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Con hez

11 IIITJAII EN
Un temps hi hagué, una mica IlunyII, que per viatjar en

ría Barcelona només calla prendre ballet. Ara el viatjar
ten , a s'ha convertit, per als barcelonins, en un esport. I ja
n::5 l'esport és Iluita, agilitat, perill i força.
Tot això és necessari, a mes a més del bitllet, per viatjar en
trare e les del senyor Foronda. Cal força d'empenta per pujar,
tat equilibrista per mantenir-se assegut a l'interior o dret a
pint:formes. Cal Huitar sovint amb Els aspirants a pujar i
els q111 (u's destorben de baixar. Ni ha el perill del cop, de
gua, de la relliscada i de la pressió i l'esclafament.
Tot plegat encara no fóra gaire cosa, perquè poc a poc els
elonins, i fins les barcelonines, ens hi hem anat acostut. P2rb d'algun temps enea l'esport tramviari, a la capital
ame s'ha complicat amb un nou element: el desnivell, cada
més pronunciat. dels riells de les Vies. En els llocs on els
ajunten, hi ha com un esglad. De tant en tant, trossos
via eden enfonsats en l'empedrat que ha cedit. La suavitat
r "xa es transforma així en una sotragada continua. Si
asse g ut, una sèrie de cops secs i forts us posen nerviós i
fan mal de cap. Si esteu dret a la plataforma, heu de parar
nt que en un d'aquests sotracs, o en un revolt, baixeu del
eis sense desitjar-ho.
Trehem que el Collegi de Metges i les diverses Acadèmies

ques de Barcelona s'haurien de preocupar d'aquest estat
coses. Tenim per cosa absolutament segura que una enquesta
ei, especialistes de malalties nervioses fara veure la fuinfluència dels sotracs tramviaris en la salut dels ciuta
viatjar en tramvia, a Barcelona, va quedant equiparat-E
tea atraed?) d'aquelles que hi ha al Parc. Mols són atrets
aquella aparas meravellosos, que funcionen els vespres i
thea de festa a la tarda. Tots els que senten la voluptuositat
perill, i els agrada l'ai!, i el xiscle, i el buf del vent, i la radevallada, i el remolí vertiginós, troben allí les senos que els plauen. Pera aquestes atraccions només són
als que les voten. No pugen a les muntanyes russes ni baixen
-tobbogan" aquella que no volen pujar-hi. Qui no vulgui
'. que no vagi a l'era, i qui no vulguratraccions, que no vagi
Pare. Per?) és inadmissible que águin sotmesos a aquesta
a de proves esportives atractives tots els barcelonins que
en tramvia, sense distinció de sexes, classes ni edats.
El xoc nerviós que resulta deis sotracs tramviaris és una
n2.ea per a la salut pública i reclama la intervenció enérgica
les autoritats. tu tramvia ha de cárter per una superficie
Si això no consta a les clàusules dels contractes i a les lleis
reine, el sentit coma i l'interès públic ho exigeixen impres-

bicment. Es veritat que el sotraqueig de la tartana i fins el
vagó de la Companyia del Nord té els seus avantatges. Pera

cosa ha d'estar en el seu lloc corresponent. Pels carrera de
tat, al llarg de les emplea rondes, pels passeigs espléndida
Rambles indestructibles, les tartanes hi sobren. Aguasestan indicades per a les excursions rura/s, per anar al mas
concórrer a les fontacles.
Si l'adop de les 'Mies tramviäries de Barcelona ha de fer-se
r p.r gaire, és absolutament urgent la publicació d'una gula
podria titular-se "Per viatjar en tramvia". En aquest llibret
aurlea d'assenyalar sobre el mapa cls llocs mes perillosos dels
niveUs i dels graons. Així cl viatger sabria quan ha d'agase, i evitarla possibles accidents, com el de caure sobre el
. A Pesas, per a diversos objectes, s'han publicat guies d'ata mena. Han tingut un èxit gros i una eficacia positiva. Si

senyor Foronda ens fes ara el favor d'editar la gula que
nem, els barcelonins ii dedicarien, des de les plataformes
etreps dels seus tramvies esquerdats i saltadora, un intim
-ament de gratitud.

Política Full de dietari
£N CAURO A AMERICA
Francesc Canilq; etnprenguj
que dc t.-In:u s'a: avent senil cap a l'Havre,
mbarrar.

Ehir
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ELS VELLS MARIUS
Oes CS paría a les penyes
Ircelonines d'una próxima
zitat prr part de l'anlic
n vador espanyol addicto al
Guerra.
aquests pronbstirs en el
-ttat cridats a Madrid,atnb
.-at, algu.ns prohoms rataF.:,..nlyents a resmostat partit.
PET,'.10DIC SUSPES
imposada sea sttspensid
al setmanari "JovcnInt",
de Valls.
fAI R RES PECTUOSA
,ador de Girona, general
tn:; osa una penyora de ceta
al -,..atjant s:nyor Esteve
que s'estatjava a hotel
>ella cita!. "por haber extendido
-ma :rrespetuosa el parte de via1B1711111T4-4-WfIlM

situacij a Europi
Ii

President Ibert ha amante dimitiste 'del Oablnet
snearregant a aquest que
1 de; desnate dele asoorrente flne que elIetuoionada a orle'. Amb
creu que tornarla a reir el Colmen.
Partas huesosos han puUn manifest afirman
la «duela de lee lefert•
alltJanaant Pintarme OS'(ri fles q rusablinwet
als
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EXPLICACIONS
Ahir vaig tractar de dir com baria
complert la me y a paraula d'anar a l'estació a rebre la parella FairbanksPickford. Amb veritable es:upo: he
visa que no he tingut la fortuna désser
prou sobri perqué les meces impressions arribessin al públic. Pas;ant!
Al capdavall la sola cosa que m'interessava és de fcr constar que In havia
anat.
M'interessava perquè mes de quatre
amics meus han dubtat que f os capaç
d'acomplir un arte d'aquesta mena i
han cregut que si arribava a complirlo fora mis aviat per pose que per
obrir a cap imperatiu autèntic.
ginaven, després de fer-me el favor
d'atribuir-rm UI esperit sèlecte, que
no m'esqucia de sentir cap entusiasme
per dos artistes de pantalla, haldament
fossin dos genis dins Ilur especialitat.
Aquests amics meus em feren massa
favor.
Aspiro, certament aspiro, a aconseguir la perfecció en algun nm de la
larva modesta activitat. Però no en
tots eis rates, per latear de Dita! En
literatura i en pintura faig esforços
per depurar el Meu gust; no m'és indiferent un moblatge tense estil o un
moKatge cstilittat1 m'encanto Mere
menjar un gentl. „ten anglès i m'irrito veient menjar un compatriota... No pretenc, però, que ningú em
cregui un integrista, o sia un partidari
de la selecció integral.
Coa« les meves forces i sé que em
cal apuntalarme sobre una sòlida base
de vulgaritat per perseguir tense perill
de catre les dues o tres seniatiOnt
rares. pures, excelses que efectivament
talan robat el co,.
Carlee Soldevila

~Kit ver la Km« modem* 1 otonaervadera en el »neta
nus dasart• 4. due• 111 OJO»
Manid del palo. Ife eadallido
'Me* que Ilitlenewl va de.
love . IP MIMO, no enenetilifer•

*
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'Nema .

ia Paul

Yaldry als "Andes
de la Poesia"

Abans d'ahir, a les set de la
tarda va tenir 'loe una sessió
dels Amics de la Poesia, a
d'Ateneu.
El poeta Paul Valéry, hoste
d'aquests dies, baria de parlar
de les seres pròpies vida i obres.
La sala de l'Ateneu era plena
d'un públic distingidissim; entre el qual hi baria belles dames
i prestigiosos intellectuals i artistes. Seien al costat del conferenciant els senyors A. Bertrand, president de l'Institut
Franeais, i Caries Soldevila,
deis "Amics de la Poesia".
Aquest feo la presentació de
Paul Valéry, en termes concisos i cordials. Explicä l'abast i
la j'amarle de l'obra del gran
poeta francès , i alludf unes
permites que ell nostre illustre
visitant havia pronunciat el dia
abatas en el banquet del P. E. N.
Club. "Em sento, meridional
cona Soc , quasi compatriota
vostre", baria dit Valery. Caries Soldevila regraciä aquests
mots i endrec, ä, finalment,
poeta una brevissima salulació
en francés.
Paul Valéry, que fou molt
aplaudit en aixecar-se a parlar,
començà dient que havia nascut
a Cette, des de les quals pielges. en els dies clara, hom creia
albirar les rimes del; Pireneus
catalans. Passaven per la tasar
els vaixeNs que duien el nein
de Barcelona. ciutat que hom
sabia, davant per davant, a poques hores de navegaciö.
Contä el poeta. despres, la
seva anada a Montpeller, a estudiar. i els seus primers assaigs poetics, remeses des de
Montpeller a París, i ben rebufe. I de seguida l'arribada
del poeta a Parle i la freqüentació de Mallarmé, a qui VaPry evoca en l'esquifit monjadoy, ple de fum, on a penes
hom pedin veure les cares.
Conta tambe l'amietat zimb
Gide, i explica cona va néixer el
seu famós treball sobre Leonardo da Vinei, despeas d'una
conxersa amb Leon Daudet.
Havien passat vint anys d'eneit
de da publicació deis meus
mere normes — segurix Paul
Valéry—quan Andre Gide .fundi% amis l'editor Gaillamard la
"Nouvelle Revue Franmjaisn".
Aleshores Ii (imana de reeditar-los. Paul Valery, es resisteix, cedeix al capdavall. Perla
vol solmetre la cera obra a un

escrupulós retoc. Aquesta trina
l'acondueix a la idea d'escriure
pnema aromiadant-se do a
poesia, lii passa guatee anys,
aplica
lotes dee sevrifs recer_
hi
ques intimes: sen vint anys
d'imäliei de la dinhmica del
pensament que pesen sobre
aquesta obra. El poema, que
no era dostinat a pu blicato, va ésser lliurat a la impremio. i ben aeollit.
De (lecheros Pm:a — seeimix

dient Paul Válerv—he seguit
feal versos, perb pece. molt
poca. Cree, com els jansenistes
_diu—, que la comunió
d'es s er por freatient.
Fins aquí, ennfereneiant baria reesegutt, sticeintamert. el curs de la sera carrera
literària. Des p rée, rxposä
seree idees sobro poesia. Eren ,
bou he, la par t mes originad de
la seva conferenria, i el que
horn esperava amb mes d'interes.
Pan! Valéry explica l'obscuritat dels seus poemes. No la
nega . Explica com concep la
poesia, pura extracció de la
realitat. Basteix tot seguit un
parallel del poeta amh el músic,
i dedueix que les dificultats sé:1
mes gratas per a aquell; el poeta, diu, es atref per quatre problemes que demanen solucione
indenendents: eh lbeic, l'eufbric,
eh plästie. el sintàctic. Són quatre cavalls les regates deis quals
el poeta ha d'aguantar, alhora,
en les seves mans.
Després d'explicar amh una
netedat i subtilesa impossibles
de reproduir la seva teoría
poetice, el conferenciant declara que només la creu bona per a
ell, que estima compatibles toles les moles, i que mal no ha
combatut un poema per ésser
NI d'una leerla determinada.
Cadasce ha de tenle el seu
concepte de la poesia; en definitiva da el talent q ui compla.
Paul Valery ~bit la leva
eonterdnela IlegInt el magnifie
poema "Le Cimetlére marin", 1
Ungud frasee de corteela per
als eseriptore.estatene 1 per al
pdblie que bula anal a esC01.
tar-lo.
tb Pon aplauda otovivament.
- e • * ,, te'dearree e s* . "¡ame e
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Ilegit el devantal "La Pira
d'Idees" publicat a LA PUBLICITAT dol. dia 8 d'aquest mes.
Avui mateix escric a Barcelona
per tal que, tan hoz" punt sigui
hora se manscrigui entre el
mace de subscriptora de la nora
revista catalana que es vol fundar. Dono aquest pes amb la
mes gran satisfaeció i amb el
desig i l'esperança que a horas
d'ara ja reunit el 8 mil
subscriptors i les cinc mil pessetes que es consideren p ecessatis —i suficiente —per realitzar l'empresa a la qual desitjo l'éxit mes brillant pel be
i pel prestigi de Catalunya.
dit això, demano per parlar.
L'autor del davantal "La Fira
d'Idees"—en el qual em penso
poder saludar un volt i cordialmetal admirat amic—creu que
el "posseir una novicia del tipus de la "Revue des deux Mondes", o de la , -Bevue 1:illiverselde " es, per a Catalunya, una
cosa "indispensable". Es, (Tetament, una empresa que pot ter
a Calalunya mea d'honor i mott
de servei. La revista, ben realitzada. em sPnabla que la veig
i que l'aguanto amb orgull a
la rnä. Seria una revista d'un
centenar liarg . de plenes, sense
cap originalitat violenta de presentarle), per() tothom que sabes de que va veuria de seguida que tot, la coberta, la titulació. da qualitat del papes,
els caracters, els mangos, tot
harta estat pensat i sospesat,
previst per un ull segur i realitzat per una mis felie. Sortiria
cada mes, car una revista quinzenal d'aquest tipus, com sera
les revistes franceses, no es a
Catalunya alable. ni teenicament ni ecnninnienment. Portarla Jet data del primer de mes,
i arnb una puntualitat perfecta
la veuriett a tot s els quioscos i
a toles les estad'ant de Catalunya. hialina a casa de
tots ele subscriptors el din 3a
del mea aliene. Seria ein miren
trannuil i mensund de la cultura
cate l ana, dcl pe nsement polftic
catet/a. de la literettira entalana. (le la sersibilant stets a_
ta l ans d'evni (lavan! del sell
problema i davant dels prohlemes df• if4 nitres. Si e, la revista
hi no g ués manar mames;
mina fiera, l'arrnfita e ia pon
disnosar eme l'artirle primer de
carta nemero tineues tan carie.ter especial i ares arompenvat
He

d'una tradtirciA en lieturna nn
catalana. Aivf ho han fet,
casos somhInnts, altres pn'isos
que es trohnven en le mnlrixn
sittineirl do C.atalunva. dir
paisos la llengua materna deis
q uals 1 4 . entn el entalä. una di-

fusil retal ivarnent por. ronsi(terrible.
Per fundar una res-iota toes

l'autor del davanlal "I,a Pira
d'filee:s" ennsidera rino ama
1.00n substrinlor . i rsono

tes de ca p ital, ha pron. Té
re6, si troha Len e suserintors
otie paguin una anteada a la
hestrete. Pene lin ron trabados
l e s !a un rees p tes i rennits

cono sohgcrioinra i paead p a les
1.00 0 subserinrions. el nrnhle-

tea de la irdefinida existencia

económica de la revista resta
encara per resoldre. Es un pro-

hlemn aun val la nena de p arlar-no arnh tata claredat i Iota
franntirsa. Sortosament, la claredat i la frennu p ea han esdeta n da n Critali111111P03°i:
aro mute la m-ent sita noolit
r ntwAr por un eren noroscht.ioè.
P •p,

mr ."7-7.
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En escollir el personal que ha
de realitzar una revista d'aquest
tipus. no hi pot haver Inés cm_
teri que el nivell intellectual i
les aptituts espeeials per reines
determinados. Sön preciaos un
director, un secretari de redneció i dos redactors. D'aqueets
guatee hornee es probable que
cap d'ells estigui en situació
poder treballar de frene. Nerts
precie pagar-los. Com ? Malament, ja no cel din -ho, 1 contra
alai) no hi ha res a dir. Aquista
hornos seran <Matarle patriotes,
e'avIndren a ter la feina per
tina <tuerta part de la retribuid
que per la metalice feina rebelen el tresen franceses, en-,
plomos o aflemanve. Però aquista quarta part es Iridiepansable
q ue la (Ángulo assegurada, car
tense alai) no hi be revista. Els
col .laboradors hauran deser
triste amb un eriteri Rever, ear
toree rhob lampeo no hl ha rovista, Nn ate nue em fael
IMUSIÓ, 8 perfdotament que la
ruleta, rom (oteo les misiva
:

d'aquest tipue que surten al
mea, anirä plena d'alfals i trepadella. Però es indispensable,
si mes no, que no sigui alfaile
paneit ni trepadelea aullado.
La collaboració, dones, slaure
de pagar. A guante Posem a
cinc pessetes per plana. Es una
miseria; es la quarta part del
que es paga a fora. Però ets
col.laboradors seran catallans
patriotes i s'acontentaran amb
aquesta miseria. No pas amb
menys, però, si no eón rice. I
faran be. L'Administrador, etcètera. etc. Dono per suposat
q ue la revista no haurà de suportar amb el seu propi pressupost despeses de lloguer, tetéfon 1 altres. I torno a preguntar
si, de bona fe, es creu que amb
els mitjans demanats n'hi ha
prou per assegurar la vida de
la revista que hom vol fundar.
Es evident que no n'hi ha
prole i suposo que els organitzadors de l'afer n'estart tan
conveneuts eom jo mateix.
no n'hi ha pron. serio precis
'robar altres mitjans i trobarlos • pel mateix procediment que
es troben a tot erren: cercan(
persones disposades a donar
diners i a necee diners per a
ennareees de cultura.
No és pass nun vul g ui descoratjar els fundadors de la
nora revista. 'Al contrari. La
idea ein sembla excediere i
l'hora admirablement escodlida.
No m'estranyaria g ens ni gota
que la crida que rolen fer donEs
sin resultat molt millar del que

cerq uen, i si tant ho fas. com
nue les desneses de arre-lurte
de la revista seran nualt mes
heixes que en ran nitre pele del
n'en. its possible que es nneuée
realitzar l'ideal o sostenir
l'em p resa amh els gnus nronis
mitians. i eixt) succeia. el% catalnnsi pridrfem estar retal metisteis; de noenlWee ~retrae.
Soria un ras g airehe Ente al
men. cae de lotes les reeieles
rreoors1 1inos—llevet de publirnrions rom el "M ercare de
France" i la "Nnav p ne floyue
Frnnonise". arorstedes a grane
empr e ses editorials--jo no en
se fr e e aun tina que 19 truene'
ie Vida. Es la "Revue d o s Deux
Mondes". El neen e d (raques/te
revista mi5 esnlendid. Les seres
parle dt flIT1(iikfif1V VainTI ovni
de cent rezarles el valor

més

l nominal , i entre la :eran bur-

gesia intelIertual francesa es

de ben fa que rés nnclee sol-

ters dnnin com a del a les nebode,: A din /te] caeament una
part de fundador de la "Muele
dC e Deux Mondes". Pene totes
les altres revistes eimitars eón
negneis ruinosos. La "Resale de
Pasito" costa cada any una fortuna a la casa Calmann-Levy.
Darren la "Illevue Universelle"
hi ha da enixa de propaganda
de l'Accia Francesa i ele ne g ovis d'edicie de la "Nouvelle Lierairie Nationale". A Anglaterra
notnEs la "Ninoteeffiti Contury"
arriba a enbrir los despeses,
l'ideal dele fundadors de la nava revista. La "Fornightly 11Pview" estä sostinguda per la
casa Chapman 1.; Hall; la "Edinburgh Ileview" . per la casa
¡,enemas Green; la "Round
Table", per la casa Mac Midltan:
la "Quarterly", per la casa
Murray; la "Contemporan y Review", per un fahricant de cana que es din Rowntree, i que
durant molt temes ha sostingut
lambe "The Nation". Totes
aquestes revistes costän un ull
de la cara, de mantente. "Die
Neus Rundschau" , sostinguda
per la casa Fisher, *de Leipzig,
perd tots els diners que vol.
Repeteixo que no considero
impossible el miraele, i en dir
miraele vull dir l'existència de
la revista amb ele irme propia
mitjans; Pera si la revista que
ara es vol fer arriba a dsser
un fet, tl mes probable és que,
un -cap s'ha g i esgotat el fons
inicial recollit, es plantegi
problema de caber si Catalunya
es un 'mis capea de mantenir
una publicació d'aqueela naturalesa pels mateixos métodos
que es mantenen tes publicaions anillogues a tot arree del
mese Alee de, amb els dinero
d'un eenyor o de diversos senyora que en tInguin 1 sels

vulguin gastar.. Estic segur que

els organitzadors complot' per
endavant amb )11
que aque t problema es plantegi
1 amb la confiara» que el es
plante» el pedrea resoldre

d'una minera eatisfaotbrla. Perla IlaetImde de debò que la aova revista liagtrts de -0(egar al
cap d'un quant, tones, ni pea\

EL PIIITIT .PERDUT 1 MEN T IR!
(DEL NUTRE REDACTOR CORRESPI I MI)

diumenge, 9 tarda
Vint-i-cine mil persones al
camp. Molts espanyols — el senyor Quia/enes — molts catalans, molts sud-americans. No
tanta, pera molts italiana.
Molts francesos. En el curs del
partit els francesas seran a favor d'Itàlia. Es la unió sagrada.
Ha fet un dia de primasera.
Al mati ha plogut molt. A la
tarda plou i fa sol. L'equip
d'Espanya s'ha passat la tarda
relliscant i fent tomballons.
L'alta 'titila és me% fresca i
hurnida i ajuda els seus equipiers. Semilla i Piera s'han
passat la tarda a sobre un filferro.
El prontestic franees—i Mallé naturalment — es a favor
d'Itälia. Els espanyols, en canvi, feien del triomf una qüesti6 previa. A mi — i els meus
aniics en sein per testimoni —
el cor em deia que perdrien. 1
el meu argument es molt simple: com voleu que Espanya
vagi a les Olimpiades deixada
de la mà de Déu en altes esferes ? I tenint acuestes altres
coses, eom podem tenir futbol?
Es tracta de coses absolutament lltgades, sen la mateixa
cosa. Corn més intelligent sigui el llegidor, mes fäcilment
comprendrà acuesta modesta
observació meya.
Resum del partit: l'equip espanyol ha dominat durant tot
el temes del match. La pilota
no s'ion mogut deis voltants de
la porta italiana. Els italiana
s'han defensat d'aquest domini, com han pogut; amb l'astercia, treient sislerniftioament
la pilota a fora; amb tot l'onze
fent paret a la porta; fent ek
mort, inventant desmais, ea¡Bat quan ningü els feia caure. Han fet et ploraner i el na.
Es un sistema, ja que han guanyat.
Zamora ha tocat poquissimes vegades la pi/ota. Sempre
que la pilota ha anal cap al
?portee e„spanyol, En Zamora,
més räpid que la pilota, l'ha
dominada. El gol de la tarda,
no és mes que la gran demostració del dernini de l'equip
d'Espanya. Una regada, la pilota, sense força, sense pena
ni gibria, s'ha acostat a la porta de Zamora. Vallana i Zamora, fent compliments, l'han
volguda Iota dos treure a l'hora. Les mans de Zamora s'han
enredat amb els peus del base.
Vallana ha escallimpat el baló
i l'ha desmoralitzat. El baló ha
entraL encara amb menys torea i amb menys glòria. Quan
N'allana l'ha vist sota la xarxa
s'ha posat a plorar cona una
criatura. Els davanters
creta a mig camp!!! .
Detallen' ara una mica:
L'equip espanynt ha dominat
completament. Ha jugat, pese),
pèssimament. Els darreres de
l'equip han kit el que han pogut. Noteu que en eis darrers
era allà on l'equip na era barPapis,

rejat. En canvi els davanters
no han fet res, no Osan enths
ni una regada. Samttier amb
prou feines s'ha viet. Piera ha
iugat com té l'obligació de jugar aquest elegantíssim atleta,
perb ha fet un joc
es a dir, nul. El futbol ás un
esport social, da compenetració, és — dejen) labre dia —
molt mes angles del que sembla. El mateix que dèiem de
dreta, hora de dir de l'ala
esquerra. Els seus esforços

sale els primers meses, s'arrossegue3 sense pena ni glhria.
Es demostrarla aleshores, i per
hert en un moment ben por
°portee que Catalunya no coneix altres formes del desprendiment que les representados
per Don Pau Gil, el bard de
GrilLd i el comte de SaintGermain. aquesta demostració
seria inútil, precIsament 'negué no revelarla res de nou.
Per acabar, tornare a dir que
la revista que ara es vol fer es
una revista que pot fer a Catalunya Molt d'honor i meilt de
servei, però que, al mau entendre, no do "indispensable" ni
da la revista que fa falta a Ca'
balga». La revista que de molt
lempo ench fa falta a Catetonya de una altra revista, 1 cona
que da una t'Ara revista, en
parlard en un altre artiele.
~id gaworoor
Ben ita, inste ge sessi.

com a ala, han eilst notables,
per?) en tant que bree d'un cos
que s'ha da moure orgänioament, han estat nu/s. L'equip
peninsular ha estat con" un
mol( de vent cense ressorts i
amb les ales trencades. Es una
equivocad() fer equipe barrejats.
Valdría mes fer equips amb
valore individuals inferiors a
l'equip di!, nacional d'avui,
mentre fossin equips nacionalment homogenis, que aquesta
salada russa que és l'equip
vui. El contrari és antiesportiu.
Com es possible lligar davant
d'aquesta cosa tan t'emulen(
social que es el futbol tres particulariemes tan acusats? La
histbria, la psicologia, l'esport,
és contra aquests equips que;
es duien hacionals i que no
passen d'esser estatals.
Els italiana, en canvi, han
jugat tot el que han sabut i
el que no han sabut. No hall
eet res, han fet tot el mes el
ploraner i el viu, pera han
guanyat. A l'Olimpiada no
compten mes que els exits.
Larraza, mig centre, ha es.'
tat expudeat per l'ärbitre, que
era trances. .L'equip espanyol
ha jugat gairebé iota la asgona part amb deu jugadors.
El gol ha entrat gairebe al
final del partit. Des d'aquest
moment fine al xiulet
els italians no s'han mogut de
la porta.
L'home més antifeixista de
la tarda ha estat Samitier. Se
Iba vist poc, perol) sempre que
ha actuat ha tirat a fer mal.
Ha aixafat mitja humanitat.
I Elisa es tot: senyors, fine
d'aquí quatre anys, .11& 49191
morts.
Jan* • Pta -

L a S. E: 1. T. E.
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camestzri (luna revista
m,:drtenya

La revista tècnica "Espatsa
econòmica i financiera" que dirigeix En llaman de Mediasteea, que ha dedicat en els darraro números una atenció proferent als negocis que projecla la S. E. I. T. E., diu en el
número de 24 de maig:
"Continua la lasca contradictòria
d'aquesta empresa, concidint la mejora dels 2.-gans d'informació a de manar aclariments a l'enigma que amb
garantia de l'Estat i responsabilitat del
pobre contribuent ha de transformar
Espanya.
Es possible que el simbol de la revista "The Sphere", representant lea
cuttunincions espanyoles, abans i
yes de l'clara prodigiosa, per un ase
i Un ferrocarril electric, respectivament hagi de pretendre aplicar-se •
l'opinió demprés de hurgues perora.
Cines i seriamos allegats d'ignorats mesh
nomistes.
1 és que aquesta empresa miraculosa
porta la seva taumatúrgia fins a formar una ialanx aguerrida de graves
financiers que aplanen tota mena de
dIficultals, llevas de precisar clarament
i tertninant tot el que fa referencia
a l'efectiva imervenció de l'esforç estranger en la Societat i de dir quina
projcetcs s'intenten i quina seri respessa xarxa n 17witnes indústries que
'un de proporc.onar rendiments tan
enormes.
No pot Esser aRegat el secret d'ereproa quan hom demana un privilegi
que equival a un veritable eme:este
de reconstruccia. Ni pot esgrimir-se.
molt menys, aves t argument guau la
garantia crinterès que hom sollicita de
l'Estat es fa pensant tontir la seva

(lumia mitjançant l'arrendament d'una
ferrocarrils. que ha d'ésser pagat amb

utilitats artes d'aquesta sirie de negocie
Si tot descansa damunt d'ells,
que s'han d'ocultar? 1 si l'empri

csmentada está ca condicions excedas
nata per desenrcAllar-los, per qua
de guardar mes reserva?

•

Cal tenir en compte, &brame, que
els antecedents de la te Saltees exige/Icen la melase diatanhat ja lie
propostes anteriors l'oren rebutladta
per Ilur nebulositat, atribate, date. a
no Esser presea en consideració.
El director) alba i entorilan en*
tea-coas si tot tos mistad-8'441m
per propugnar principia *ab oateese
cid de superioritat que so 44 ate
d'explicar-ea,'
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ció de l'orfebreria. Boga de l'orfebreria des dels començaments de l'Edat
Mitjana. Els frontals metällies. ComENTERRAMENTS PER AVUI paració dels frontals metällics amb els
pintats existents a Europa. La imitaMATI
• Josep Dominica Voltas, de 73 ció de l'esmalt.
190
anys, Hospital Clínic, al cernentiri
L'Ateneu Obrar del districte aegen,
Nou. A db$ quarts de deu.
Silvestre Samaranch Ballvé, de 65 Mercaders, 8 i 40, celabrarà demä, a
• anys, Menéndez Pelayo, 28, al ce- de la nia_diada de l'Ascensió, un Iluit
ball extraordinari.
mentiri de Les Corts A les nou.
Josep Cardona Diego, de 65 anys,
Muntaner, i77, al cementiri Non.
Un record sense precedents
A les onza.
lIsa obtingut el( número extraFrancesc Creas Vila, de 47 anys,
ordinari de la primera gran
Verneda, 214, al cementiri de Sant
revista de la llar
'Andreu. A les den.
Joan Torrent Solé, de tres anys
"El
i mig, Marisa Cubí, 156, al comen3 PESSETES
"
tiri Nou. A les den_
Teresa Pérez Marcos, de 25 anys,
Demä, tindrà lloc a Tortosa, tina
Diputació, 133, al cementiri Nou.
important fasta a benefici de la Qu nles deu.
ta de 'Salud "La Alianza". organitRosa Molina Ayguadé, de 63 anys, zada pel Comité local de la dius poHospital Clinic, al cementili de blació.
Sant Andreu. A les vuit.
Entre els actas organitzats figura
Carate Marsal Tradis, de 65 anys. una testa esportiva, ea la qual dos
Madrazo, 42, al cementiri Vell. A unportants cq 'as :le fuOltal e:, dinmdos quarts d'onze.
tann ::na artística cppa.
Cárrne Bellot, de 17 n'esos, Blai,
31, al cementiri Nou. A les vuit.
L'Acadèmia Calasäncia celebrani el
Aguad Martínez, de 77 anys, Di- dia de l'Ascensi8 a dos quarts de dotputació, 30, al cementiri de Les ze, a la capella del Collegi ele Nostra
Corts. A dos quarts de deu.
Senyora de l'Escota PM (Diputaciú,
Irene Pares, de la Travessera 277), la benedicció d'una formosa
Maternitat al cementiri' de Les Imatge de la Mare de Déla tic MontCorts. A lea vuit.
serrar, bell present rebut de l'Institut
Josep M. Camps, de so anys, Hal- de Cul i ara i Biblioteca Popular de la
mes, 153, al cementiri Vell. A les Dona.
deu.
Josep Bach, de 54 anys, Diputa
ció, 103, al cernentiri Nou. A dos
quarts d'onze.
1
TARDA
Alela Duch Solé, de 46 anys, Hospital Clínic, al cementiri Nóti. A les
cinc.
Maurici Sánchez Moreno, de 26
• anys, Hospital Militar, al cementiri
Non. A les cinc.
Antoni Poso Mospano, de 26 anys,
t Hospital Militar, al cementiri Nou.
Telèfon 5027 A.
, A lea cinc.
Tornas Bach Sol, de 5.9 anys, Ram'Camisas a mida
bla tia Santa Mónica, 27, al comenRebudes les novelista per a
, tiri Non. A dos quarta de (matra.
la present temporada
Ernest Florensa Anteri, de 78
•
anys, Brusi, 33, al cementiri Nou. A
•: les tres.
Avui, dimecres, a les deu de la nit,
Joaquirn Fibla Forcadell, de 55 En Delfí Dalmau donar& la seta anun•
anys, Plaga Rius i Taulet, 20, al
ciada conferancia sobre "Idealisme i
cementiri de Sant Gervasi. A les Materialisine en
els movinp. peli•
tres.
tics i socials" a l'Atanta EnciclopèDionis Abad Femändez, Rosselló,
dic Popular, Carme,
824, al cementiri de Sant Andreu. A
las cinc.
A l'Ateneu Encialapadic Popular ha
FUNERALS
quedat oberta La inszripe.:5 gratuita
N'Antònia Juliachs i Perlas, vidua
per als socis per a rassietencia al
d'En Ramon Marimón. Avui, a les
Curset de Princiais de Psicologia Exdeu, a Vilafranca del Penedés.
perimental que explicar el doctor
Na Ludgarda Rovira de Simon.
N'Emili Mita. La primera Iiiaó s.ra,
Morí el dia 20 deis evrrents. Avui,
el proper d • lluns, ella 2 de juny, a ICS
- de deu a dos quarts d'una, misses
de la nit.
la Bonanova, Sant Pere dc les
Fuelles, Olesa i Piera.
RESTAURANT ROYAL
Na Josefina Dron Erre. Morí el
8316 de Te
dia 16 del corrent. Avui, mistes a
cada ¿la te dansant de 5 a dos
Santa Anna, Sant Francesa i Satt
quarts de 8, i dinar a l'ameriAndreu de la Barca.
cana, de 9 a ti.
ANIVERSARIS
Mr. Edouard &naranja i Barbier.
Avui, dimecres, a les deu de la nit,
- Morí el dia 20 d'abril de 1923. Aviii,
de dos quarts d'onze a dotze, a Pon> "La Violeta de Clavé", donan ä un interessant concert al seu estatge, Rec
Pcia.
En Joan Salvat i Zapan& Morí Comtal, 17, dedicat als socio protecel dia 28 de maig de 1923. At ui, tors. Ultra el cor d'homes, prendran
misses a Sant Josep Oriol i a la part els nens 1 nenes de la seva Escota
de Música.
Casa de Caritat, d onze a dotze.

NOTA NECROLOGICA

Mundo en auto"
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Himen rebut dels subscriptor.A. B.,
la mesnária d'A. E.,' 31, la quantitat de does penates per repartir-les entre fatales necessitades, les quals han
estat Iliuradu a Manuela Blanco, vidua d'Ora, Emulases, 6, primer, Primera.

Dilo abre subscriptor beta rebut
amb el mateix dad, les
'Isfals_Ipm -éstas Iliarades a Cenar Grl.4 Me. Asma. 14 se800.
• ciew,pesines,

Re fin 481111,
al Cose

DENUNCIES
Josep Martínez Nicoläs va denunciar que de casa seva del carrer de
Radas li han pres un bagul de roba,
joies i metäHic.
- Modest Cid denunciä un individu
al qual va deixar generes en dipbsit,
eva/UatS en 875 pessetes i ha ¿cunaregid.

breadas,
fl (ingence.ratreasia,
iiezzuziretrais:

INTENT DE SUICIDI
Desesperada i avorrida d'aquesta
vall de llàgrimes, intentà posar ti a
la seva vida Maria Farré Darder,
de vint-i-nou anys, casada, habitant al
carrer de Sant Raid, 29, la qual presentava intoxicacions greus, produides
per haver ingerit determinada quantitat d'àcid clorlddric.
Ingressä a la Santa Creu.

Colla ALBERT: no s'entornen
MOSSEGADES
Va ésser mossegat a la cama, pel
fidel guardia de 14 lampisteria del
senyor Enric Cortes, Carretas, 47, un
xicot de catorze anys, anomenat Rafe' Campillo Quinto.
Junt amb el ca passà al Laboratori
per al seu examen.
PER AMENACES DE MORT
Ha estat detingut Sebastià Conesa
Lluch, acusat de proferir amenaces
de mort al seu patró, En Josep'Baluga.
jerf firbsei:ear les robes contra les ames, useu elS sacs

guardarfoba de papar. Vegeu
1 .54111/1Ci ARA ianatraoió del
Finalment, després d'una espera
d'uns quants mesos, ens ha arribat
la partida de papar asir-aligar que
estava cntretinguda a conseqüenncia
de la gatada de l'Elba. Hem d'advertir, però, que solament ha vingut
una quantitat de la partida contraetada, la suficient per esperar la resta
de la remesa.
PER AMENACES DE MORT
Ingressà a la presó ramo d'un café
concert del Parallel, acusat d'haver
amenaçat de mort a Cresce,-.ci 2amos
Jurado, en un establiment del curar
Nou.
ALLIBERAMENTS
Han estat allibera/s els sirdicalrstes
Feliu i Maties Cartefia, detinguts
titnament per hacer estat azusats de coaccions sobre uns obrero del Metrope/1A.

També isa estat alliberat l'obaer
Adra Cor res.

RELLOTGE

ELECTION

ES HORA EXACTA

UN BITLLET FALS .
Va ésser detingut Vicens ski MOral que en una tenda del carrer de
Gelileu va pagar amb un bifflet fals
de so pessetes.
MULTES
Han estat imposades quatre multes
de So pessetes i una de 25 a diversos
industrials. Una d'elles es per Jurar
venut petards per a la mamada.
També foren multadas amb aoo pessetas duo mueres despertad !S.

MES DE 4.700
exemplars es van vendre en sis

bares, durant el passat . dissable, de la revista

"El Mundo en auto"
número extraordinari dedicat a
l'auto,

3 PESIIITE8

UN GUARDIA MORT
Un guardia de seguretat, anaet
un tcamvia per l'Avinguia diesi la,
velé com cinc trinxeraires prensen generes dels carros que passavel.
Els intentà detenir i aleshores tugiren. Per agafarlos dispara uns treta

a l'aire.
Un sergent de cavalleria, anomenat
Maurici Sánchez, que anava en direcció contrària en detingué un anomenat Josep Tejero. Els altres fugiren.
En anar a guardar la pistola it

OBJECTES RECUPERATS
Per la sida han estas recuperades
nit peses de dril, quinar de urja,
sidini. Sea & urja oriental 1 el
rumie de må pdasere 27.9. Amena &quid, oeasionant-)1 una brida gran
•foyer yeassats &m'entera St si vais dsit; i de resultes de la qual
4068.10, 44 AWir /144I 10" , Se morir-ea a l militada d'ahir a
birtai da 'Coma Os CS.
Chis.
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HOM BUSCA UN SASTRE
POLONES
Darrerament va arribar un xavalot
de quince anys, anomenat •Teodor Kratzyk, natural de 1Virek (Polónia). que,
segons va maiiiiestar, ha vingut a
buscar un germä seto que sap que sito
a Barcelona, s'anomena Pau i és sastre de proiessió.
Malgrat eis se6' pocs anys s'ex- •
pressa en alemany, francés, italiä i
polonés. El sen equipatge consisteix
en un mocador d'embolicar que conté
utensilis de tocador, una carta d'Europa i 15 pessetes.
El Teodor ha quedat installat a la
"jefatura" malura els agents de la brigada busquen a aquest sastre polonés
Pau Kratzk.

Colla ALBERT: indestructibles
EL VIATGE DELS REIS
D'ITALIA
Es diu gola avui al mati es reuníran a la Capitanía general les mimares autoritats per tal de celebrar
un canvi d'impressions per organitzar el programa de les fastas que
se celebraran amb mitin de la visita
que el mes vinent han de f er els
Reis d'Itàlia, que arribaran el dia 13
i s'entornaran l'endemà al vespre.
ATROPELLS
Un automòbil d'aquesta matrícula,
conduit per Ramon Cato Millás, que
no posseix el titol, de xofer, va atropellar al caercr de Salva el nen de
dotze anys Josep Millaca Garcia, que
presentava commoció cerebral i ferides
al cap, de pronòstic gravíssim.
El ferit, després de curat, fou conduït al seu domicili i cl xofer es féu
fonedís.
- Víctima d'un autämnibus de la
1Mia Sans-Sant Martí hague d'ésser
auxiliat de diversas fenicios al peu i
a la cara, Dídac Camera Pallares, de
setze anys.
- Maria Sanjuan no té aptituds
per a acoten. Ahir, a la tarda, con
duia un modest carretó i en volar trancar, al carrer de la Portaierrissa, ho
féu amb tan poca gricia que ircncä
un cristall de restabliment deis senyors Pantaleoni i que estava valorat
en unes ¿eso pessetes.
- Un automòbil va atropellar, a
la Diagonal, a Josepa Gonzälez Esteban, de trenta tres anys, soltera, causant-li contusions al genau. Passä al
seu domicili, després de curada.
-A la Riera Alta un cotxe de pina
atropelli a Josep Seur Serra, causantli una contusió a lá part toräcica del
costat esquerre.
- A la carretera del Port una bicicleta agalä a Cèlia Lozano de Mena,
causant-li erosions a l'avantbraç i a
l'ull i contusions al cap.
- Davant les Arenes un automòbil
agafi el nen Antoni Martínez Reyes,
causant-li contusiono a diverses parta
del cos.
- L'autbmnibue de Sant Climent, al
carrer de la Constitució avía a Joset) Estelles Voltes, causant-li com-

moció visceral, dues ferides al cap i
erosions a diverses parts del co,.
- Anant Modest Säez Villena dalt
del seu carro gel carrer de la Creu
Coberta fou 'agsfat per Tautbmnibus

de l'Hospitalet, aiusant-li una ferida
contusa a la regid ciliar esquerra.
- A la carretera *
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la germana del Rafel, de vint-i-tres
anys, casada, diera que eslava lesionada al peu, a coi/sujetada d'haver-li
tirat el llaç un del carretó. Aquest
/ el guardia sostenan la (asicar
la denúncia, puix deixaren tranquil al
gos i mai pretengueren caçar la pantorrilla de Manuela, que aixi es diu
ie,uitertecta.

JOIES, VERITABLE °CASI°
1 °Ideal e s usats de totes olasSea. Preu fix. Tallara, núm. 41.

Diumenge va efectuarse la
solemne benedieeid de l'església
i del nou Collegi de les Esellaves
del Cor de Maria, les obres del
qual han estat dirigides pels
senyors Pallas i Gamandé.
A la .tarda, les xamoses
collegialles van inaugurar el
non teatro, mereixent molts
aplaudiments del nombrosíssim
i s úbi je,

anys.
-

Es cali foc al taller d'apartar autos
del carrer de Gayarrc (Hostafrancs).
Es presentaren cls bombees, amb material, i fou ofegat de seguida. Havia causat gran alarma.
- Eugeni Ribalta Vilaprino té un
cor fogós, propi dels seus dinou anys.
En cand té el defecte de no saber
refrenar les seves passions, i parqué
Carme Pérez Davalillo, de quinze anys,
no feia cas a les pretensions del xicot,
aquest ti semblis que el millor era emprar la força.
La cosa li soni malament, puix fou
conduit a la Delegació, i la noia passä
al Dispeasari a curar-se unes contusions al coll, de caràcter Ileu,

wias egieel2ddoer e tse mi p na rl tardeas, gar at in-
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automòbil agai is la nena Rosa Huguet
Baffle, causant-li la fractura dc la tibia i peroné drets, una ferida contusa
al front i fractura del malléol.
- També víctima d'un carro hagué
d'ésser auxiliada al dispcnsari d'Hostaf ranas, Josapa Larube gruts, de 34
anys, que robé una erosió al braç, de
pronòstic Ileu.
'

- En topar una motocicleta que
guiara Cristüfor Vidal Gabarró amb
un adto al passeig del Triomf, tots'
dos vehicles resultaren fets malbé i
el motociclista amb erosions a tote
dues cuixes.
ACCIDENTS
Treballant del seu oiici, va produir-se una extensa ferida pe: desgarrament, que intercssa tot el gruix
de la pell del colza esquerre, reserrat.
el mecànic Joan Saló Sendra, de setze

-

Bine d'Espanys
130'00*
Ceda I Docks. .1150'00*

UN FERIT
Ahir, a dos quarts de nou del
aespre, fou auxiliat al dispensari del
Poble Nou Joan Peiró, de 33 anys,
habitant al carrer de Sant Jeroni, 45,
de Sala Coloma. Presentava una fe-

rida i capulament amb fractan
ossos del tors del peu esqueriei
putació traumática del dit petio
pronòstic greu.
Segons declara el feria fa
pallar per un tramvia de la lira
mero 43 al carrer de Pare 11.,

Daur
Oran E
I dnlr
de la F

Balines,

6 edades

NINGUNO 01 M&YOR SATISFAGO"

S. R.C.

V1lencia,n5

1111•11••••••••••••••••••••••••••••••888

•
Aval, dimecres, a dos quarls de sis,
INAUGURA ció de/a
JOIERIA, ARGENTERIA

.31

I RELLOTGERIA

1

Antoni Bordas
Plaça Santa Anna, 7

assortit. Preus sense eompetbneia, Llorens Uns. Rambla de
les Flors, 30.

ACCIDENTS EN TRAMVIA
Al davant del temple de la Sagrada
Familia, en pujar al tramvia en marxa, Pasqual Mateu va caurc i es causä una contusió i erosions al genoll

CRAN BALNE1R1 VICHY GATA!.

CALDES DE MALAVELLA : : PROVAXIA DE GIIION
Temporada de 1 de maig a 30 d'octubre

esqucrre.
- Al carrer de Sant Andreu, en

baixar Félix Parea Martínez del tramvia, topä contra un deis palo de (erro i es causä una ferida contusa a la
regló superciliar dreta.
ESCANDALOSOS
Jaume Sartgenis ele cinquanta un
anys, i Francesa Belamfora, de sei'tanta dos, promogueren un gran avalot en trobar-se ahir al carrer de Pelai per antics ressentiments que tenen
ambdós.
- Ahir els naces, en' compliment
del seu dame, procuraren agafar un
gos qUe anava sense morrió, però que,
mis Ileuger que ells, va refugiar-se
dins d'una renda del carrer Cruz de
los Canteros.
A la poca estona es presenti al
guärdia, en forma incorrecta, el jove
Raid Mofrarias Raimond, de divuit
anys, que exigia ii tornessin el seu
bon company, qua ell creía dins del
carreb5. En vista del repertori d'insults i insolències, l'individu pass& a
la delegació de noticia.

A la pes estoma va

presentse-se

•

-•
•

77.• •
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Allesse termal% blearbonatadea, alcalinas, litlques,
abdiques
!Salsillas ele l'aparell digesehl-Petge-ArtrItlaine es ses
pies maniteatasiona-Diabstie-0 luosedria-Otalsolldselb de
toree
Establiment de primer ordre voltat de frondosos perol
bitaeions grana, «mudes i ven: ilades; menjadora i oafe
sop; salitas especials 1 elegants per a testes atraociono.
Ila molt formosa. Illuminaciod elbetriea. Campe per 5 MI.
%ares esperts. Autos per a sieursious. Oaratge. Telblos.
sibitract6: BasObl, de lea Flora, SS,. Barcelona,
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n'unció del XIII Cen-- Mumelliii 'dele ofteiRii.
comunista a Mese« re.
Canea Poidde'.
Discurs de Zinoviev.
Wat di supe* el sistema

parlamentar'
'cou, 27.-A aquesta capital s'ha
baugura t el 13 Congres comunista rus.
gencrh, ' pronuncia un discurs, en el
cNità la memòria de Len.
Taf115 va prendre la paraula Ziwr¡er. cl qual constará Eóptima si„ció :merior i exterior de la Rin, sot:etica.-Havas.

CONGRES COMUNISTA
kpROV A LA CONDUCTA DEL
COMITE CENTRAL
liose, u 17.-El Congrés del partit
coun . ,:a ha votat per unanimitat una
te0h2C aprovant la norma le conei Comité central.-Havas.

D'ANGLATERRA
Comuns

Als

del

Discussió

projecte financier

27.-Cambra dels Comuna.
--G20tinua la discussió n segona lecma del projecte financier.
Ei sct:yor Neville Chamberlain, cona
tar. une:1 interrornput pcls laboristes,
ataca durament el projecte.
Du7;:nt la discussió. l'oposició fa
reflWons i comentaris desagradab:es
a: Govern.-Havas.
lardees, 27.-Carnbra dels Comuna.
Queda rebutjada per 176 vots contra 164 una moció demanant la insripc:b a l'ordre del dia d'una rimoOció laborista tendent a la nacionaIttachi de totes les terres, totes les
cines i tots els rius i vies fluvials.
Molts lliberals s'han abstingut de
retar i altres ho han Jet amb els conserradors.-Navas.
L'INVENTOR DEL "RAIG DIAEOLIC" TORNA A FRANÇA
París, 27.-Comuniquen de Loo¿-e' al "Matin" que l'inventor del
diabòlic", Mr. Mattews, surt
atui de Eaerbdrom de Croydon cap
al de Le Bourget. Grindell Mattews
es dirigeix a Lió, on firmará un contacte arnb una casa lionesa.-Havas.

Roma. 27. - El preaident del
Consell de ministre'', senyor
Mussolini, ha assistit a una reunió celebrada pels diputats de
la mejore, pronunciant un
discurs de gran interès per a
la politice interior.-Havas.
Roma, 27. - El senyor Mussolini eil el discuta pronunciat
davant e4s diputats de la majoria. ha declarat ro que leguen:
"El món enter seguirä amb
interés l'experiment dol Parlament feixista, experiment que
serlo dificultós i pótser lambe
el darrer."
El President afégi que si
aquest experiment fracasses,
no hi hauria mds remei que
tancar les Cambres i substituir el sistema parlamentari
per altres institucions. - Hayas.

Elecció dels presidents
de les Cambres
Roma. 27. - El senyor Alfred Boeco, feixista, ha estat elegit president
de la Cambra de diputats, per 336 vota,
havent-hi hagut 127 paperetes en blanc.
El senyor Tomaso Tittoni ha estat
elegit president del Senat, per atie
vots, havent-hi 62 paperetes en blanc.

-Hayas.

Explosió a bord d'un torpe-

diner italià
Nombrosos ferits
Viena, 27. - Telegrafien de Lira
que a bord del torpediner italii 75 va
fer explosió una caldera prop de Gein,

en el Danubi.
A conseqüència de l'accident 16 ha

hagut nombrosos ferits, alguna dels
quals estan en greu estat.
El vaixell Va poguer continuar el
viatge pels .5[12.5 propis mitjans.-Ha-

vas.

CERIMONIA AL CEMENTIRI
DE PRAGA EN HOMENATGE

futures negociacions
entre Anglaterra i Egipte
Les

ALS ITALIANS QUE HI SON

Zaelul Patita', en una conferentia atorgada al rcpresentant del
'Times", ha dit, referint-se a les
negcciacions entre Egipte i la Gran
Bretanya. que el Govern egipci, del
tac: ell és primer ministre, el:sitian d'arribar a un acord Jjue, tot salraeuardant els interessos legitima
itimieZs no sacrifiques cap de les
indicacions nacionala d'Egipte.
-,bre la qüestió del Sudan, Zage. ha dit que la posecssió
ea‹,..est país era incEspensable per a
Egipt o mentre que per a la Gran
It retan:a representava ben poca
cosa.

AUTOCICLES

SEPULTATS
Roma, 27. - Al cementiri de Praga tingué lloc, amb motiu de l'aniversari de la declaració de guerra d'Itälia, una cerintónia als sis mil italiana
que hi són sepultts.-Havas.
EL TRACTAT DE TXECOSLO-

VAQUIA AMB ITALIA ESTA

D'ACORD AMB 'FRANCA.
Roma, 27. - Conträriament a l'in
per alguna periódica, el Trae--format
lar itelo-txecoslovae que acaba d'Asee
signat esa perfectament en harmonia
amb el Tractat franco-txecoslovac.
En efecte, el preämbul del Tractaf
primera/7nm esmentat tendeix al manteniment de tots els Tractats de pau,
i ans que tot i sobretot el del Traetat de Versalles.-Havas.

Salmo

MIS 11 f. MAS
BANQUERS
RUMA DCL CE11171114 MI& 1
Bo ara del Gran Teatro del Liosa

y

Banca-Valors-Canvi-Cupees
COMERCIlli 1119101,1
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BRUO, lee
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Negociem tots els
cupons venciment
1 de juny vinent

•

EIS NACIONALISTES NO ES VOLEN COMPROMETRE A RESPECTAR LA
L'INFORME DEIS. PERITS :: ELS ACORDS DE LA INDUSTRIA ALEMANYA AME LA MICUM

CONSTITUCIO I

LA SESSIO D'OBERTURA DEL NOU REICHSTAG,
En obrir - se la subió, el president de
la Mesa d'edat pronuncie el tradicional discurs, pera a les primeres frases interrompen els comunistes demanant la llibertat de Bus companys recentinent detinguts a Baviera.
El comunista Kapz paja a !a tribuna i encara que no esté constituit el
Reichstag, presenta una moció en la
qual exigeix la immediata thhertat dels
comunistes detinguts.
El president de la Mesa, després de
fer el recompte dels diputats, dtc'ara
que aquests sumen 449, havem - hi, per
tant, "quorum" i en vista d'això ma-

El president de la República
ha aeceptat la dimissió del
Gabinet Marx, enoarregant a
aquest que s'ocupi del despatx
dels assumptaa corrents fina
que" sigui solucionada /a erial.
El president de la República
comeneara. avut les consultes
amb els representants dels par
tits pralties.
Els comentare de la premsa
reconeixen unänimement que
la solució de la crisi serà molt
laboriosa.
El parta nacionalista, en reunió celebrada ahir, acordà
continuar les negociacions amb
ahres burgesos per a la
tormació de nou Gabinet.
Avui els partits burgeses,
sigui, ~tristes poputistes
demòcrates, publiquen un manifest respecte de la futura politice exterior d'Alemanya.
Consideren aquests que l'informe dels tècnics as una temp
tativa seriosa per resoldre d'una manera pacifica el problema de les reparacions, constituint un tot únic i indivissible que totes les altres nacions han de reconaixer i que
cal acceptar o rebutjar lategrament.
El manifest acaba demanant
que es garantitzi el manteni,
ment de la moneda glemanya i
el seu trate(' internacional, i
afirmant que la enlució de les
reparacions mitjançant l'informe Dawes significa el restan-,
ment de tots ala árela contraetuals d'Alemanya.-Havas.

y

-Ha as.

MLLE. POLLAND BAT EL
RECORD DE LOOPING AMB
212 VOLTES
Paris, 27.-La senyoreta Poiland ha reallitzat aquesta tarda
a Orly 212 looping the loop en
una hora tretze minuts, batent
e Irecord francés que ella mateixa possela, i que era de 98
looping Uta loop, en 153 mi-

.
COMUNISTES

Munich, 27.-Malgrat la prohibieid de la policía, els comanistes celebraren una reunió.
La policia penetrtt al local,
detenint ceixanta duce persones, entre elles quatre diputats.
-Hayas.

L'ACORD ENTRE LA "MICUM"
I LA INDUSTRIA DE MATE RIEB COLORANTS HA ESTAT
PRORROGAT
París, 27. - Telegrafien de
Berlin als diaria que l'acord entre la Misal() interaTiada de control de fäbriques i mines (Micum) i els representants de la
indústria de meterles colorants,
acord que, coro es recordarà, va
ésser signat a Coblenea, ha estat prorrogat fins el dia 15 de
jutioll.-Havas.
EL COMTE DE SAINT-AULAI- RE AL FOREING OFFICE
r
París, 27. - Comuniquen de
_
Londres als periòdics que l'amLES CONSULTES
baixador trances comte de
Saint,Aulaire va ésser rebut
ahir al Foreing Office pell sotaActitud d'Hergt :: Les pro- secretari Mr. F.rye Crove.
"L'Echo de Paria" concreta'
babilitats en favor de Marx que l'entrevista versä sobre les
Berlín, 27.-El president de l'Imqüestions de la Ruhr i les reperi, senyor Ebert, ha conferenciat paracions en general.
amb el president del Reichstag i
Afegeix l'"Echo de Parta"
amb el cap nacionalista Hergt, pre- que pel que respecta a la qüesguntant entre altres Cose, a aquest
tila del Sarre, ,sembla que el
darrer si el ami partit consentiria Govern angles intenta posar-la
en defensar l'actual constitució del
novament damunt la tanta. _
Reich.
Hayas.
•
S'assegura que el senyor Hergt
LA FE DELS ALIATS EN EL
contestà negativament a aquesta
PLA DELS PERITS
pregunta.
El president Ebert confetenciä
Londres, 27 -L'agencia Reu
més tard amb els caps dels grups ,ter creu saber que tots els
socialistes, populistes, demòcrates i aliats esperen que el pla dels
centristes, i tot seguit amb el dimi- perita solucionarlo el problema
de les reparacions.
ta canceller Marx.
Als enceles autoritzats de
Es opinió general que el senyor
Londres
es creu que seria un
Marv serlo encarregat, si no ho ha
estat ia, de reconstituir el Gabinet. gran desastre no aprofitar
aquesta oportunitat.-Havas.
Per la seva part, el Comité director
A LA CAMBRA DEL COMUNS
del partit socialista ha adoptat una resolució segons la qual s'exigeix al nou
DEBAT SOBRE ELS ARMAGovern que es constitueixi que contiMENTS D'ALEMANYA
nui la política exterior basada en el
Londres, 27.-A la Cambra dels
pla dels perits i amb un equitatiu repartiment de les càrregues. -Havas.

nuta.

de recordar que el
rectird mundial d'aquesta mena
d'exercicis al té en l'actualitat
l'aviador Srenval, i consisteix
en haver realitzat 962 looping
en tres hores 52 minuta i 10
segons.-Havas,
)
Es curiós

COMPREU
per a la vostra tanta

ESTOVALLES DE
HULE BLOC
Grandär1a 1'40 zr,to metre

8 PESSETES
especlalltat de

Casa RE
hl) de Mil ?ere,
Plaça de Santa Anua, 9
TapIneria, 33

humilla 111ICI L 1,
4111n1111n11n1n11111111•Mil

per a
L'EXTRAOCIO DE LATRINES
E. reben avisos
CENTRAL
Garrer de Sepúlveda, 177,
pral., primera; telèfon 3548 A.
SUCURSALS
Paseeig de Sant Joan, 95, pat.
Telefon 2037 G.
Coello, 189. Telèfon 3025 G.
Carretera de l'llospitalet
pbeits). Telefon 529 U.
Francesa Gines., 58. tenda
(Grecia).
Carretera de Sana, 135, tate
aren, eegona,

Alemaya estä construint la seva Ilota

es disposi a sorlir do Inglai amb el neu Bregad 3
Els aulas sorlino ale cap a la tren escale japoi

fe.13lier fllisy

.selle generals han reclamat la
, dimissid del president de la República, la qüestió ha pres gran
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CA FE-RESTA URANT-BILLARS
CORTS CATALANES (mire Rambla de Cataluya)
Tots els dies, de les sis tarda a Pes dues
de la matinada,

concert pel quartet JARQUE
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2'1ES ETAPES DELS RAIDS AERIS EFECTUATS PER PEU.ETIER D'OISY (FANS • »QU'O)
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Sortits de Simia Realice
iCallifbrnia) el 9 de març ele
aviadora americana i el 24 d'abril de Villaeoublay (Parle)
Pelletier d'Oisy, cap a Orient,
ela uns, cap a Occident els altres, convergint tots ella cap
el Japó. Fine a Xanghal, Pelletier no trobi cap obetacle. Eta
americana arribaran asna al
Japd 1 dem h dimeores es dir!ran des de ResiMigaure, cap a
Eagoksima, extrem meridional
de l'andpidsisipó.•
Pollee . del«, MegoatItt.
suI sX*qkLMÑ- ,.Eil.
kParelt
,4. Ea
"*.

*4

;

J4,

, .

t

43 14 TE • UfelTd.

ei o te o ',.-

7 -::::

s

--

•

)1,

1. er
jgeD.

-,.
.,.:„
. 4,

P. --""1

›.

•

L'esmentat general embarcarl
demä al "Sphinx".-Havas.
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EL GENERAL WEYGAND
MARSELLA
Marsella, 27.-Aquest metí ha arribat el general Weygand, alt co-. •
missari francés a Siria.
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11),.ERICANS QUE DONEN LA VOLTA AL non.
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danta que intentaren- penetrar .em
pala sounes per fer-hi collites.
Al front mig de Tedia sima reo,
gistrat alarmes submissions Mta
des.-Havas.

- ' .

Cánio„;6„

Ra

LES OPERACIONS AL MARROC FRANCES
Rabat, 27. - Durant la setmang
pasuda han estat molt lleus les
operacions. Al frota de Tadla van
éster rebutjats uns grupa de diesi-
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acompanyat del secretad i tresorer .•
de l'orquestra. que dirigeix el gran
troncertista.-Bavits.
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president de la ReParís,
püblica, senyor /difieran& ha reines
l'eminent violoncellista Pan Cutis,
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Pau Casals is rebut
per U. Millerand .

/ la GRAN CERVECERIA-ORXATERIA
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nya cometria una greu equtvo-.
cacid si creies que les esquerres'
franceses es troben maya Te*
saltes que llora predecessors •
demanar i fer respectar ale
drets de Frenen.
Altres Diputacions Asa for4
mulat vota per unió deis ra.,
dicals i els socialistes, i algunas
han demanat que es repetetd
l'escrutInl en Hure distrietes.---.
Hayas.

n••••••••*~~4444~~8~~
El dia 31, a les sis de la tarda, s'inaugurarà
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l'RACAS DE LA CONIPEREN4
CIA ANGLO-TURCA SOBRE
LA QUESTIO DE MOSSUL
Londres, 27. - La conferén-v
eta anglo-turca sobre la Otea-.
tió de Mossul es considera fra- causada. Es creu que <Mitre de
suspendrà. Ela punta do
poe
vista britänie tute sepultases
essernt inconeRlables.--Eavus.
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des dues bombee contra el gomas.
dor militar de In-Eben, el quid he
resultat indemne, pedo Izan relokat
ferits el cap de l'Estat Mejor m
general, i morts tres soldats.-Mams.

Parte, 27. - Gran nombre
de Consells Gdnerals (Diputations) han aprovat una moció
d'homenatge i reconeixement
als senyors Millerand i Podocard, pels eminents serveis quo
prestaren taFranea, insistint
la necessitat que el problema
de lea reparacions se solucioni
servint de base l'informe dels
técnica, 1 tenint me« en compte
que França arribat ja a l'extrem Ilmit de lea seves copeessions:
El Departament d'Aude, on
trlomfaren els radicals, el Confeti General votä un missatge
de salutació al senyor Rerriot,
en :al qual s'afirma que Alema-

//

.1;3
•

IdORTS
DIJES BOMBES
FERITS
Fu-Tun, 27. '- lían cite hiMike

"Lo Temps", L'Intransigent"
i altres diaria del mateix milis declaren que no pot delxar
de contestar-se als ataca socialistes centra el peesident de la
República, ataca contraria a la
constitució del pala perque el
president de elegit per set, anys
i la Cambra solament per qua..
tra, i pesqué la primera magistratura de la nació ha de conservar-se independent de tota
politice de partit. Si el president - diuen aquests diariahagués de canviar cada cop que
hi haguda un canvi en la majoria parlamentària, no hi hauria a la nació cap poder estable.
i continuat.
•
socialistes repliquen a
aquesta argumentació, que M.
Millerand, combatent públicament el Bloc d'Esquerres, va
extralimitar-se dels seus denres constitucionalsó que obliguen al president a romandre
allunyat de les lluites de par-.
tit.
Els diaris que han pres la
defensa de M. Millerand declaren sobre tot, que la divisió da
reclamada solament pels sociaiistes, ele guata voten imposar
llar voluntat als radicals socialistes i a Herriot, llaneantlos aquesta mena d'ultimittum.
En realitat, entre els radicals
existeixen dues tendencies, una
que s'apropa a la tesi socialisLa i una altra que preven les
dificultats ide la dimisSió, ja
que la constitució no parla de
cap mitjä que pugui obligar al
president de la República a
abandonar lea seves funciona.
-Hayas.
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socou d'ares
k IdErigt,
*pub • perilla a omeelidada IV°acracia% militara a Ice pf. arar
ren les trosas que ~Mea die •-j =
me.
nerals rivals que es epoca
prensada empella regi6.-ER"

1

.La Alti-Wat Agrícola i
de Propietaris S. A.

Comuna tingué iloc ahir el debat
respecte de la qüestió dels armaments militara d'Alemanya.
Alguna diputats de l'oposició preguntaren al Govern si es cert que

OBERTURA DEL REICHSTAG
Berlín, 37. - Ara sha inaugurat
el nou Reichstag.-Havas.
Berlín, 37.-Sessió del Reichstag.-

ezmanammiamid,

supósit.-Havaa.

DETE?iCIO DE SEIXANTA DOS

-'.1

servidora havia guardat
el sobre el cas Millerand. Però
com sigui que diverses federaMona socialistes i alguna Con-

actualitat.

mercant de manera que en cas necessari pugui utilitzar-se per prendre
part en operacions de guerra.
El ministre Clynes li ha contestat
diet que el Govern angles manca de
motius per donar crèdit a semblant

nifesta que pot donar-se lectura da
la moció del senyor Kapz, i sial es
1a, entaulant-se un debat respecte ite
com ha d'ésser fixada l'Ordre del dia.

".•kliae

Kong al Tisis
Fit-Tsev hui wat leerle duo
nora malee% i ~oh med&ANE

París, 27.-Fine ahlr, a la
nit prenses moderada i con-

el tipus XIX que l'havia dut
fina alll, ja que en principt no
pasea de 800 quilbmetres. Amb
tot, afegint-hi un dipòsit d'es.
aäncia suplementar', aquesta
diettincia u pot doblar.
PELLETIER IYOISY CANVIA
EL MOTOR DEL SEU NOU
APARELL
Parte, 17. - samt seraabatía ha facittlat Ita dupdbi
robui de lingluti, m4 dala
d'avut. »long el que
Pilietta r "41411144441
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ver trotn
e irnporteedond e
seu funcionament.
Per tant no podrk
el viatge fine
RAID DE LE
PRAGA 814. 1103111.
Le Bourget,

Paereau. eue.r* steik
quest aerbdrom 4 es
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.HICIONAT ESPORADIC
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Ta s

.

de dos qtarta de sis, i
iWilab iesta puntualitat. ja que la
etostvoeatbria lames era per a
jaa cine, estigué reunit el Con.
fins a les 8'20.
Ml
entrestant., els periodisles
Ipui bi cren i que bu tenien a

b6. es passejaven pels pasea-

de la casa eorn aquell
:dimos
_
ene espera algú per &manarli cinc pessetes o. un rosegd
lik pNaii no sera; prou Mala& l'actitud del Consell que
fit sentir als periodistes rol el
pea de llur dependencia i l'ac

titud dels periodistes, exemple
de sUbmissió que no pocha esCpllir millor causa pee maniTestar-se.
A Ins vuit. i deu surtí la comitiva. dirigint-se cap a ter la
representada), que tingue lloe
'..,.... al .sahi del Nou Consistori.
e La sala semplene tid soguit
- de rumore, i en el públic aou
freiet el senyor Crislefor de DoMenee. que s'havia perdut i cerLava un urbà.
Començaren les lectures i es
ipassà al .

e

l'Arxiu Histario d'aquesta

tal, i en dir aquesta es vol dir
Barcelona, míreme no els asseguraren pas que en sortissin
seneers o que lan solament en
sortissin.
Finalmente i mil janeant proposicions "ad hoc", foil apeovade una subveneie de mil pessetes a la Unió Esposaren de
Sans per a la l Volta (adieta
a Calalunya. que con-lerdeare el
dia 29.
Foren nomonats els senvors
Camps, Banalidad. Mala. indie
i marques de dambrano, quo
san els de mes bon N e ure, porque cha conjuminat per formar
una Comiesia que organitzi les
e,lehres festes pm distroure el
pilhlic quan vinguin els reis
tt' lt àt la
UN ESPONTANI ESCADUCER
1 despees d'aquestes nineeries, un aficioriat quo no sabia
cm aliar a ramo, es presenta i
Ilegi unes potites quoixes en to
menof, perque es posin 1114,,1
Ilums i es netegi els voltants
de la Piares de Braus Monumental, quo segons sembla sen
v "soferts", que diuen les
seneobes, que la resta de Dar.

DESPATX OFICIAL
:Iple era ple d'oficis i comuni,Caeions. Entre els distingas celo. ria, Le-E: treguin els gitanos
irt e per rtllä neixen. corrí qui
n'hi havia un del senyor tutor- traer
la rifa, es a dir, asid) aque• yentor de •fons municipals re: lla alegría.
emetant la distribució de fons
I dit aiko i tocata els dos
• per "atendre les obligacíons de quede n'ou reglamentaris,
jnny, que importen 14,025.000 un dringar de campaneta deixa
pesse les.
en l'anulat els senyors del
. Un Mitre del director gene- Consell
ral de Serveis tècnics propogant que es prorrogui el contracte de subministre d'obrers,
que fincix el te de juny, cosa
que així es fa.
Pera s'acorda no formar
preus contradictoria de jornals,
; com. demanaven per incloure
,. en el subministre altres obrers
IL. ‘ :que no siguin peone i empe.
Ir -äradors.
També fou Regida i arroyada
La primera d'aquestes intina comunicada del president
teressanlissimes conferencies
äel Comité Exentar de l'Expofou donada dilluns i passat, a
*ida de Barcelona, demanant
guatee milions de pessetes per les sei en punt de la tarda, a
Ja Biblioteca BaLmes, carrer de
a les despeses del pròxim triDuran i Bus, 11.
»sestee.
.
Acudí u sentir la veu autoFou lambe aprovada la reíatacada .del P. Voltas, C. 31. F.,
tia de trebadls fotogràfics fets
. pel. senyor. Domínguez, role,- director a lloslow de la "alls.
graf de l'Ajuntament, arnb un siO pontificia de socorsos a Res
" total de 66850 pesseles, i en- ala", una vcrilable gentada que
cara que tothom es pensava, ompli de gom a gont les amples
i ho trobava be, que era el re- sales de la BilrlioCena, vessantse i tot pel t'estibia, eseollant
_.sultat_ de les .eklraordinäries amb »it reeolliinent imposant
qualitats fotogräfiques dels
la conferencia que (Luis una
;merla redactors, fou comunicat
, 'que lambe hi entreven les cla- hora i maja.
Feta
reverend P. Ignasi
zeregueres, que s'havien fet re-tratar feia poc. Nosaltres, no Casanovas la • resentanió del
conferenciani, al qual agrai
...-Clel dir que ja ho sospitävern.
Fou /ami:re lilegit un telegra- que en les seves conferencieS
ma del Condiré organilzador dels panliís. en la riostra llengua,
Joes ()limpies de Parts, felici- (loptais d'una vintena
de amin it l'osl ranger, comene raetant l'Ajuntament, no Jr
ii el P. Voltas . fent notan que
tuació admirable dolo jugmilors
un fettninen tan extraordinari
de futbol, com tot Mina l'auras
pogut suposar. sine pela gids en magnitud, con) foil 1;1 l'Alóunió russa. no era expliealtle
.
fets per l'Orquestra Pros Cusals,
sense cutMixer les causes
.que ningú no s'ho pensava.
• L'Ajuntament, amb tot, que - llunyanes i fondea. N'assenyale
de politiquee, de religioses.
'dis molt satisfet.
1" « . 1 amb acuesta satisfacció a Despres de fer una repela i
'luminosa histeria fle la vida
. ja boca, passà a
pollina russa, presentä el con'
• FORDRE DELDIA
„ame es molt divertit, ja que uns ferenciant ids esdevenitnent o
'alíctämens foren aprovals i al- pollina immndials a la revolit. 't'es . quedaren damunt la tenla. eló, l'afebliment del parlit deis
constitueumalisles,
que era
- Entre els primers, i lamenEctilretnig de les esquerres
' 4ant no poder acontentar a tot_
l'extrema
(hila
representada
. ' bota per la manea d'espai, fon
pul gua orn. Els eiements indecida que em contintiessin les
obres d'adoquinar del canrer de lollecluale ea feren esquerrans
i '110 soslonia tu stluanti sitió
. 'Eeptimänia, menlre no sigues
l'exéreit. havia Imitó grans
Einlerrompurles novament.
e Que, un roí) co.nvenienlment problemes nacionals a resoldre,
el govern, per una errada
prohibida la circularas') do carros pal Pare de la Ciutailella, orientació, els desaletigué atatorni a esser aularitzada en vorint i prupagant la idea de
are per tal de poder fer oscura russifivar 4)1 el país.
atiene amb aquests moderna veTatehl . en 1 rd re religias
hieles fins al restauront.
poden assenyalar-se
- Es decid( despees, i abre in- ',rededores del divorci entre el
jarearse extraordinàriament a la pebre i el govern. Ja de temes
. • cintura, que la Banda munici- aulic Pesglesia russa era serpal deixi d'estatjar-se Si loral
vent din l'Estile Es diferencie
de l'Orfed Graciene. ja quo por sein pro de le católica romana
: ella la Junta de Museus roe- en que, merare aquesta lenia
urea tan fresc e* Palau de Be- les (lees qualitats d'esser una
Ves Arts.
i Mínele la rueca fou sernpre
,•:Tambb fou decidit que no se- väria en multitud de seniles
•
i
-»;.-wrIen portats a l'Exposieie que esalavilzada per l'Estat,
que
' •;;
- 11t "Sociedad Espafiola de Ami- se'n servia per als seus fina
t'os del Arte ' organitza a Ma,eldrid, el ende» miniaturats de polities. El fel. de veure 'ligada
Taceió de Tesglesia rusa al
l•
f
despotisme del govern feu que
.7;
els oPosicionistes del regim ho
elIgelniuminliglinnwes
fossin lambe de l'església, que
dia era mes abandonada
.iTillii•
,
sewnt el. oingua vo- cada
i odiada pel poble. D'altra ban- tUlli DE -- '•
da els clergue, mes atenta a
servela gairebe policiaca que a
llur illustracid caigueren en
desprestigi deis intellectuals,
que es . conelderaren i foren superiora a ella en cultura,
En respecte agrari també

Les Conferències
sobre la t'evo:oció

russa

podem considerar una causa i
molt vive 4t4 descontent general que afaverf l'èxit de la re!mine. El - pinte Tus, passat
de l'e g tit:de 111berlat al d'es0110440 . Pee .procediments que
1011› . .elaradat . a.tpliea el confe*fleII$L 4. larna ge Al do la , II I Probayok.abaos

40

• d'Aldea l'Adiatie. Mudes per telegrafie tenis
Ha mittornat notablement el temps.a la . Peivinsula
Iberica i Frana, haeent - se traslladat cape Llevan .
el unen de pi• rlorback.) atmosterica. q ue es t r ota a c
a Itälia, on es registren pluges i zIglAes-tualmen
rearmares. - Baixa el barianctre a les costes de Galicia, indicant la probabl2 proximitat d'una depressió
barontetrica de l'Attämica, el; efectes de la qual Cacara no són sena: a les costes dc la Península.
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Música Les sar

en
LIS

lerrAT

TEMPAA DATÁLUNTA

liATI. , (01beet7aelone titria /Ana
isereitigfei eatilan cotauttleadee per ieléroa):
CatMuniy el temes -Es bes a tot, semi, Costal
el cel completament ' seré. En les darreres 24 110res salan regiatrat alguna' Mitas i te mpestes a ha
La temperatura mixima
provincia de Barcelona.
Ita estat de 24 miaus a Ghana i Roqueta, i
inhuma ;Fi grau a Puiecerde.
O DEL

fearir 11 541 •••
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ASSUOIADIO lana*
01 OODO(ETE
.desena . sessals celebrada
per

aquests entnat el) el pre-

sent cure, fou ronfiada als senyors Robert Casadesús (pianista), Marlue Casatieeús • ;violinista) i Maudee Marechal
tvioloncellista;.
Fa ¡roes' dies hem elogiat la
tasca eraquests' e.veellents
trates en altres coneerts, i no
ens cal aval sine repetir oto
coneeples lamlataris que ella
}tan meres:lit.
En l.0 sessid a la qnal ens referir)). dedioada a ;lea:hoyen,
poguérern apretar.
tiar que cap do les attleriors en
quo han ;tendal. Unta qualttats,
1 st triamf quo oldnigueren
xara ben consolidal out re no, allí'',, mttm
rosi igi flI Arlo onl
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1. Ve,tirä bli.-2,RIOXS A BARCELONA. (Sonaatges cm 'atmósfera lo

Aitit)d. metre.:
ihreecib:

Velocitra en metres per segoa:

re

s tes 7 del atan):

estío, aros).
NIl NlV. ESE. NNE. NE. N. NNW
1,
1,
1,
3,
4,
S.
Hl
250, 500, 1000,

15°0. 2 500,

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE RARCELONA
Hures d'observació: 7, 13, c8 horca

"Barärnetre a zero i al •nivell de la mar: 7625. bi'o.
- Terminnetre sec: tfo. 261, 19.6. Ter/lió/mece Inimn: 12 .0, 133, ra .o. - (Centc,:sitnc3 cte sa toració): 56. 4 1. 57. - Direcció del
vela: N IV ,StV SW. - Velacitat del vent en me tres per sesos: 2. t. 4. - Estat del cel: quasi seré. Classe de núvols: cirrus-strats; enmuls, alt , -strats; cirros. cirrus-cUmuls.
Temperatures ezrremes a l'o_dbra
'Maxima: 212. - Mínima: - Oscillació i erinometrica: 7 . 2. - Temperatura milla: 17'6 Precipitació aiguosa, deNde les 7 horca del" dia anterior a les hores del dia de la data: 2 . 7 milimetres. Recarregut del rent en igual temps: oot quilömetre s.

rnent

sítsii ...0ard que junid/eaMelll. l'os consideras Ilture.
Per anee te pagesia russa, tan

nombrosa. deaconlenta

Del Municipi

ple.na

i

daídi immigrava als centres
mdusirials o ii . esplaiava entre
domoeriteies els SCAIS :infiel: . de verija:tea i de plena
dcliii an alliberaei6.
Tetes :aprestes causes, pera. sogons °pintó cottforen cia in, no hatimen pas tifigut
prou l'orca pilr pe n rluir la im-

mensa celregada de la retoluele si III) Itagues vnigut el deshalleskiiiim0 ¡Mero que_direeie
a lIIíositl la guerra
1M/ropo:t.
DeSfel
quu. %M'a
ea força tIo1 regint, deslinda 410S 11,S fúrms revoluttuanarmi

contra el regitn, el desoontent
general a favori dieta revolucionaris U 11Ni 10ii. eaegica-

ila la e011S1011e10 política oro_
rit'unica 110
amb Vadee-

EL PREU DÉ I,t CARN
EJ Negociat municipal de
Provínments ha eomunicat a
l'Alcaldia que actualment les
dlverses classes de can de be
es venen a la menuda a les
boligues i mereats als preus
seguenis:
1'11, falda i cap de costelles.
a 2'75 pc.sselos el quilo; espatlla, a 4'25 pese:eles el quilo;
ettiNa. ii 5'50 pessetes el quilo;
ionymis, a 6'25 pesseles el quilo. i costelles, a 7'50 pessetes
el quilo. Aquests picos representen una rebaiest en l'el:tetó
ji 11111., 1a anteriors do 0'25, 0'75.
tr :5 1 175 pessetes nespecti.
SUIWASTA

i

llamea de la revolueni.

Avu i. dimerees, a les set en
pum 110 Ini mmli, VI P 'tnit a
ilitorträ a la nialetaa Biliholeca

non t es jI segona confori•nent
sobre la rev.duem russa, (11 • SC111 .0 11ant
el se;:nent
tema:
- Pi .. .grama revolucionar/ t'Otnunista. :t) En religuis.

l'ordre

S'Im celebran la subliasta per
a l'adquisicM do tubs (Je (don)
por •il Ini ranablzaoh) amb desIntacto a rogar el Paro il'aquesla ulula!, a.litulo?alit-Se prOvisionalltiont al sonyor Josop

Sala (Juntaia. por la quantttat
do 1 8,881 pessetes. Fan] presidiste pel límele &l'alcalde sonyor
Masco, assiatinl-Iti, en repre' enlació de P.Ajonlannent, el regidor Senyou Alvarez.
M'vr

CRONICA DE CULTURA
SESS10 INAUGURAL
Avut, diinteres. a le, deu de la nit,
al sen estatge social (carrer de Unria. 7. Inal 1, 1 • Acatlémia (le Ciéncies
Mediques tle Catalunya celebrara la
seva sessin iiútiir m inatigural de le;
tasques del present curs. in la tina!
secrelari Ilegirä una MemOri)-Ressenya dels trtballs realitalts per la Carporacii; en el curs darrer, i el soci de
número doctor E. Ribas Ribas el di,cura reglamentari que per torn li
respon, titulat "Huna social contra el
cranc".
CURSET D'ART
Al Centre Excursionista de Catalutiya Ist tingut lloc la segona lliçó
del curset que sobre la Pintura Ramal/lea sobre tanda ve donant en la sala
d'artes d'aquesta pntitat el dirrctor del
Museu d'Art i Arqueologia, En JOsquim Folch i Torres.
En aquesta segona estudià el
senyor Folch vis procediments usats
pela pintors del periode romànic, traetant dels • sistemes en preparació i
construcció de les taules del sen dibuix,
de la pintura i materials usats, aixl
com b de la técnica artistica pietä:
rica, dels relleus en talla de fusta
estile
Va fer una comparanca entre els
procediments que es.desenbreixen
una observació atenta dels exemplars
conservats i eh indicats en els tractati
de Teäfil i Heraeli, on es donen en
els segles X, XI i XII les receptes de
l'art conegudes en aquella epoca, assenyalant les diferencies i les coincidé/tejes que s'observen entre uns i mitres:
En ocupar- se deis ?tatue d'estuc que'
decoren un grua important de fron'tah tomar:in. errad els procedicents
d'aqueita técnica de Pantignitat i del
sea Os en eh segles XI i X11 en la
Lombardia, des d'en imanta técnica
pot Moret irradias el mitre ;oh.
Presenti ficalipeet ton projecció

:gahorsie.:

piouodeeot del.

L'E'swit"-

Saerifiei d'altir a l'Escore:lile.:
Bous, 10; vedelles. 333; moltaus 458; vais, 458; bines, 21;
99: boas. 1;507; ()ve18 i [lores, 289
llos, 760; calo
311'1:TES
'
El tinent d'alealde, delegat
de Provelinents. Senyor
ra continua diriman'. !Ilustres de
sl 'va art sil ii, ins propusta
P.alcablia ha inlposat noreS mulles per infraccions deis
veuetiors.

NO1ES RELIGIOSES
APLEC-PELEGRINACIO AL
SANT CRIST DE BALAGUER
Segons bel costum, el dia 9 de juny
vinent linda lloc la pelegrinació anual
al miractilós Sant Crin de la vella
Almata. Aquest any promet ésser tunea eoncorregudí, fent-se molt actins
trebal l a per al major esplendor de la
religiosa diada.
El romiatge, altrament dit aplec,
que s'e;cauiä el dilluns de la Pasea
Granada, será regit sota el següent
programa:

A dos quarts de -den del miel sortiris de la parroquial de Sant Josep
tina 'solemne processó, acompanyada i
presidida pel Rend. rector i altres autoritats religioses, assistint-hi les Congregacions, confraries i fidcls, i els
pelegrins que arribin en els trens del
mali podran afegir-s'hi al pas pel poek. En el decurs de la processó es'
cantará el populaessim himne al Sant
Crist degut al plorat poeta nostrat
mossén Jacint Verdaguer.
En arribar al Santuari ser rebuda
la procm16-hontenatge al Sant Criat
pel It ynd. ITIOSS61 Riba, rector, i seguidament h peleminactiS et pouri
agenollada ale tegnile Pele .601 boa nitró de ht matra ludst Conlel•

Segiddialwa tioan llac el J a' lome

4011. madat a araa , :oelaastra., Miau
Iregadaca,
d emolá A..erfif

1 "muele ei

de

mossen j3Cirlt Ven.Lguer. la 'letra dels
quals, degut a l'escaiença de la seva
recordanca, acompan.ein:
Del eel l'hm pe, ta drecera
davauter,
siau
*
siau in t'ostra baudera
Son: Cristo de Balegaer.
1.-Del mar un dia pujaren
riu atnunt tot fent cami
tino que als braco; arribaren
de les que us guarden aqui.
Aquesta terra és alegue
perque us ven de dia i nit;
si la rega amb aigua el Segre
. Vós amb amor Mili/b.
ti -Ei riu bausa de Cerdanya
vostrcs pluues a besar.
per Vós ve de la muntanya
tot cantant-vos fins al mar.
Ami) vostres llagues florides
Vó5 dels màrtirs sott el Rey;
més en lea vostres ierides
per tot mal teniu remei
vostres plantes s'uneixen
Catalunya i Aragó,
com do; arbres que floreixen
a la mateixa saó.
Vostra tren és la Ilacada
que els seus bracos va estenenl
per cridar vostra
de Llevant fino a Ponent.
IV.-Per les terres catalanes
sants amors cnceneu,
abrandeu serrcs i planes
des del mar al Pireneul
Bencia des (l'auneis:a serra
In, Ribera i PL d'Urgellt
llenen/ tota la terra
de vostres pus escambellt

Les ehrds que intogravon Al
pr.ograrna eren: Sonata en "la-,
per a piano i vintoneol; 3.11031.1
81 , per a piano, i Sonata en
-do menor", per a piano i
vi 'ti
anditoria de In
"Intima" silbo, apri, eial• Col» eatia les ex,• ellétu.tes do la tasca
dosealedellada pela f res arlistes.
ola a y :Priori:u arnte el mils ein1'" 1' entuaiasnie, obligant - les a
ampliar rada una de les parts
flel programa,
traquost convela foi t .
dones, heim hritninm i ml i romplot.
SALA GRANADOS
El segon eorn-, • 11 AArie
organittada por rúrre,') Nüria a
la Sala t'imanados,' titiuto, lloc
dinmerige passat. a 11 larda.
El -Tino Pateelona". que Ion _
men isla coneguts i ben aticearlisles senyors
P n • velle, i MarOa. s'enearreget de
la primera part del programa,
oí erint 01/a magnifica intorpreL i ciA dat -Tcio" ,qt ".st" bemol'.
op l 1. de Roel hoyen.
perfeceie que nl nol itutlis.
sima ,m1 itía aconseztill en el
sonn ro:Oriol es manifostä una
VP2:1%10 111 05. drixatil Eaudiciti de
Cobra c s n'out ;ida viva n'out ilmi .pressionat 101 que
aplandi amb verilable ent u sisan'.
PI senyor Mares i el senvor
Vivea PX0e0laron a la darrera
parl rompo.icions tic DoLherini. Songrn i Ibmper. ein Ins
qoats el priffIrr d ' aqi1ASIS dos
arlistes fi t u apreciar els admir.thles 8101,5 (pIA rlóSSAt l ix fort
temperante/o n U, rnica activada
EI jor serias do, serien:. 211.11•As.
la 1 ,01IPS1 tul Seti ru i 1:1 inSiVS:1
de les S'OVAS l'O Arprefileions.
fan d'en un arlista pul( rn i hen
equilibrar. qilf•
ra
sempre
inter4 i sab impo s ar-se a qui l'escolla.
El senvor V iv e s l'acomnnesll
al piano antli 11 fOrreeeitS (1110
li A5 habilual.
El pelit pianista Carles Correa, (p i e lamí.% pero u! uni r!
(INVI•111:1 les
Ini Ma/eita S
obres segnenls: " \fe»tiel",
zar!: IIIVM1.'il1Wn 111 .11113 8. 9 i 1 t.
Bach: "Le Rappel des discaux".
llamean; "Solo . Moninut• ". Connerin. en "do Mejor",
Doeilloven.
Es un mis ralraorditiari de
prooncilal i ii d'antim-d niel da
cine ni n vs que ( I S ina n i fe.,1
ainh . toles les earaelerfsl Unte,
d'un artista romplelament roe111:1 1

MOVIMENT MARITIM
Ilitleelle entrate
Vapor espanyol "Sngunto", de
Cartagena, amb arrega generd i
40 Passatgers. Amarrat moll «'Espanal NI. Consignatari, Companyia
Transmediterränia.
Vapor cspanyol " .1. J. Sister".
Palma, anda caneca general i 7o
passatgers. Aniarrat moll de les
Drassanes. Consignatari, Companyia
Transmediterrania.
Pailebot espanyol "Ioven Paquito", de Palamós, atrae anega general.
Vapor espanyol "Cabo Ortegal",
de Genova. amb carrega general.
Arnarrat mol' del Rebaix. Consig.
t'atad, Ibarra i Companyia
Vapor angles "Kepaärkhall", de
Nova York, amb cärrega general.
Amarrat moll del Rebabe. Consignatari, Ramírez 'Germans i Delgado.
Vapor francés "Mont Eeltrottic",
de Porto Esparta, ,.mb càrrega general. Amarrat moll d'Espanya NE.
Consignatari, Ripol.
Vapor japonés "Tsushina Märu",
de Xobe i escales, amb citrrega general. Amarrat nsoll de Balears O.
Consignatari, Josep Herrero.

Vaticana sartas
Vapor • espanyol "Cabo Roche",
amb càrrega general, cap a Bilbao i
escales.
Vapor espanyol J' Andalucía", en
hast, cap a Tarragona.
Vapor angles "Cortes". anib eirrega general i trànsit, rae a Tarragona.
Veler lana 'Limite", en liase, cap
a P t gari. ' •
Veler italia"Ieremiai Padre", en
Ilast, cap a Macelo.
Veler espanyol NAI1C.60; ea last,
tap a Capten&

N'e«.

Orbe,1,

cae-

elkirlje;r7P'V
- ,i;e

Toles les e01111.•iAiOnS
n'AM:111AS los i II lorpr I ä ami/
sorprennnl segurel u 1 i a n'Aun,
desvelllant en el públie un entli5ini ' nie ralnrós.
La Sala (Limitados PS asió ph,_
na 4 . ana selecta conetirri•noia,
que sorl 1 ben complaguda del
comed
A L'OREE° GILICIENC
Programa de los 11011 trialles
obres que execulat!it al piano
la distingida coneerl isla senyn.
reta Na Carnie SMa i Moliste,
eu el reeital quo tinilrä lloe a
l'Orfen Graeiette, (lenta, diada
de l'Ascos/sin, a los cine de la
tarda:
Primera part. - "Suite anglesa", en lot nionor, Baten;
"Pasleral", en fa, i "Fuga',
Searlatt
Segentt par/. - "Sonata",
op. lit, número ti, Beelhovep.
Tercera part. - -Esefttes
del bose", Sehumann; "Les terceres alternados", "Ondina",
"res densa de Punk" i "Dansa
profana", Debussy; "Ronda de
follets", Liszt; "Aragó, Albeni x.
Deniä, dijous, a la tarda,
(Ijada de neeseende, tinítre líe
a la sala d'andiebins de l'Ortos)
Graciene i dedicat als seria soeis protectors, un importard
recital de piano a earree de la
distingida concertista sonynreta Na Carme Solä i Molin2,
avantatjada deixebla d'En Joaqum Canals, professor de l'Escola Municipal de Musiea.
Els senyors socia poden siallicitar invitacions en la forma
acostumada.
Vapor danés "Helene", en Ilasr,
cap a Sant Carlea.
Vapor espanyol "Cabo Ortegal",
amb càrrega general i transit, cap
aNova York i escales
Vapor mpanyot "Guadalquivir",
eirre,..t general. i tricsit, cap

a %aloa Aina escalen.

r13,-1R
gup
En Pedida de diumengai`
A Sa TgEaSs
. e IN:1 a naltnui
tiait
una diada de la eardanat
actea,
xlloarageaisÓt:tiplIi
tsiiaapeasrleagyuae dpeosrtienezed4e
per anee al t'ove. Avui per ave
no podem Asser rnes explleits,
nomas poden] dir que no ens
anima cap doliera de eap011eta,
lotes les entilets sardanistes,
lee de lotes les lentlé ticies, haz
coincida- a rebutjar rota ea_
laboraebi i lt contar!, arnb
que ita refereixi a lean-tentad,
diada.
se rEi e sxupil feei tt s q. 7iae "un, Pf7r‘ewmrern('.
prentlre que bi ha metius pa.
dero sissims perque (liguen-1
als
sardanittles: no hi ninemm'
A iAn C
ie°ialitD
iva nilloP1 °Fitií rjeNn Tt de la
Sardana de Barcelona, les mili.1;:,tisratno:Isrizauttitilml,(n!xiepitilesatiatifitnsenli:u.
tn
siasla ajnovani(I al següent
aetwfd.o's entitats sana - sien:mis,
ma ntener' una pomi ntia form5.
da per l'.1grupaeni Sardaniala
de Ilareelnint. Emiten' en la
Sardana do Sana. Formad San.
danisla tic Saill Mari f. Cernissa
1' mi ule 1a S aet taill del
Centre Excursionista Ra fel Ca_
Sa.UoVa i Fon1e111. de la Itzaidana
(1.• DaroMomn. ¡ ti atopgip(ii
ftmullats per roahlzar una
lasea nnullaslora uit 'l'ultra anti,
sardanista que X'O'ettAfl portan( a
eap Cli Joaquim Frigola i ea
carlüs Girona.
Los esinonfadoA entilars
mutis re 4 ... mpromelell a com.
plir ealrieta1115111. (sis acords de
la !, issdila ponnndia."
Ilareelona , 26 de maie de
I 9 i.-.Fornent de la Sasasue
de Badalona. Cenreadors tle
Sardana de Terrassa, Ateneu
Empordanes. Orfees de Sass,
Fament de la Satalana de Sa.
FOnlent Sartlanista del
t i ohle Nota Grill-) Sardanista de
l'O r fd4 G ra riene, Agrupació
Sardanisla (iTsplugues Llobreear, Foment Sardanista de
Sant Martí. Ceinissia pro 1'. de
Inc S. del C. E. linfa Casama4,
A7ritpaeni Saidanisia de Barcelona, (drfed Sarrianout, Edil/out Sa rdanista it llou la Esha n 1 Sardanista de rEseola Cu.
)1art Menea, Penya de la
'lamia de. l'Assoc Meló erl.:,(u.
diants (le 1:1 Citiiversilm Nora,
d'ornen! de la Sardana de *Siigh.
ite • IlalXV4114 . 111. 1-11n...111
Sardana do Itarrelona. (Se.

(tut,',
im

guiran lun, sagnalue-eS.)
ml

21 n 11: A .I a10111 es fil pÚbllr
1,011 rUglin ti. 101uS loe uti!A
roldeS I nedirielus als quals

ptigui interessar."
letaLADES
Avoi. «n'overo:s. Vonient do la
Sardana. Placa del Pi, Cobla
Da reino_
lbssahte, a l'Abole(' Empor'
(tanés tina altra andioid oiga;
lbl/ada pot itiatetx Fument.
.11

"BELLA TERRA"
El nimicro que aCalla Cl'ap.u'inser
d 'aquen la ituportauts revista
Cal.ilaua ve a cousulidar i ji 2,3WD.
lar 1 '. ‚tu, inrstigi que ha salr..*, Cure
(pesiar ami) ela seui número: date.
arlf
rinis. De t,i le bo fa honor a
Cana:mi:S.

La coberta. feta en tricromia,
i cunegut

gima ilr)

04-

•••*:

liteI:allra collaltóraCió art istica
rAria és aixf atareis selecta Jasts,
irr d.:Mostrar-11o, and( esmentar
les firnees: Josep Carner, Carl. Car
itt's Ji, Ventura CassoL Carleo Soldevila, Blai. Carles de Fortuny, 1• 11.
Casas dr Muitrr, Apl, aleo, t• ztiteré, Pigern. R:rfel Benct, E. 1. adb
ere.
-sa,etc.
Publica, slcses. retrats dl nora
Dese de Pruilenri &tirana. d'Aratole
de
.Morera i
Erance.
5ctlyoretu Angel; Ferrer, dn: . riefIS
Jtiver de Dorda, dels :Mistes
OliO M. Pruvost, j . Sarment i
%alter, deis prrneipals interpret, dels
russos, i una abunda/ml inf ,rtna
-ciód'atulnoesrag
i de la muda, aquesta amb nrirtreeos
models de les millors cases de P.ri5.
Tot promet dones, que aquest número rlaindrä la mateixa fa:.euera
acullida andi qué ¡oren acolli , s el, altres número,.

Els T€

aires

TEATRE INTIM
La segona sessin del Teatre Intint
tindrà Roe avui, dilaceres, a dos quarts
de den de la vetlla, representant-se
obras "La forca del pensament, d:
Leonides Andreine, i "L'amor metge
de Moliere.
L'obra "Siknci" que s'havia anua.
ciat en principi per aquesta sessió,
representara la prapvinent, coniPk"
lada amb el programa que oportuna'
ment es donarà a coneixer.
Els que vulguin inscriure's a 111
gaga e ions restants poden ferie.
tots el, dies, de MI

Alf
Siroreir per a.eada oub;
enviste d'aeSepli especial de l Collegi d'Alivia:ata tense necessitat
d'un 'libre diari d'operacions.
"Ima

"'muladí:1,AL PRIMO DE RIVERA, EN UNES DECLARACIONS, ENTRE
ALMO cpsra, HA DIT QUE EL DIRECTORI ES PREOCUPA ESPECIAL.
MENT DE LA PROFILAXI DEIS CONREUS
••nnn •n1111. n

X Guadalajara, el general

Primo de Rivera fa
deciaracions
-Madrid, 27. - Ahans de marear

cap a Guadalajara el general Primo
de Rivera kit les següents manifestacions:
Ens digué que ha sentir molt privar- se de lassistèiìci al banquct
d'artista del Cercle de Bellea Arts,
peroné amb la gens de cor i talent
aunpre sitj esta Icé.
Tamlad ein contraria perelre
'corrida' dedicada a salvar eis (res. c.oe de Goya, i no menya haver-me
privat d'acompanyar SS. my. a la
iiteraguració de l'Exposició de llenes Ans, car en tinc excellents referencia.
Abres compromisos de trels alls i
preocupacions ciutadenes tine.. el
deurc datendre, car cm solliciten.
Des de primer de Mny llame de
tornar al mes: retraiment per treballar mes hores i estudiar mes projales dels ' que ara tinc entre mana.
Quan inverteixo malarnent una bora,
Aquest és cl metí essencial deute. i
la consciencia m'acusa de no hacerlo complert.
En aqUeS1 Tnometut tine en cstliamb cl sots-secretari de Guerra,
una reorganització militar completa
i cree que Inés (-fine.
Considero que no serh dificil editan per al pressupost C11 eftUfli
l'economia que ens pomosem realmrar de cent niilions CII el de 6-spesea- . 1 el sancjanicnt dels ingressos
assolira es tres cents
Anirem a la reducen', del déficit
ami) la xifra aproxima:la de 5 00 ruiBoris i l'extiucin Completa en dos
anys mes, sense desate:idee els serveis, i escara millorant la dotació
d'alguna.
,.Ens preocupen) especia!~ de la
„- georgantizacin agronanica (Id tisis
i profilaxi dels conrcus, a la qual
aha d'atendre znolt si no es vol comprometre la mis gcnuida riquesa
doniL

lronquillament i les mirava de
reull.
Es cerca el earrel que dtp
gire les lees nenes lIns al Ponl.
de ßegóvia, agent litt segun
cli earni que Ibuia fel eh veloele.
S'ha sabut on vitt el carretee que les condui. L'Imme nu
ha e:slat Irnbal.
lla esta( delinglida la (n'ad°.
ra de elides ronegiula per "La
peinadora". Aquesta dona assegura que les nenes eren al
Pardo o als sens enlorns.
Cap (Ir les indagarions realilzades han tingut resultal.

L'afer del Banc de Castella
Madrid. 27.-Ja ha entrat al Suprem rl procés instrnit per la susprn-

s'in tic pagaments del Banc. de Castella.
El Trama! Superan l p ennumeat
avui matero l'estudi de les actuacions
i hom creu que almas de fi de setmana haurá 6,121 el suinari al jutge
instructor. drridint sole-e rls
racindals de criminalitat que aquel'
eres hacer trnhat respecte al director
del Base ile Castella u individus del
Come n d'AdminioraciA.
Segueix dominant la creenca que

no trigaró cii recaure el processament
que está indicat i que seas cluble ha
de relacionar-se amb totes les querelles interposades contra cl fit Banc.

Disposicions de la "Gaceta"

Madrid, 27-La ()asola maldiva les següerns disposjeions:
De la Presidenein.--Ileglamero, per a re/re/alejó del Iteial
Deerel d'auxill a les indúStries
nacionals.
Disposant filto als alcaldes en
Ihuir qualilat de delegats del ministre podran els deleg,als
Finances imposar.los corroe_
cions pels motius que s'esperifirpien q n els apartats 21 i
23 de l'arl tale Sisé (le h reglament do l'Administrarlo' (' vo:ti:mira provincial de 1809 i 1870.
Una altea ampliant, fins al
De les tres nenes
dia 1 de julipl v ineusl el paragraf en g reí-hl en el preeopla
desaparegudes
quarl. parhgraf segar) de la II.
Madrid, v.-La policia continua
O. de 10 (l'abril till im. porque
gialitzant gestions per trobar les tres rels Ajunla menl u p l iguin s m irleenes desaparegudes. Tots els es-• Ire a l'aprovaeid lels delegats
faeos, per ara, són i -útils.
ele Finances r es P e a i lls els pres.
Ha comparegut davant del cap somiajos municipalu per a .resuperior de policia, requerir per la 'xerriei econbrnir de 1 0 2 4-2 5.
dita autoritat , una dona de profesUna altea disposant Fordre
si0 tiradora (le cartea, la qual ha
en qué han de figurar vis: exprestas declaració. Ha cstat detingovernadors en resealafr5 , que
gut el conserge de la Rcsinera.
es el que os meneiona•
•` El detingut Manuel Matias EscriRejal Ordre n lt Finalices re.
'' bano, conegut per el "hombre del rai ¡va a ha repressió del contraLobanillo', que . rondava els anca ban i la defrawlacii.").
del sueca, nega la seva iraca-venció.
l'arribe publira la Gaceta els
Sí jugava amb les nenes és per la segnenls avisos:
simpatia que els infanta Ii inspiren,
Anuncian( que el Govern de
car ell és casal i no te fills. Mai no la República . frarn s esa ba dietal una hIel nursslif ur:uisI. en 1:1
ua fer cap- proposició deshonesta.
L'han encarat amb la mare i la
t'ovina que s'indica, la larifa
germana d'una de les nenes deaapa- general de Duanes en el que es
' regudes, Dionisia Paredes i Carnieta refereix a les sedes i les seo-es
del Val, respectivament, i amb Mamano fa etures.
ria Barreiro, a la qual el "hombre
Partides fallides per a l'Estat
ciel Lobanillo" perseguia. Totes tres.
2 i.--S'ha d'Apresa I
Madrid,
veure'l han exclamat: Es aquest!
que les quantitals que per :1
-Es aquestl
Maria Barreiro tija acusat d'haver- pagues avaneadoa deixin el,
deseobert a la tova mort els
fct proposicions deshonestes.
Matics segucix negant. No obstaiu, generals. salut i in fieials. semdurant aquest acaranient, mai no ha i" qu e es declina la seva
solvénria_ sigila considerados
aixecat la vista de letra.
A la Direcció general de Segare- com a pai I irles fallidos por a
l'Esta( i 'itere u' al capitol 10,
tat han facilitar la següent nota:
Si he el director general de Sega- a Hiele de ini isevel:': :jua y ta,
o al rapiliel 8, al-lirio Utim
- Wat ha ordcnat la més activa gesta
do la secri. n 13, re.e1iertivainen1
:s-la policia governativa i sha dirigit
s mprovislos
a la guardia civil de tot Espanya do- despees diverses
del pressuposl vigent.
nant les senyes de les tres nenes desaparegudes dissabte, dia 24. del corDe l'ambulant de Correus
rer d'Hilara Eslava, fa públic per
Angel Ors
de la Premsa. donada l'absoluta
Madrid, 27.-12 ` A f: en la
manca d'indicis don són les tres referides criatures, que premiara amb campanya defensant ha ilinocenda de
3,000 pessetes aquell que faciliti pista l'arnbulant del correo d'Andalusia
o dades relacionades amb les diles Angel Ors, publica unes manifesta.desaparicions, prometent la mes al» dais del Patriarca de les linlies. en
'data reserva de les confidències que les quals inanifesta que el reverend
P. Ruiz, ntissioner del Sagrat Cor
nbi.
Si les dades o indicis provingues- Jesús, escolta de llavis • ele Sánchez
Navarrete, moments abatís de Mimar
sin de mis duna persona, dividirà el
l'anima a Déu, l'afirmació concreta
premi ea tres Ibts de mil pessetes."
Malies segtreix eallal, enca- que l'ambulan/ de Correos assassi'tal en l'exprés d'Andalusia, senyor
ra amb la vista clavada a torra. En vista d'això, a des sis Asigel Ore, era 'U:Mace:ir del crin/ que
Ii imputà per defensar-se.
de la matinada, el comissari
Sanchez Navarrete pregit al reveha dit:
rend P. Ruiz que per deure de justi- Mirra el rellotge,
cia i per a deschrree de la seca coasEn no ha obeit,
ciència les públiques les seves pa.-Són les sis. Li denn diles
raules alguns dies despees de la seca
:Vares perque pensi sobre la
v a situació. A les vuit ens ;non.
Cmarea) a veure, i espero que LLIURAMENT DE LES CARTES
Devora confessartt on sea les CREDENCIALS DEI. NOU MINISTRE DE GUATEMALA
Mines.
Madrid, a7.-A les den. sha cele)(sities ßegueix en- la mateibrat al Palau l'acte de lindar llurs
lié-actitud de negació.
_-8'ha sabut que 'havia tin- cartel credencial, al Rei , el non mit relacione amb una inda de nistre de Guatemala, Adrit Rejinea.
La comitiva ank al Palau en la
anys, anomenada Primitiva
ano Mullan. La liuda ha forma acostumada, ocupant el nou mi,s la Direcció de Seguro - nistre, acompanyat de) primer intro40~1
~neo dadas tate- ductor d'Ambaixadors, rosige de Ve"Paris.
' Sobra el,. al qual co- Be, un cotxe de
La cerinloia se celebré a l'avant' , ale som a la cimbra
regia vestint el Rei l'uniforme de apilé general.
.•ietose
Estiva aeonspanyat el sobira pel ge -

j'almo le Rivera, el marcad,

eig »Ore".

gota d'Espanye duc

d'ARIOsel de Watt ¡jadean del
1100101101 Manea.

tret.,

de credencials del ministre del Perú,
Edwin) Leguia.
Aquest anava acompanyal pel segon
introductor d'Ambaixadors, duc de
Vista- Hermosa.
Després de la presentació de credencials. el nous diplomàtics presentare:1 Ilurs respectes a la Rema.
El monarca ha plus extensa au.
figurant-hi, entre abres persones. el Patriarca de les Lidies i el
capita Rodriguez Almeida, licroi de
Tifarauin.
EL SUPREM DE GUERRA
I MARINA
Madrid, e. - El dia 30 de lactas)
a Presons militars se celebrarà tus
Gomal de guerra contra l'agratt de
negocis senyor Boixartrt, per iz:mt
suborn per aconseguir una reial ordre
que li reportaria benefins.
El fiscal li demrtui tma multa de
2,000 pessetes 'per ha curta que dirigi
a una personalitat i nIc 75,000 pessetes
per l'intent de suborn.
- En cl Suprem de Guerra i Marina s'In vi:4 la causa contra cls paisatis Daniel •lantecAit i Timoteu Al
dama, arusats le robatori ‚le cartutxos
variats al campal/1cm. de Carabanchel.
Al prüner se l'acusa d'autor, i al segun, d'eneobridor.
Presidí d tribunal el general Arraiz.
El fiscal &maná per al primer del,
prisce,sats tres allyS. SiS mesas i vinti-un clics: per al segon, dos mesos i
vint i lies.
Els dciensors advocaren per l'abEs creo eme la sentencia serà
co r d amb la petició le les defeasr,.
- En el pie dc denla del Sapron
dc Guerra i Marini s'estudiaran expedients d'aseens del enroma avui
neral, senyor Jordi Soriano; del tinent
coronel senyor lo‘cp Soria: dels capit
scnyor Pan Arredundo i scnyor
Caries Silva, i del tinent senyor Sabatea
Tainhe s'estudiarà l 'expedient per a
ja concesi n ö de beneficis semblants a
la ere:: dc Sant Ferran al capita senyor JorrEm.
VETLLADA NECROLOGIGA
madrid. 27,--Organitzada pel
Consell Superior de Proleceid a
la Infancia. ha lingul !loe
aguas:la nit a la lteiad Aeaemia
lt ',Medicina l'anunciada vel llada norrolügira 4 honor del se_
nynr Ave.li Montern Rios
de Tribuaufor (le la
nals per a nens.
Presidiren el sols-serrelari
Governaeni, senyor Martínez
Anido; Yinspeclor general (le
Presons, els senyors llamen
Albó. G. 111. Ibarra i airees.
S'In parla!. de les caraele.risligues dolls Tribunals de nens.
El senyor Alb6 parla de l'ef
caria i la transeendl . nria social
de la Ilei (lela del y l'ribunals. (Ir
gran profil morad per als infants.
L'ESCOTA DE TIR
Madrid, 27.-La tercera secció de
l'Escola de Tir ddlifanteria está celebrant el primer curs ile carros
sil,iii assisteixen tres coronels,
eapitans i to tinents.
NOTES DEI, TALA13
Madrid. 27.--Com de costum, el
rresident despatxa amo el Rei.
Aquesta nit mira:: al111/ dnermo
can a París l'ex-rcina Ainélia de
Portugal.
El vinent dia de l'Ascensió no se
celebrara. al Podan (apena pública.
/ter haver trassistir cls Reis a la
manguraci6 de l'Exposició dc Belles
Arts.

Del repatriament
del reemplaç del 1921
Madrid, 27.-EI president del Di.
:Temer i el general Vallespinosa han
dit que, en efecte, per ésser de iastieia, ja s'llavia inicial la repaír:aci,.1
del :Templa:: de Fans- mal, l qual
sina fent a mesura que vagi essent
possible.
ELOGIS
Madrid. 27.-Amb media de rascens
del general C:abancllas a divisional i,
els perialics elogien aquesta figura
militar.
SENTENCIA ABSOLUTORIA
Madrid, 27.-Per manea
proves
han estas absolts els processats Anta ni Machuca i Antònia Delgado, acusats d'haver donat mort a Pese Casado.
El fiscal de demanava la persa ea•
p tal.
EL COLLEGI D'ADVOCATS
DE MADRID
Madrid, 27.-El Collegi d'Advocats ha celebrat junta general, per
deliberar sobre la proposta redactada per la Comissió que es &sigui
per a la reforma tributiria.
Sha acordat:
Gestionar del Poder públic que
cada advocat contribueixi (record
amb el que obtingui com a producte de l'exercici p rofessional, a ra6
del 5 per roo de les leves utilitats,
suprimint la sera duplicitat de procedirnent contributiu de codas i repartiment d'un costat i declarad()
d'utilitats de l'altre,

llorase esteran obligase a
, ebirtmos,

El, llora% en exercici faran al
Colleja) deelaraei6 trimestral de les
menes utilitats i dipositaran a la
Caixa l'impost de 5 Pes 100.
Les disposicions reglamentäries
assenyalaran les sannons adminis.
trativem a qué Iii concorrin els que
declaracions inexades,
FI ('iltegi respondra a les Finalices durarle el *otitis pie a titol erassan; s'estableixi a'una quantitat
anual.
L'Estas donar. la part que actualment rep a l'Ab:orante:1a
LA PROTECCIO A LA INDUSTRIA
Madrid. 27.-La "Gaceta" publica
el reglament per a l'execució del Reial
decret d'auxilis a la indústria nací°.
Compré/1: Indústries noves, o sigui
que encara no exiatcixen al pais o be
no estan deannotllatles. Indústries :rsuficients, u sigui, les que la aeva
producen.) 1/0 liasta a cobrir en quantitat O (O qualitat, la demanda normal
del COUSUM nacional. Inchistries der'
portaciel, o signa' les que necessiten el
mercas exterior.
UNA SALVATJADA
Madrid. 2 . .-A Carabanchel Bajo
dos !tomes han aga fas un noi de besar anys. anomcnat Enric Nogales
Menchüro. que anava a a ga fa r 041,•
L'han despullat i ola la scva
Despees l'han rodejat de mates i argel-lames i han calat foc. El noi
pogut salvar, si be ha rebut cremada
Creus.
Els dos hornee apare/tracen tenir
mitja edat.
NOTES DEL MARROC
Melilla. 27. -ordena(
n1 rala truinienl. dula soldats de
(piola tel 21.
El 28 embarcaran els soldals
de quoln de les regions cmquena, sel ella i vuilena; el 29
cls de la &sena; el 30 els
la sanarla. 1 el 31 el; de la primera, segona i tercera.
DETENCIONS
Lugo. 77. --. Ilan /isla! delinguls els sindiealisles Manuel Gitrietto, Joaquim »calo
i Manila Gil (larda. els quals
eitgarixaven pela careces cartel/as subveraws.

Darrera hora
VALENCIA
La Mancomunitat será un fet
Valencia. 2.8.-El president de la
Diputaeiú ha desmetilit la noticia
que venia d'Alacant diem que la
DiputaciO de Valencia liavia
lit de consti6nr ha Mancomunitat.
La /tfancomunitat, ha dit. seta un
Id.

CRONICA SOCIAL
EL RETIR OBRER
Passen de 100 les entilals
()breves i cooperalives de Calahinya tiue sisan dirigit al Corone. Pro lietus °brees. ruani.
Íes-tara-se para alhoes de la reforma de la 111, 1 /le tetirs per a
la vellosa en el sent il gire tin.
guin dret a cobrar pensid de
ellesa 101s els obrec.s que arta
brin hous Informes a 6.000 pesseIne aritals. a fi que prigurn
parlimpae thds Itnrwitei:s de la
Iler. els depende/11s de comen!,
banea i borsa i professrons
borals. a lea quals aclualmen1
no arriba: que l'edat per perceben el roen. sigui fixada als
so:santa anys eorn a naximum
i ;119 einquatila ente per a ;nitreIles prote.SSionS esg o lalores. i
per full iii, que la pensiCi hijoL,
lita pie precebi l'ohrer en
cmys n 111 O 1)0 !PI ir sigui do 1.000
pessrles ;luya lt on Doe de les
365 que aeltiailmenl assenyala
1:1 Ibii. condieionatil aguesles
mil/loros al itaganient pe.r raer
dels Itteltaliadoes d'una pesseta
mensual oitligal0ria. que, a fogu.
ila a les %res une paguen els
parrons per a veda on de Bias
,dirers i una que paga IT,slat
tarn10, pugui acabar-se amb
l'esearni que significa l'ofert.
ment d'un retir d'una pos seta
i al 65 anyts pels obrers
que han onvellil treballant per
a la nació.

LA NOVA
MANCOMUNITAT
MES TELEGRAMES 1 MES
FELICITACIONS
El senyor Sala ha rebul el
següent telegrama del cavan°.
Me majar del rei, alargues de
Viena:
"M dIgne presideut, al patriota i a l'amiun li dono mol',
expressives grades per l'afectuosa felicitad() quo m'adreça
en nom de la Mancomunitat,
a la que amb lotes los meves

simpatice correspone. Bes majeslats m'encarreguen que tramell a aqUenta corporaeló llur
afectuosa •alulaelt3 1 jo, volgut
atufe meu, li remeto una abraçada afectuosa."
1 aquest alee del director
d'estudis eei prime d'A sta -

z:

te es ara

'EL LECTOR.
ADVERTIMENT
ENS tal advertir ate eollabaradm
tragarse recrió que tambá l'origünd
dcijiutal nI "Lean. dm..." puso per
la censura. Alpina !Marx. antatruts,
voldrien substituir , (pub Ibas els
blanca que la censara deisa en ete treCODI pie.
balla de reducid. Tinquin
don,-s, que olld que o noottres rus a
tambi pf, al lector.
drfes de dir, lis
Reern-dein hinché ala lioso-es lectora
diligenta m'aire punta, als guata cal
adaptar-se fuer facilitar la composició
bel:picj
o:et: aeccid, i. sobrero ?. P. ,-evitar.
refirats
que ot olts hapin
h az,. passat l'opertunilat de Ihir pic-

is J'oville, a
a) 1.1etra clara i,
mheitinn. i a Una S a la cal.° del papes.
Ira !ir-vetar: una quartilla i ni ji
ei c7 /1"Sr.i:0"::::: aint, nora i cognoni P ra p is, a. almenys, lerdas comixer.
du Rdcrin -se a coses concretes, ddxani lo hterotara Per ni les revistes
especialdrod,s,
MES EIVEARA DE LES
SARDANES.
Sr. Direetor:
Je,. amador de tota la música catalana, em crin cl deure de fcr
un acte de protesta per les /liverses auchcions de sardanes que es
fan per les places i starters dr Barcelona. en les quals la maloria deles perden aqustll cure catalanesc i
sed:3s que correspon a la nostra
dansa.
Aqui tenim diferents agrupacions
organitzadorcs que han mes el nos•
Ire ball popular com un negoci,
anant de l'un bar a l'altre a mirar
nui en (lima mes , i component uns
programes la majoria d'ell integran per flash-a estrada:as* i do.
lenta.
Crer, per la nieva part, que caldria fcr una campanya contra tos aixü, que cultor tEenlairar-la la enfOniO. Don de fer de manera que
els sardanistes no vagin a hallar,
con: qui va a qualsevulla emitas de
hall rodA. o sitió que tinguin aquelb
gcliCrAS que és ÇO que mes
hu pertany a la nostra estima:la (1,trisa.
Aquesta es rúnica manera, cree je,
salvació 1/Cf
litat l'aquesta dansa del noble de
Catalenya.
T. Vives i Petit

LA SARDANA, ENCARA
Sr. Director:
Al voltant d'unes 'Pampellugues"
d'En Joan S:117$ sobre la sardana,
l'ainie Berarteau. s o s t i ll eul Per / ' ad
-mirablecog .máxia
definició fir la bellesa d'aquest art,
ha eserit uit bell comunicar en
aquest a . secci6. que Ita tnotivat unes
radies d'En Bonaventura Raurich
En bona hora que a les comarques
seironinea baila la sardana tal cont
ha de hallar-se, que en aixà no
Podem icitir-hi res a dir cm no
sigui manifestar l'intima cornplaenea que ens produeix el saber-la Ibai respectada arreu com cal, per
'tos balladors dignes. Deu ens els
mantingui llargs anys per al bon
comen de ha nostra dansa i ens
doni a nosaltres la forea d'assimilacid necessaria per copsarme tot allá
rase pugui contribuir al seu millorament i a la seva glorificada.
Vós dicte, perir "seria ja hora que
toles aquestes entitats qicuz bt,aititatdeess
1, 1.ar r :1 eesfopmre.eloucanrp
essin tambe
de depurar Vcstil
bailar-les..."
ara si tete ele vostres mots alleguen
t'l 11C.S(.0/1CO:(111Cot oliC, entre aqucstes entitats que esinritteu hi ha el
"Eoment de la Sardana de llameelona
entilat eabdal (Id sal-ti:misme a la nostra ciutat. filie des de fa
molt llarg temps ensenya de hallar
sardana. Adnalmcnt a "La Violeta d'En Clave", carrer del Ilec Cantal. 17.
jo itt demano. ainic sardanista,
que, si més no, us digneu assistir
un dissable al nostre ensenyament
i veurcu de quina manera s'enéenya
de hallar la sardana, ja que les Ilcis
del bon guss i la bellesa en si no
5. 1.41 patrimo»i de roes ni de tnedis
si lonts inestronealdes on poden assaciar-se 101C1. les animes selectes.
De passada emitid, can a la nostra c»titat es halla naturalment, bel/aneen, sense veure'ns en el casker frapar-d'inventar noves como
plicacions i e.xcentricitats, deis quals
usos i abusos estie cert que ens exelourieu.
En quant al vostre pacer sobre
Ia manera de hallar de les nostres
tibies no mantindré, és clar, un critcri de totalitat, perZ) em cal dir que
a Barcelona n'hi ha moltes que haheu tata o més he del que puguin
fer-ho als eliterents mdrets de Giros/a per vn",s esmentats.
Passo per all tot comentan respecte de /a "grácia innata" dels balls
exótica que léu retret , per considerar que no ene interessen gens ni

"El serenissim senyor prineep, d'Astúri p s agracie Ilion la
cordial felieilació d'aquesla
3Inneomunilat i alcaldes de C a-

talunya i aprofita l'oportunilat
per manifestar-li el seu agralment per les provee d'ateste i
adhesió que de tole ha rebut 1
desitjant vivament poder
lar aviat aquestee forman
provincias, orzan d'eparfya.
Rebi la meva ulatasgt &es

atird;' Miramar, en parlar SO 'Sa n,
del asedar el Mes' preteriere per.'
qué no té res d'estètic ni és sume
ben allunyat sigui sciti”t mal bah.
amic, anea ants conmine, no
barrejeu l'Estética atnb aquel! cas•
ticismel
1 finalment, posarla dcmanar-vos
un csperit 4'observaei4 mes -ah".
nat; no confonguéssiu mai mis les
emitan eminentment aardanisies que
"senten" la sardana, aml: arel:esta
dos Immes-nois-ols sortós Juna
de Moragues, que no els concixeu encara!-que "viuen" de la sardana.
A aquests darrcre cal que 1°111i-fin
elli assenyali ainb el dit i eis abandoni. deixant-los que caminin sols,
anda el pes de Ilurs culpes.
Domina Juncadella
President del l'ornen, dt la
Sardana de Barcelona
LA "REVISTA DE CATALUNYA"
Sr. Director:
En Regir diumenge passat l'editorial de LA PUBLICITAT i
de que l'acompanyava anuncian' la
creació d'una revista catalana d'idees, que es proposava a Penserns la
publicació de !libres, creguerem sincerament que el projecte anava encaminas a millorar "La Revista salvant aquelles deficiéncies degudes
sens dubte mes que a incapacitat
dels scus directors a la penúria ecomi:Mea dins la qual s'Ita hagut
realitzar cl miracle de sostenir durant llarg temps una publicació
/tuesta naturalesa.
Era un fonament més per a aquesta suposició el fet de saber que des
de la molt de temps l'actual dierecid de "La Revista" esta disposada
a traspassar generosament a qui
pugui /aflorar aquesta publicació.
sols sostingucla pel mes pur patriotisme.
Per abra part: quina noca Sportació personal a la cultura de Catalunya podrá ter la publicació en
projecte? Amb quins escriptors catabas podrà comptar que no hagin
passat per "La Revista" o les seves
publicacions?
Si el to de "La Revista" sla anat
enzbaltint cal recordar que tota la
seva collaboració és gratuita i no
u y aquesta circumstäncia la mes escaient per mantenir eixerihida durant rnolts anys tina publicació.
Aquesta seria, dones, una deficiència a renteiar.
Einalinent, és lamentable que els
catalans menyspreem tan sovint el
valor de la continuitat. En tots els
paísos ild mfm hi ha almenys una
revista que sosté nl través de les necessäries i tonvenients evolucions la
tradició d'una intellectualitat. Ni a
Catalunya som tants ni són tan extremats els refinan-tenis de la nostra
cultura, que no pogucm conviure
ei115 el camp d'una mateixa revista.
J. Llorens Artigas

ES VEN
aparell de telefonia sense
Bis, marea "Godi", de tres
lampares, amb guatee aurieulars, NOU DE TRINCA.
Rad: Barbará, 11 i 13, impremia

:

RIGHLT I BlifIRENR

VIdtleres d'are 1 Esmaltsts al tot sobte eldre t crlstall r vieres t crusulls mans 1 corbata : Baldoses, bat
Someten. gravaos. biselats t muralla
Gegantem, 52, entre Corts 1 sepuiveda
IIARCELORA
TELEFOri 5343 •

Soler 1 Torra germano
liANQUERS
BITLLETS
Flat/CCSOS. 39 per

00

Ang/esos. 3t'55 pessetes. é
Italians, 32 per rom.
Belgues. 3 35 0 Per /00Suissos.
Per 100,
Portuguesos, 0 . 17 pCFSetC9.
Hola mlesos, 2 '62 peSSZtefl.
Suecia. t .& pessetes.
Noruega, o'6o pessetes.
Dinamarca, l'ia pessetes
Romania, 350 per loa. l
Turquia. 350 pessetes.
Estala Units, 7'24 pesseter
Canadá. 2' s0 Pcssetes•
Argentins, 2'32 pesietes.
Uruguais, 5'35 pessetes.
Paraguais, oto pesactes.
Brasilera, 0'65 pessetes.
Boliviana, a pessetes.
Peruana. 25 peseetes.
Xilens, 0' 60 pesarles.
Japonesos. Pesseles,
Algcrins, 3820 per roo.
Egipte. 3t'40 pessetes.
Filipines, 3 10 Pcsittc•.'

OR
Alfons. isr'so per ¡CO.,
Unces. 1050 ter tos. •n••
4 i a duro,. 14a'so per tose
duro. taa'so per toa
l oabel. 142'50 Per roo
Frenes, 142. 50 per toa
LJiures, 33'90 pesarte..

Dblus. 7'38 Deseche&
Cobá. 7'36 pelees«.
Si
Nene ion, 144 per
Veseamels. asa per nom

Me ro
*red da brin
' Sta blanc, de 25 a 26,
Idenrreig sed. de 28 a 38.
Idea) ídem horta, de 27 a aa.
Ordi. de 12 a 13.
Civada. de ti a n'so,
Punís, de 22 a 23.
Fans, dr 21 a 22.

Fesols. de 65 a 75.
Veces, de 22 a 2.7.
recua per ¡casetes la q uartera.
quatre dobles.
Patates. ar 4 a 4.50.
Ma yor d'alials. de ¡S a 19.
I r- cus per pcSSCles els iii44.
Alfala. de 35 0 a 4.
Palla. de 2'50 a 3.
Fulla d'olivera. dc 3 . 50 a 4,
Garrotes. de 9'50 a nisa.
Preus per pessetes cls 40 (Niki
Gallines. de 6 a 9.
Galls. de 6 a 9.
Conills, de 2 a 3.
Chi s, a 2'3n pessetes la notita'.
OLIS D'OLIVES
Frnitat extra, de io'5o a
Fi. de 9 . 50 a 1(1.
Corrent. de 8 . 5o a 9 50.
Premie per quarth de 3 . 5:0 quilos
OLIS DE PINYOL
Croe. de 130 a 1 35 dura.
Verd. de 120 a 125.
Preus per carga dr tu

Mercat regulador (j 'I n ca
(Mal l orca)
Ametlla, a 36 2.
Moagetes, a 1211
Fesols, a 142.
Cigrons. a 75.
Garrotes. a 19'25.
Moresc. a 42.
Ordi, a 28.
Civada. a 27.
Pecas per pessetes els ton gala
Figucs cantines, a s'Io pessetes la
caixa de ro quilos.
Firmes bordissot, a 710 pessetes
la caixa de ro atilda.
Polpa abarcoc, a 20 p esettli la
cabra.

Mercat de Lleyda
Blat sccä superior. a 31.
Idern ídem mitjä, a 28.
Ideru ídem fluix. a 27.
Idem bata de primera, a zg,
Idem idem de segona, a 28.
Eavons. a 21.
Faves, a 21.
Preus per pessetes les quarre do.
blcs.
llongetes puls, a 15o pessetes
roo quilos.
Civada Extremadura, a 29 vegetes cls ton quilos.
Idem superior. a 13 pessetes
quatre dobles.
Idem rnitjana. a 12 ídem idea. 4
Panis, a 1950 pessetes la qua
tera.
Llavors d'alfals, a 18 pe::
sog quilos.
Patates per sembrar, a 4o pesar'
tes els loo quilos.
Garrotes, a 950 pessetes els
quilos.
Prunes cläudies seques de primera, a 18 pessetes els ro quilos.
Idemídem id. de segona. a lo
pessetes els tu quilos.
Idein nta negnet de primera, a a)
peSseres els lo (ludas.
Diem idem de segona, a 14 cis /0
quilos.
Filmes Fraga primera, a 12 pessetcs els in quilos.
Idem ídem extra. a 15 pessetes cha
lo quilos.
Idem ídem corrents, a ei pessetes
els lo quilos.
Ideen negres primera, a 40 pessetes els loo quilos.
Nous, a So pessetes els too
Avellanes, a 68 pessetes 1 .S 5
un u los,
Cebes valencianes, a 3 pessetes els
lo quilos.
Cigrons castellans extra, a 12.55
pesantes els to
Idem mexicans extra, a 20 pessetes ele so quilos,
Oh de primera, a 31 pessetes.
Idern de segona, a 49.
Ous, a 250 pessetes lj dotzena.
Gallines, a 9 pessetes.
Conills, a 4 .50 pessetes.
Perdius, a 4.
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DE LA DERROTA
ES PAN YA

L es agencies telegràfiques serviren
Osas uns extractes . de la premsa
raisenca. amanits i preparats per
stisier els desigs patriótico de la
atínela. Es clar que si comprovem
iniKina cions que el mateix dia
Idea telegrafiar-se a Italia, es proable que vejen/ els mateixos elogia
;guals paraules d'alabança.
Per aixö esperávent ami) una cera cariositat l'arribada .dels diaris
isencs.
e xcelsior" eecriu: L'expulsió d'En
raza, que va agafar per la cama
davanter Della Valle quan era a
rra iii qual podia ferie, era oporca. Slawick, que dirigi la partida ea:re les dues fogoses nacions
anb 'sang freda i clarividencia. ja
baria estat obligat a ad‘ertir a Saotee per un cop de peu brutal, i
a l'italià Rosetta per cartees i,regulars.
Aixa és un detall evident que l'arlitre ro devia pas excedir-se contra
di esaanyols, cona aran va telegrafie.
"L'Auto" parla de la següent matera en un article tot amarat dluna
F unda simpatia per a l'equip d'Espaiya:
'Els espanyols estirnaven per si
teix Ilurs probabilitats de triomf
un preu flott alt , i pel contrari,
te•preciaven les de llurs adversaria.
as presentaren al carnp convencen;
ie marcar mes que els italians i fina
aaconseguir que aquests no assolis:a un sol gol. Però el Déu de l'Esla els ha recordat més lunnilitat
greneant-los la victöria..."
"L'Action Française" fa una despció del partit que recomanem als
sastres lectors. El qualifica de "en centre entre els torejadors i eta fills
le \laquiavelo".
La manca d'espai i altres coses ens
rilT:1 de reproduir-lo integre.
De totes maneres, no cal pas recárter a la premsa parisenca per
reure les deduccions Irgiques del jala resultat. El doctor Cabeza, en
ra imputa de sinceritat. deia en la
a conferencia telegráfica de "La
nguardia":
"Los italianos se entendieron peramente y cumplieron como bues Loa mejores Rosseta y BalonArbitro. sefior Slawick. discreto,
e padeció de falsa concepción
e steeedad por la dureza de alguno
de los vuestros.
Acudieron al estadio de Colombes
Una:, 25,0eu personas.
Mi impresión es de que Italia meterso g anar por efecto de la excelente preparación de su equipo, que
contrastó con el pobre conjunto ele
los espafioles, aunque algunos de los
cae- tros S (11 de mejor clase.
Esta derrota, visto el desarrollo del
partido, tal vez haya evitado mayores
desealabros."
ROMANIA ELIMINADA
PER HOLANDA
P.. -is, 27.—En el partit de futbol
liesr e fació jugat entre Romania i
aquests han quedat facilment
tea,, dors per sis a zero.
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Del F. C. Barcelona

a.

BLATS

tle
Arer, 1 Navarra
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Cute,ia I !danza
de
Utrilnadura . . . . .
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Anda, .sia dur landa ESO
"
de
Eegol. . . . . . . .
d'iras en pessetes 100 ag. sease sac
claii.unt vagó origen.)
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de
Castela
. de
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de
hm, . . • ''
.. . . . . . . . . . . .
(Pret., en pessetes sac de 100 kg.
Quema: carro aqul.)
Force
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Blanca extra Cassette .
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3
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asumas carro adul.)
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di
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de
hulla d'envera
.
de
Trepudella . .
1 (Preus en pessetes 40 kg., damunt
! curso agua)
..-0-----.
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Pulpa temida/2a, vais. . . . de
'Curtí) de coco .
de
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i Carilla Hiriese. . kg.,
amb ase, da.
(Preii( per 100
muta carro ami.)
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VAGONS ARRIBÁIS
9.8111410 N. 9, 111.
32 de Wat, 3 de ruina; 8 d'ordl.
ZOTACIO DEL NONO
4 de Wat. r, de notita. 1 d'ordt.

MERCAT. — També el d'allir fou t'arca animat.
que tenen una lleugera animació en
No apUntem cap variacid notable en els preus dels cereals. Les Noces semilla
Tles disponibles , nuix les noticies respecte a la futura collita,de la Segarre especialment, són descoratjadore s , ja que
molts comerciants Waquells indrets donen la califa per lotalment perdinla a causa de la sequetat que assola aquella
comarca,
Respecte a l'arrbs, ressistim llurs preas en procedencia, i les mongetes, (lavan! el perill imminent d'acabar-se leí
lasse disponible són les de Mallorca, puig encara
't oques quantitats existente, ma'ntenen ferms Ilurs preus. Avisi rúnica el
van arribant-ne alguna partida, perb això i tot, 'moran d'encarir-se mes encara per no complar aquella tila amb mes
mes de dos mesos.
H"stock" que una 2.000 sacs aproximadamen t fins arribar a la colilla novella, del que distem encara no
per aixb afecta-.
ds classe Xifre,
GARROFES. — També (tetan termes, i encara que s'anuncien &ganes arribades
que s'estan pagant al camp, quast be a
re en molt Ole preus dels mereals oferidors — Valéneia prineipalm p tit — puix
uns preus tan elevats com ele que es venen a la nostra playa, mostrant- se refractaria els tenedora-pagesos a liendre-se
per no comptar astib exietencies Inés que per al seu consum.
les poq,ues que ht ha demanni u» pinta Inés
'CIVADES I 011D18; — No n'hi ha les ofertes de dies nasal» i encara
Ls
riada
i 23 l'ordi, reapectivament, &miel VIO,
peseta
21
eran
de
corrent»
4hirela
preua
.4 «Olmo* plumada.

-.-que

adiciona,. ,,:

Primer

ð la

lallsotd

• segons 7 dirimes, batent en absolut tots els RECORDS
existents fins a la data ì en totes les categories, Mime
▪ a cotes de S cilindres i de mis cilindratge.

CATEGORIA DIRIME DE 2 LIBES

Primer:

Segon:

ANTONI GARCIA, i segon de la classificació general de
cotxes de turisme, sobre DIATTO, en 5 minuts 2 segons
5 dècimes, aconseguint millor temps que cotes de mis
cilindratge.
LLUIS MORA, i tercer de la classificació general de cotzeto
de tu/imite, en 5 minuts 14 segons i 7 dichnes.

ben demostrat tbxit obtingut per aquesta famosa marca italiana i la superioritat sobre les altris

Queda

irriprees:

. 1.'4140g4 pariant en. eacerlatves

TTO

1

Barce!ona

amb la corresponent incta, perqué
lumia; disputar-se una prima de so
pessetes que regala el Nou Casino
"La Constancia". Per al primer <me
arribi de segona categoria,
lament de Sant l'elle ha ofert 25
pessetes. A re.&, la Unia Conereial

in • tit 1/1

ammib Ilet
Café •nPra

DELS

Dia 2:1, a les 5 . 3 O
A dos quarts de guatea,
par lit ui quarta equipa

ge a 27
92 //2 94
20 1/2 " 21
12 1/2 " YO

I

1 GRAN TRIOMF

MERCAT DE .LLOTJA

-

y

41h

(11:2 (M'O ti !abat123

F. C.

.

' NI Yate
;9; 9enti sat t.ts
deiitar
rigkI ls
diels iMa t la Junta
reitiva de la Cambra Mercantil sota de les obres del Ifetntpolitil, eblied
la presidència del senydr Josep Cabré, l'Ajuntament a p., ÇANRamia,
presos alguns acords sobre admissió de trüctora gecomplir 414-91oRrouNce
socis ì d altres 'd'ordre interior, foros contrets Pes &Lid itait - aapieta
tractades les qüestions segitents:'
- tan important via ciutadana.
nous prangposto, nnosiriPmc —
El tracia) de come« inflé Memorryd
Amb el non real= de la aseverada
i el recàrrec per deprecioció moneasmunicipal . transcendeia tasara mes
- Fou Ilegida i aprovada la insen el púbtie tot el que iss refereix a
tancia dirigida a la Presidencia del
confecció 'de pressupostói,I'afectaat
Directori militar sobre aquesta interessant qüestió. El dia 3t del mes com afecten, a tots els ciutadans, i
d'una manera concreta als comerciants
que som fineix la darrera pròrroga
representants en aquesta entitat,
convinguda respecte al 1110diLS
cordà dirigir-se a l'Alcaldia pesque,
que regula les relacions mercantils entre Alemanya i Espanya. En aquesta sobretot aquest any, primer de rapt la
ocasió, la Cambra Mercantil sollícita cació de la nova hei i en circumsteanovament que es vagi, si és possible, . cies excepeionlals. es .donin les ne-

"EL MES"

Pdall d g 11 Madi
con tra

9

Sabadell.
"Legado", c. c., c. 75 quilos, de V.
Cursa de too metres lliure, mia rPalamós el pas dels at•outiers és nacional; cursa de 4 i0 ladres Illiiee, i M. la Cruz, per Lewis, 3' 18" 2
esperat amb gran expectac rala l.a
quints, a dos cossos "Bouton d'Or",
internacional; exhibició de la mueloBisbal també es ' dissiosa a len una
Pellegry ; Cursa de 8Co me- c. a. c., 67 quilos, de R. de Picó,
na
Mlle.
gran rebuda als .corredors.
per Gimeno, Iluny "Alonso", c. c.
tres relleus Per 200).- interdaddtlai:
A la segona clara 'ultra del conc., e quilos, de la vídua Echaning,
s de palanca i transpon, internaciosal•
trol de firma i avituallament dt'Olot
per González. Apostes: so pessetes.
C. N. liar
nal,
i
partit
de
water-polo
els corredors liani.an de posar abatle
sella i C. N. Barcelona.:
la seva firma a Bailarles, del qual
EXOGNSIONISIRE
Ultra l'interé s que ert si ofereix
cura
el
Foment
de
Cultuen tindra
aquests programa, hi ha el debut a les AGRUPACIO EXCURSIONISTA
ra i Esports de Battyoles.
"CATALUNYA"
¡Res del Barcelona del ntdador ame.
A Via hi ha gran entusiasme i
B. Manten, procedent del
Curta de Parelles Mimes
la trionifal reti n ta promet re aestir - ricé Robert
"New -York Athletic Club".
Contra el que s'Ita dit fins ara, per
un gran esdevenintent. En aquesta
BOBA facilitar la inscripció ne les melles
població són ruolts ele que lem concessäries garanties en un sentit uta
a l'estipulació d'un tractat de comerç
i atendre millor els &arces detalla
tribuit amb donatius, entre elle l'ALA GRAN VETLLADA ALES
ample com es pugui als contribuents i
definitiu entre els dos esmentats Eserorganitzadid,
la
secretaria
de
l'Ajuntantent ain1) 250;,e' setos.
ARENES
es faciliti la máxima intervenció que
tats. Com a problema entimament
grupació,
carrer
de
l'Hospital,
95,
El control de firma i
Ha causat molt bon efecte entre els
la Bel permeti a les corporacions
lligat amb aquest, es demana la den,
dies
d'apral.,
será
oberta
tots
els
ent a 1cinalaila sera at .l>. a per la
entitats econòmiques. ja que no tasen
gaci6 o adaptació a les circumstancies
aficionats racceptac ió per part del se.d...tze
questa
setmana,
de
den
a
de
Joventut Nacionalista d'Igualada.
nyor Pauli del belga Van Marcy cota
actuals de la R. O. de 29 de maig de en l'Ajuntament actual la representació
la vetila.
El circuit ha estar marcat C,C111adversari del seu pan/ain Ricard
1972, que estableix un recàrrec sobre que la Ilei els concedeix, abans de
El
sorteig
per
a
la
sortida
es
fapulosanient amb fletxes i als llocs
raprovació definitiva dels expressats
els drets aranzelaris de totes les merAra Aixia junt amb ci gran combe
de 5111:5 comproinis s'Iii collocaran que s'anuncia entre Martínez i Leu- rä el dia 3 0 , a la mateixa hora.
pressupostes.
A Pacte hauran d'aesisttr - hi els caderies procedents de paisos de dar
controlo que facilitaran les entitats
neda depreciada, recarrec que. amb el
kemms, fa que l'encebadó que ja inscrits.
Donat el parer de l'entitat sobre al-,
esportives de cada població.
aquesta vetllada sigui
cuenvi de circumstancies portat, preciguies qüestions pendents de resoluei6
Els organitzadors ian present de existeix per a
sament. pel fet de la depreciació mo- a la Comissió Mixta i Comités par:non que avni. dimeeres, des d a les grandiosa.
A més a més. cal fer esment d'alnetaria, deixa d'ésser en molts casos
taris als delegats de la Cambra en ele
tres de la tarda. tinera Ilne l'opereunió:
De
l'Olimpíada
tres combats per a aqüesta
una mesura protector  per a la indósesmentats organismes, la presidència
radió de precintatge. preccI))111 que )(tan Allacricjosep Marco, eliminatótela del país i és en canvi notablement
aixecà la sessió.
equells corredora que no acudin
ries per al campionat peninsular del FRANÇA HA BATUT LETONIA perjudicial per al comerç. La major
a precintar es consideraran com no
1111
é
s'eliminaran
T.
Topes mig. Tamb
París, 27. — En el partit de futbol flexibilitat d'un tractat de comerç com.
itt sei lt.
mas i Las fieras. de Madrid. Altrcs associació jugat entre França i Le- pliria millor la finalitat de defensa inI.a sortida del local social, Calicombats ben interessants seran els de tónia ha vengut la primera per set dustrial i crafavorir l'intercanvi co:eta q, lloc rrna quart a dos
i la revenja de Ma- a zero.—Hava.s.
mercial.
ESTALVIAREU
ne quatre del mati de denla. per Ginulatez - 7.aragoza
Rey amb alampó (gran).
La leütslaciel sobre arrendament de
tal de poder donar la sortida lliure nuel
TEMPS I DINERS
de
Acabant
rl
30
HIPISME
Palmes urbanes. —
a Sant Martí (davant de la fabrica
juny vinent el termini de prórroga conKlein1 a les quatre.
.
L'HIPODROM
A
S
LES CURSE
cedit al R. ID. de 21 de juny de 192o
DETALL DE LES ETAPES
Molt concorre gut es velé diumenge
• sobre noguera i restants disposicions
m
amb
motiu
del
sise
dia
de
Aquesta cursa es compon de qua- rIlipódr o
ASSEMBLER GENERAL
complementàries. s'acorerá dirigir-se
tre etapes, dividides de la manera
curses en les quals sht corria el Pre.
novament al poder palie, com es féu
mi
dcl
Polo
Jockey
Club,
que
era
el
DELEGACIONS
ene segueix:
oendensada
fa alguns dies, reiterant la petició
PRIMERA ETAPA - BARCELO- Otte rnés interés havia despertat, amb
formulada diverses vegades per la
• Le s . delegacions fetos
tot
i
que
semita
després
el
premi
"Ju,
NA-FIGUERES ( 1 84 KM.)
Cambra en el sentit que en la dispopels senyors socis, d'aeord
que resulta el plet fort de la
sició que substitueixi l'actual s;emin
La manida, com flirt/1 171(. !' antunt, Bela".
amb l'article 32 dels estatinguts en cumple els drets dels corneetindra lloc denla al mati davant del jorrada.
tuts. hauran d'ésser dipode les curses
tècnics
Els
resultats
ciants i industrials sobre llur establilocal de l'Unió Espor tiva de Satis.
sitades a la secretaria del
són
cls
següents:
ment. d'acord amb les bases aprovades
ri . un a dos quarts de quatre, per diClub, contra rebut, per és(a reclamar),
Pretil
Hospitalet
1'70 Ptes. pot.
per aquesta Associació.
rigir-se fina a la fabrica Klein, on
ser eomprovades. flus a les
2.000. 2.000 rnetres; "Antipessetes
urbanitració
de
la
Rambla.
—
es donará la sortida oficial a les
La
proper
4
da
la
tarda
del
ü
or . per Diez c. c.
S'acordà dirigir-se a l'alcalde demaquatre en pum, seguint . cap a Ba- faz", de Labrad 12" 3 quints, a un
sis 30.
a 61 quilos, 2 '
nant Une, ja que ha estat resulta la 11(1111111111111111311(111114111111111ilihialliiiill
dalona, Mataró, Caldera empalme
c.
c.
c.
58
de "Tapsia",
cos
i
mig
hiagostera, Sant Fclitt de Guixols,
Abad,
per
Gimequilos. de l'Arsen i
La Bisbal, Torroe'la de lluvia,
no. i "Cliny Las)' Runner", de Freecreuan', la carretera de :Madrid a
i Trias-Cort es , c. c. a 53 quilos.
la Junquera i Eigneres. on l'ar ilada xa
El cavan guatieador fou reelamat
sera prop de les dotze de ra'adia,
pessetes pelo senyors F reiessent el lloc de la neeta el varrer per 2.800
xa-Trias-Cortes. Apostea: 65o pesNon, pal quilométric 761.
setes.
SEGONA ETAPA - EIGGERESPremi Reial Polo Jockey Club
VICH (178 KNI.)
(handicap), 2,55o pessetes i 1.900 meLa sortida de Figneres es donará tres. "Reus", c. a 6 a.. 53 quilos, de
divendres, a les quatrc del n'ad. en
l'Arserii Abad, per Gimen°. en 2'
direcció a Ilyolas. Girona, Angks,
15". a tres quarts re con; "L'AuOlot, Ripoll, Sant Qn<rze de Beso- rore", e. c. e. (12 quilos, d'E. Berra i arribada a Viril aproximadament
trand, per Reytyls, a tres em sos;
a les dotze del migelia.
"Frera", e. a. c., 35 (mitos, del marques de Cabanes, per Jiménez, i a
TERCERA ETAPA - VICHun cos; "Larnote", '2. c., 5 a., 5 (3
REUS (188 KM.)
quilos, de Caçadors de Treviño, per
Sortida el dia 31 , a les medre del
Lewis. Apostes: 60. 22 i 11.50.
mati, dirigint - se cap a Manresa,
Premi "Julieta" (handicap). 5,000
Igualada. Sarta Colaina de Quetan, i arribada a Reus de dotze a pessetes, 1,600 metres: Antologique" c. c. 3 a.. 59 quilos, de Bignados <luan, d'una aproxinue.hmena;
let, per Dieg. 1' 37" 2 quints, a un
la fita estará situada davant del teacap de "La llondaine", e. c., 3 a.,
tre Circ.
ea quilos, de Pueyo. per Jiménez,
ETAPA
REUSDARRERA
quatre cossos; "Sola", e. c . , 3 a.,
BARCELONA (Ilo KM.)
50 quilos, fiC ('atiesas, per Romero,
De Reus se sortirà ditunenge, pri- i "Beaupre", lluny. Apostes: 5350,
mer de juay. a les sei del trata pas- 7 i it'5o.
sant per Ven da-Al, Sitges i arribada
Premi "Choix de Roi" (handicap),
a Barcelona pel volts de les onze
2,500 pessetes, 1,600 fuetees. "Pierdel mati a l'Avinguda de rEanosireitionde", e. c., 5 a., 32 quilos, de
ció de Montjuich.
Dragems de Numaneta, per Lewis,
NATACIO
1' 35" 4 quints. a un ; nug cossos;
FESTIVAL INTERNACIONAL
' Jauja", c. c., 5 a., 59 quilos, de la
vidua
Echaning, per Diez, a un i
Avui arriba de Marsella el notable
mig
cossos; "Barrabas", c. c., 4 a.,
equip del "Cunde des Nageurs", que
ALFIERI MASERATI, sobre DIATTO, en 4 ntinuts 28

LA VI VOLTA A CATALUNYA
Ahir dimarts, ,a les guatee de la
tarda, o sigui vuit horco abans de tancar-se, la inscripció, quedaven inscrits
per aquesta cursa As següents routiera:
Victori Otero, de Santande), primera categ.; Joan Roura, de Barcelona, tercera categ.; Francesc Treseeras, de Barcerona, primera categoria;
.Marceli Llepis, de Barcelona, primera categ.; Josep M. Sans, de Reus,
primara categ.; Miguel Mució..de Pm-pina-a. primera ceteg.; Miguel Bover,
de Palma de Mallorca, primera cates.;
Joma Juan, de Palma de Mallorca, tercera categ.; Pau Giessmann. de Barcelona, primera categ.; Antoni ,Torrell,
de Reus, seg. categ.; Pere Sant,
.1lauresa, seg. categ e; Ignasi Buhigas,
ele Manresa, terc. categ.; 'remeter aloateys, de Barcelona, prim. catea.; Manuel Alegre;dc Barcelona. prim. categoria; Jaume Hierro, de Barcel<ma,
tercera categ.; Jaulita Catad, de 13arcelona, seg. categ.; Jautne Janer. de
Barcelona. prim. categ.; Gabriel Cruz.
de Sabadell, seg. categ.: Joscp Segatés. de Barcelona, ter. categ,; Josep
Busque, de Barcelona. terc. catea.;
Antoni Gil. d .; ViII rreal, terc. catee.;
Joan Carpe seg. ealeg.; Ramon Aguilera, d'Igualada, terc. ceteg.; Manuel
Gallego. de Barcelona, tercera categ.;
M. Lorofm, de Bilbao; Barractobcña. de Bilbao; Josep Carratalá, d'A•
lacant, terc. catea.; Pau Sanniarti.
nenfit; Angel Ortega. de Barcelona,
tercera camg.; Marc J im&acz • de Bar
Irre. caten.: Guillem Aman. de-celona,
Madrid. prim. categ.: Miguel reuma.
de Madrid. prior catcg.; Miguel S rrano, de Madrid. prini. catea.; Telm
García, de Madrid, prim. categ.: Vicens Ribes, d París, prim. categ.;
Pere Regnicns, de Figmrc5, terc. categoria; Tomas Lorenta. de Mollet ,
neòfit t General Mari, de Perpinyi,
tercera e-alegarla.
El total de . corredora inscrits fina
ara és de 38.
L'animació ett totes les poblacions
del circuit és extraordinaria, ço que
fa mes eure, sense cap mena de clubte. un gran desvettlainent del nostre
eiclisme. El control de f ; rina i'avituallament de la primera etapa de Sant
Feliu de Guixols va a carrec
l'Atenen Deportiu die resreentaila
eutat, el qual. pel gran interés en
qué s'ho Ita pres. es pot avançar
en eeit grandiós. Cent n•etres „batas
de la taula on estará situat aquest
control seré fixada una pancarta

El torneig

11446

i "Foderr. Apestes: sri,
,
ll'Se )`. pessetes.
,Prend Ter (tanques), — A reclamar. I,jcio Pessetes, 2,800 metres.

of

i Casino Guixolenc s'han sotacrit
tambe amb 25 pessetes cada un. A

OISLISINE

LA VIII OLIMPIADA

Ifitteitez: No oollorita:.

ae-

Per a proves, demostracions i detalls, dirigiu-vos al seu
Agent General per a Esptnya

Lluís Mora
Muntaner, 78

NOTA.

BARCELONA

Es completament fals 1 centrar' al que ha dit ¡'situad Poliat
per un constructor d'autontiihils declarant un deis seta vi».
MI oso
cedor del RECORD 1 CLABSIFICACIO GENERAL,
ha edad batut el RECORD tina ara odablert, per A. MASERATI Makffist tip
córrer amb un motor de 4 cilindres i mides mea pelito. De," ott 1
al dit senyor que st vol batre de itou el RECORD que deba tatidduct
RATI asid) e MATTO, ha do coaeobro un Boa ad« Mi se*111114,
ha vol'« doau,i valor-ae de adijana ab luidos que do gutieraW
•

ti

te..t

Dimanar SR
Clima MIRLA
atioant dimita 4. la 'mamut
Provença,. EN; Antes Rambla 1
' Balmes.
roe

TEATRE COMIC

Cemputyla bl enano-cr1011a de
NARGISIN

Teatre ' Catali Romea

ATul. dImecres, larde. dos Quarte
Se cine, gran ~me Vel l ido% Bu taquee amb entrada. u Ins., gene
ral, 060: I. La sarsuela en un arte
El diablo co., Mides; II. I.a Orcen/te sarsuela en un arte Illeu /Mol,
matisirahnent interpretada Per
Narcisint III. Cl sainet criollo en
un 'ele. Rano" triomf personal de
›areisiii. MI. a dos tinarts de dril,
ireorraura zumal re; 1. L'entrems
ChIllnerdn; II, La Pre e losa mrsur la en un arte El chico' de la portera. Per XarcIsIn 1 parte
pala de la companyia: lii. Coloseal
Alti de la revista cii dues parts I
deu quaclros EI prInelpe Ctfiernan,
amoral nou, magnInca presentacte. Nareteln recita. en catete,

Teléfon 3500 A
Dies, 4, 5 i 6 de juny, els cekbres artistes franceses
IR. LE BARCO' et
GERMAINE DERRIOZ
Dia 4: La marauls de Prirda
Dia 5, Le duel. Dia 8, L'indame et L'asile do nult.—Dissabte, 7 de juny. Debut de la
companyia Rloard SImó Raso.
Estrena del mes gran exit de
l'any:
OURRITO DE LA CRUZ
Es despatxa a comptaduria.

weepfte..444~~~«,»
TEATRE 'TIVOLI
Grandiosa companyia de
muleta. Primer actor i director:
FERRAR VALLEJO
?desees directors:
Josep Espelta, Gerard Tontea i Rimen Come

l'Oda a Barcelona, de mesen lacita Verdaguer

TEATRE APOLO
Tournée

4441444~~44444+044+-

TEATRE NOVETATS/
Avui, dimecres, tarda, a
les cinc, i nit, a les deu, la
insuperable producció

EL NOI
Gran creació del Ter dels
còmics

CIIARLOT
i l'emocionant pellIcula en
cinc parts

Sula Isabel (fe Cgen
El drama d'una dona
formosa
segons la novena
d'ALFONS VIDAL 1 PLANAS
El millor programa de

Baroelona

L444.4144.4eet.

TEATRE LNIUM
Segona ses3i6 exclusiva per als
socis, avui, a la nit, a la Sala
Mir ja

La força del penearnent, de L.
Andreiew; L'amor metge, ge
Moliere
S'accepten subscripcions per a
les dues sessions que resten,
Lobs els dies, de deu a una, a la
Xnateixa Sala.

Avui. dimeeres, 28 de inaig
Tarda, no hi ha funcid,
per donar iloc als assaigs i
muntatge del decorat
N ) t, a les deu:.
Esdeveniment artistic..Programa monstre
El millor i el niés cconemic
La famosa i popular revista en
21 quadros

I. K...!
en la qual prenen part 150 artistes espanyoles i estrangeres,
150. 250 vestits nous de Madame Jeanette, 250. 20 decoracions noves de Ros i Güell, 20

Les noves ombres en relleu
Presentades per l'aplaudida
t roupe

AUBIN LEONEL
Estrena, estrena, estrena
de Tsketch còmic, repartit en
dos quadros,

De Moscou a Montserrat
per al qual ha pintat dues magnifiques decoracions l'aplaudit
escenógraf Ros i Güell
Lux6s vestuari. Original tobogan. Sorprenents tules. Sense
igual apoteosi. Debut, debut,
debut, dels fenomenals artistes
de la pantalla

MACISTE
el veritable atleta, el que sosté dos honies en un sol braç;
el que doblega veritables bigues de ferro a la vista del
públic; el que desafia a tots els
que e: anuncien atletes cinematografies. El rey de la força
Iluitarit amb

POLITO
L'as; l'invencible; el mes petit atleta del món, en
l'Estrena - EMITO/ - Estrena
de l'sketclis i.inematografie,
projectada sorollosament
de 500 nits consecutives
Collseum de Londres, titulat
Broockln-PubIle-House o

El terror de les planes
Colossal repartiment magnific
decorat

Les noves ombres en relleu
El niillor i nti, s agradable eapectacle de Barcelona

Entrada i butaca, 2 ptes.
.....**44444•644.44444+66
Teatre Eldorado
Divendres,-30 de maig, a les
deu de la nit. Grandiós festival organitzat per la
revista

BELLA TERRA
Les quatre aorelle Bienchi, els pallassos Pompoff.
Thedy i Ernij les ombres en

TEATRE POLIORAMA
Cornpanyia de Joan Tila
Primer actor: Franco»

Manen. Primera actrlu,
atarla Mula& Moner6

Avui, dimecres tarda, mati.
ne selecta:
El orgullo de Albacete
Nit, benefici
FRANCESC ALARCON
amb la comedia en tres
/tetes
ALFONSO XII, 13
estrenada pel senyor Alar..
c6n a Madrid, i el diáleg
dells germans Quintero
DOS PESSETES
0444.41~~~leinev+41444..

TEATRE NOVETATS
Temporada oficial d'Istiu
Esdeveniment aritstio
Les dues primeres companyies d'Espanya

Gregori Martínez Sierra
Catarina Barcena

ALIA

-BONA FE
Continua abertl'abonament
free mea. a lt funciono.
abibe$ de' la companyla.
Al juay da teta.

Ami), lam141 I nit, esplèndid
PROGRAMA
•0RAR • EL OUIRO (O roundi
Exil continu del film artfstic
POLIKOUSKA
LA VIDA DEL IlUelt A RUMA

,s4444511444444444444444419

SHERLOCK HOLMES

Teatre Barcelona

per John Barryrnotc
Preferencia, 1'00; general, 0'50

Companyia de comèdies
DIAZ-ARTIGAS .
dirigida pet primer actor
Manuel Olas de la Maza

Teatres Triomf i Marina

Avui , dimecres, debut de la
companyia. Nit, a un quart
d'onze. La formosa comedia
en tres actes, dels germans
Quintero,
AMORES Y AMORIOS

J'elle:,

ANTONI SALUDAS
(frilro . •
RICARD FUSTE
: bari I mi
I CORLA BARCELONA

1

La Goyita - Nitta Jo
.~144444+1•4+1+114~~
-eo.54+444.›..~.e444444444v,
!Gran Teatre Espanyol
e A AJTPRIZET - RFIRGES
Amil, Atener-res, tarda, a les elne.
Llitratla bolsea l'NA Desteta
LA NIT ALEGRE
TU. a les ilru, 13 31/upa
• A0CANT DE LA FONT DEL GAT
o
LA MARISTA DE L'ULL VIU
1.'Sseensló del Se•
nyor, tarda a h qualre• QUAN UN NOME ESTA DE PEGA.
I reposiclú

MARIONETTES
MARIONETTES
DIseabte. ? d7 - tta¿:—(virrIlle de
Pesque.. E...TRENA
DE BRACA
LA GA
o
II PILL DE LA illARIBTA
XII:

(araicaa no

tAittlitUil)

deell44.1

TEATRE TALLA

SeleClea

.../4444.4.44466~44641.44444-

Avui, dimecres. Etern a vigi tiricia, Ele nols a Pesada, Tots
els germine foren ialente, La
casa del mistar!, 5 llibre.

Cinema Princesa
Tia Layetana, número 14
Telefon 1371 A.
Avui, dimecres, La casa del
misten', 4; Somnl d'amor, Ma3ta LluIsa, La fina del ;meter,
El fresa

ELDORADO

RESTAURANTS

Aval, dimecres, tarda, a les
cinc; nit, a les deu, cotossals programes. Debut de
LA GOTITA

4444.44 44444e-ä,44+444144 1

Notables

pellfoules

del famos Imitador
d'anirnals
AUREL PRAIAII
La formosa dansarina
ROSETA FONTANAR
Suceda de les bolles dansarifles
LES 4 SORELLES BIANCHI
Presentació de Pespectacle
meravelliis i fantästic
LES ()MORES EN RELLEU
°rendido italt dels famosos
olowns
POMPOFF, THEDY, UN
La bella i popularissima artista
LA GOTITA
Repertori nou i exclusiu.
Riquissima presentació
-1 les set de la tarda i a les
dotze de la nit:
Lea cimbres en relleu i
LA GOTITA
;
I Divendres, la celebre divette
NITTA JO
en el grandiós festival or- I
ganitzat per la revista
BELLA TERRA

-..e444••4444/1441/44144/444444.44
7 -

ESPORTS - -

El famós equip de professionals anglesos de la Primera

BIRMINGHAM
(primer equip completi
jugarà amb el

C. D. EUROPA

--CiNEMES
144444444/44148.64144411.1114

Catares de Cavalls - Hidédrom

Gran Teatre Comtal 1
Gran Cinema Bohèmia

Demà, dijous, 29 de maig
Setena reunió

Astil, Munieres, tarda 1 nit. grane
g rames. Les ponientes «mames
!' pro
El torero d'hivern 1 On la la pa1 rada?; V Jornada de La casa del
mittel; IV jornada de La partera
' de la fabrica, I La batalla, pel Celebre aill,ta Apunte Sessue /layaRatea
----- -Avtat, l'opereta elnematogreflea La
prohibició del bee • "Alma de [nos"
I La tragedia Mil Pollee llanero

4.4e111141414181~1111•11Nro•4.44+41.4444.6.6.644444~144.6.4.

Premi Josep Pons i Arola

Entrada, Mune circulació, 10
pessetes; general, 1'25 pessetes. Entrada de carruatge, 6'25
pesados. Venda de localitats,
taquilla del teatre de Novetats,
Centres de Localitats i taquilles de l'Hipedrom. Servei especial d'aulñmnibus i de taxis
¡les de la Mara de Catalunya .
Servei extraordinari de Trammies (Bar, Hotel Ritz

Monumental - Pedró
Walkyria
Avul, Munieres: La portera do le
fabrica, IV lunada: Terror, per
Berta Blanca: La I II. dele raixells
perdute; El maniqul de Ches Te.
quin; Ele modele d'un pintor
Detnä, (100115: La p
de le
%beles, y i clarrera: Gent de be;
Salomé; Entramalladuree de
sauna, I altres

ffleteessebtrewerreeerfte.
t44444444144444•44444441111.

COLISEUM

Diana - Argentina

Avui, La tiesa del mletert, 5;
La batalla, El *espada, On de
la parada?, Teme eblvern.

RARA
N..

euros CA». pm:l umen el Mera-

Ele
Yente

eteete de ~Mar rembrlac del
alcohol (91, cercen, etc.). Obren ten silenciosas-neta i amb
tanta Segnretat que
es poden administrar
se»se ell saber-bu 1
Cense que calen% dirII la causa del cattyl.
Es raranteixen ,311
inotenslus I poden
prentlre's (Remas en
cate, te, cereetta, Mella o ami) ela allmente, ., ease saber.
be el bc y edor. Els
POLVOS GOZA han
recouelltat milerS de
( a/Miles, han salvas
Int ter.: d'honres de
l'oprubl I de/ deshonor. converlint-his en
%Morosos clutadans
tornant a (1101t5 d'ells
Reir eapacItat per ale
negocts: han mena;
mes d'un jo,
nicle carne de la reitellat 1 allargal molla
anys la vale de Multes persones.
DESCONFIEU DE LES IMITACIONS
De venda a tete' les bono* farmacias
COZA POWDER
11 bis, Rue Al:1liter,, 1'AR1S 19)
DIPOSIT:

3111MINEM1111111111111115111111111111111111

PARC
1

DORA
Anal, 111%,

L'eedevenlment deportlu mes eran de
la temporada
• benenct da la Feiereol6
Catalana. Sefeecte entre eta
»atrita campions de Peque representas., de la
VIII Olimpiada

contra

CLUB NATACIO
BARCELONA
Servei extraordinari de tram.
mies i autOmnibus, aquests OL
tima des de /a Plaça de Catalunya.

SIS OftANS COMBATS, SM
10 CAMPIONS liEGIO1SALS, 10
el ring
Cate-restaurant. tervel CAREO
ulnaneurecne dlcsabtet
ENTRADA: DURE P11.

in
a ,

Gran esdevenidor, ben
eituats, peu tramvia, amb
façana als carrera d'Auzies-Marc, Mí-bey i altres
Preus: o'5o, o'6o, t i /%0
pesaetes el pam quadrat
Per haver-se venut ja
malta solars en queden
pocs de disponibles
Poden visitar-se els dies
de festa, de ro a z i de
6 a 7

Correr Pero IV, 556
Jterme municipal de
Barcelona)

•

U
NI

ei

Ele campiona de l'aire

•
u
.

B
.

Ill

r
a

n

I

B CALDES DE MONTBUY!
(pm:rancia de Barcelona)
."
II
ig
.
ii Cuates per a famílies :-: Freut u
mòdics :- : Servci esmerar •

e

•

per crónica I rebels que siguln, es guaten. reiltealment /mili l'ELIXIR GUAYOCOLAR CALAN. Venda. al preu de 2'60
ptuisetes, alj Cenit es WEDpecalcs I e
l'enteca
•
RODO
Val de
R . CALAN
(tuccaeaor)
PaSEEIG fat liteALIA. 129

•

•

a
•

anunniannnunnannand1

La fuildicé de ferro
altres METALLS, del senyor
BenvIngut Sula. fa saber als
seus clients i dernes ernistads que el

dependent Joan Sa/om no presta ja
els seus treballs a casa seca, ço
out es complau a posar en coneixement de tots, per a Iler govern
— i efectes consegüents

0002HOHNHOME109
SAC GUARDA-ROBA,
de paper contra les ames. Pes*eres r'so, grandiria 16o per
70 cm.; pes, 80 grama Es reniet per correu ccrliíicat, enviant 50 cèntims extra per a
franqueig a Mulla. Germana,
Ferran, 32 ` Villa de Pan",
Barcelona

r6i i i3 inucis flusdigis
a 0'50 pessetes :es deu
meres paraules i a 010 per
caaa una d'exces

1 Obsequi (12.

"Niesilu"

COMPRA-VENDA. ir: 17 .11,0
dli;
e
d, -I

Centre.

30. Ocian). Econentle.

•n•••••••...

Ra j etas de Velenciai artt.
eles de

Casimir Vicens

ESTILOGRAFIQUES
g
a

8,000 dilens. Rad: Mora d'abre, IIUM.
eatutli, tot aren, des de
ARQUES 210
pesseles. Mallorca, nú.

mero Iza, Interior,

LLOGUERS
ESTIUEJANTS

ei

jor.

•
•

•

111

lasaamonnumanaamnaminnunmaaaamun

Minialowelei arme 114. erniolos1
Telehia
1810 5.. Immestaa

um

Cervelha Une
per Hogar.

p.

1 raa 4

• tot confort. Prime módem naif . Me-

Avui, dimecres, quatre estrenes: Formosa de oarboter, is•
a per WIlllam Farhum; Volean. del mAn (natural); De a lt 1
U
a amb mal lempo, de broma; Paraula d'honor (exclusiva),
• creació de RegIna Dumlen; L'autombbil de Canut, de broma. N
•
NOTA: Avui, dlmeoree, de mis a vuit, i clemts, dijous,
a festivIlat
de l'Aseensió, en la seeeM matinal d'II a 1, es a
e
e
te despatxeran butaques numerades per a la miel!, de les II
II
11 sis de demi.
N
il
Diseabta, estrena de Les tin.. dala rica, per Mitlan Ceo- •
a per 1 Stuart Robase.
u

CRIN BILNEIRI

Tante aren, per ventee.

TORRE 17,1100 p arns quattrats. Preu

BARCELONA

a

(pieles

Marca -Dianionti". iitio,do M ent. e Ole
pesamos. tontauella la, tricer„segona.

Desuela: Taller., 72
Telefon A. 5090
FibrIca: Carrer Benavent
prop de la Travessern de
Senil

Sextet Tomes

eti•
Contra remesa de
blanques de 1,van enganxades en el pot
de la Fartna Lacteada Nost'e", es regalarä una preciosa nieta.
Les etiquetes poden presentar-se a les oficines de
la SOCIETAT NESTLE,
Granv:a Lavetana, il i, llaree lona.

VENDES

censtrucele

numero 73. Eleva.

e

.........—
------1

CAPSES DE LUXE;

DIVERSES
dTsraittztit
11
IPOTEVES.
g rietean), 8. . Paludge Se ha Pila, a,
entreeol Telera) 6414

‚era casamata !batea el- 't

I

°a Casa

atG
Patie.t3/15. Carr8".
B
ileASalt

0444144~114********Peed

FROPIETARIS .Tm
" P"""
• reneear,
urgen'.
Cendlcleus IMMIllorablas. Red: Anubla
de lea llore, te. bailo.,

FELLI CABELL 1 SIFILIS
'sien» o. N.mtattl, ele Nospltau de P.A. con, Osiaianes. He. aeceseen.

Sabó

'LA OCA

OCALITAT

fabricant: ALE».

IRA"'

feo a.. a/m. Tomen al Menee* do Poblet, tomba deis Beis *talase Algas de Is 101
del Pmo, si LUir recoastkuisat satura B0111:08 enlute Per la (PR& do merme&
de primer oree nao. rmau4, poma emoomma 37 sdi•
eso m nema m II. • Ame pumsm o mea

gema

e

la Societat

COMPRES

el
1.
U

Grerestrlea San

FORNS

la Pasta NIX

simpllficarà l'operació. dala
tar-se, hi empleara tres o
quatre mir,uts, no sentire desprès cap irritació ni alolègla
a la pell 1, si la tenia abato
d'afaitar-se. lt desapareixere,
perquè, cal no oblidar -ha,
LA «PASTA N1X , ES,
ABANS DE TOT, UN PRODUG
TE PER A L' EPIDER/tili

Tooroillillis.ism3 DEMAN1.140 EN DliOCUERIF_S, PEA
I I
RIn ES, ETC , AL PRELI DE 250 EESSETSS
reftedata a p iles, catarros deis bronnuls.

1...................4.................1
:a Irisiedin 10831IL 1 SILO CITHEINTI a
a

Usant

•a roaaamasanaaaisaber.

•
•

Fábrica de Productos Carees

Magnifico* Jalen,
Oberts tots els dies, tarda 1
nit
REVETLLA DE L'ASCENSIO
Unica exhibició de l'emocionant
espectacle

Usant la Pasta NIX
s'eviten tots els perills
tagi, no sois per la naturalesa
de la Pasta en si, sine tale
per que s'eliminen sabeos,
brotxes, vasos i tota Tuna
d'objectes porta-microbis.

•
• ,

a

s_

TURO-PARK

Pasta

oanamaneneriametnetainal

II :GRAN HOTEL 1 BALNEARI

EN VENDA

NIX

La
NIX
és, dono, un factor precies
per a l'operació d'afaltar-se i
al mateix temps un producte
d'higiene per a la pell.

REGUANT

SO LARS :

E

dermis de Iota trritacie,
grans, rojors, etc..

Carrer Jaume Fabra
I Tel. 1418 A. :: Barcelona

•

PASTA Pu
A AFAITAR

ha estat elaborada pensant no
sols en que ha de suavitzar
el pel per a fer-/o tallable
en
sciunriö
sseannstetagmrabrj eesforç,

REFRACTARIS GRES

OlvEhbOS
IIHMENNIIIIHMEN1313111111111111111511

'e'rekeV;
ta9-

TUCA de SALVA uOR ALS1Nk
PASSATGE DEL CREDIT, 4
Barcelona

Plolna del O. N. B. (Escullera
de Llevant)
Demä, dijous, a les deu de la
vetlla

CERCLE NACE URS
(Marsella)

Pt. R'r-UMER14.

rolilialiimjaparitiaix

Natació - Water-Polo

Telefon 3535 A.

'itimecres, ARRIBA.
DA DE MARY PICKFORD
I DOUGLAS FAIRBANKII;
gran exit de EN PODER
DE §:calmo, PROGRAMA AJUMA ESPECIAL,
cread() de Jack Holt, Agnes
Ayree, Wanda Hawley, Wat_
ter Hiere, Lewis Stone i Ro.
bert Cain; NOVETATS UNI.
VERSAL número 98; ALADI FILL, mollt cómica, i
alARY, eomedia. per la gen.
til Margarida Clark.
-—
Difniis, EL novEL.Lie.
TA I LA SEVA ESPOSA, per
Thomas Meighan, el predi!vete de les clames, PRO.
GRAMA AIURIA ESPECIAL,
AVIS: Es despatxen bulaques numerarles per a la
sessió de dijous, tarda, festivitat de l'Ascensió.

DE P

que reata:aran el seu Interimsant traban sobre una oorda en
tenaló, a 25 metros d'altura l
30 de l'apeada:
Atracció procedent del Cite
Buriel] i del Gran Parc d'Atraocions de Berlin. Abans d'aquesemocionant atracció debutara a l'eseenari, a plena naturalesa, la cómica atraed& procedent de l'Alhambra, de Parts,
H. Odeo, le 000hon comlque
Unic en el seu genere. Tarda i
nit, funcionaran totes les interessants atraccions. Roserar,
un dels mita meravellosos d'Espanya. Café-restaurant Carbó,
Demä, dijous, tarda i nit, l'emocionant atraed()
ELS CAMPIONS DE L'AIRE
i la còmica en grau superlatiu
M. Odio, le mellan comique

CAMP DE L'EUROPA

(ex-campió de Catalunya)
els dies 29 de maig i I de juny,
a dos quarts de sis de la tarda
Semi d'autbmnlbus des de le
Plaça de Catalunya
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Cont el mes pur, l eom EL DE MES RENDIMENT. Proveu el sabe "CHIMBO" 1 sereu un mal
du diem. El sab6 "CHIMBO" es in:ea a teta eta cometens ben anotes, i en ele que, vetllant pela
termos de Itere cliente, eatan proveIts de tot producte de marca 1 fama reconegnda COM cl a,d4
"CHin4 II30"

Malson Dorelte
Plaça de Catalunya, 7
El mes elegant i aristocrätic de Barcelona
Sale de To, de 5 a 8 tarda.
Orquestrina de cinc tarda
a tres de ha matinada
Saló per a banquets. Servei
especial //orilla teatres

SABONS SON SOPER101

gen) classifiquen els nutres clients el Sabó "CHIMBO«?
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Excelsior
Avui, dimecres, tarda, a les
cinc, IlIrrl; nit, a un quart d'enze, beneflol del primer actor
BeestS Minen, Don JUII/1 buena
p0,001111. — Denle, dijous, lar.

Cinema Non

Colleou de variante

Comnanvia de remedies de

MELIA - CIBRIAN

i

Doma, dijous, programes

Manuel Sugrañes

Entrada i butaca, 2 ptes.
Avui, dimecres, tarda. fundí) popular. Butaca a dos
pessetes
BOBA FRANCISQUITA
!'lit, a les deu:
EL DICTADOR
per EmIll 8491-Barba
Nona, festivitat de l'As
censió. Tarda, dues obres:
EL NUMERO 15
per Forran Valle»
LOS GAVILANES
per Pau Oorgd
llit: El dictador. — Divendres estrena de
DIEGO MONTES
td4•1144411.94444 1 4 1 44 1 91HS.,

da, a dos quarts de cine, El
sexo ddbll i Don Juan buena
persona; &t., Don Juan buena
persona

EN ELS INONCIS TOTS ELS

