
g ola el bisbe de Burgo
t ()sima. que benei després la eoia quan es realitzi la reorganització de SPI'VeS. que co:Itera del Sometent.
I la Llotja se celebra un men/jara aviat, per la cirial casa
s'escoltarh lopinió dels cape i
lquet concorregudissim.
Lee adoritats abandonaren funcionaris de lea distintes
:m.ssa abans d'acabar lacte, branques i serveis.
Confin en el seny que pres.:anar a l'estació a rebre el
72.5fd A nt del Director:. que clirh l o s sesione d'aqueata aseine.
semblea. i s'ofereix plarnt per
,.-72, t1 a dos quarts de
a dur sUc Poders mitilies la solCc, 7.v , rsh el general Primo de
a l'estació ami) les nulo- licitud de les aapirariona que
te. traslladant-se a la Ca- ca formulin.
Ulule acabà entre el més
"1:11a general per canviar de
gran entusiasme.
Tot segun es constituí la mela tarda, se celebra al Teaa Principal una testa arfts- sa provisional de disettaid i es
tractaren els primera asatimp_-::teraria.
senyor Miquel Albuy pro- tes que figuraven a l'ordre aal
el
lesobre
din.
suspenent-s e la aesaiai a
reja un discurs
-La Joventut escolar i el dos quarts dc diles. deaprés d'arondar la forma con: s'havia de
..ietent".
El btsbe de Burgo de ()ama procedir a examinar le. ere_
!ea de la Iteligió ron) a base deneials dele delegats dr l'asla socielat i del Someted, semblea.
E, reanuda a les sis de la
1rnent d'aquesta.
senyor Fabieni. dts- tarda, aprovant-se el dictamen
eniiis
par la comissió revisora
el tema: "Aelunció
iii
de credencials. nomenant-se la
. nla na".
Per últim parila el president mesa definitiva. la presidancia
de la 'mal remilgue per aceaDirectori.
^raí l'hoz/len:ligo que se li tituló al senyor Cerezo i liegl
una proposta de la Eederaciú de
elogian*, la prova
es
ria!:sme que esta donant Meealrhl perqui".enPassemblea
Confederació
arva nmb la ron , l1luciA dels conatiturixi
araets i Enions Ptairiati- Nacional i el prcjeete dele seus
estaluts, confeccionat per l'As1) , '.1 , r1tre estad es traalladrt sociació instructiva de Santanas- de la Independencia. der. amb ll'object e que os discutoiNi i amplii en moment
- 'h Pis Sometents.
viaith el temple del °portal.
MITINC DEI. "PUP"
d',aa a la nit. arel) les
sortinl cap a Madrid
Madrid, 26.. - Al tealre Infanta Is'o, ^I s'ha verificat un mi.!5._CP.. t 311i2. de lant Ferran ting del "Partido Unión Patri?).
presidit pel Comte de Col'AcadP- liea",
!•!.alrid.
,..:
Sant Ferran se celebra dillo.
Parlaren, en el lo adequat
ola solemnitat l'acte
Cii Robles.
eiS senyors
al-ea! arn académic de número ras,
Crespo de Lara i Marlis Alva' (l'Alba.
Li sala eslava plena de per- rez.
VIATGERES
que ostentaven re'
Madrid, 20.-Arribit ithir
-irions de les arte. do les
- i de la política i l'arte- Madrid. procedent de Sevilla,
ex-reina Amalia de Portugal.
Aquesta nit surt cap a Sant
• Pacte el comte de Rol'aibaslia la infanta donya Eulh' a-arsos foren nion elo- lia.
general Primo de Rivera
Iadrid. 2,6.-En l'expréa de
.31ana ha tornat aquest ma;Madr id el president del Di¡alai, general Primo de
despees cthavr assistit a
gagassa a la benedicció i reza de la bandera del Some-

Funcionaris
i Obrers deis Niunic.,,pis
Escanyols.

1.2.7sEleració de

.1. 26-Ahir. a les onze
'f. se celebr à a l'Escota
obertura de l'assem-.-zanitzada per la FedeFuncionaris i Obrers
3 de Madrid, per arrt-•. constituí() d'una gran
acfö de dependents de
d'Espanya.
, dia l'alcalde de Madrid,
val del secretari. els
servei i les torces vives
- 'a capital.

Els butlletins del cens
electoral
Madrid, 2G.-La Caseta publica una R. O. que din:
"El termini . per a la dietriInició i recollida deis butlletins
del cens electoral als quals es
refereix l'adiete 2 del It. 1). del
10 d'abril darrer, s'entendrà
aropliat fins al 25 d'agost prbxim.
Els restants ferminis establerts en el ma ! eix R. D. es
computaran, a partir dad 25
t agst, en la següent forma:
Lliurament deis butlletins a

per als acetato.
El defensor, senyor Pere Rico,
que riega la participad() dels scus
defensats en cl fet, demana l'abso-

L'HOSPITAI . DE MADRID

les (dientes provincials d'estadistica, fina al 30 d'agost.
'Remesa de les Instes a les
juntes la un ici pa/ s (lela Cens, el

Madrid. 2.6.-Sha dit aquesta tarda que el Municipi ofereix a la Diputad() pcls solees de l'Hospiei cinc

1 5 do novembre.

milions dc pcssetcs.

Exposicid de les Instes, des
del 17 de novembre a 1'1 cle a desembre.
Tornada de les !listes no impugnades, fins al 3 do desernbre.
'Reunid de les Juntes municipals del Cens, des del 7 al 9
de desembre.
Itemisaió de les !listes i recia
macions a les juntes provincials del Cens, el 10 de desernbre.
Sessions de les juntes proviticials del censa del 21 al 23
de &ser-abre.
Iliurament de les Instes definitives pele cape d'estadística, fins al 28 de febrer.

FUGIDA DE PRESOS
El Escorial, -26. Aquesta matinada s'han escapat cls presos Rateen
de la Torre, Blanco Rodríguez i Emili
Chica Rodríguez, cls quals han sostingut una lluita amb el cap de la presó.
La guardia civil ha detingut set llames i dues dones. els quals es creo

complicats.
Les portes de la piasó han queelat
obertes, pede. eIs altrcs presos no haa
f ugit.

Desaparició de nenes
Madrid, 26. - uui s'ira le: públk
un ice que té consternat tot el 1-chut
d. • la Mundea. Es tracta de la desaparició de tres nenes de 7 a 8 any:,
filles de dependents de la fabrica de
cervesa "El Laurel de Baco". A•:ot.
el barri hl ha un gran platte, i les
'mares priven a Patee fills que surtin
de casa.
La policia fa gredosa per indagar
el fet.
Sembla ,que es. tracta de l'obra d'un
degenerat, si be es din que són fetes
d'una banda de celebres ebudelladors.
A cada instant circulen versions de
noves desaparicions. ignorant-se si tenen o no fonament.
Unes velnes parlen d'un capellh, potser fals, que dissabte jugava amtl diverses nenes.
Abres informes piden d'un ladiridu que dala un larret que ii tapada
la cara, el qual deia frases obscenes
a les nenes en sortir del collegi. Aquest
individu precisament dissabte persegut

Piablicacic il 'cies electoral,
fins al 31 de luan; i le 1025."

El subsidi de maternitat
Madrid,

26.-Pel miniateri

del Techan tramilant

l'expedient per

ampliar en

mes les 100,000
que foren concedides anteriot inent per abonament del subsidi le maternibt.
EIS METGES DE DISPENSARIS 1 SANAT011191.
BEIICULOSOS
Madrid, 26.-Al Collegi de
Me'.ges, i auch l'assistència
gran nombre de professionala,
lea tingut !Roe la sessió inaugural de la Conferència de meta
sanatoris
ges de dispensari
anlituberculosos, a fi d'organitzar Pis dits establiments de
l'orina que rendri y in la deguda
efieacia. 5 lcr elegit. la mesa,
s'han llegit les ponències presentados, designant-se les comissions que hauran d'enten
eire-hi.
EL MITING SANITARI
Madrid, 26.-Al Cinema . Argiielles se erlebt ii Uhribitual Iiiiting sanitari, en el qual • partaren els senyors Navarro FerMoldea, Orellana, Codina, Espite, Prieto, lanzas i Baldoiner
Argente.
CONFERENCIA DE MARQUINA
Granada, 26.-Eduard MarquMa ha
80.000 pessetes,

mes que a cap tela de les nene§ desaparegudes ; havent-se'n assabentat la
seva mare ani veure-li la cara, cosa
que no pogné aeonseguir.
W•n•••nn•,....
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DE 1..,:'ADR1D
CONSELL DE GUERRA
CONTRA UN ALFERES

Ileg:a la darrera conterèneia del curs
organizat pel Centre Artí.:::.
ha dit que el poeta ha de cercar
la inspirac:6 en la vida, coin deia Goethe. lla dcscrit la v,da moderna.
PLAGA DE LLAGOSTES
La Carolina, 26.-Es cosieran la
desoladora placa de llagostes. El catnp
i l'hor!a sofreixen danys incalculables. Per carrers tothom mata Ilag .ss-

tes.

Es diu que els soldats del
1921 seran repatriats
Madrid, ,25. - Pe1.2.11assega7a7 que
s'estan realitzant ele preparatius per
repatriar ele soldats de l'any 1921, que
passen dc 2.400.

Cap a Melilla
Màlaga, tat. - Aquesta tarda han
arribat 268 soldats de la setena i vuiteria reg:i., que es dirigeixen a Melilla.

La reunió tic! Directori
Madrid. 26. - A un quart de deu
ha acuLat la reuniO dcl Directori.
El general Vallespinosa ha dit que
en el Consell el general Primo de Rivera ha danat compte del sal viatge
a Sarsgossa, i el general Hermosa
d'haver assistit aquest inall a lacte
Iliarament d'un estandart al desir monta: d'artilleria.
Amb l'assistència dels sots-secretaris d'Iliseada i Guerra s'hun despatxat diversos expediente.
Sho adoptat l'acord de suspcinke
vuit ei::s la publicaci6 de I.n Tribuna,
per ne enriar galerades a la censura.

VISTA D'UNA CAUSA
Madrid, 26.-A l'Audiencia, 'ha
començat la causa contra els fui,cionaris dele "Almacenes", de Feliu

DE FRAGATA
Perro!, 27, rebut a un quart de
tres de la marinarla.--Denta passat,
a la Sala de justicia, le la Capitania General, se celebrar: un Consell
de guerra d'oncial gencr;.1 contra ratti2ree de fragatáJaurne Neval, processat amb mothi ded successos
ocorregtits a bord del cactier "Catatafia", el 24 dc juny de l'any passat,'
al port de Glasgow.
Un dispar casual causa la rnort del
guarda-marina jesep Saite, fill del
inaeo,Mrs de Satt Adrián.
Es caten que la senteneia será absolut ?aria.
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Contra remesa de 25 etiqueto blanques de les que

van enganxades en el pat
de la Farina Lacteada PiesUn", es regalarä una preciosa nina.
Les etiquetes poden p e esentar - se a les ofieines
la SOCIETAT NELTI.12,
crunvia Layetana,
Barcelona.
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Avui es reunlrä el nelchstag
S'esperen manifestacions
violentes

Berlin, 26.-Segons les impressions
recollides per la Premsa de Berlín
d'avul, sembla que avui els nacionalistes comunicaran al Govern !lee dedsió de donar per acabades i iracassanes les negociacions que s'han sineme celebrant per solucionar la cris/.
Es &ala per segur que el Gabinet
presidit per Marx, presentara immediatament la dimissió.
Si els nacionalistes no aconseguelxin formar Govern amb una majoria
la Cambra, es considera probable
que es formara un nou Gabinet presidit per Marx, del qual s'excloura
el ministre de l'Interior, doctor Jarres.

La 'dlioutsiä als Comes
dele crèdits per ale tense
.
El viatge deis reis d'Itàlia
Cambra dels
LOndree.26.
Comuna..
La Gaitera ha discutit el
projecte de hei relatin als crtdita per als sense
Malgrat Poposició (lel ministre senyor Tom Shaw, s'ha vote per 339 vots contra tres, la
supressió dels crèdits en yo
que es refereix als nens, nois i
'mies cense feina, compresos
entre les ,cdats de 14 I 16 anys.
" Aquesta supressió ha irritat

Rama, 26. - Els diaris acuDen el rumor que el princep
von Bulow ha sortit o ("Mil en
vigílies de sertir cap a Berlin,

cridat pel president de l'Imperi. Ebert.--Bayas.
SULA PROHIBIT LA INAUGURASAD DEL MONI - MENT A

SelllaacETTER
Berlín, 26.--Ahir s'Itavia de
celebrar ea inauguraeió d'un
monument a la merniiria de
sahtaget ter. organitzada per
l'Asaociaisió ele.l0VPS alemanys,
a Karlshorst, a les tres de la
tarda.
El ministre prussiii de l'Interiorda va prohibir a darrera
MONVMENT A1.5 SOLDATS DE
LA GUARDIA DE POSTDAM

Berlín. 26.-All li nl matf tingue lloc la cerimbnia de la inauguraeiö d'un monument a la
memòria dele soldats del regiment de la guhrdia Potsdata. dipositant corones en nom
de la familia imperial els prinOscar
ceps
Prüssia. Sembla que l'ox-lirondesistir
a la
desigs
prinz tenia
Treta, l' red el flovern prussiit
Im o va impedir.--Havas.
E1. IthICIISBANK NO POT
CONCEDIR NOUS CREDITS

Hamburg. 26.-En tan dis_
cura pronuncia! nhir en nques,la eititni, pel governadoe del
senyor
liarte de '1 in p e 1'
Sellacht, leckirit qu e el
laude est roba en In impossibilitat. de concedir nous
-11-avas.
DESMENTIMENTS
Bef1117, 20.--Una nota 14ie inca desment la informació publicada pel "Daily Mail" afirmant que Alenianya havia tramas missions militars a Bolivia i a ftiíssia.
Una altra nota oficiosa desment quo el president ,101
in y ilat el príncep Bulour
a tornar a Perlin.-Ilavas.
r 2,111.1991.1103M..
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ES VEN
aparell de telefonia sonso
fils, marea "Gotli", de tres
läuipares, nnib quatre
NOU CE TRINCA.
llaií: Piarharä, 11 i 13, im-
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LAMPARES .ge

MOBLES .de BRONZES

PROVEIDOR DE LA REIAL CASA
PROPIS, ELS MES IMPORTANTS

D'ESPANYA
TALLERS
a
fabricació,
detallo
tres
pisos
de
qualitat
immillorable:
y
Per donar idea del beneficiós que resulta per al Client la me
PIS
DE
14,200 PESSETES
PIS DE 11,150 PESSETES
PIS DE 6,700 PESSETES
Menjador Que ene Anne, en caoba mate.
Lluïs XVI o anglès.
Menjador
caoba
31-én jador caoba i bronzes.
Dormitori caoba i bronies, tipus francès.
Dormitori caoba i bronzes.
L orraiiori en roure, pat:nat i bronzes.'
Saló daurat "Regencia", amb tapisseria domas .Saló caoba "Chippendale" o "Willem Mary",
Saló caoba, tapissat de domas, i
Rebedor "Jacobean",
Rebedor "Renaixement" o angla.
Rebodor caoba, anglès.

ESTUDI

DECORAT DINTERIORS

etc. 111
Tel a. 2616 A • Case. fundada en 1 85 0 •
d'Exposició: Carrer de la Palla, 10 12
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cal;fes de "El Real Sitio de Aranjuez".

París, 26.-Durant la visita que
rambaixador d'Anglaterra va pier
al Gnay d'Orsay, per Murar la« carta del senyor Macdonald. Penasentat ambaixador exposà verbalment
al senyor Poincaré el desig del primer ministre angles de veure publicada la correspondencia canviada
recentment entre els dos caps de

Els periistlies recullen cl rumor que
cl president de l'Imperi, senyor Ebert, protestat - contra l'actuació del
es troles disposat, en cas necessari,
Govern.
SIC convocar troves eleccions per al
Afegl que calla que ele diriReichstag, per tal que el poble cele - gents laboristes resisteixen a
mare:,' prengui una decisió concreta so- una oposició'que s'afirma cakm l'informe dels tècnics.-Havas.
da dia mes contra els treballaAVUI ES REUNIRA EL REICHS- dora, i qu'e si no volen resistir
no mereixen que se'ls contirrui
TAG
mantenina PU el poder.
Berli, , . 26.-El Reichstag es reuniri
t. Finalinent, la supressió de
ami . les tres de la tarda.
Aquesta primera sessió de pura fór- erba!ls P er a les dones i »ves
sense feina és votada per 233
mida.
S'eleg,a el President, essent elevat vots contra 135.-Ilavas.
EL MINIS'FRE DE COLONIES,
al dit claree el dcgi.
GItIUMENT 1IALALT
Els nadonalistes i els socialistes reivindiquen.antlxiós cl circa de presentar
Psesident. El gen, numéricament més
fort, que és el deis nacionalistes, presenta el direttat Steininger i els socraiistes l'ex-Preside/a del Reichsiag
senyor Lee \ve.
S'esperen manifestacions violents
per part dc la minoria comunista, la
qual està excitadissima per hacer esta t detinguts a Baviera quatre diputats del seu grup.
Seren preces severes mesures de policia, per mantenir lerdee-Hacas.
l'. ESTAT CRIDA'r A BERLIN
EL PRINCEP NON BULOW?

Secció per a la confecció de cortines, pantalles, colaina,

•

Macdonald 1 Poinearé asorden publicar la.sua
correspondäncia

el diputat laborista senyor Jade
Jones, el qual ha pronuneiat
paraules de gran violencia i

. _
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ESPECIAL PER AL

LES REPARACIÓN

(INGLATERRA

Londres, 26. - Et ministre
de Colònies, senyor Thomas,
estä molt maialt.
Segons l'"Evening Standart",

el sen estat es gren.
Salan notat sfmptomes de
ple ores ia.-Hava s.
ELS SOBIRANS D'ITALIA
CAP A LONDRES
Roma, 20.-Els sobirans italians
han sortit amb direcció a Londres.
-Hayas.
ARRIBADA A ANGLATERRA'
Done:tes, 26.-Han arribat els reis
d'Itàlia, essent rebuts en aquesta
ciutat pel prfneep de Glles.-Havas.
ARRIBADA A LONDRES
Londres, 26.-Els Sobirans italians han arribat a Londres a les
tres de la tarda, essent rebuts a
l'estació pel rei, la reina i ;Afees
rumbees de la familia reia -havas.
PROXIMS VIATGES DEL REI
D'ITALIA
Roma, 26. - Durant la pre6xifet

tardor el rei d'Itàlia visitara diverses
capitals europees, entre elles Belgrad,
Praga i potser Viena-Hacas.
I.T.CIPTE ENTRARA EN' NEGOCIACIONS AMB ANGLATERRA
AIXI QUE. ELS OBSTACLES HAGIN DESAPAREGUT
El Catre, 26. - Contestant ahir a
diverses Miestions el primer ministre
senyor Zagloul-paixa, ha declarat que
Egipte entrar3 efl negociacions amb
Angleterra tan aviat nm els obstacles
actuals hagin desaparegut.
Ha afegit que esta disposat a negociar sobre una base compatible amb
/a dignitat nacional-Ha vas.
JA PREMSA TURCA I LA
QUESTIO DE MOSSUL
Constantinoble, 26.- La premsa d'aquesta capital qualifica d'iutransigent
les intencions formulades per Anglas
tema en eo que es refereix a la qiies,
tió de Mossul, demostrant la Menossibilitat en què es troba Turquia d'abandonar un territori com aquest, que
de dret Ii pertany.
Es consideren trencades les negociacions cntauladcs sobre aquest aseul mpte i es cree que seri portada la
qfiestió a la Societat de Nacions. llanas.
EIS RAIGS DIABOLIGS
Londres. 26.-L'inventor del

"Raig diab y lic", misten Hatthetas. ha celebrat una eonfe-

renvia arnb un alt funcionari
del ministeri d'Aeronautica, declarant, en .sortir, que ha decidit procedir a nversos experimenls qUO. 1, 5 realitzaran a Anginl(qTa d'aqui a poes dies.!lavas.
LA VAGA DE DUBLÍN
Dithlin, 26. - La noticia ha
ocupat els lorals que ocupa el
Comitó de vaga funcionaris
de Ilgaa, practican! quaranta detencions.-Havas.
MAC LAREN SOFREIX UNA

SERIOSA AVARIA

LA VOLTA AL MON AMT1 AVIO

Rangoon, 216. - Serobla
) 'aparen de l'aviador Mese Lacen
ha sofert seriosoa • dany e . Tots
Pis aviadora han resultat
sos.--Ilavas.
EXPOSICIO INTERNACIONAL
DF. SEGF.I.I.S DE CORREUS
Brusselles, 25. - S'ha inaugurat
l'Exposició Internacional de segells de
correus.-Havas.
ELS BANDITS TURCS
Un grup de coml
va entrar violentment-tadjisbgr
anit passada al poblat ture de KaMtchoukour (Tricia occidental), assassinant dotze homes i guatee dones i ferint greument qualm persones mél.
En persecució dels handits ha sartit
un important destacament de turcs.Ateneo, 26.

Genero.
La darrcra carta del senyor Macdormid no fa en realitat allusió a la
publicaciO eventual d'aquests qua-

tre documents, perei ei primer ministre británic, en transinctre a París aquest missatge, havia donat instruccions al seu amlyaixador per
conversar amb el senyor Poincasó
i posar-se d'acord sobre la publicació de les cartes.
tr l
Se sap que el p resident del Con
sell frane.'es s'ha adherit a la proposidra del set: coHega angles.
Les dues cortes del scnyor Poincaté i les dues del senyor Macdonald no es publicaran abatas de la
tornada a París del president del
Consell, el qual assisteix en aquests
mornents a la sessió del Consell general del Mcuse.-Havas.
LA CORRESPONDENCIA ENTRE POINCARE I MAGDONALD
ES PUBLICARA DIJOUS

París, 2 6. - La correspondencia cariviada entre els senyors Poincare i Macdonald PS
publicará (Noma al mata-Hayas.
MANCA DE FONAMENT LA
NOTICIA DE LA CONFERE.N.
CIA IXTERALLADA

Brussenes. 25. - "L'Inde
pendance Beige" diu que manca en absolut de fonament la
noticia d'una pròxima conferrecia interatiada de caps de
Governs que tindria bloc a
13ruaseales.
L'esmentat diari diu que hi
va bover propòsits de celebrarla, perb que varen esser abandonats per ra6 d'oportunitat.
-Hayas.
PROPOSITS DE MR. COOLTDGE
Washin g ton. 26.-S'assegura

que Coolidge ha decidlt definitivament, per al cas que Europa
accepti el raport dels tècnics,
convocar la Conferimcia internacional de 1in-tituló de construeeions navals.
Potser, al mateix temps, es
tractaria de la reducció de forres aérees.-Havas.

rnoPosicio PER ENTRAR AL
TRIBUNAL DE LA HAYA
Washington, 26.-La Comls-

cid de Nipona Eatrangers del
Senat ha aprovat una proposicid en

la qual es ¿emana que

¿'le Estals tnits s'adhereixin al
Tribunal Permanent de Justicia Internacional de La Haya.

Aquesta proposieid guarda

gran atialogia amb la que pred“ors f!ro. rer el senador

•

mister Pater, la qua] era, al

temps. una sencilla modificacid de la que presentava
aleshores el president Harding.
HA ACABAT LA VAGA GENERAL A NORUEGA
°brees han acCristiania,

ceptat la proposició feta pel Govern
de posar fi a la vaga general, que

regnava des de fein algunes setmanes a Noruega.
El teclean es reprendra demi al
mati.- liaras.
DELS EE. UU.
LA LLEI D'IMMIGRACIO
COOLIDGE L'APRON'A PERO

LAMENTA ELS AlUICL.ES
QUE AFECTEN ALS JAPO-

NESOS
Washington, 20.-lles pres d'haver signat la hei rehtiva a la immigració, el president, renyor Coolidge, ha fet publicar un comunicat
dient que aprova les gratis línies
d'aquesta Ilci, per() que lamenta els
artieles que prohibeixen la ;inmigraeió als Estats Units de la gent de
diverses naces, singular/11dd deis
japoneses.
El senyor Coolidge afirma la s eva admiraciG i l'amistad 4iur els Estats Un -as :cnten pels japonesos i
diu que li hauria semblat millor
d'invitar el Japó eitaular negociacions arnb els Estats Units. cota
es va fer ums altre cop davant la possible expulsrei dele treballadors japonesos.-Ha) as.
DE RUSSIA
DETENCIO D'UN ALT TUNCIONARI DE POLICIA
ASSASSI
Riga, 26.-Comuniquen de Idoscon que el comunista Tsukor. alt
funcionad de policia, va ésser detingut per acusar-se'l d'haver comès acte, de crudeltat vergonyosos
en nene, als quals sen:bla qup des• ves assassinava.
Ajad sembla relacionar-se amb la
troballa feta per la policia de st cadavers de nene i un de dona.--tiaVAS.

llanas.

VAIXELL A FONS
MOR TOTA LA TRIPULACIO
Londres, 26.-Telegrafien de Togel o als diaris que el vaixell japonès
"Kayeyriaru” se n'ha anat a Mita al
Itarg de Cheschi, morint tota la tripul1ci6,--Xi5vas.
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MaryfickfordiDouglas
hirbanks a Barcelona
SON ACOLLITS PER LA MULTITUD AMB VIS-

QUNS,4 ACLAMACIONSPARLANT AMB ELS
POPULARS .ARTISTES
Ate id matt, en l'exprés de prés, havien Isagut d'aguantar
Madrid, arribaren a la nostra una serie d'intervius I algunes,
ciutat els poptilarissims i sim- sense tenir en compte les cirpätics artistes del cinema, t eumstänetes, a base d'un qüesMarv Pickford i Douglas Fat- tionari de preguntes intermlnable, una cosa aixt com un
banks.
programa d'exàmens de riväli-•
L'acolliment a
com era d'es- da. En Douglas va rendir-se !
pecar, ha estat clamorós i ple cal dir que l'amable senyor
de cordialitat i de simpatia i Pella va haver d'indicar que.
l'examen potser, potser, era
d'entusiasme. 1.-maese rigorós per sofrir-lo
després
d'un viatge des de Ma447; a ...a., .....-aate-aaaaa:7, .4
CaE..11 drid.
Me i1 abans de l'hora O arr:- Per fi els simpäties visitants
bada de l'expres, els voltants es quedaren uns moments sols
del ' Baixador del Passeig de i allavors ens feren la gentileGracla i sobretot el carrer d'A- sa de concedir-nos un interviu
raga. entre Pasei g de Gräcia i especial per als lectora de LA
Claris i carrera adjacents, es- PUBLECITAT.
laten atapeits de públic. LexLa Mars' Pickford estava enpectacia creixia per moments cara emocionada, En Douglas
i el públie semblava que esta- somreia amb aquel! somriure
va tot satisfet de trobar-se en fresc, tan seu. Nomes l'ami°
tan ereecut nombre per rebre Josep Pella i un servidor gauele famosos idols del cinema direm en aquells moments de
ameraca.
les agradables manifestacions
A dos quarts de deu arribä que segueixen:
l'expres. L'arribada l'era acolli- Els joves esposos ens manida anal) una ovuló imponent. testaren que estaven contentlsRepresentacions de la Cambra sims de la reinada que sens hade Gomera Nord-Arnericana, via fel a Bareelon
..
----.----..-,=-221
trArtistes Associats, de la Soeletat daamies del Cinema, d'enlirar
j
ai—
d'empreses
Wats- artistiques,
Premsa, etc., feEn Douglas- ens manneeta
ren ele prirners a saludar els que era tanta l'alegria que han
espaso.e. Mary Pickford i Deu- experimental davant les provee
glas Fairbanks. Tambe hi ha- de simpatia
-- que
via a l'estació el filmes artista la seva esposa en sortir al bella:d.:e Polo, que corn se sap, es ca escoltar aquella ovació fea Barcelona ja fa dies actuant ta amb tant d'entusiaeme per
n la revista Brie a Brac.
lentes tulle persones, li escaEn descendir del tren {aren paren les llägrimes d'ernocid.
liiurals a la gentil alary PickLa gentillssima Mary Pickford dos rams de flore bellis- ford ens manifestä que Barcesims. Mes tard reberen molles lona Ii havia causat — com
altres ofrenes d'es n indides podia ésser altrament — una
lotes. Toles lluien magnifiques impressió agradabilissima.
lia e eades de la bandera amen__Digui als lectora del seu
rana. Per voluntat dels artis- diari — afegí — que lote
tes homenatjats, els rama de vida em recordare de. la rebuda
flore han iestat duts, una par!, que ens han fet els barceloa l 'esagea:a de la :Maree, ' eis nins, per als quals sento un
reetants distribuits entre elS agraiment que no sé com pohospitals de Barcelona. Els der demostrar.
rarns ofrenats a la Mary PicaEn Douglas Fairbancks, esford passen de 200.
trenyent-nos fortament la mä,
sÇÇ
s'aeominclä de nosaitres

-A

005:

-..t. Tots dos
—L'acolliment d'aquesta
corre.sponien als aplaudiments gran ciutat a la nostra arriba i visques amb somriures da- da. serà un record que no Pograünent i simpatia. blidare mai. Hem visitat diverLa policia que acudf ben ses ciutats de França i d'Espanomitrosa a !'estació en previ- nya i a tot arreu sens ha restó del gros nombre de públie but amb força simpatia, pera
que hi acudiria, trague le ma- he de fer constar que m'ha
niobrar constantment per tal emocional la rebuda
de' fe: pas i protegir l'automü- earraaar•aaaeaearaaLeee-a-aaae
bil en que anaven els artistes
visitante. En l'automòbil, anua ajaa...a.-aa-ar—aai-;_a_;_,...gE.
panyant els viatgers, anaven
els senyors Josep A. l'ella, de
Els joves esposos romandran
la Cambra de Comerç Norda Barcelona molt poc temps.
Arneramna, i el senyor Gust.
Avui, a les den, sortiran en l'exAmericana i e] senvor Gurt.
lores de Paris. Aixts fa que el
A L'HOTEL RITZ
progrina s'hagi hagut de moDe restació es dirigiren a dificar havent de suprimir
tplietel Ritz, davant el miel melle aras ames que aivay¡en
a • ilay;a altuat ja des de ',nolt de celebrar. Compromisos arMetí una gran gentada. aloa Usties Pis obliguen a haver
del pedir que anä a l'estaciú d'eseur.ear els (lies de la seva
seguí despres l'automabil fins excursió.
a l'llotel Ritz.
M'ir, al migdia, foren obsequinte anal) un banquet al Resser afteritralreit..---91I,
, taurant del Tibidabo, al qual
tatr
ati. eWev-r7c7-5;177assist/en, acompanyant els bumenatjats, el eansel del seu
tVaaaa aa t:ts- taa zt tageS•4 7/a-.2.:-, :e
eaeaatte-eva e at
paÍS, el senyor Gurt, el senyor
tf•
Jo,ep A. Pella, el senvor De
Miguel, etc.
al'arie!e-akafai.iaaaa
Vest
y_ ert
A la tarda visitareis els
.
numents de la ciutat i els trehalls de l'Exposició
Irles Elaetriques. A tot erren
••••••
on el mine s'admirava del pas
En surtir al baleó central tilt dele populars artistas, els ovaacompanyats d'Ilddie aamaaa.
Polo, l'oteen, luu ensordidora
A la " dial aaraealaaria
i dura una llarga estona, Eddie
Polo, amb una gran faena al,
---atea-2--aeaaaaaaaaa:aaara.---eal
alrä a plum la gomal alary tilateaeak
a
Pickford, la qual eurresponta la n'ostra afectuosa i entusiasta
els visques, aplaudiments i ro' salutació.
)eladisea de trocadors i barD. P.
rete, lleneant besos al públic
1 somrient emocionada. En Dou
glas l'airbanks saludava lambe
la gran multitud que els actaguaya.
DE CULTURA
Les ovacione i els lasques
duraren N'ora tres quarls en CONFERENCIA DE LA JOVENqué el públic aria 'desfilant desEsQuErtn A CAT ALA N A
prés d'una bona estona que T
Bernia diniecrea, a Irs deis de
6' has' retirat del ',atea ele
dos hostes de la riostra cintita la venta, el propagandista senyor Delfi De lirium la &limara a
PARLANT AMI; ELS FAMOSOS VAteneu Eneiclopedie Popular,
ARTISTES e
Catarle, 3o, pral.. i disserlarit
Les comissions, grane de se- sobre el lema :Idealisme i ma rimeles, admiradors, ele., que (ira! ente en tila moviments
'esperasen ésser rebuts pels
polities i socials".
oimpättes artistes, eren namUltra les con fereneiea sobre
brosissimes. No era pos una temes de eareeter econòmic,
tema fäcil aconseguir dsser Secció d'Estudis Politice i SoIntroduit a l'habitar:1,a deja do, eials de l'Ateneu Eneiclopedic
viatgers i poder parlar-hi per
Popular ha organitzat . simultätal de saber dele seus propia
niament altres de sentit eduJ'avis Ja impressió que els ha- catiu, essent tres les primere.s
que activan a eärrec de ladroV& causa t l'arribada a la noscal En Feliz Gonzälez Asensio,
," capital.
i en les guata s'eatudiarä el
Moments 4:miss d'ésser rebtts pele populars artistes, !T- brohlema de la prostitució des
ipa.s. ene manifestaren des-. del punt de viata sociològic".

CRON1CA

Els Teatres

bERVEI METEOkiOLOGIC DE CATALUNYA

matiz cils1924

Ola 20 de
se-SITUACIO ATMOZPBRICA GENERAL A
LEE y DEL Elan (Observacions d'Europa. Nord
d'Africa I Mane. rebudee Per telegrafie Sea« f11):
Les baixes pressions del Nord durops han dorat lloc a la formació d'un mfisim tecundari a
lia, essent el temps mole variable a la meitat septentrional de la Peninsula Ibérica, Itßlia nord de

LES 8 DEL MATL (Observacions de la Mina me.
teorolbgica catalana, comunicadas per teléfon):

Actualment el temps Es bo a Catalunya, mes de
carácter poe estable. — Els venta dominen de la
regió de l'Oest. forts a l'Empordà i provincia de
Tarragona i (Mirtos a la recta, — En les darreres
24 hores ha plegue lleugerament a alguns Vocs isolats de Catalunya, principalment a I avall de Ribes, pla de Barcelona i camp de Tarragona .— La
temperatura ha experimentat un notable descens,
havent estas la annima de 2 graus a Puigcerdà i al
Rae Estangento.

registrant-se al mateix temps algunes pluges
isolades. — El regim anticiclònic domina a rAtlintie, entre les Mores i Portugal, amb ton temps a
Portugal, Andalusia i costes del noroest africà.

LA COLONIA GANDESANA
L'Agrupació Joventut Cultura! (patrocinada per la Coleta gandesana)
celebrarà el dia 29, a la tarda, al
Teatre Estola, una fundó a honor de
les senyoretes que integren el quadro
escknic, reptesentant-se l'o 'ra (EN-

nasi Iglesies "Flor tardana". També
esta anunciada l'estrena de la rondalla
en im acte, original de Josep al. Ripollas Segarra, titulada "L'Arnal Ra bada". Hi assistiran nombrases ¡amilies de la Colbnia gandesana.
TALCA
Segueix representant-se, amb gran
ixit cada dia, l'obra de Muñoz Seca
"Las alas rotaS", que tan magistralment interpreta l'excellent companyia
Melia-Cebrian.
Dimecres, dia 28 del que som, se celebrara la ¡unció a profit del primer

actor Benet Cibriän amb l'obra dels
germans Quintero "Don Juan , buena
persona", obra que fou estrenada at
Goya per aquest simpätic actor, assolint un merescut I710Mt. Augarerrt un
ple al teatre Taba i oil nou èxit per
afee:- a la vida artística de Benet
Cibrian.

-iicarsiú

p. VENTE S111-31RIORS A BARCELONA. (Sondatges ce i'atmasf era Ubre a les 7 del mar»;
Altftwa, metres:

250, 500, ICOO, 2000.

Dkeeció:

WNW. W. SW. SW.
6, . 4,
6, 15.

Velocitie en metres per mea:

Núvols: Fractocamuls.

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE DARCELONA
d'observació: 7, r,t, 18 horca
.,/'Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 7592, 7389,
7390. — Tertnómetre set: 16 0 , 19. 6, 15.7
Termòmetre humit: 120, 1 47, 1 43. — Humitat (c entessimes de saturació): 59. 53. 82. — Direcció del
vent: NW., SW., E. Velocitat del vent en metres per segon: e, ro, 11. — Estat del cel: nuvolás, quasi serè, nuvolós. — Classe de nfirols: carnuls-nimbu s; cúrnuls; eilmuls-nimbus.
Temperatures ezaernes a l'o:nbra
Maxima: 2e4. — Minima: 135. — Oscillació t ennomètrica: fe. — Temperatura mitja: 1 74 . —
Precipitada aiguosa, des de les 7 hores del dia ante rior a les 7 hores riel dia de la data: 53 milírnetres.
— Recorregut del vent en igual temps: 252 quita metres.
Els temes respectius (Paguesfet les millores higieniques que
tes tres conferències san: se'ls ordenaren, als propietaria
"Concepte i causes - de la pros- * de les cases número 16 del
titució", "Derivacions anti-so- Cauce de Palaudäries, 12 del
cials i anti-jurídiques de la
de Laforja. 19 del de Demasteprostitució" i "Reglamentacia nes, 11 del de l'Arc de Sant
i abolicionisme". La primera Ramon i 13 del de Rosal.
d'aquestes conferencies tindrà
ESCORNADOR
lloc avui, dimarts, a dos quarts
SacrIfIcis dailiir a l'Escorxade deu de la venia, anant-se
desarrolllant en (limarla ene- der:
Bous. 128; N'edenes, 249; molcessius els temes de les nitres. 1.ms,
$ 68; cresfiits, 10; cabrite,
AL RADIO-CLUB CATALUNYA 52; anyells, 1.535; or elles, 657;
Ahir . va tenir lloc, al Radio- cabree, 27; puros, 425.
Club Catalunya, la conterèneja
del. Rvd. P. M. Cazador S. F.,
director de l'Observatori Meteorològic de- Sant Julià de Vilatorta, sobre el tensa: "Acumuladors i rectificadors elèctrics: la seva construcció a l'abast de l'aficionat".
Arnh estil molt atractiu co.
menea exposant una breu ressenya histórica sobre els origen
de l'acumulador elèctric i els
perfeccionaments de Grave , de
CURSET D'EN JOAQUIM
la Rive, Plante, Faure, etc.; despres estudià, des del punt de FOLCII 1 TORI1ES A LA
do IYARQUEOLOGIA DEL
aleta quimic i elertranic, lee
reaccione que tenen lloc durant
CENTRE EXCURSIONISTA
la càrrega i descarrega, deDimecres passat el senyor
duint-ne ensenyaments útils Folch i Torres dunä la segona
per al maneig cientifie d'aconferencia de llantaressant
quests delicats aparells i la securset que anda el tennt de l'eva millor conservació.
Entrant després a la part nunciat ve desenrotIlant.
El director dels aluseus Mupräetiem descriví tina) gratis
detitlls la construerial theil de nicipals dedica la seesió a exles bateries de filament i de plicar els prueedunents im-als
placa de les lämpares d'un re- pele achicas de les pintures roceptor modem de radiotonia, màniques. Comeneä fent una
documentadiesima explicació,
presentant uns exernplars cons.
truits pel conferenciant. 'fans- de corn es construien i es
be indicie la manera de dessul- preparaven les taules, feilt remarcar les particularitats do la
fatar-los.
Va presentar un transforma- construeeM indigena.
Explieä a euntinuaelt) eom
dor amb presa equipotencial
per a la cärrega amb eorrent executaven el dibuis quo. seralterna, per miljä mio välvules Stil it,guia al pintor I al r e lle-

La pintura romanica
daniunt taula a Cataingya

Del Municipi

roux, situada al número 333 del
carece d'Ali-Bei, cantonada al
de la Llacuna, barriada de Sant
Marta de Provençals, edifici
grane proporcione, que sortosarnent esta isolat.
El foc vengue tot seguit
grosses proporcione., i l'alarma
entre els veins de les barraques
properes dele magatzems 11011Wats, fati molt gruesa.
De seguida es telefolitt els
bobers
m
del P are, que(munaregueren räpidament, pera quan
van arribar cremaven ja tots
ets niagatzems I els dos pisos
darrera i ala esde la part

quena.
Els treballs cl . extInc10 foren
laboriosIssims, puix que els
bombers hagueren d'alilargar

les rnangueres de presa dangua
fins al carrer de Per IV, i al

pula d'una fährica venta.
A un quart tronzo el (oc quedespres
ollasi del tot extingit, havent-se
erentat 1015 els magatzems, pe-

da dominat. i una hora

ni sense que haguessin sofert
les sales o n esta intallada
maquinaria.
Les causes de l'incendi sembla que foren la combustia espontania que de vegalles
produelx a l'interior de tes bales de draps. amassats d'oh.
Acintiren al lloe (Id' suecas
l'alealde, governador i t'orees
deis (..)3 `OS de seguretat i guärdia urbana. que s'ene:Irrogaren
l'ortire.
del manteniment
El julge guärdia. senyor
Carmona, que anä lambe al lloa
del suecas, PUC/I:ZIU, deolaraelo g ie, al propietari, sertyror Josea nrilarMIX*.

amatiEsERMENJEENEERINEMMI

Exeurstottist a, entro la qual
.listingules damos 1 por.

sonalitats.

L'Escala, Cadaqués i Port-Vendres,
on es deixarä el vaixell, tornant per
ferrocarril. Sortela, el dissabte, dia

de la
7 de juny. a primeres hores
tarda, per tornar dilluns de Pasqua,
a la tarda, e/1 els /reas procedents
de la frontera.
El Centre Excursionista, per donar majors facilitats a les nombroses persones que desunen detalls i
inscripcions, establiri uns preus
molt reduits, en els ,inals astran
compreses totcs les despeses d'ahmentació i transpon maritim, aixi
cont tambe gestionara les n'amistes
facilitats per al "pase" de la frontera i ilesembareament a Poet•Vendres.
Cont que manquen pocs dies per
aquesta excursiö, el Centre prega a
totes les persones que vulguin assistir-Iii n ILIC 11.1S5irl pel local del Centre ExcIll.SiMliblA (Taradis, lo, m'ineipall. mi els donaran ton classe
de detalls 1 mis per aquesta gran
inandestaciö del turisrne traritini.

sicia "Els xiquets dc Valls", que ku
escoltada amb religiös silenci i coro.
nada amb gratt3 aplaudiments.
La filia de l'immartal Clavé, Aura

Clave, fou objecte de generas nana
feseicions d'afecte i simpat:a.

Acompanyaven el mor, els prolcsJunta d:rectiva i conegudes
sonaiitats catalanes, entre les uals ra
corders' els senyors joSep Caraber,
Flor i Calcar, Jacint Laporta, Pu:g
i Estere, Lluis i Apelies Mes.
sor!,

tres.
La nostra enhorabona a 1.0:je.0
Gracienc, que malgrat les circuranin.
C1C5, sap acomplir eis seas deures duna manera dignissima.

Les sardanes
JOVENTUT CATOLECA DE
.110LINS DE te
Diumenge vinent, a les 12
de la tarda, se celebrara ea
escollida autlicia de cardanes,
gran pati de la dita entitat,
terpretades per la popular e
/ola Catlialania, sota el segiiest
programa:
"El munat de la casa", Itr•
seil; "Festa de ¡tris",
roe d'oració", Ventura
de!' ;
"alataona", Mohne; "nasa
Sant Jordi", Serrat; "Merece.
la, Bou.
En e-as de mal lelilpS es baHaca a la sala d'espectueles.
. . .
El Fornent de la Sardana ai
Barcelona eelebrara dema, d-

Mili' a la tarda, les clames de

meeres, vigilia de FAscensitl,
leS dou de la vetlla, a la piala

liinostra aristAii2r:teta aeudireft
als salons de la casa llamea

per admirar-In una bellísima
nombroea eolleceia de modela
de vestits, escollits entre els
ereats per les signatures parisenques de mös fan/a.

Es innegable que avui la dona a casa nostra ha ndquirit
ja Oil gust refinadissini u sap
pre.ocupar-se amb griicia ¡Una.

del Pi, una extraordinäria uta
dictó do Sardanes a carree'de
la robla Barcino, la qual delrs
guanera un triat proa:rama.
l'er al dissabte. a la nit,
31, el 1 'imite/1C
ha orranitzsi
una altra bailada que- tirara
1(C a l'estatge dc l'Atenca Etio
pordanes, carece del Pi, 11.
talla pre5lIgIOSa robla.

la, 110 esl(md:ada, de les ooses
l'artista

— Dos
esdevenIments:
El . viatgo do

i

glI n 110 tS d'eSlrailyar el

J'iteras amb qua es comenta aquesta exposició entre les
dames del Ilustre /pan elegant.

11 011U LAS

La gropada d'ahir
Ahir a la tarda, com es prOpi
quest temps, lit Itaguk una iorta gro inda atril, el consegitent trängul n raigua i %TM, conseqüencia del quid
una barca de pesca que hi baria a
II boca del port ion sotsobre, lta1ent estat tondual., a l'interior del
poti per un remolcador. Ets tripulauls de la 11.1fra lusolriren més que
la consegiient terminada.
A inés més, a diversos indrets
de la ciutat la gran quantitat iraigtia
caiguda cir roe, niOlnenr: produi (1;1 verses alarmes que no passaren

ELS FERIT S.
MALALIS O
CONVALESCENTS.
ELS ORGANISMES
It I S P E It LA
FATI t; A . PELS
ENTS.
S O E le
ENFOILFEIXEN I
NOVES
CREEN
ENERGIES ALL
NIENTANT . SE AMI:
LA NLITRIVA l'ECU
LA DE I,A 1 . 1,011 DE
ISLA r 131., MORO

EL FOC DE SANT

A I3arlalona, a conseqiiéncia
ver-se embussat una claveguera,
carrer Prat de la Riba, e4gue una
estona el do careen completament

MARTI

inundat

ELS MAGATZEMS DE LA CASA
BADAROUX, DESTRUITS
Diumenge, prop de les vuit
del vespre, es cala foc als magattems pet i borra de la
casa VIdua i Filia de E. Bada-

Itolts vianants saludaren st pas
la Senyera i se sumaren a la stiosa processó cívica.
En dipositar-se una corona de 11011
naturals al peu del monument, richte
una mudó.
La seeciii dhornes, dirigida pel mes.
tre . Baleells, canta la popular comal.

DE SOCIETAT

iSl

La eotiferöneta,

mtl
aeabar tau Nauttient eplau
ullt per la eelerta enflellrreltria
1 1 110 la sala del Centiö

de primera i 96 de se'
mira, o sigui que en total pot transportar cómodartient 174 turistes.
Se seguira el segiient itinerari:
Sortida de Bareelon'a, desembarc
i visita a Sant Echa de Guixols,
rZulcia, 72

gestada.

rin

pa mi practica aquesta mena de pintura primitiva.

mett euegastme

antb sis l'iteres de prefe.'
de Compra
ets.

nifestació. dirigint-se I:ambla de G.
talunya amunt, fins al peu del 111311.G.
ment, on esperara la comitiva una gna

modele que ha triza ell per sonalment 1 Paris, i hern de fer
constar. despees d'haver-los

aquest art exis-

eXPIIIIIIt`.

ria, el qual est:t dotat de potent maquinaria i de tot el confort mo-

passat tributa l'Orfeó Gracienc a fi>
mortal mtisic-poeta, resaki
ment un éxit.
A la sortida del concert celebra:
al Coliseum, la majoria deis conerr,
ments esperaren que sortissin tots
coristes i. mestre,, i precedits de •
Senyera, fOrinaren una imponen: tea.

l'öxit assolit ami) rexhibieid dels

La Iliaa acabä aun, restudi
de les practiques dele rellene
en pasta,
les
vela-

ilimumeidittles iibserva eions
"'ni ir Fidel) u 'l'erres. que

realitzar aquesta excursiö que tant
d . C1,2115.11S ITIC havia despertar.
Aquest ös el "Ifustapha 11"
que normalment fa eI servei de passasers entre Port-Vendres i Algl-

Felieilein

rice, els colore i els materials
usats co aquesta etapa de la
producció dels truntals.

san t des del punt i le vi s ta a y quenlögic 1 ti\ente, fina ttimst ma
da amb una gralt quarilt!at
p1 . 11)1 . 01 • /1/11,
l/111' 11 . 1'1'U:1,1ra V.-Al

aleta de Catalunya ha aconseguit
d'una empresa navilera franccsa la
coneessió d'un vaixell per poder

L'ORFE() GRACIENC A CLatla
L'homenatge popular que diumeap,

atine Santiago llame t per

tlen entre elS iiustres artifexs
cla Ile restante 'miaus d'EeraDONATIU PER A LES COLONIES ESCOLARS
Diu una nota oficiosa de l'Alcaldia.
"El president del Cercle
Eqüestre, senyor Albert Itusiatol, va estar alije a Ilallealdia
per lliurar personalment a l'alealde la quantitat de 4.000 pesmere:5 amb que la dita Societat
ha aeordat eontribuir, aecedull
al pire de l'Alealdia, al se•te_
Mment de lee Coläniee escotare murneipale de Fany actual.
El senyor Alvarez de la Cainpa agrai al senyor Ituaiind l'esplendidesa i altruismo de que
una cegada mes taa dona t ritostres la Societat Cercle Eqüestre. que sempre es una de les
prirneres de respondre a qualsevol - iedieació que se li fiel
que tendeixi al socors del rnenesterds i que contribueix sempre a tot el que signifiqui obra
patriótica i benéfica."
MULTES
L'alcaldia ha imposat mulles
de 50 pea:tetes per no haver

Costa Brava
No havent estat possible obtenir
un vaixell peninsular de passatgers

Sembla que aviat vi al% a'
Barcelona una de les reas I-%
muses orquestres eserangeiteil
Ens referim a l'orquestra
la Société des Concede, e h.
rte. Les gestione estan ja moit
avaneades, essent gaire megui,
que, a pesar del sens notaba
de dificultats que representa a
desplaçament d'una m assa tan
important, podrem admirar be'
aviat a Barcelona aquesta tea
famosa institució simfanica,
A PARIS
Ee traben a Paras els reza_
tres amies, els aplaudas eaa
dentistes de violi i violoneel,
C. Miguel i Jaume formas
de Pando, resPeeli,ament.

que fan bella i amable la vela.

N'atine, pas,ant. deSprOS
lt/f/ar t . /S procedunents pit('_

eion, que

marítima a ša

per lee la projectada escurrió a la
Costa Brava, el Centre Excursio-

Yn•••n•.11m1m.

La deecriamió detallada es
publioarä al "Botelin del Club".
Va ésser imwlt aplaudit.

M s.1
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LA Vill a OLIMPIADA

La llegenda de la superioritat
futbolística espallyola
Contra tots els

pronòstics,

Crziern endel,ades en ocasió del come:N:aren: de la VIII Olimpiada ret
,:tur,,ir una vegada més la transcendencia lile sona el punt de vista es.
portin nacional tenen aquests certämena ctiatrennin. Creiem també inútil
dir.sist.ir en el fet que la participació
Je determinats elements catalans a
rebra del C. O. no representa els
sentiments que fan moure i vibrar la
part sana de l'esport nostre. Ideo'gicame nt ces trobem molt Iluny deis
adores catalans que van a Paris. Per
a nosaltres, l'Olimpiada d'enguany no
altra quanta que l'interès puramea: espectacular i de les revelacions
o iracassos tév:ics que el cura de les
diverses peores han de mostrar-nos ea
l'esdevenidor.
• ••
De fet. l'Olimpiada per al gran públic va començar abano d'ahir.
espelta Chivern no atranen Interés
d'Iris miles especialitzats en la matérit El torneig de ru g by. imposat per
ció francesa per la pruija dasa
legurar-se una victósia, i que la rea
lila: en forma crequip arnerica vineué
iufer de la manera més vergonyon
per a directius francesos. era una
cesa nr.própia i poc seriosa tractant-se
d'una Olimpiada. Un esport com el
IT.g.y. que solament es practica en
carats paisos, no haya d'ésser in
d& en el programa. maacant cuan ht
are-caven les inscripclons de la Gran
Ere:luya. de Nova Zelanda de h.
Uré Sud-africana. Per aixé, no pot
pr,.idre's seriosament aquest ridicut
tosAJ:g de Romania. França i Ameque ha tingut la sola virtud de
ir.sxr les illusions del Comité °Hm.,: Francés i de demostrar que el pisfrancs lambe es Iliura a internperancies de tota mena quan els seus
aírt batuts.
PC• 7 consegüent, no és d'estranyar
-u, el torneig de futbol fos el que
rs. 'de fet, els grano Jocs
:es. L'equip, el gran favorit del
tertamea, l'equip dels jugador; "asas"
"fenestens" de tota mena, l'equip
it- a amateurs que cobren 1,000 pes.5., per exhibició, l'equip que va
perdonas materialment la vida als italins a fin i que ara els havia de
batre per un reguizzell de gols, l'eeuip de la "fúria" davant del qual
romea el i txecoslovacs podien ésser
Oposats, icaba de sufrir la mes vergenyosa de les derrotes precisament
per aqueo/ equip italià tan dolent, tan
detestable i poc digne d'ésser pres en
considenz'ó pels superhs jugadora i
tErectius (tic constitueixen la selecció
e5pmlyela.
I diem ye la derrota es vergonyosa,
ro precisa tren: pel resultar d'un a zero,
Ani, perq- ai slavia vingut despreciant
de tal malera la vàlua de l'equip :taba

Cares-Medalles grtistitras
Prjtples per a esport

Eduard Szegura.
PI.AÇA REIAL, 15
s.:u I
l'ensems slavien complagut tant
en gronxar-se en la illusió de la supericr:tat e''els jugadora peninsular; que
el fet que l'equip d'Espanya no hagi
llegut sorti7 vencedor del si Italia pren
als rils dc. l'opinió una importancia
serw.ci- nal.• El prestigi dels furboliste 5 es l,,,r2 t lo rod,la tan avall can
aber; de l Olimpiada d'Anvers.
Heus aci, pecó. una derrota que sota d punt fr vista esportin ha d'alegrar-nos p'e tammt. Es un nou incliti que de re> han valgut les debilitara
et3 directile, espanyols envera la manea d'esporte:itat dels seus jugadora.
Que de res' ha servit el fe; els ulls
Passes daviint de casos palesos i evierlts de de , carat professionalisme.
Que dt la desmoralització que han
›i'rris que s'inicies en el si del: tereles ella lar 7)oc nhan tret cap frMt.
X i el d'aqur, •ta sorollosa victòria anb
la qual ells tan somniaven obtenir a
"Esrmiva, finalista a 1'01im;'4da". heut a cí l'únka obanssi6 deis
1:trti .,!, del futbol peninsular. A can-

Itälia queda vencedora per 1 a 0

vi d'això han transigit amb tot i han
passat per tot. No és d'estranyar,
dones, que els que han PUMCS tanta
corruptela a darrera hora n'hagin tocar tatube les conseqüéncies. I és que
els jugadors, quan no estan units per
un veritable sentiment patriòtic i per
't'ideal de l'esport. quan es troben desmoralitzats con ho estan gairebe tots
etls que han anat a París. <luan rúnica dèria ea la d'unes pessetes de plus
i els aval...mera d'un visite: amb la
rema corresponent disbauxa. quan veuen
al acta voltant una colleceiO de gent
que seis agrega per un iantic afany
de gaudir de la bona vida. no Co estrany, repetim. que caiguin en aquesta
sorollosos fracassos.
L'equip espanyol a París, diumenge passat. com una dies abans els can:Mona catalana a Dernistia, acaben de
confirmar l'extens:(5 de l'ambient trisa
en qué es mou cl fultol a la Península. Per això repetim que, com a
esportius. hem de celebrar i ale g rarnos de la derrota de Paris, que a la
vegada que ve a tornar les coses al
seu lloc pot ésser precursor d'una modificació en els actuals viciosos sistemes que s'han vingut seguint.
EL QUE FOU EL PARTIT
Paria. 25.—E1 partit Espanva-Itälia
ha reunit a l'estadi de Colombos unes
25.000 persones, sobruortint les nodrides representacions de les daca colón••MMLIMI.

Bel F. C. Barcelona
ASSEMBLEA GENERAL.
Co.); (JCATORIA
El Consell Directiu del
F. C. Barcelona, en compilment de ço que preceptua l'article 26 dels reglaments vigents, té l'honor
de convocar als senyors
socia a Assemblca General
Ordlnárla el cha 1 de »ny
vinent, al Teatro iltou, a les

nou del matí, do primera
convocatbrla, 1 a dos quarts
de deu del mateix dia, de

seg on a.
Ciutat, 15 de maig de.
1524. — El President, ENRIC CARDONA. — El Seeretari, PERE GUARDIOLA,
nies residents a París. Els equips shan
presentat de la manera segiient
Itàlia: De Pra, 1Zosetta i Calligaria;
Barbieri, Burlando i Aliberti; Conti,
Baloncieri, Delia Valle, Magnozzi
Levratto.
Espanya: Zamora. Vallana i Pasad:1; Gamb.•sena, Larraza i Peña; Pera, Samitier, Monjardin, Carmelo i
Aguirrezabala.
A les 315 de la tarda, eqmp espanyol es presenta al camp acompanyat del senyor QUifi01:e3 de León,
essent s .aludats amb un gran nombre
de banderoles i toca de la "Marcha
Real". A poc entren eis italians. amb
maulle,, blau, essent rebuts lambé amb
graos aplaudiments, si be no tan nombrosos.
El joc comença a les 325, amb molta pluja. La surtida correspon a l'equip roig, i ben prompte aquest domina, donant ocasió a Iluiment de CaIligaris, que aclareix amb encero. Un
bell 2.u:e italiä obliga a la primera
intervenció d'En Zamora. Els espanyols repliquen i Carmelo xuta, però
De Pra treu sense Atac
furIund dels itlaians que eldiguca a
que els defenses contraris s'emprin a
fons i que Zamora faci parades de
Iluimcnt. Diverses escapades del; exSterns de l'equip espanyol, sense resultat. L'amo italià continua essent
perillós i dordnen co:r.pletament. Zamora salva en dues ocasiono i s'arriha al descans amb franc ab-mini
En reprendre's el inc. hom observa
que els atacs italians continuen essent
mi"; perillosos i mes ben conducta que
les escapades isolades dele e.,panyols,
el mig centre del qual sembla no exisfir. El temps ha millorat i Piera i

Pra, forcn una veritable tanca
seu marc. En conjunt dominä Espanya, però els italians foren sempre
millors."
D'En Josep Torrents:
"No pot etegar-se que Espanya ju[4 un mal partit, però és de justicia
reconèixer (pie havia de gttanyar, ja
que posä en perill la meta contraria
moltes més vegades que els
Podrá dir-se que Italia jugà millor
futbol, peró el triomf havia d'ésser
dels espanyols, que teten una excellent regona mitja part. Almenys,
havien d'aconseguir l'empat. Els italians jugaren plens d'entusiasme, su:
plint amb aquest important factor les
deficiències que en la seva tasca hagin pogut notar-se.
El públic, que podia calcular-se entre 35,000 i acuno persones, es anostris en tot moment conecte i cavallerós ami) els nostres jugadors.
De l'Arbitre podem dir que tingué
error; considerables que ens perjudicaren en nido d'una ocasió, i, al meu
entendre, el més sensible de la seca
actuació ha estat l'equivocat concepte que té formal del inc brut i el
joc dur."
LA NOTICIA A BARCELONA
Shavia anunciat que al camp de
l'Espanyol i per mitjà de la radioteleionia donant compte exacte del curs del partit que se celebrava a l'estadi de Colombes entre els
equips d'Espanya i Italia.
La insegurctat en l'èxit de la prova va fer que no hi acudís gaire gent,
^erò cal conicssar qué els organitzadors van reeixir plenament i que
els que hi acudiren en restaren meravellats, car el partit anava seguintse "pe a pa". Un cronista anava trametent les jugades des del propi
camp de joc i un "speaker" reproduia la informació al palie, que seguí amb curiositat creixent el transcurs de la partida.
Una petita confusió per part dels
receptors (que segons ens digueren

De

Aguirrezabala, mal secundats per la
resta de la linia, confirmen essent els
més temibles en els seus aveneos.
Cal remarcar igualment la feixuga
tasca deis mitjos ales i del defensa
Vallana. El joc s'endureix i els copanyol, sön castigats sovint per travetes i a:tres martingales. Protesten iradament contra l'àrbitre, ajudant-los
bona part de ptiblic, que es manifesta
parcial per als espanyols. Un'aut formidable de l'Aguirrezabala és salvat
molt just a córner. Al seu torn els

LCA NUEZA CIO I
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Comen, 26.-BARCELONA
italians tornen a atacar amb duresa i
Zamora, per tres vegades seguides,
salva la situació. Els ánims van caldejant-se i a conseqüència d'unes brutalitats comeses, Ert Lacrara és expulsat del camp. puix 1 :árbitro es anosIra rnolt energic.
Això augmenta el furor dels espanyols. que ara sembla que han trohat una millor compenetraci6 i dominen. Liur joe, però, és molt irregular, veient-se gratas jugades individuals, per() la intelligéncia mútua
manca en absolut. De Pra salva repetides escomeses i la arma tasca és
enorme.
Una surtida de Zamora, molt valenta, atura un gol quasi segur. Un
moment després, també De Fra desvia una bala perillosa. Una escapada
de l'interior Baloncieri, que intenta
desviar t'allana, amb tan mala sort
que dl mateix fa penetrar la bala
dins la xarxa. Estupefacció general.
Els espanyola redoblen llur atac i
dominen netament. Un cop franc
contra Itälia fa creure en l'empat,
per.") la fi arriba i slissa la bandera
italiana als acords de l'himne nacional ;tala. La sensació del resultat és
enorme.
Els dos onzes practicaren el mateix joc alt i poc practic. No es pot
dir que hi hagués un dornini absolut, puix si bé vers el final els copanyols se superaren, en canvi a la
primera part ion ben al revés. En
conjunt, la linia datar, tot i entenent-se Inés que l'adversària, s'ha
mostrat poc eficaç. De Pma ha estat
literal de la jornada i avui sita mostrat fins superior al seu famós rival
espanyol.—Paul Cahier.
UNS JUDICIS CATALANS
Del cronista Isidre Corbinos:
"La impressió del partit és que els
nostres jugaren malament, havent re-

Camp de
Les Corts
Cop Pela ðe h MOth
Late diuort de !elide!
conlra

F. C.

Barce!oná

Din 29, a les 530
A dos quarts de quatre,
partit sie quar/s equips
. .1LIEL-
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galat el match. Especialment al primer temps, podien hacer marcat. En
el transcurs del partit es palesä. el
fraeas de la técnica imposada per
l'entrenador Pentland. En Larraza
va ésser principalment un dels cansants del desastre, ja que servint pessimarnent els davants, els anullä
completament, deixant pel contrari
als italians fer mana i mänigues. A
despit del gol, el millor dels espanyols, Ers Vallana.
Els davanters italiano, desmarcats,
efectuaren un excellent futbol, i els
seus companys, els defenses junt amb
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EL QUE DIU LA PREMSA
FRANCESA SOBRE EL PARTIT
París, 26. — Els di*is dediquen
grans comentaris al match de futbol
que tingué Roe ahir a l'estadi de Colombes, qualificant-lo unanimement
de meravellós i esplendid.
L' Echo des Sports" diu que els
defenses de Fermio espanyol són
molt més sólida que el5 d'Itàlia, i
que els elements ele l'atac espanyol
demostraren major tècnica i mes
bra6 que els dels seus contrincants,
els quals, no obstant, aconseguiren
marcar un gol per una veritable fatalitat. La desfeta is contundent, però no pot dir-se que assenyali el valor de l'un i de l'altre equip, ja que
l'equip espanyol és un dels millors
vint-i-dos que concorren a aquestes
proves. La linia d'atac espanyola era
insuperablement ajudada per un bon
centre, que feu gala en diverses ocasions d'un bell joc de cap. La desteta és de lamentar, si be això, no vol
dir que l'equip italiä no tingués mirats per assolir la victòria d'ahir.
"L'Auto" diu que l'equip espanyol,
que ahir féu la seca presentació, pot
figurar en el nombre dels grans favorito. La fatalitat ha volgut que en
aquesta ocasió l'equip millor tos vencut, quan els deportistes hi tenien
posades totes llurs esperances. La
desteta soferta ahir per l'equip espanyol no afecta la magnifica vaina
del sea' equip, puix des d'ara assegurem que Espanya pot esperar per
a l'esderenidor els més grans éxito
internacionals.
"Le Matin" diu que l'equip italia
fou principalment afavorit per la sort

BASCULES
ARQUES
PER A CABALS

PIBERNAT
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TXECOSLOVAQUIA BAT
puix si es té en compte que la porta
TURQUIA
italiana es velé seriosament amenacada nombroses vegades, i FespanyoParís, 26.—A l'estadi Bergere tingué
la només una--aquella en la qual lloc el match de futbol Txecoslovä•
entraren el gol—ningú no podia con- quia-Turquia. triomfant els primera
fiar en una victória per part dels itaper 5 a 2.—Hacas,
lians després del magnific joc dels NORDAafERICA BAT ESTONIA
seus contrincants.
París, 26.—Dzspri3 del match Suis.
"Excelsior", en parlar de l'equip
sa-Lituania tingué Iloc a l'estadi Per.
espanyol, diu que aquest reuneix mi-• shing el match ce futbol Nord Amde
llor técnica que el seu contrari i que rica-Estónia, vencent els primero pe
is de doldre que l'equip derrotat fos
1 a c.—Hayas.
el que oferia mis probabilitats d'éxit.
SUIS':A BAT LITUANIA
LF.cho" es dol que l'estret reParis, 26.—A l'e;tadi Pershing fiel
glament d'eliminació posi jora de joc
gué lind ahir el match de futbol U./
aquest equip, potser el millor dels
tuänia-S?issa, guanyant els dar.-era
que s'han presentat a Colombes.
per 9 a o—Hayas.
"L'Oeuvre" i el "Figaro" diuen
que aquest resultat pot atribuir-se a
la desgracia dels espanyols. El priEls altres partits
mer d'aquests diaris diu, però, que
de l'Olimpíada
un i altre equip mereixien guanyar.
URUGUAY I HONGRIA, VEN1
El "Figaro" elog11 el joc dels esCEDORS DE ICGOSLAVIA I
panyols, superior en resisténcia i vePOLONIA
locitat al dels seut contrincants. L'esmentat diari din que la victkia del;
París, 26.—En els tartits d'agua.,
espayols hauria estat seguta si alata tarda del certamen ()limpie els regués jugat la perlIongació reglamensultats han estat els següents:
taria, després del match nul que esUruguay bat lugoslavia per a• a al
perava tothom.—Havas.
i Hongria a Polänia, per 5 a o.
1••••••••
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no crees gaire coneixedors del futbol) ten que un "fould" tirat per
Monjardin fos interpretat per un
gol i durant molta estona Ilui a la
pissarra a a o favorable a Espanya.
La concurréncia, si bé no gaire
nornbrosa, molt patriótica, esclatà
en "vivas" en rebre's la noticia d'aquest primer gol. Mes, ai las t que
del' ntinuts abans d'acabar el match
vingué el deis italians, quedant
vors aclarit que el irritable resultat
era victoriós a la "squadra azurAl F. C. Barcelona es cregué que
era un empat i així ho comunicaren
en pissarrcs; després, però, hagué
de rectificar-se amb el resultat cert.
A Canaletes i a tots els centres
més o menys concorreguts pels futbolistes el resultas era objecte de
vius comentaris. Els nombrosos admiradors del futbol italià no pogueren dissimular la seva joia, canviantse mútuarnent les felicitacions per
la brillant jornada obtinguda.
També es remeteren telegrames a
París per a tots els gustos.
Una de les coses que mes preocupava el públic era saber si els "turistes" que han anat a París tornaran tot seguit o no. La rnajoria s'inclinara per creare que trigaran a
tornar.
Es tan dura la realitat!
LA DECEPCIO A MADRID
Madrid, 25.—Per a conéixer el resultat del match Itàlia-Espanya s'ha
reunit a la Central de T. S. F. del
carrer d'Alcalá un gros contingent
de palie. També es velen grosses
multituds davant l'estatge del Club
Madrid i altres llocs un es podia
saber el resultat. Quan s'ha sabut, la
decepció ha estat gran.
A la placa Castelar, on s'havia de
trametre el resultat pel mitjä d'uns
coets, també es velé molla gent, pero!)
no hi hagué els tals cocts.
A les curses de cavalls i als camps
de joc s'assabentà el públic pel mitjä
de pissares, causant també molta decepció.
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damunt D'ATTO empra
4 minuts 26 segons 7 décimes, batent de
molt tots els records existents.
Maserati

Per error en la inscripció d'aquest cotxe queda pendent de solució la seva classificació; no obstant, de quedar classificat, obtindrà
el primer lloc en la classificació general.

CATEGORIA TURISME
Primer. - Antoni García, sobre DIATTO, en 5 minuts
2 segons 5 décimes, obtenint millor temps
que

cotxes de més cilindratge.

rl

Segon. - Unís Mora, sobre DIATTO, en 5 minuts 14

segons 7 clecimes.

obtingut per
ben demostrat, amb
aquesta famosa marca italiana, la supremacia
sobre les altres

Queda
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Agent General per a Espanya:

Lluís Mora
Muntaner, 78. --
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ittfti bu esto magneto
*Mitas.
tia liAIMTK D'UVI

OtIKKeT8
ilotanda-itornania.
lerodIga-Latönla
‘1411 PARTIT3 OK DEBA
OHNIONIU
Irlanda-Bulgärla
Tafflefoviqula-Suiasa
•1114 PARTITS OK OIJOU1
iléfeloa-Ouboia
' ltalla-Luxemburg
'Mata Units-Uruguay
Hongria-Eglpto

Les nacions que quedin quart de
finalistes entraran en un nou sorteig
per als partits dels ches i i 2 de
juay. i les quatre victorioses celebraran dues els dies 5 i
de juny.
El dia 8 es jugarà per al tercer
i quart lloc i Vendemä la final del
torneig °limpie.

IIIOTORISHE
g..4 III CURSA LA RABASSADX
Amb una organitzadó perfecta i nombrosa afluencia de
pablic, la Penya Rin ha assolit
un exit nombrös.
Per manca d'espai no podem
lestendre'ns tant com voldríem;
ens limitem a donar la elassidicacid, prometent tornar a
parlar de la cursa de diumengo
dintre por.
La cursa transcorregué
incidents, assenyalant-se el
dluit paper deis velomotors.
A conseqüència d'una rec i a
nació presentada no s'ha donat la classificació definitiva
d'En Marseratti.
CATEGORIA COMERCIAL
Vetomotors 150 c. c.-1. Sine, "D. K. W. - , 6 m. 15 s.;
J. Ferraz, "D. K. W. ' , 6 m.
9 8.
Motos 300 c. c.-1, J. Suana,
'Zundap", 7 m. 8 e.; 2, LI. Via. -Zundap - , 7 m. 20 s.
Motos 350 c. c.-1.L. Arana,
`Colton", 5 m.; 2, P. Aixela,
Douglas", 5 ni. 36 s.
Motos 500 c. c.-1. J. Nidal,
Vioston", 4 m. 51 s.
Motos 1000 c. c.-1, I. l'aura. "Harley DaVidson", 5 m.
10 s.; 2, 31. Pons, "Harley", 5
m. 33 s.
Sidecars 750 c. c.-1. C. Casas. "Indian", 6 ni. 53 s.
1000 c. c.-1, V.
Sidecars
Canina. "Harley", 5 ro. 39 s.
CATEGORIA CURSES
Motos 150 e. e.-1, F. Parla é. "D. K. W.", 6 m. 35 s.
Motos 350 c. c.-1, L. Arana,
`Colton", 4 ni. 56 s.
Motos 500 c. t.-1, J. Vidal,
"Norton", 4 m. 49 s.; 2, G.
'Christin, "Vietória". 5 m. 37 s.
Sidecars 1000 c. c.-1, P. Pi,
,"Indian", 6 m. 33 s.
.
.
GATEGORIA -INDEPENDESTg
Motos 250 c. c.-1, N. Masm. 44 s.
Sidecars 1000 c. c.-1, J. Llimona. 5 in. 48 s.; 2, J. Alegre, 6 m. 23 s.
AUTOS
Autocicles 1100 c. te.-1, .0.
Cortes. "Amilear". 5 ni. 8 s.;
2, R. Valletbó, "Derby", 5 m
14 s.
Autos 1300 e. c.-1, L. Oil'veras, "Salmson", 5 m. 57 s.
Autos 1500 c. c. 1, E. Ortel,
Talbot.". 5 m. 47 s.
Autos 2000 e. c.-1. A. García, -Diatto", 5 m. 2 s.; 2, G,,
Puiggrós, - Metallurgique", 5
mi. 12 s.
Autos 2500 c. c.-1, Bertrand "Austro-Daimler", 34 m.
38 s.
Autos 3000 c. e.-1, Moller,
"Itala", 4 m. 59 s.
CATEGORIA INDEPENDENTS
Aulocicles 1100 c. c.-1, P.
Drauder, 5 m. 27 s.
Autos 1500 c. c.-1, P. Sagnier, 4 in. 55 a.
Autos 5000 e. e.-1, A. Sugue, 5 ni. 25 s.
CATEGORIA CURSES
Autocicles 750 c. c.-1, J.
Sierra, "B. N. C.", 5 in. 40 s.
Autocicles 1100 c. c.-1, J.
Palazón, "Senechar, 4 ni. 59 s.;
2, J. Garriga. "Garriga", 5 ni.
54 s.
Autos 1500 c. c.-1, J. Batlid. "Elizalde", 4 m. 48 s.
Autos 2000 e. c.-1, P. de
Vizcaya "Bugatti", 4 ro. 32 s.
.Autos 3000 -c. c.-1, E. de
Viicaya, "Elizalde", 4 m. 27 s.

FUTBOL
La segona exhibid() del
Newcastle va ésser inferior a la del primer dia
El nostre distingit company que ens
escriu de tant en lant des de Londres;
senyor Hotspur, qualificava al "New
Castle" d'equip essencialment irregukur. Cal convenir que la ra6 no li
mancava si hem de jutjar no solament
per les seres partida, a Baseónia i Madrid, sinó les que també ha fer a Barcelona.
En el partit de diumenge arrengler5
els mateixos jugadors que el dia abano,
si be alterant-ne l'ordre, i no obstant
la seva actuació va esscr tan grisa i
tan poc substancial que no sera pas
partit que passi a rhistaria.
Dissabte, sobretot a la primera part,
liorn vcié almenys alguna combinaciä
i alguna jugada excellent. L'endema
gairché res d'aixa. Naturalment que
ningú tracta de discutir la valua
jugadors tan formidables can, Scymona, l'extrem esquerre; Cow, rinterior &eta; ni el defensa dreta, ni
tampoc tetic.cia de la ratIla de mitPera es ci cert que Ilur joc va
ésser tan pric homogeni i fins en certs
moments tan desballestat que no tarad
feliç al que es menys exigent es la
mataria.
Es 1111a rastima que aquests equIns
paofessionals juguin "de tant se loen
dena" i ens privas de veure quelcom,
COTO podrien ci ells volguessin. Aixa
cas recorda l'opinió d'un directiu del
M. T. K. que ens va dir nuc ell con
siderava absolutament inútil contraetat equips professionals britànics, parque la major part dc vegades van a
Ice una excursió de place i no a jugar
a futbol.
Es clar que si els nostres cercles po
una elausule econennica. una es--sein
pecie de "prcu fet" per gol, tal ce-

Comorera, Blanco, Basas, Soll,
Vilar, Marine, Barrachina i Rodriguez.
Terrassa: Marcet, Islassagué, Rovira, Segura, Papel, Eernindes, Roig,
Rediu, Argemi, Canals i Santaolkria.
EL CAMPIONAT DE SEGONA
CATEGORIA
EL PORT BOU BATUT PEL
REUS DEPORTIU PER 5 A 3
Al camp de la Unió Esportiva de
Sans, tingueálloc diumenge el partit
semifinal enee els campions dc Tarragona i Girona, el qual resultà un
partit molt dur.
El primer temps acaba amb l'empar a un gol. La segona part va estar
de domini deis gironinsaels quals marcaren dos gris. Quan faltaven set minuts per agabar, el Reus Deportin
aconseguí empatar, veient-se obligat a
Alargar el partit. En comenzar-se
aquest allargament, el Reus aconseguí
dos nous gols, havent-se de suspendre tnes tard per hacer-se lesionat tres
jugadors gironins i no haver-hi els
jugadors reglamentaris.
A TARRAGONA 1.'ILURO BAT
EL LLEYDA PER 5 A o
Al camp del Gimnaatic F. C. tingué lloc aquest encontrc, que baria despertat moltissint interés.
A les cinc En Vidal dona per
comenaat el partit. Els dcu primers
tainuts sún d'un joc ccmpletament
cpac, pel nerviosisme deis jugadors.
Als transa minuts dc joc En Canea d'una bala imparable, accnsegucix el primer gol per a l'Ilmo.
Centrada la pilota, despras d'una
arrancada scnse reseltat del Lleyda,
s'apoderen de ncu de la pilota els
ilureacs. i En Clos, d'una rasa que
passa en mig deis defensas, marca
el :egos, gol ilurenc, acaban: la maja part.
A la scgona, cl dornini de l'Iluro
imposat encara IliéS: En Canet escapa sol i marea el tercer gol;
j oc després ravant-rantre ilurene,
d'un frecc-kik, marca el quart, essent
el mateix que en marca un altre
en una "melée" davant de la porta
dcl Lleyda, acabant el partit amb
el franc domini de rásro, el qual
La donat proveo en tot momeas
d'ésser més cquip que el Lleyda.
L'àrbitre compli be.
L'equip vencedor era aixi:
Florenza: Vila, Comas, Bentanachs
Lleonart, Salas, Clos, Pons, Huesca,
Canet i Felisart.
der,

EL GRACIA BAT EL SANS PER
3

gada ranim decaigut d'aquests materialistas britànics s'enardiria, es Dra.
sentarien sempre complets i ens parmetrien de fruir tot llur joe, qac
rúnica cosa a qua humanament pot
aspirar-se fent venir equips d'aquesta
categoria.
Heu's aci una idea que llancem als
directius del nostre futbol: tan Tnateas
això no sarla més que l'aplicació a la
inversa de la tactica emprada arab els
"ase:" laca's guau es tracta de fer-/os
guanyar una semi-final a loladrid i a
Sant Sebastià, pesem per exernple.
Tot renaert que manca en alguns
jngadors del "Ncw-Castle" sobra fent
joc dur i pise correcta, la qual cosa
considercm tamba impròpia d'Ints elemento de la seva valua.
El Barcelona va arrenglerar
equip heterogeni a rtés no poder, i
no cbstant l'entusiasma szipli tras eis
molts detectes. I aquells jugadors tin.
gueren la virtut d'enlairar en certs
momeo t la monotonia de la tarda.
Tots els equipiers blau-grana són dignes d'elogi per l'entusiasme posat. No
negarem tamha que rhongares Plattlio
contribuí al brillant resultat obtinmst
amb paradas veritablement diaba/iques.
L'únic gol marcat ho bou al segon
temps, a canseqüancia d'una combinació entre l'extrem i centre anglesos,
rematant finalment aquest darrer quan
Plattko es trobava a terra.
El Barcelana llenca sin penalty, que
no tau aproiitat.
Hm% aci els cquips:
"New-Castle". — Freazer.
Huspetd, Mocmey, Spencer, Gibson,
alitcheil, Cowan, Mac Kenzie, Mac
Donald i Scymour.
" Barcelona".— Plattko, Coma, Surroca, Torralba. Ellas, Roseta Vinyals,
Paló, Gracia, Grócia i Sagi.

A

El Gracia der.:ostra molt mes joc
que //Unió, sobre tot en el primer
temps, en Cl qual aconsegui marcar
dos gols per un el Satis. Els autors
d'aquests gols foros Sola, aprofitant
una bona passada de Sastre; aquest
jugador entrà cl 5cgon també
resultes d'una excellmt passada de
Limosa. El del Sans cl féu eis Tonijuan.
Al segon tensos cl Sans s'anima
eis xic mas, fent que Si llagues moments que cl joc esdevingués
nivallat i :ame dorniaant. En aquesta part accnseguiren un nou gol els
del Grácia, que també
entrat
per Solé, a conseqii gnciii d'una bonica passada de Sastre.
Tingue cura de l'arbitratge En
Mariné, amb molta voluntat.
Els cquips aren:
Gracia: Pillan, Saura, Agustí, Plaza, Sales, Mombrior, Lapcna, Calatayud, Sastre, Solé i Orriols.
Sans: Pedrc t, Percil6, Balaseis,
Mascarell, Soto, Moliner, Campins,
Pandos, Tonijuan, 'Monteo!, i Riba.
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apretar Arnet per introduir la pilota al mate
Els equipa es presentaren de la
següent manera:
Avenç: Albar, Solé, Vila,
Gularons, Pascual, Molera, Sala, Codonyer, Bau II i Simó.
Sabadell: Taches-, Cabedo, Sorribao, Morera, Llomar, Tena 1, Bastos, Sanguera, Arnet, Tena II i
Sans.
JUPITER I BADALONA EMPATEN A UN GOL
Al camp del Júpiter tingué Roe
aquest partit, cl qual risulta molt
niogut i competí:, veient-se els
gratis desitjos per tots dos bàndols
per aconseguir la victäria. Tots dos
gols han cstat fets de penalty; cl
del Badalona el tira Persch, i el del
Júpiter, Ortí.
Els equips es presentaren com
segueix:
Badalona: Garcia, Massanet, Bosch
Rodrigo, Gands, Silveseq , Giró,
Islimas, Tejedor I, Cantuer i Tejedor III.
Júpiter: Farré, Orti, Martin, Perieb, Umbert, Gubau II, Gil, Mayolas, Gutnbau I, Santaraaria i
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vida fou un gran nedador i un
entusiasta amant de Ila mar.
EL RECORD DELS 1,500
METRES
Madrid, 26.—Al Cerele
Natació d'Alacant va ragisträrse altir el matí una notable performanea per part del seleceional Menéndez, que hate Pantie
record espanyrd sobre
1,500
metres i deixant-lo a 25 minuta 51 segons 1-5. o sigui
7 s. 1-5 d'avantatge sobre el
lemps antic.

L'arbitratge, del scnyor Puerto,
bastant desencertat.
BIRMINGHAM . EUROPA

Dijous se celebrara, al nou
earnp do l'Europa, ja totalment
enllestides les obres que s'Id
(eien, el primer partit dels
antincials entre el seu primer
equip i Vequip professional angles Bermingliam.
L'expediten.; ami) que són
csperats aquests enconlres Birmingham-Europa és extraordinaria. mil jorment quan la riostra a fleiss rstanid fresca l'anuació d'aquest cerda angles en la
seva visita de l'any passat. 810e
encara, es recorda l'actuad()
del seu avant-centre Bradford,
que en rl darrer partit aconseguí Ter entrar per set vegades la pilota a la porta defencada per Bordoy.
Cona ja deiem en una de les
nostres edicions passades, són
grandiosos els esforços que lia
liagut dr fer ha directiva de
l'equip ;ingles per tal de poder
desplaçar el seu primer equip
complet. Amb tot, no ha estat
possible, per part de !l'element
direcliii de l'Europa, aconseguir que allarguessin la sera
calada a Barcelona, per tal corn
ja Cenen fixades altres dades
l'ora de Catalunya per celebrarparLits.

BOXA
Campionats de Catalunya
Dissabte a la nit se celebraren a
la placa de la cascata del Parc els
matchs finals del Catnpionats de Catalunya de boxa amateur, eis mutis
aplegaren una concurrencia nom-

•••n•n••n••

T
Jaume 1,

NATACIO
CHALLENGE JOAN BARBA
Diumenge al mili, a la piscina del C. N. l>. va acudir-1st

Preus moderadisslms

nombrós públie, arnb motiu de

••n•••n•n•••1
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EL, PARTIT DE PROMOCIO
U
MARTINENC BAT EL TER- a
i . 7zi,...'...,44.4`.
,a
RASSA PER 2 A o
, 43
U
II
Si de bon comenaament hnm no pof.‘--..---"7..,..,.....-.:.;:Zi.,i--y..". 31..
-.: .r.,, ' k
coro rd
real venceria,
dia
r,,e 1.
aconseguit el primer gol ja no es po.
ige,"
f'
dia dubtar de la victir;a de requip
,.,.140.i>
ete., ii;
Lr.....
'
vermell. E! Terrassa. malgrat la sera ri
›ii-'
u
. i •
-yagsite.-;,1.14itte7
4. V ` I'--'
fermesa i la seca aferrissada defen,
n
i:,
Y4
sa, no pogué soatreurc's a rempeista
'
n
«-.1
eJ
;a2. 1 T4
v
de la davantera martinenca, que a no
ésser per Massague i Maraca lumia
.9,-J'5,,,ti.Ä.r....K.-.e;'4 , g..), --: . : •
...-: -4 7
•---'-4reaconseguit un resultat mes remarcable.
Barrachina i Rodríguez donaren proDESPATX CENTRAL 1
E
ves de Ilur talent futbolistic coniluint
admirablement la línia i Mariné, l'heU
rei de la tarda, aconseguí cls dos gols
i
d'una manera ben destra.
En resurta el partit ton interessantissim i es desenrotila dintre de la més
completa correcció, car malgrat l'energia emprada i estar ple de gom a gom
Garatge, Desinfecció i
111
x
el magnffic camp de l'Europa de parbrica
d'Adornaments
11
tidaria d'un i altre carde, es limita;
ren a encoratjar llurs .respectius colora, sense int6rrer en greuges per a
la part adversa.
Arbiträ el senyor Vilalta amb molta
imparcialitat.
Els agujas s'aliniaren:
Martinene: Palleji, Flaquer,
•111811111111•1111811111311131•311131111M111.111•111111211111331111.1
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Joiers - Fabricants
Joies d'Art
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Mitges I mitjons Irrompibles de les millors
marques

jugar-se el primer partit cortesponent a la "challenge"
Joan Barba,
Abatas del parta se'n jugà uta
altre entre enenn gils de la tercera eategoria del C. N. B. Els
equips crea els següents: equip
blues: Nilarnaltt A., 'Erigo A., Kreí.. Vila 3Iavans, Galí. Grau,
Aristegui; mjuip veimell: Segala, Garcia, Jansä, Borras, Mever. Ferran. Palau, vencent l'equip \Trinen per gols a 2.
El partit corresponda a la
"cluillenge" entre el C. N. B. i
el C. N. Ailletic Ion un domini
complet del "Barcelona", que
L'AVENÇ. 1 EL SABADELL
vencé per 9 a ' 0, essent els
EMPATEN A ,1 GOL
equipe els següents:
El primer rampa potser va ésser
C. N. B.: Cruells. Tusen,
',tés animat que el segon, amb tot Puig, Basté, L. Giberl, F. Uii qua en aquest la licita es mantin- Irrt, Fontanet. C. N. A.: Sabat,
gué forta i amb entu3iasme. Amb Barrios, Garda, Díaz, Sabatot, el gol don i alise bando! l'a- rias, Farell, Sierra.
conseguir:si durara el primer temps.
Cal elogiar l'esportivitat del
L'.avene l'obtingué per mitjà de C. N. Atlatia. el qua! , tot i SaBau II. en tirar-se un aemner i aptoheut 1;1 seca • tratar iorilat envers el C. N. B., es presenta.
titant un han cap de Sala.
El Sabadell 11cm:seguí en un hat- considera/1f, la seca inseripció
ibull a la torta (le l'Albar, que b.abe rom un homenatge al que en

al r

Contes, poesies, biografíes, informacions de la moda
de l'actualitat, nombrosíssims gravats, etc., etc.
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brosa, particularment en alia que
afecta a rasurada general.
Actuaren mis a arbitres, en almasta magna reunió, els senyors Casanovas, Munic i Reyes.
En primer lloc es disputa el campionat del pes mosca entre els finalistas Llorenç Vitria, campie, de raza,
i Joan Sí:u:cisca. La 'Mita fou molt
curta, ja que Salid/ea, convençut de
la superioritat del scu adversari,
abandona abans de finir el primer
round, cense donar lloc a qua N'Urja
entrés en mataria. 1:speaker proclama Angel Vitriä campiö de Catalu924iOnat del pes gall entre
lA ca
nYasde1nw
Josep ¡ges i Francesa Batiller comporta una 1,11711a mas interessant. Batullen, avantatjat en alçaria i envergadura, procura plagar la seca esguerra, pere) de seguida Iges, fent un
foreing endimoniat el desconcertà
Siso a rextrein que ni atinava a cobrir-se. Al segon round la cosa resta
un zuc mes Igualada, continuant 'gas
el seu atac a un tren més relentit i
plaeant oportunament Batiller divdses esquerres i uppercouts amb feoea eficacia. Al round sagita:a lges
es mostra netament superior al set'
contrari boxant i esquivant; Batiller
peca de lentitud i indecisió i no saba
mantenir la Huila a distancia com
corresponia, donada la seca major
Ilargada de braç, Josep Iges, proclamat campió de Catalunya, bou justament aplaudit.
Ferran Fabregas, campió de 1923,
i Pare Antonio lluitaren a continuació per al carnpionat del pes ploma,
constituint aquest encontre la illéS
bella exhibició de la nit. Fabregas,
al primer round, boxä més amb la
intelliglincia que no pas amb eis
punys, aconseguint aixi avantatjar el
seu adversari ansb oportuníssims
atacs i esquivadas; a mes a mes, Antonio fou arreplegat seriosament a
la cara i arlhuc posat en dificultat. Al
segon round es gira la truita. Antonio es precipita damunt del seu
adversari lliurant-se a un atac atarrissat que Fabregas no atinara a C011trarestar tlIOS que reculant continuament, la qual cosa li valgua un advertiment de l'arbitre per la seva
manca de combativitat; el combat
continua atacant Antonio i responent
Fabregas amb esquivadas i diversos
counters, que per ésser poc freqüents
no aconsegueixen posar a ratlla
versad. El darrer round es descabdel l a de la mateixa forma, encaixant
Fähregas diversos crochets de ¿reta
' que palesaren la auperioritat del sets

PLAell SANTA ANNA, 24, PRAL,, va
.U
Telüfens 2480 A, 3916 A.
18
ni,Tullere,
e

Campo Sagrado, 24: Ten 3400 A.

-SERVEI PERMANENT -

adveraari en rabie. Pere Antonio fou
proclamat vencedor. i. ner tant. caos-

1,7101n1n111•11•111.1•n•nnn•••
pie, de Catalunya del pes ploma. Tots
dos adversaris, en retirar-se del ring,
foren justament i merescudainent
aplaud/ts.
El campionat del pes lleuger, entre Domenec Nadal i Vicas Sanchez, valgué la victe,ria al primer, el
EventracIó. — FMaxació. —
qual, malgrat anar per terna en el
C1catrius
primer round, tocat astur gran precisió a la mandibula, i havant sofert
en el transcurs cl'aqueat mateix round
Fony6 ftetar.t.
[Matute
Stil càstig sa y as, aconsegui en la resdesternac. — Enbaräs.
ta del cornbat, gracias al seu alt esCaiguda
de la matrlu
perit combatiu, inclinar la balança al
SCII favor. No lii ha dubte que Sandiez boxa amb Inés preeisió i ciencia que el enripié, pena li cal comMutilats. —Jcperuts.— Depletar la sera educació pugilistica si
formlas.—Aparells electrovol arribar al lloc que co mereix.
magnetics per a sords
Val a dir que Nadal tanspoc fingiré
dissabte un dels SC1. 13 millor dies.
Ext .: extraordinarl ettin,
L'un i l'altre foren cridats a lerdee
gnt a Espuya perun gran
pel senyor Casanovas, per diversas
incorreccions que creiern involuntaesperalista francès
tics.
La
gran popularitat a p
A continnació. :Francesa Ros i Jo-solidaEpnyelEs.
sep Lorenzo pujaren al ring per fertabliznents (FA. CLAVIER1:,
se el campionat deis weiters. Comende París, els mes impargaren boxant com ho haurien fet entants del mún en Ilur gime_
trenant-se, o sigui tuarcant nomas el
re, a tinieame.nt deguda ti
cola excellint en aquesta tasca Lorenla incomparable efieäcia
zo, que fou justament avisat pel seliurs e s pecialitats, a la rm.
nyor Casanovas. ConIM4 el cornhat
nuciosa eserupolositat arnli
a:1lb majar tenacitat, però en cenjunt
quii
san prepararles estríat
M'a .hastant bicolor, par ba que isolatament d'acord arab les ne.
aarnant cadascun deis ¿so adversario
cessitats de eadasell, a 11
fes quelcom de notable. Al final la
formalitat, honr ad e sa
puntuació fou favorable a Lorenzo, el
competencia amb que sea
qua], en el precís rnotnent que cl gong
aconsellades i a la modic:t3:
assenyalava el fMal de rencontre, aixerelativa sie . 1Iurs preus.
ca el braç manifestant abandonar. MalConsulten amb tota erengrat aixa tau proclamat campió de
fiança a A. CLAVERIE. (le
Catalunya del pes welter, cosa que
PARIS. en la seguretat d'és_
desconcerta la concurrència que unaser degudament aconsellats
nimetnent s'havia adonat del sea gest.
o desenganyats, en legitima
Amb toa Lorenzo fosa darnunt del
dais vostres irdedefensa
ring el millor deis dos.
rC5,SOS.
Finalment, Antoni Verdii i A. NoValencia, dinus 5 i dienvials Ituitaren pel títol de Camp:6 de
dree 6 junv. (Ir 10 a1 5, a
Catalunya del pes mitja, que en menys
l'Hatel Reina •Victeria.
dam round vingué a les mans dc
Casto116 de la Plana dio.Taut brin
bon punt els dos combatents
sable 7, da 10 a 5, a l'hotel
es 'posaren en gdirdia, Novials arreSube.
plega de ple a plc Vercla per initja
Barcelona, diumeuir 8
(1 . 051 directa d'esquerra, responent
Istiasno 9, (lo 10 a 5, al Gran
aquesr per un crochet de dreta a la
Hotel d'Oriont, Bambla de:
mandíbula, precis i durissim, que tau
Centra, 20.
trontollar el seu antagonista; constinua
Saragossa, Dijous 12. de
el . combat, mostrant-se els dos boca10 a 5. al Gran HOst de
dors molt 51t1 15 i dominan: Veda, que
caurrr
Jauataca amb molta eficacia: un swing al
me I.
CO3 i al rostre. i un varall de crochets
Tallen aquest anunei, per
de dreta, acabaren amb ha capacitat
tal de recordar més la data
encaixadora de Noca:La que abandona
que tts interessi.
Per a catalegs de l'emir.
abans deis dos minuts crisaver comendados i dies de visita a alçat el match. Aquesta circumstancia
tres poblacions.
no ens permete apreciar con, bauriem
volgut cl jac de Yardú. que denota,
ü lisrments A. CLAVF. RIE
al prirner cop d'ull. un sensible pro234. Faubourg Saint-Flartin
grés des de rally passat.
it
PARIS (Francas
Els campions
Catalunya proclamats dissabte el Pare acusen, respccte dels 5923, un progres no massa •nn•••••aulaw.
sensible, pera, en canvi. si conside7COO.Nr,
rem la massa deis boxadors qua ha
mobilitzat el Can:Mona creng.uany harn
RIGHhT
I B11118EliF,
de reconaixcr que el conjura es molt
superior al de rally passat i que entre
5 1 ,2 rleres O ' irt b Esma/tata 11 fue 10•
tse TICre 1 eristtn 5 vtdres t eruels que restaren eliminats n"a: ha ditan,: ptans i rorbets 5 Delet5e1, 13 11.
versos que poden figurar al costat
Octl ete3, rasats, Inselats 5 Eatralls
deis campions.
Cau r. rova, 32, entre noria u In:retiren
Tamiza hem de remarcar el pur
BARCELONA
TELLF0:% :553 43 A
arnateurirme de tots els que han pres
part en les provv, encara que cas hagim de doldre que molts crells aspi4'1
129'
rin a devenir professionals, cosa que
no censuren,. ja que representa un dret
legítim; el censurable féra que hi hagués boxadors que co pensessin que
poden fluctuar entre les dues caten°.
rico d'amateur i professional, cosa impossible qua!' les dues categories estan han definidas, pesi a determinadas
tolerancias directivos, cridades a fracassar sorollosament.
1.
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poc treball arribar • deseetranyarla i, en definitiva, representa per a
les societats una tala ineetroneable
de disgustos, pertorbacions i perjudicis de totes aleases. Apart Rae
aquest nou gravamen, afegit als
molt onerosos que amb prou feines
poden suportar les sotietats mercantila i industrials, coHoca a aquestes
en situació flificil, indueix ale es-

canibra de Comerç i Navega-

daquesta ciutat ha lliurat al
1 . alcalde el següent docu-

perits emprenedors a defugir l'establiment de p ues negocio en el Serme municipal d'aquesta ciutat i crea
a les empreses establertes una situa-

.Li Cambra de Comen i
de Barcelona lamenta prodatnent que la informació pübliOre el projecte els futurs
postos d'aquest excellentissim
tainent s'hagi obert per un
per tots conceptes insuliper estudiar amb el dcteninecessari
les qüestions que
i
t ja, especiahnent l el que fa recia al pressupost d'ingressos,
el dual hi figuren arbitris que
de veritable graeinen caractera
,
• Fel que respecta als arbitris exrdinaris. aquesta Cambra ha de
consta r que oportunament formitjancant l'escrit de qué
panya còpia, la seva protesta
na aguas i particularment conel que grava el producte net de
societ ats anònimes i comanditaper accions.""
-Davant el fet d'insistir en la seca
carió ara per virtut de les discions de l'Estatut Municipal ha
fer constar de nou aquesta Corié el seu pacer que és inadmist aqueix arbitri perqui, ultra acur-lo al nombre crescudissim
que percep ja l'excellentissim
ztament, resultaria pertorbador
ocie, per les bases d'imposició
.• re que es funda, per l'engorrosa
olesta que és la seva aplica:: i per les conseqüències ¡unes_ que hauria de causar, cohibint
jesentotHame nt de les activitats
ruerci als i industrials en el terme
ticicipal d'aquesta ciutat i foragim d'ella l'espera d'empresa i
• Pcr desenrotllar complidament
io'r pensament respecte d'aquests
-:s i per estudiar amb el degut
.eniziat les qüestions que aquests
• hns plantegen, es requercix un
Mor cipai de temps que aquesta
:rabia no dubta que l'excellentis• Ajuntament concedirà abans
mercar uns arbitria que tan perhaurien d'esser per a la
▪
,..peritat i desenrotllament de la
:ra ciutat, i, en definitiva, per
Jegüent, per als mateixos innetos de l'Erari municipal."
' - reu aquesta Cambra evident que,
ranas poderosissirnes. s'imposa
severa política d'economies que
ha d'implicar, naturalrnent, la
ció o mesquinesa en la prestadels serveis públics; però que
pot servir de base per esborrar
Mivament del capitol d'ingresen arbitri pertorbador i nociu
ho és, sens dubte, el que gola el producte net de les sudeanOnimes i comanditàries per
Sons de capital superior a cinc
entes, mil pessetes."
-La regulació d'aqueix arbitri que
:statut municipal estableix,
mt amb fidelitat la que fixava
projecte de Hei d'exaccions muni-Dais del dia 16 de juliol de 1958 és
- complicada i apareix tan conioantent exposada que requereix no

ció difícil en l'època present de crisi econòmica."
"Demés, el fet de gravir els interessos de les obligacions i d'exigir
que el gravamen el satisfacin els
tcnedors d'aquests titols idhuc en els
casos en qué s'hagin emès lliures
un criteri de dubtosa justificació que
d'impostos presents i futurs estableix
l'Ajuntament d'una placa com la de
Barcelona, en cxisteix Borsa oficial
i s'efectuen anualment gran nombre d'ernissions, esta en el detire desliar"
"Aqueixos gravämens, ultra canalitzar vers altres places del nostre país. algunes d'elles afavcrides
per un régim tributari sumament benèvol, hauria de produir necessäriarnent una repercussió pertorbadora en les cotitzacions dels titulo
afectats per aquest gravamen, causant transtorns al mercat, que creu
aquesta Cambra que aqueix excellentissim Ajuntament no pot menys
de prevenir."
"No es tracta, dones, tan solament d'una carrega molt pesada,
sinó d'una font dc transtorns incalculables que, vetllant per l'esdevenidor i el desenrotllament econòmic
de la nostra ciutat es de tot punt
indispensable que no arribi a tenir
realitat, car la placa de ‚Barcelona és la seu natural de gratis
empreses i operacions finar.cieres i
indubtablement que no es labora en
pro dels interessos de la ciutat foragitant, en lloc d'atreure, cc, que
constitueix una de les bases assencials de la seca prosperitat i el seu
esdevenidor." Déu vos servi molts
anys. Barcelona, 22 de maig de 5924.
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Doctor J. Fontova, Còrsega, 307, principal primera
Dimarts, dimecres, divendres i dissabtes, tarda.
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EL

Avui, dimarts, tarda, a
les einc,.i nit, a les deu:
EL GRANDIOS EXIT

amb el nou gran èxit

MACISTE

MACISTE-POLITO

El verdable atleta. El que soste dos bornes amb un sol braç.
El que doblega bigues de ferro i lluita amb

DUPS estrenes, dues
LES MERES EN RELLEU
BUTACA,- 2 pesadas

POLITO

4..sseosse0esessseeseese
TE ATRE NOVETATS

L'As; l'invencible; el mes brau,
amb l'estrena
del sketch einematografie,
ovacionat mes de 200 nits con• ecutives a diversos (catres de
Nova York, titulat

Temporada oficial d'Istiu

El terror de les planes

Esdeveniment artistio

(Brocklin Public House)

.4-24444.4444~04****4''..

Les dues primeros companyies d'Espanya

Entrada i butaca, 2 ptes.

TEATRE TALIA

Gregori Martínez Sierra
Catarina bruna

da la nora joieria, argenteria i [enloda de

ALBA-BONAFE
Continua obert l'abonament
Gran moda a 18 funciono.
Debut de la companyia. Dimecres, 4 de juny de 1921.
.444444-044444444

Companyia de coradies de

MEMA - C/BRIAN

—

dimarts, tarda, a les
cinc: Las alas rotas; ni!, a u»
quart d'onze, Rirrí. —
.diinecres, tarda, nirri; nit, benefici de Benet Cibrian, amb
la comedia en tres actos, dels
germans Quintero, Don Juan
buena persona.

MERCAT DE LLOTJA
FARINES

tes
tina local
knut leca). • •
leca extra Casteld.
tuca corrent Cuela .

¡tal .
.

•
.

.

•

.

....
. . . .

de
de
de
de
de
de
.

orees en pessetes sap de 100 kt.
amura carro ‚quid

DESPULLES

nono 3
telares

Itero 1

de
MarnS verles, . . .
43 a 14
de
Pares Extrern. o Andalusla.
43 • 44
de
Favons Extrem. o AnGaluisle.
40 "
de
Frisona estrangers
39 • 40
as
Veces Navarra .
99 • 40
a
Veces Segares
35 • 36
de
Veces Andalusla
de
Veces tstrengeres
' • 32 "38
e
!Veces verdee
76 • 77
de
I Escaiola Maleaseis
d6
Escalola Marroc
de
Escarola Plata .
* 45 "
78 a 125
de
Mili estränger
II •
61 1/2
" 62de
41 • 43
SO "60 1/2' ,, e
de
Erps formiter
41 •
de
.
n Titus. . .
,, :5
2 ,,,
ag 11/1
s
i
c
,
01110
(Preus en peasetes «lo kg. iD
damunt cetro aqul.)
Frises

BLATS

do
de
tu

Zetruesi .
de
de
2,,,. en pea:tete; slic de 60 k12.
anulan carro 'pul.)

lean 1 primo)
a
heret
do
do
•
en al,
r nutriera
ee 70 »es
••
thell .•

a 54
" 44 1/2
la " 41
as " 39
32 " 33
46

LLEGUMS

CAROS
Bomba Callasparra
1h17
Bomba
in 1/2 " $ 4
Especial
20 1/1 • ti
Selecto
111 1/1 "
SS • 1.11 1/1 Matinal O
Bell-lloct1
Trenca:

pESPULLES AIIROS
I rtiri ni ndare . (iarinas.seA
14. 1 3 2: ,"1 0: //: I gsscatIlet . . . ...
MONGETES
Guatona. • • • •

nallorca

'gua lec, damual carro aguL)

CEREALS

leek camal Mane . .
5, 5e Plata vele«. * "
de
Ab
• e4
"mur ria:a bou."
t' Ex tremadura l 'aliar;
e
iza Extremadura. . .
s•
No
i Si ro/a.
--•• Luengas

Estrangere s Blanquee
EPartartangerea ei.ertn. elles
Urgell • • .mesuini

GARROFES

,Xipre
Negra vmaroc
d
Negra Castell

de

de

90 a 95
86 " 90
80 " Su
100 • 130.
• 42

de
ea

UI

160

a 121

15e a ta
70 • 77
76 • 74
"

so

damunt carro aqui.)

70 • 71
49 • II

Palla curta
FUlla croasen

de
de
de
de
de
de

• 66
de
64 • 26
'orna remolatxa, estrangera. . de
de • • • • • • • • • . • (Pount
remolatxa, pals. . .
de
ole
Turtel de coco
Farina
Ilinosa. .
de
1
160 " 165
de
(Prells per 100 kg.. amb Rae. dade
130 • /32
niant carro aqui.)
de

de
de

1/4
' 5 1/2
4 • 4 1/2
1/4 • 4

.Trepadella .
(ricas en ',casetes 40 kg.. damunt
cario aqui.)

es

118 . " 120
100 " 105

VAGONS ARRIBATS

• ••
• •In
a 130
11t1 • 127
iii • 117

EATACto EL II. A.
Se de blat; I de tarMa: 4 de Meada; 7 d'ordi.
EsTACI0 DEL NORD
3 de Wat: 9 de terina; 1 de veces;
1 d'ordl.

so a so
la as
SO • 31
46 • II

P rI5
/ 1415111 moral:•
s
compradors
forans,
Ile vant molta animació al mercal.
acudiren molt poc
e aegueizen iguala. Per mes que al començar el mercal semblava probable una animació en els d'alguna »Ea
t va
Ies, a l'acallament tetes les cotitzaciona sufriren un retraiment.
Ee rail possible que el mes vinent arribi un earregament de garrotee de procedencia estrangera, Això, naturalment,
Ara que els preua de les d'Epa( finfreizin una notable, baiza.,

i

(primer equip oomplele
jugará amb et

C. D. EUROPA
(ex-:campió de Catalunya)
els dies'29 de maig i 1 de junyo
a dos quarts de sis de la tarda'
Servel d'autiemnIbus des de Id'
Plaga de Catalunya
--

sasoss~ses-easo4444,4

• RIMENIMBERNIMI

TURO-PARK
Magnffies jadia
Oberts tarda i.nit
Avui, dimarts, a les dotze de
la nit. Quarta exhibició de l'emocionant espectacle

beressoess•ssess

TEATRE APOLO

Els campions de l'aire

Diana - Argentina

Dama, dimecres, 28 de maig

MACISTE-POLITO

Excelsior

•44444+604444844000.80004

Avui, dimarts, 5 llibre de La
casa del misteri, La batalla, El
sosplas, On da la parada?,
Toreros d'hivern.

>•4494•04444444
ELDORADO

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Non

Dues estrenes, cines
LES «ERES EN RELLEU
BUTACA, 2 pessetes

Oollseu de varietats
Avui, dimarts, tarda, a les
cinc; nit, a les den, cotossals programes. Notables
pellícules
Exit del famós imitador
d'animals
AUREL PRAIAN
La formosa dansarina
ROSETA FONTANAR
Suceda de les bolles dansa.
rifles
LES 4 SORELLES BIANCHI
Presentació de l'esputado
meravellós i fantàstic
LES ,0147BRES EN RELLEU ...
Grandiós èxit deis famosos ll;
clowns
.t.
POMPOFF, THEDY, EMIJ
Cornlat de la eminent X
PILAB ALONSO
Repertori nou i exclusiu.
Iliquissima presentació
A les set de la tarda i dotze
de la nit:
Lea cimbres en rolla i
PILAR ALONSO
Demä, dimecres, debut de
La Cloylta, i divendres, da

Avui, dimarts, Eterna vigilancia, Els nota a l'escota, Tots
eis germano foren valents, La
casa del mista', 5 ilibre.

Cinema Princesa
Via Layetana, número 14

Telefon 137f A.
Avui, dimarts, La Gasa del
misteri, 1; Somni d'amor, Palarla Lluisa, La filia del pasten.,
El fase.

1

DIVERSOS —

RESTAURANTS

q ue realltzaran el seu Interes_
sant treball sobre una corda en
tensió, a 25 metas d'altura I 30 de Ilargada.
Atracció procedent del Circ
Busch i del Gran Parc d'Atraccions de Berlín. Tarda i nit,
funcionaran totes les interessants atraccions. Roserar, un
dels mes meravellosos d'Espanya. Cafè -restaurant Carbó.—
Demà. dimecres, tarda.
REVETLLA DE L'ASCENSIO
•
A les onze: M. Odeo - Le cocha
comique, procedent de l'Alham-c
bra,, de París. Sketch, còmic,
Unid en el seu genere. A les
dotze:
ELS CAMPIONS DE L'AIRE
1111111111111111111101111M11111101111

Pille

/

i

Dorna,
RUMOR»
GRANDIOSA VER.

fie."4444."44.444.****4444

Can CULLERETES
226) A f
lisiedon

Quintan/. 6

CASAMENTS

LUDA DE

444444.4-044.444•5444•4444.44

cate - Restaurant. Servid CUBIL
PISTA DE GEL
(Próxima reoberture

ISBN B N 18•111• 10 B BEBBEIBB•••••11111•1811••••••allife

en el grandiós festival organitzat per la revista

•
UNAN!!
HENIL 1 SOSextet
ifsiouts
Torrens
Ornuestrina Sufié

BELLA TERRA

C I IN! E Ad E --

Warlor

de3+0.64.4.04feiV4/1)4444+4444 A
;

-e

omuy

Proclitmacld dels ene
cemplons d'Entine' Per
a la VIII Olimpiada a
BOLA AMATEUR

BATEIGS
Olf4Afill DE CASA

iire4444.eceetee•24.‹,>,:eteet-ze

▪

I I I

offlvaisr

U

B

49
de
Matutera
de
lIoja 1 negra
do ....... • •
40 n 41
>rara Elvisse
de
Mallorca .
de
(Preus en reís 49 kg. tense 31W
Alrals primera
Altais segona
Palla Ilergneta

.-.J44.04~444444444444.e.

Ia

DE L'EUROPA

El fama equip de professio.,
nals anglesos de la Prim«
Divisió:

AVIAT: THOMAS MEIGlIAN, el preferit de les clames, en un interessantissim
assumpte.

NITTA JO

FARRATGES

de
de
de
de

37 1/1
de
37 1/0
311 a 35 1/2
44
40 1/2 " 41
a
itarnires
44/
6 de
Mes írrUgais .
MI 1/2 • 19
alteraste, 48/50 de
an'
g
Blanca
arru
1/2
" OS
Manas arru gate altarastes 62/64 de

4 $ • 44

.

Dornä, dimeeres, debut de
la companyia de comedia
DIAZ-ARTIGAS

t

ESPORTS - -

CAMP

Avui, dimarts, grandiós
èxit de la suprema creació
de sis famoses estrelles. EN
I PODER DE L'ENEMIC,
Agnes Ayres, Wanda Hawley, Jack Holt, Walter Hiers,
Lewis Stone i Robert Cain,
èxit de MARY, comedia sentimental, per Margarida
Clark; NOVETATS UNIVERSAL, número 98, i ALADI FILL, còmica.

célebre divette

Blanca arru g an all'arnales OS/GO de
Iliones arrujals Alterna tes 60/65 de
Relatos . .
.
. . .
de
Lima les
de
GU1Xes . . . .
.
de
(Preus en pessetes 100 kg amb jan
damunt cano agul )

- -

Telefon 3535 A.

vente,

quadros

Si

cousEumi

LA HONRA DE LOS
HOMBRES
La comedia en dos actes, de
Linares Rives,
LA GARRA
Nit, a un quart d'onze. La
comedia en tres actes, de
Joan Josep Lorente,
LA TIERRA DE PILATOS

I. K...!

CATZZ-HAARA. Oenagnoba
Reyna—Tapaseis', eb, mea*

BIRMINGHAM

Avui, dimarts, comlat de la
companyia. Tarda, a un
quart de sis, la comedia en
dos actea, de Jacint Bena-

Avui, dimartes, 27 de maig.
Tarda, a les cine; Mi, a les deu.
La ja famosa revista en 20

l'espectacle mes culte; el mes
Segona sessió exclusiva per als divertil; el mes econòmic que
socio, el dia 28 de l'actual, a la
es presenta a Barcelona
Sala Miria
i butaca, 2 ptes.
La força del pensament, de L. Entrada
Dimecres, 28 de maig, esdeveAndreiew; L'amor metge, de
niment artistie
Molière
ESTH ESA
S'accepten subscripcions per a
del sketch cómic en 2 quadros
les dues sessions que resten, 1
De Moscou a Montserrat
tots els dies, de deu a una, a la
Dues magnifiques decoracions
mateixa Sala.
troves de Ros i Güell
Luirás vestuari. Original tobo- 6+6,-MP,7~0•94444441"~"
gan i
•
TEATRE APOLO
DEBUT
del fenomenal ciclista
Demi, dimecres, 2 3 de malg

Próxima Obertura

de
Me 1 navarra
aa
luitUa I Manas
de
ir:remadura .
• •
tatitlu,:a Me (are san
de
Beta en pessetes 100 kg. tease gag
Mamut vagó origen.)

Teatre Barcelona
Companyia cemico.dramiltia
RICARD inJOA

i Una nit del Decamerón
L'AUDAÇ
Ipc-seftses44444-)4444444-sse Les noves ombres en relleu
presentades noria troupe
TEATRE INTIM
AUBIN LEONEL

rartatn,.."

Plaça de Santa Anna, núm.

e144.•44444~011~4~

Tournée Manuel Sugralles

CHARLES RAI

cLOV,iiiISAOC,S

ANTON! BORDAS

despatxa a comptaduria
41144.1~1-0-~(~1.,

PRINCIPE CASARON

ORQUESTRINA

Aval, tarda 1 Mg, eepländld
PROGRAMA
SONANT EL CIRRO (9 round)
Exlt continu del film artfstio
POLIKOUSKA
LA VIDA DEL MUJIK A RUSSIA
SHERLOCK HOLMES
per John Barrymorc
Preferencia, 1'00; general, 0'50

En

TEATRE APOLO

El drama d'una dona
formosa
emocionant pellicula basada en la famosa , novella
d'Alfons Vida' 1 Planas, i
ea -gran creació de

Cinema MIRIA
Elegant cinema de la InUmitat
Provenett, 260, entre Rambla i
Balmes

Alfonso XII, 13 i Dos pe.
setas

90444444144444«.

SANTA ISABEL
DE CERES

Shackleton cap al Pol Sud

Avui, dimarts, tarda, matinée selecta: La copa del
olvido. Nit: El orgullo de
Albaoete. — Dimecres, nit,
benefici
FRANCESC ALARCON

escrita expressament per a loar- '
clstti I represemada amb extraordlnarl ton mes de 1,000 vegades
• Buenos Aires. Decorat nou, ri.
quleeim »motel, estupenda
pe/mínenle

TEATRE NOVETATS

J111111111111111111111i111111111Eillii11111113111111111111111)
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1an.

per
kan, almartS, no hl ha fundógeneresala'
tal de donar Ilse a
El príncipe Ceral de lo revista
donen. Nit, a dns quarts de den:
I. La sarsuela co un acte Ei dle- t
esdeveniblo con faldea; 11. Gran
ment: estrena a Espan ya de la revista en un acto, divIdit en dues
lletra de Se- parts I deu guadros.
mino Clavero 1 unísica del oteoIre Padilla:

.14444444••~~~.

Walallies oropeles

~~44

TEATRE cortuc

.41444444444~484444~1

la darrera expedid() del capità

Marga Lidias Manan&

%•••••••0944444)44.444.444.,

Compunge bIspann-CTIOUA es

2

Companyia de Joan Ella 2
Primer actor: Frenase >
Ataran. Primera actriu,

EL

Muñoz Seca i Pérez Fernändez,
EL NUMERO 18
per Forran Vallejo. Nit, a
les den: La grandiosa obra
del mestre Millan
EL DICTADOR
per Lid!! Sagl-Barba

— lació Elèctrica — —

TEATRE POL1ORAMA

D'estable, 7 de I llný (wIlMli de
puqui) . ESTRENA

4444414.114144 11

e

'S•sestmtistro

all:

LA CARA DEL • MINISTRO
i estrena en aquest teatre
ded sainet en dos actes, de

Maiallies del Païdor, EleeDepitroteräpia, Raigs

&marta, tarda, a les elle.

peas.
Entrada I binara unecARN
DE LA
SL PECAT
loa. ale.
deu, gran era del vodevil
LA DEI. REGIME ITT ISUNTAT

Avui, dimarts, tarda, a les
cinc, segon vermut popular. Butaca, 2 pessetes:

Kursaal i Catalunyali

Dies 4, 5 i 6 de juny. Els
grans artistes francesos Le
Barg)? et Oermaine Dermoz.—
Din "I de juny,. Carrito de la
Cruz, per la companyia de ItlGard filmó Raso.
Encauces a comptaduritt.

SANTPERE - AUGES

Grandiosa companyla de
sarsuela. Primer actor i director:
FERRAR VALLEJO
Matra directora:
Josep Espelta, (arad To.
mäs i Ramon Gorga

Massatge Rus

',ESMAlTi4,114

Gran Teatre Espanyol

eie111 e 5db44•444.814.004~h

Malalties d'origen nerviós
— — o desconegut —

del grandiós programa als aria/atril/fea saltea

Tetare Catalä Romea

..TEATRES.-

11112110TI5ME

-

AVUI, DÁRREFI DI& •

411.1/Or

Gran Teatre Comtal 1 s.,
' Gran Cinema Rollèmia

Astil, ¡limarla, larda I nit. grans 1.,
prowrames. Les pellicules «ni-ligues \
ID torero d'aireen I On és la pa- ;
cm del l,.
1 rada?: V ..ounarla de La
).
4 rructerii IN' jornada de La portera
y. de la fäLrIca, 1 La batalie, po ce- e
,Ä libre arlbta jAponbs 5,-eilt • 1133.2-

i

,•.
kan a
4
l;• Mimo i'opereta cloinvilozrallea La
Dio..
probtblcio Sol bes; "Lima 5.
, I La tragedia dcl Folies Desliere
merwle-~, o-fertrertelere-ev4-~ v ve>

-*-144444444-90~~14".”.

1 Monumental - Pedra
Walkyria
crin, dImarts: La Portera de la
• per
Melca. IV jornada T
Berta Blanca: La illa lela seisena
perneta: El maniquí de Ches TIquin; El, modele d'un pintar
111J01/5, estrenen: La portera de la
11110• 1041, V 1 g sarera, Con' do b6;
Ademe' Intrunalladuree de Rearma 1 &Urea

Aosaosereesresereoeoesee
.n

Atan, dirnarts, Ultim dia de La darrera expedieló del ca-▪
• pita Shackleton cap al Pol Sud (exclusiva , . presentada dar vant SS. MM . els Reis d'Anglaterra: Unlca pellioula qua •
ei es projecta a Espanya. Dudes i anteeetents de l'expedició, •
v. en la qual es presenta amb tots els seus detalls remo,
o
IR
la cionant pesca de la balena, la enea de l'elefant mart. pes.
les
euriositats
que
enclou
e
totes
ea
de
morses
i
foques
i
R
• el Pol Sud. El naufragi del "Quest", 151011 de l'explorador. i
egi La tornba als gels i darrer homenatge; EndevI llar el pes- •
O sat, de broma; Les esposes dele homes pobres (exclusiva), 3
is per Earbara la Marr, 1 Cl crin' de Pamplina, de broma. II
II I' volls corven' s. — Dei/1U, dimeeres, tres estrenes, Paraula •
U
• bhoncr, per Regina Dumlen; La cadelleta, per Perla elan.
N
11
el ca; De nit 1 amb mal temps, de broma continua.
NOTA: Avui, de sis a vuit, es despatxaran butaques • .
U
r a la sessió especial de les , sis de dijous, t
• numerarles
e,
N festivitat d Ascensió.
a.413iitagUISIIIII1111•1111111021•11111111•113•11•11111111•1111101•1111Z111111 '
iliN1111111111011111111211101111111311110091e1111111111111111M11111111111111.11.

LADULLAS ( e__ ABRES
Exterminades en un minut amb

. L'insecticida

PÁRADELL -

FARMACIA PARADELLCORIle AS381/28`111118111,01-1A
UNA PESSETA

clascu.130 pesasen -

„
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Cabildead-la*
« Cubil billa 2 cell f I prill b
u. tiär ad al I gag
” hm& cd: I I Foil pm fta-Tre gr 41 No.
PorTra pi 5 flis
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CONFECCIO 1 MIDA. E,SPE,CIALITAT
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'
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INJECCONS PROLIFERANTS-OBTURADORES dei be%

TRACTAMENT NO OPERATORI DE LES HERNIES

MESTRE. Guariment radical en quinze dies sense internen«
lea habituals ocupacions. Consulta de 3 a 5. Telèfon 1452 a.
Clarls, 111, pral.. 1: Informacions gratuites als seniOrs aleto,
sidIMIMEION

• ••

COMPANYIA TRASATLANTICA

110 "LOT"

SERVIS DiREGTES
LINIA A CUBA-MEXIC
El vapor CRISTOBAL COLON seirä de
Bilbao el dia 16 de juny, de Santander el 11 de
Gijón el 20, de Corunya el 21, cap a l'Havana,
Veracruz i Tampico.

Equipeu el vostre receptor radiotelefónic amb piles

LINIA A CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA,
PACIFIC I PUERTO RICO

elèctriques de la renomenada marca

El vapor BUENOS AIRES sortirä de Barcelona el dia lo de juny, de Valencia, l'o, de Màlaga el 13 i de Cádiz el ts, cap a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la Palma,
Havana, La Guayra, Puerto .Cabello, Curaçao,
Sabanilla, Colomb, i pel Canal de Panamá cap
a Guayaquil, Callao, Moliendo, Mica, lquique,

RADIO - LOT

Valparaiso.
NOTA: Per raó de la Llei Volstead, (Llei
seca) ha estat sepesa l'escala de Puerto Rico
co eta viatges d'anada.

i experimentaren la màxima satisfacció en escoltar ela
tons de l'audició amb perfecta claredat, perquè:
Operen silenciosament.
No interrompen els ROM.
Descàrrega uniforme de llur potència.
Tenen llarga durada en stock i servei.
Uniques fabricades amb elements de zenc, d'una
sola peça.
Voltatges graduables de 22, 45, 81 i 108 volts.

Antoiagasta i

FILIPINES 1 PORTS DE LA XiNA
I DEL JAPO
El vapor LEGAZPI sortirà de Corunya el dia

UNJA A

25 de juny, de Vigo el 29, de Lisboa (facultativa), el 3 0 . de Cádiz el 2 de julio), de Cartagena
el 3, de Valencia el 4 i de Barcelona el 8, cap
a Port Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila,

Hongkong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (facultativa) i Xang-Hat.

•

Casa Suprema, Pelai, 56; A. L6pez Aznar, Casp, 12;
J. Ganzer, Portal de l'Angel, 1 9; J. Esteva Mareta,
Ronda de la Universitat, 7; Lores, Codina ì Roig,

EXCLUSIVES LOT
Apartat de Correus 809 - Barcelona'

153332
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Trafalgar, 3
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» VENDES AL DETALL'
tetases

in
ei 3 3 A III

vio 1 1 1111i;1111)','i.111Pi 7.1.

GLAKrz3 1
==

Do venda • tal erren, •

c

AIGUA

CENTRAL

Correr de Sepúlveda, 477,
pral., primera; telèfon 9548 A.
SUCURSALS

Passeig de Sant Joan, 95, pal.

»)1
I q niij)9)1»9111pPe9
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Carretera de l'Hospitalet (di-,
pósito). Telèfon 529 H.
Francesa inar, 50, tanda

1""illi r"

Els cabeils bienes, generalment,
no predisposen favorablement. Devegades, el tenir cabells blancs imposibilita de trobär una col-locació. Encare és pitjor la situació que aquesl mal
crea a la dona, que la fa apareizer
com a vede i que pot dependre la
seva felkilet coniugai de repetid('
precog de cabells blancs.
No hi ha més remei que tenyir-se .
I si 's tenymx amb AJge• d'Hornee
ningó ho coneixera, ni 'la de la seva
familia.
t'Alpe diforilne es una tintura científica progressive
quell donara el seo antic matiç de cabells. Vostè mateix podrä
aplicar-8e - 1a. en alguna minuts. Es ab,iilutament inofensiva i
no &tipos° el perill d'altres tintures. No II tacar la roba ni 'I
cutis, ni fa cap mala olor. Li farä desapareixer la caspa. asepestiIlIzartt '1 neta cabal!, el torti g caril, evitarb nur caiguda, calimulara 11w' creixença i 1 suavitzarà i riçara.

per a
L'EXTRACCIO DE LATRIRES
Ls reben sala«

Tetófon 2037 G.
Coello, 169. Telèfon 3025 0,
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• Carrer ANSELM CLAVÉ, 9 (Fin31 da le; RanJ1B)
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Carretera

RAMÓN

de

mer, segona.
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Orinas de unes clubes en 11111.

Pelee eFRORLINE (Untura prometiera per .15 cabello bienes 7. s. - 0EP14.ATORI factlu I Inofenslo): 6. • POLVOS 'non adhoronts 250. • CREMA (ore
las eeruguos): 266. • Mala 0.ENT1FRICA (en comprImIls •forvascontiC7 S.•(
MADHIL mONTRY biela mineral* por ola banye do olmo): 350. • SANIBEL.
(flomerindte el tioy-rhine p e ra rogonerer si caben): 3•50.

illiiM1011111111111153118110111211111111111111112111111W115011110

1 fustes. Reptclesa en ele en•
tunee.. Corta Catalanes, 045 lent • e Pirren I I @Orla). Tel. 716 fl. P.

REGUANT
Carrer Jaume Fabra
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relacld ami) el rom de construccld 1
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deeOracid, intereasant II en coM15516 I
son. Dirigir-se, per escrit, a F. 2364 B.
Apartat Cae.
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FARMACIA NODO
sean de

CALAN
(Sutteemer)

R.

PASSEIG b linACIA,

LNEARI DE

74faii1muiomeänoun sumpATADEs, niarrAT SOuO*OUNOA Ì1s
offlawant.
4 bebe I» nuatteeleidens do ilarldtiellaß Orsa
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del

Cristal 1

7e16fOR 4333
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Pell.
VIES URINARIE& 006.
PR*

la. Impotencia. 5551151 'Se sana, oral
pus. Ronda Unlveuillat• 5.

Re

14. De 12 a 1 t de 3 • 7.

Masa,

LLOGUERS
eran per a llorar, =fa=

LOCAL
Inttntactó, prop de Sean CP
•
terina.

011, 4, I Mercader,.

a Cervelló ni
cases per gag,
confort. Trell3 mödten. nad: SI

ESTIUEJANTS
a

VENDES
7orrassa), More de cArregues. Flad: Carien de Saragossa, 112. Colmado. Sean
Gens ast.

ROBES

tot

Jor. minero 73. Fleca.

puna terreny per vendre, zamträ correr Viena 1 /disn( a (La

a ternuras. De totes meses
sense nadar. Taller., 27. Me-

Sabó 'LA OCA'
()UALITAT SleERIOS

ALE. faaVi110

FabrIcant:

gatzern -La Goya".
tot ven. des de
ARQUES cabals,
t O peasetes. Mallorca, da.
mero 125, Interior.

Si vales vestir bé i

preus molt lhnitatte

vene, 100 duros. Carrer Os
Unlversitat, 96, entresol.

,
yla
['Mn

confieu la confecció

ESTILOGRAFIQUES

Tel. 1415 A. :: Barcelona

marea -Diamond", liquido urgent, a sir
pessetes. Fontanelta. 15. tercer. serena.

IIIME1~3111.1931.911112111511113MIRMIlll

TORRE 17,000 panas quadrals. Preu

dels vostres vestits a 11

r

5,000 duros. RO: Mora d'EDre, núm. 13.

sastreria

BLAU EN BOSSETES

r sc.dozo.d162. 2.;seei groGL64);: GL:auder.
FcItIoaril

.90HIOMHM11111111

llamo petental d'AltAMTROL,
les extermina per a siempre mdä.
Premtat a totes les Hsposicions
d'Higiene t reconegtil como a millar anti-zinza del indo. De venda
a les prinelpals droguertes t, a
prora, al de.pstlu Dipntac10, 202.
entre Arlbau I Mantener.
Un

coll greixós de la vos-

tra americana netegeu-lo
amb l'espeeffic; per a treure
taques 'IlARAVILLOSO. A
totes les drogueries a 0 1 5
pes se tes.

1
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-Rofastes
i Comas

DIVERSES

•
reiredato atines, ckarros r1 e13 bronquI,.
per crome, 1 rebelo que signan, el RUSel ten nellealment an:b l'ELIXIR GUAYAC OLAR CALAR. Venda, al otea de 250
poema, ala Centres d'Empecines 1
'

atea 2•0111-810. t

a Vallearca. Pe velare.

Amb la bomba PUIGJANER l'electromotor no sofreix
cl gran inconvenient d'estar collocat dins ¡del pou.
An. ib la bomba PUlGJANER l'aigua no falta mai. La
bomba PUIG] AN ER es.l'única que es garanteix per
quatre anys.

El

CASA RENE
COPIES ".-uccluna
U

galena, per a tasa acrodltada, cor-

Iblenendez Pelayo, 70

in-Hrollaults-fin

Classiliut

SE redor ente, en vio:1 0 e 5 1 cristalls

REFRACTARIS GRES

PUIGJANER

MODE NS D'

, 111410«.1:.Thrresa.

e l

Sir

OFERTES DE TREBALL

talle

DItHelt guierals

PRODUCTES HORLINE:

11

e.'

TORRENT, DENTISTA Rae

Sane, 235, pele

betak.LLS DE GOMA

BOMBES

diORLINE

Imita le la Industria. te. ..BARCELONA

ta

NOTA: Per raó de la Llei Volstead (Llei seca) ha estat suspesa l'escala de Nava York ea
els viatges d'anada, efectuant-se el recorregut
directe des de Cádiz a l'Havana.
LINIA A FERNANDO POO
El vapor ALICANTE sortirä de Barcelona el
dia 15 de juny, cap a Valencia, Alacant i Cádiz,
d'on sortirà el dia 20 cap a Les Palmes, Santa
Creu de Tenerife, Santa Creu de la Palma, denles
escales intermedies i Fernando Póo.
L'esmentat vapor enllaçará. a Cádiz amb
altre de la Companyia que admeträ cärrega 1 pmsatge deis ports del Nord ¡ Nordest d'Espanya
cap a tots els d'escala d'aquesta Urda.

a 0'50 pessetes {es deu primeres paraules i a 010 per
:: cada una d'excés

4,400

) ii' l'II!!! fr

brinda

p

((iräcia).

II.

O ptas. la calza

istablImeals DALMAU OLIVERES. 1. A.

art

Veracruz.

La Mutual Agrícola i
P81113 11111lle
de Propietaris S. A.

1

Tipos de luxe 1 preus barrtfeelme. Espardenyes amb so. 21
fa da goma, des de 2'50 pessetes parell,

33333333315

El vapor INFANTA ISABEL DE BORBeN
sortirä de Barcelona el dia de juny, de Málaga
el i de Cádiz el , cap a Santa Creu de Tese-•
rife, Montevideu i Buenos Aires.
Coincidint amb la sortida del dit vapor, arriba
a Cädiz el SANT CARLES, que surt de Bilbao i
Santander el
de cada mes, de Corunya el dia
de Villagarcia el i de Vigo el ., amb p assatge i
cárrega, cap a l'Argentina.
LIMA A CUBA, MEXIC I NOVA YORK
El vapor ANTONIO LOPEZ sortirà de Barcelona el dia 25 de juny, de Valencia el 26, de
Mälaga el 28 i de Cádiz el 3 0 , cap a l'Hanna i

irmaimimminno~di

' 50

P tes.

es

cap a.
Liverpool i ports de la Mar Bältica i Mar del Nord. — Zanzíbar, Moçambique i Capetown. —
Pons de l'Asia Menor, Golf Pèrsic, India, Sumatra, Java i Coxinxina, Austrilia i Nova Zelindia.
Do llo, Cebú, Port-Arthur i Wiadivostock. - Nava Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec i Montreal. — Ports d'Amèrica Central i Nord America al Pacifit,
de Panamä, San Franciseo de Calífórnia. — Punta Arenas, Coronel i Vallparadía per l'Estret de
Magullases.
SERVEIS COMERCIALS.--La Secci6 que per aquests serveis té establerta la Companyia sen.
carrega del transport 1 exhibició a ultramar dels Mostruaris que li siguin trames°, al dit objecte i
de la collocacié del s articles la venda dels qual,, com assaig, desitgin fer els exportador..

higienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Box- •
calf, tal: anglés, doble plantilla de cuiro

'0
5

Ii

LINIA A L'ARGENTINA

AV-80 6 IMPORTANTS. — Rebaixes a families i en passatges d'anada i tomada. — Preua convencionals per cambrots espicials. — Els vapors te nen insta g ada la telegrafia sense füs i aparells per
a senyals submarins, estan datats dele mé mo ¿emir avencos, tant per a la seguretat dels passatgers
ccun per al . u confort i gust. — Tota els vapor s tenen metate capellä.
Les comoditata i tracte que gaudeix el passatge de tercera es manttS a l 'altnra tradicional de la
Companyia.
Rebaixes en sólita d'exportació. — La Companyia fa rebaixes de so per too en ele TáMita
determinats artjcles, d'ace-d amb les vigents di. posicions del Servei de Comunicados. maritimes.
sznvuts COMBINATS. — Aquesta Companyia te establ la una zarza de serveis combinats
per ab principals ports, servits per lisies recular t, que Ii permeten d'admetre cirrega i pa/mugen

DE VENDA A BARCELONA
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per
• colloear. urgent.
CondlettSne InimMorables. 1110: Rambla
de leo Flors. 16. balite

Boas generes dibuk

selectes

PELL, CABF.LL 1 SIFILIS
Doctor F. Montarla. deis Hospttals de Pa/B. cene Catalanes. 550. acensen.
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