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Esun fet que molts deis drets reconeguts pels tractats
irk a les anomenades minories nacionals no han estat
ree ectats en la practica. Al centre, i sobre tot al Sud
*opa. els Governs no compleixen prou les obligacions con:. Artualment esté en mis davant la Societat de les Nala • _clamació dels habitante de llengua alemanya del Tirol
que es planyen de l'actitud del Govern i de 1e3 autoe e.. lenes. Tanmateix eis tractats deixen sentir llur influeni en guns indret tenen una aplicació eficaç i justa. Tal és,
•iiptitat Stronski. el cas de Po'bnia.
A e -pit de les trad:cions imperialistas de Polònia i de la
(n la política polonesa deis partits nacionalistes, el
re
Varsevia respecta ele drets de len minories. I cal
r en . ompte que en aquelles Repúbliques el nombre de súbno polonesos és molt alt. El lliberalisme de Polära en
ta eitesti6 es demostra, no solament per l'aplicació
establertes diplomàticament, sin) pels prinles
coesignats d'una manera voluntaria en la Constitució poRernarea Stronski que el Tractat de l'any 1919 entre Poló!les grans potencies (que ve a ésser igual en el dit punt a
ele altres tractats) consigna molt vagament les obligacions
ves a les minories, limatant-se a indicacions precises sobre
dele llenguatges i el caracter de l'ensenyament. La vaguede les disposicions diplomàtiques ha esdevingut precisió en
forea titució polonesa, la qual eonced&x als súbdita no polone
deis convenis inter--dertsilbaupo
• nals. L'article cinquè de la Constitució polonesa estipula
tete els ciutadans de l'Estat eón iguale davant la Hei, i que
,cun té el dret de mantenir la seva nacionalitat, de cultivar
:sea llengua maternal i de seguir els propia costums necioEncara va més enllà el lliberalisme polonés. Diverses Ileis
iais de /a República garanteixen a lEs minories el niure
bdellanunt de llurs institucions nacionals, amb el dret de
ir teta mena d'establiments benèfics, escolars, socials i re-os. Segons Stronski. la legislació polonesa sobre les minoés una de les més democràtiques d'Europa, i en110c és obSertan escrupolosament com a Polònia.
Aquest regim de llibertat es manifesta plenament en la
a. El nombre de periúdIcs que defensen els interessos de
=orles nacionals és força elevat. Els jueus tenen 53 diaris
licacions, la gran majoria dels quals apareixen en el propi
atge. Els rutenis o petits-russos sostenen dotze periòdics.
alemanAt en publiquen 31. Amb tot i el plet enverinat de
en aquesta c:utat, ocupada per les tropes poloneses, es
un dos eribdies en llengua lituana.
ear,TeeeZee.'
,
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Aquells que temien
'accentuat patriotisme del . poble polonès el portaria a una
assimilista, han de veure amb complaença les orienta-mneri'Aiques i Iliberals manifestades en les alludide3
ose. • • legals. La Polònia Iliriee respecta la llibertat de les
això la faa més digna de la pròpia llibertat.

dielan La Polífica
POESIA I PROSA
.ar els ccutesaris dels gratis
Sr les gratis tetes per :Rus:Imitas:al; ea una latina obra.
ianys, cada cent anys, hi ha
Aló que té idea de l'existanilenof anonsvnat Kant o d'un
• nenat Byron.
millor ea d'aprofitar el pas
emasent a la dutat on vi.:scriure la seta obra u agio l'entorn de la seca tencelonins tenien idea que
ça un gran poeta ano. alery? Poques dotzenes.
as shauran convertit en
a a elis sempre ti haura
'deixi a llegir un poeescrimor, amb el desig
aquelles pregoneses,
aquella subtilitat que ha
aes en dos o tres articles
aefici ens pot retre la
•aa de Fautor de "Char•• partir, en una conoce. n dir-nos unes paraules
• eren un consell, pera
santament en atorgarentit i en expremer-ne
a contento.
.as de la facilitat—ens
heme que ha passat
a
auint tu: sol poema, desa -• •ados anys de mutisme
iacilitat va ésser la mort
Pie proveneal. 1 no neg;igiu
Ireal. Una literatura que manqui
P r osa robusta és conaemnada a

APLEC SUSPES
Per ordre goz..,-rnaliza reta! susps l'Aplim dc Teg,wes que havia de
,-,12,rar-se a Sabadell.

••
•
LA "REVISTA DE CAT.ILUNYA".
Esta coberla i ultrapossada la quia.
thai de 5,000 pess...tes que eis fundadore de la Revista de Catalunya havien fixat Calll a capital minim
La suma de les quutes ofertes s'aCt41.3
ja a 7,000 pesarles. Datara l'exit
obringic, s'Ira decidir darnpliar el capital del comcnçament fins a icauca,
fi SS CICS. Una de les quistes (farrerameta rebudes t'e de 5ou pcssetcs. Els
subscriptors sé» fins ara uns tres cents.
En una praxima alicia publicare:»
la ¿lista dels qui han ofert les primeres quotes fin., a 5, 000 pessetes.
El nostre company .V'Artruni Rotira i Virgili explicara próxima:neta
co aquestes collarines l'estructura
l'orimtació que tindra la Revista de
Cata:unya.
EL PARTIT CONSERVADOR.
Confirmant fa noticia que ahir donaren' de la represa d'activitat per
part del partit conservador, llegmi
diari que s'está ultimont la reorganitzacid del partit i que aqueo
comprará ami) so diari que ja es
Iniciara la campansa a Catalunya,
per terres de Girona.
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justa ens sembla aquesta oba ! Teas els que a Catalunya
fet tanta anys i trigarem una
encara a fer-ne quaranta.
da t potser formulada. Es siga que s'hagi acudit a un home
cenviscut amb nosaitres brees hores.
Pe a. amb poesia sola. pot resadefi nidament en un estat d'inalca . Ni un poeta sublim, ni
CS genials, bastaran a tontea un a eaructura. El protoplasma
° naciera només pot crear-se per
tkiG múltiple, omnipresent, ina de la presa.
ha gen: que no sap o no vol
el lligam dels fenòmens era1 creu indiferent qtle tinguem
Inurnt noveHa, que el teatre
O es revifi, que surti un
que no en earti cap. 1
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be: advertinali que toas aquests fenamens es relacionen vitalment amb altres d'una mena mult mis vasta i impressionant.
Els que, de tant en tant i de diversos indrets, ens aconsellen que reduim
els nostres esforços expressius a la
poesia i a alguns esplais de caràcter
folk-laric, saben prou el que abra significa!
Els poetes faran be de seguir fent
poesia, però tots plegats no oblidem
que tense prosa no tindrem mai una
arquitectura pálida i duradora.

Carta &Adra*
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nés es retirare de
Washington
1n11.1

Toquio, 28. — El Gabinet

celebrara aval una sessid extraordinària per prendre una
decisió definitiva en ço que es
refereix a la moya Ilei d'immigració dictada per Nord-America.—Havas.
Toquio, 28 (urgent). — En

el Consell extraordinari de ministras celebrat aquest matí, el
Govern ha acordar protestar
contra la lid nord-americana
d'immigració per considerar
que la dita llei, per la qual
s'exclou dels Estats Unas els
immigrants japonesas, es contraria al Tractat amerieä-japones actualment eta vigor.
A conseqüencia d'alee, el Govern japonés ha acordat autorezar el sea ambaixador a
Washington, senyor Hanihara,
per retirar-se i tornar al Japó

Converses filo-

lògiques
En tots els casos en que, dins el
treball del senyor Ruyra, apoyar es
troba traduit per descansar, recolaar o
estintolar, la traducció ens sembla
perfecta: el mot que substitueix apoiar
vol dir exactament al mateix que
aquest mot: fer sostenir o sostenir-se
en una cosa, sobre una cosa, contra
una cosa. Pera la traducció de apoyar
no pot satisfer-nos quan aquest tot
apareix traduit per empa:ar: a rosaltres aqueSt verb ene desperta la idea
de protecció, no la de suport o uf psi.
Emparar és un mot prou frequent
en catalä antic; però no sabem que hi
aparegui mai com a eq ui valen t o sine,'
nim de almiar (ate. 1 i II: fer sostenir o sosterlir-se). Una significaciá
de emparar freqüent en catalä antic
e; la mateixa qua te el verb franca;
s'emparar: prendre viokntament possessió d'alguna cosa, apoderar-se'n.
(L'ennemi s'em(ara de la ville.) Exemple: "Si mester serä, vos emperres
deis passos..." Emparentada a mb
aquesta significada, posseeix lambe
la d'embargar: "E més avant lo dit
governador secrestä e empata tots e
sengles bens".
Pera, al costat d'aquest emparar, el
catalä antic possecix un emparar (escrit també amparar) 3M5 ;a signiiicac:5 de protegir (equivalent per tant
a laspaiyo/ anipa.rar. Cp. el iranc:3
remparer). Ex.: "E atas... nos CM'
parats c'ns ajudats". "Ja no serien
los juglars ni'ls trobadors tan be
acallas ni tan cmparat s coas sa::".
Cp. "Acá que deuen ier per a guarda
e emparauca dels castells". EmPoror
que ha perdarat fina ais nostres dies:
Déu l'entrara Aquell turonet ens
paraca del vena Cp. Aquel' mur ens
servia dampara. Cp., eneara, el cona
post diSe»Ipara r : Estic dasemparat de
tothom. (hat. "dexam-lo la nuyt així
descmperat, e tota la nu)'t no hi lacren
binó tirar algarrades")
lenint avui emparar aquesta significació, en una prnposició cm "Misia
caigut Si no nahagues cmparat de la
tada a , emparar de no ens pot despertar, ens sembla. la mateixa idea exactarima que apoiat a, ciscara que la
protecció que ens forneixi la taula
sigui servint-nos aquesta de suport o
appui.
Fabra

PLANTAR-SE
(DEL NOSTRE REDACTOR CORRESPONSAL)

Parla, ,mals.
El vell problema de la collaboracie deis socialistes al Gover n burges, que fou el gran
tema de discussió a tots els
Congressos socialistes internacionals d'abans de la guerra, es
posa avui a FI • anea en teta la'
seva integritat. Falten pocs dios
perque el "loador" del Bloc
d'Esquerres sigui cridat a ionnaar Govern, liavent les eletcions donat el iriemf al bloc
format per radicals-secialistes,
secialistes i socialistes indopendents. sembla que la maclanica política exigeix un Govern
integrat per les forces que
constitueixen el bloc. No te
haurä pas tal cosa. Haurem
tingut sta bloc electoral i tindrem, segurament, un bloc parlamentare; pese no hi haurla nao
bloc ministerial.
Amb motiu del problema collaborarionista, elia fet una mira d'hieteria retrospectiva. Poc
abans de, la guerra, la Internaren/al socialista celehrava un
gran Congrés a Hamburg. Jr.11.1- .
rés. Bebel i Kautsky hi assis=
tien. Es planteja el problema de

la rollaboracid dels socialistes
al Govern, Bebía i Neutra:e la
combaten: el liptitril d'Hamburg,
arnh el prestigi del "tender" del
partit socialista més fort i rnés
tic que exist ia cts aquella epoca.
El voll tetad e del marvisme. arnh
la l'orca d'una J , xperiencia del
problema sorial semparable nomes a la do Marx. Jaur6s,
canee sosle la legitimitat
la collaboraciÓ, donades redes
eirclunstäncies. Pronuncia a
Tinmhtirg Tu seva gran frase:
"No es tracia pas d'escollir

(collaborant) entre el reformismo i la revelar:6, sind entre la ro/arrecie viva a la conreprie merla de Parcia revolucione/ea". Meeo.5 després .0.31
clatavu -la pllOrte; ele SCnei g listes alemanes marxaven. amh
sea puritanismo (!). cona un sol
i Laureo queia assassinat
m e ntre els bornes reten cua,
rin t s aviat indiferenis, a l'estaciA do l' E st
Aque . fa Ji s la histAria de la
rillaboraciA abans de la guerra.
Després. qui no ha eidlahoral ?
A tot atmet PS formä la unid
sagrada. i m/s tan!. a Mema11N,. 11 Ant_slalerra. el partit snrialisfa ha farmal ministerio
poelosiviencrit de nartil..1
sin. el marv i strir fo el matelx
Estila Pera no senshas mis, malgrat annesta experiaaein. (1,10 el
problema sigui resol l . Do .fat.

nene Ca -ç,es

/a a a llaharar n a deis SorinlisIrs.
Flama d'earmerra lta nt al
Ttlo a nerana vol sin rinVPrT1 fri, n nuerref=.

LES SESSIONS VINENTS
Demä passat', dissabte, tindra lloc
una de les sessions dels Amics de la
l'oesia, a les Galeries Arenycs (Corts
Catalanes, 670). El poeta C. Fages
de Climent Ilegir à el seu llibre
minera aparici4 "Les bruixes
Llers". lii ha molt :l'interès per escoltar-lo.
lana altra sessió tindrä 'loe dijoua,
dia 5 del mes que ve, i no serà menys
interessant. N'Adriä Gual, Fillustre
dramaturg, donarà a coneixer ata
Amics de la Poesia nie recull de
poesies originals.
Finalment, podem anunciar que
una sessió molt suggestiva tindrä
lloc a ring mes de juny i clourá el
mies present dels Amics de la Poesia. El principal atractiu d'aquesta
sessiá consistirá, segurament, en la
representació de "La n'are confident", de alarivaux, per l'Escola Catalana d'Art Dramätic. La festa se

celebrarà al jardí de la magnifica casa de la senyora l'arenada de Ferrer.
Vida],

VnilIntat

és

c la ra com
Barres ha observat, amb una
agurleea fins aval insuperada,
la vida política francesa. Quin
motor psicològic 6s el ereador,
segone Barres, de le in-intensa
majoria dar-les ponle s .? I.a por.
1.7n

"Amics de la Poesia"

prohInmn

manera diferent fina ebars
coorrn Fa disrattas !lavara
ol rT13 ano del sea-anta:asa havia callat al Mini,Irri
burgl, s. La defeeteiti era d'en
hnninno 7, ¡ si p p r,i! 11,1 anava
ras, Ilient a la carrera politica
d' , In borne emitirla! i nestle isla
afillet • and era. Pil realitat, la
reatiltant dales veas aneialiatea.
Ara. PI1 ( . 7111Vi ner atta
bu vota' pel Piar d'Earmerres,
Tlrn e3 pese pass el problema

por. explica. segons Harrte,

la política. El polític l'home
que ta la passió del Govern.
Pena el palita`, - as l'heme que
també. la por del Goverie
Entre aquestes diles postularinns, ignaliment (ortos, el politie passa el seta filferro. A
mesura qua 1' experiencia cl
va madunnt, el polftie va aparan!, rails: dia mes, una por
mes torta. Si la passió ilet Govern no (. 5 barreja a una ultra
ate' passMns d'ordre imponderable (per exemple, la
pas5i6 alomanva de Peinearee
aviat Ist passió del Govern s'afehloix, i el ene domina es lit
por. 1 fols eis entejes carnea
liel cante de la por.
EI soentlisme es una doctrina
esnlemlida per fer lenir par als
polillas socialistes. El socielisme —hom diu—és un mella&
merenie de Gnvern. Les estadisiteues, l' observarle social,
l'experiencia econamica deis soeialistes--se sant it dir—ha remoler] tot. Equivocad?) profunda.
Amb l'instrumen t e' marxi.ta,
el socialisme no ha reiolt
. ara res. A Mes a mes: a pert
.tinstrurnental que td el-socia-

lisme és la seva part dotada de
menys capacitat estratègica. La
part forta del socialisme és la
mora/ i la part sensible. El socialisme es fort perquè és una
sensibilitat. Pere aquest seu
punt fort, es Lambe el seu punt
feble. La cosa mis difícil de
mestrejar, de governar, és la
sensibilitat.tin borne desitlusionat del lliberalisme, difícilment
es torna un antilliberal. Es torna un esceptic. En canvi, urt
home desillusionat del socialisme es torna un antisocialista
furibund. Es el cas d'Itälia • i
d'Alemanya. Els italians desillu s ionals del socialisme sön
feixi s tes, i els desillusionals de,
la socialdemocracia alemanya
es fan del partit i
els desillusionats que produeix
el laborisme votaran per Churchile Aquesta és una de les eareeterfstiques de tots els moviments . polftics que es basen
en la moral i en el sentiment.
riF9reepe3 yeb‘e i. 4711TIF3Te
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LES

REPARACIONS

La correspondencia canviada entre
Poincaré Macdonald
DUES CARTES DEL PRIMER FRANCES I UNA DE'
L'ANGLES SOBRE LA CONFERENCIA QUE S'HA-

YIA DE CELEBRAR A CHEQUERS

Parls, 28. — Heu's aci un
extracte de les cartes canviades durant aquest mes pels senyors Poineare i Mardonald a
propòsit de l'entrevista de Chequera:

CARTES CREUADES
De M. Pecaré

En la primera de les (latee
cartas, de data 14 de maig, el
senyor Poineare en anunciar al
primer ministre angles que havia participat al president de
la República francesa senyor
Mitlerand el seu propòsit
Illurar-li el dia primer do juny
la dimissió conectiva del Gabina ique 'presideix, expressa
el seu sentiment per no harem
pogut acceptar la invitada que
ti va dirigir Macdonald per entrevistar -se ambdós primero
ministres al caetell de Chequees..
-47-1•
7,Clelrer--4-: 4
Elena les gràcies al cap del
Jelikslerier'n•• • • ...TI Govern laborista per la Ilealtat i gentilesa que ha palesat
Com - IT "trit7ä -,;ri-oeitifisme en tot moment envero el Gofrancés per tornar-se refor- vern francés.
mista... a l'irtreWS? Coro 110
Afegeix que els detalts-inl'ara per deslligar una mica la formes que li han dona( els
moral de la politica? En re aministres belgues senyors
litat. l'elernent nou que el so- Theunis i Hyunans respecte la
cialisme porea a la política, Os visita que acaben de fer a Antan element moral. Un lliberal, glaterra al primer ministre
un conservador, ereilen que gobritänie, constitueixen per a ell
vernar Os treballar sobre una
serie de realitats donades en un un motiu per confiar en l'exrelleneia dele resultats que han
espai i en un temps deterneinat.
El seu determinisme, els din d'obtenir-se en l'entrevista de
que el millorament de les coses Chequees, tenint l'absoluta esd'aquest mara eslä subjer•te a perança que s'arriharä sense
una l'el, els ressorts de la qual dificeltate a una intelligencia
ftelen ti niceid heme/la:el So- definitiva que seg.-tara:ment es
cialista. en canvi, parla sempre realitzarà en condicions satiscoto a dipositari d'aquesta Ilei, factòries per a °mieles paii prnmet, e= a regla general, ses.
A continuació el senyor Poinel millorament. El polilla !liberal o conservedor, parla compre casé recorda que el Gmern
francés
ha aceeptat cense resa un pebeta de pessimistes. El
pollita socialista parla sempre, tricotó ni cap pensament oeult
en eanvi, als optimistes. leerse les conclusions de l'Mfornie
eil fraräs dels primers és un fet deis perits, tal i conforme ha•
vien estat ratificarles aquestes
registrat, montee que el del segola és una galleda d'aigua fre- conclusions per la Comissid de
da sobre l'optimisme. I pene reparacions.
encara el socialisme . fa tanta
Declara despees que el Gopor als socialistes.
vern franres estä disposat a
. El socialisme francès és un restablir la unitat eeonntniea
plante, alomes emporuguits. del ;leida. tan aviat rom Al e
Ila estat, el socialisme, a Eran-many gleproamI' l' a, Cl gran parte de pas: Millo- eat pele dits perits .
Subratlla que hi ha complet
r•and, Briand, Alberl. Thomas
han estat socialistes. Ele que aeord. ja que el senyor Mac.
sati han encarat, esian enettn- clonald (ligué als senyors Thoutais del seu papen de platee, nis i Hymans que el dia d'enjoves eterns. Fer carrera poli_ trada en vigencia de/ pla dele
tira, vol dir saber, en un cert rieres no arriharia sind quina el
anoment, plantar-se. Pere cal, Govern alernany llagues execuper ter aixe, saber escollar els tat integrament les suggestions
dele pitees i oben les prescrip<pitare Ca11:0113. Pana -Boreour
Os l'home que deepres rEhaver cions d aquests,
estat plartat tota la vida en un
Subratlla a mes a unes que
Ileat excentrie ha començat, a els ¡Vares no han ddxat
les velleses , a evolucionar. dic quo el restabliment de la
Plum, advocat e minent, erftie unitat econerniea del atraen imteatral agut i viu, conversador pliques la renenoia a l'oelipa_
ció militar de la Ituhr, i aja'
estirnat, no cabria ésser mes
',urges del que Os, per?) no sa- mataia que Pesmeniatla ocupdbrin, tampoc, canviar la termi- cid la considera França rom
nologia alome terrible. Re- rnifjä, perd no cona una fitialital.
naudel . , abundant , suculent
Despees de donar les gràcies
anal) el barret ample i la xalina,
nl senyor Macdonald per la deIni nascut massa professienalment antinportunista per plan- liradesa amb cele ha tractat
Ipiestió ale l' ocuparle de la
tar-se enlloc.
Els socialistes diuen que Radar i el propesit en que »'irisprendran el Poder el dia que ho Jiras': en trailer- lo niel de no
puguin fer Mis ole. Pere, qui despertar equivoes i divet•gen.
ele assegura que ho podran (Ces, el senyor Poincare "redorque "l'a y ear) prorlamat que
fea. ? Qui els assegura la vida da"abandonartein
la tullir subí
no
fins Ilavors?
a
mesura
que Alernanya realitzi
Josep Pla
els pagaments, es a dir, que
entuerta abandonar el mes aviad
inialain".13.11M.M11.3311.1
possible aquesta comarca, pere
mis sembla prudent de conserEl mSterl del doctor
var les penyores de garantia
Son Tat Sen
per al cas que Alemanya torni
a manear als seus compromisos".
que
Agracie tot seguit el senyor
• Les autoritats xineses creuen
no
Macdonald Phaver d st als seSun Yat Sen no es mort, però
comprenen per quina raó no es deixa nyors Theunis i Hymnns que
davant l'eventualitat de rompen
veure.
Alemanya els rompromisos per
En els tercies ben informats hom
ella contrets, ei Reich els trodeclara que Suau a'at Seas ha transferit rec a ntment una quantitat d'un baria enfront inflexiblement
units com durant la guerra Anntilió i mig a Amerita, on hoin suposa
glaterva, Delgica i Flamee
:artes
sha
famas
revolucionari
que el
El senyor Perneare ategeix
traslladat.
qUrl Fralit'a preferirà sempre a
mesures presos per ella sola,
mesures adoptades en come
HURACANS AL SUR DEL MIS.* pels aliats.
Afegeix que Franela no penSISSIPI 35 MORTS 17o FERITS sarla en tornar a explotar les
Jacksonville (Mississipi), 28.-A les actuala. penyores, sine en el cas
regions situades al Sur del Mistas.> segurament improlanble que ni'.
pi desencadenat aquests dies vio- ribada l'hora dels aliats no halents hnracans, enderrocant-se diverses guessin aconseguit posar-so
darnorel- respecte a lis SalanCases.
ties necessaties.
Mona 1
Les victimes pugen a
La conferencia celebrada ptle
yo s ferits.-Iiayas.

senyors Maccionald, Theunis 1
Hymans, opina — afegeix M.
Poinearé--que ha obert eil cae
mí envere una Enlució acceptable per a ambdós paises.
Hymans—afegeix ist Poincaré--opr.
no que ha oben t el cami envers una
saludó acceptable per a ambdós pai-

sos.
Ea ço que afecta a l'explotació

mancomunada dels ferrocarrils del
Reich, el senyor Poincare insisteix eta
que Ii hauria agradat resoldre aquesta
qüestió amb et senyor afacelonald tata
aviat com els peras haguessin (ore
mulas proposicions, pera, que aquesta
qüestió na li sembla que hagi de separar ambdós Governs.

Tracta després de la Asee') de 'la
seguretat de França i declara que no
Ii serntaa dubtosa la dita qüestió per
tal can: deis documents facilitats pels
generals Noyet i Degoutte, documents
que han estat comunicats al senyor
alacdcnahl, resulta que Alemanya esa •
mancant deliberadament el Tractat de
Versaales.
--Com sigui que França—continua
dient—no ha aconseguit les garanties
que tenis dret a esperar. m'hauria estat
molt grat cercar amb V. E., car COneixo el seu esperit sincerament pa.
cific, el mitjä de suplir les precia.
clon: que deixaren de prendre's ea'
aquest punt capital de la seguretat,
manca de les quals podia esser fatal
per a la pm del món el dia que ela
exarcits aliats CNUC.11-1 els territotis
ocupats.
Us agraeixo calorosament les dispee
sicions cordials, inspirat en les qual
m'haveu ofert d'estudiar aquestes
aquestes qüestions.
Dallaré compte—aiegeix—al nou
vern que es formi d'aquestes noves
dispasicions plenes de confiança,--.Havas.'

La-, carta de Macdonate
El dia 14 de enaig el primer ministre anglés va dirigir al senyor Polecacé una carta exclusivament personal
i per tast sense cap caràcter
que es cresta amb la que aquest mateix dia havia escrit el cap del Gove7n trances.
El senyor afacdonald diu en reimentada carta que lamenta que la situada política de França impedeixi
al cap del Gavera trances conferenciar a Chequera. . "Li asseguro—afege:x-apee va esser un gran plaer per
a na invitar a V. E a avistar-se amb
mi, car hauriem tingut ocasió de parlar de qüestions eme interessen els nosIra': paisos i sobre les quals. en late-

t-e de totes les nacions d'Europa. luyen d'arribar a un acord acceptable.
Sé que V. E santeressa taat ceta je'
en aventar aconscguir un arranjament
pe: portar a la practica l'informe deis
paras. Pregunto a V. E. si seria possense mancar per a res a les
pra tapas par:amasar:es o constitu&Palo dc França, prosseguir almenys
experimentalment. l'estud: deis actuals
proba:mes, de manera que s'etalvii
temps i s'arribi ben aviar a concia-

sions.
Faig a V. E. aquesta megunta i
demanda. anal tota la sinceritat, perque risse cantianea en la se n evident
baila voluntat.

LA TERCERA CARTA
la resposta de M. Poincaré
L'eademä, o sigui el dia 15, el 5envor Poincari• sa trametre al senyor

Illacdonald una altra carta en que li
adral-tia que la carta personal del primer ministre anglas shavia creuat amb
la seva i afegeix:
' Reitero el mea aentiment per no
poder utilitzar la incitació per anar
a Cheques, car no dubto que la conversa privadissima que hauriem tingut
res hauria portat a concha:0ns que
podien comprovar facilment el nostre
acord sobre qüestions vitals per a
amblis paises. Pera, asenso que una
conversa iniciada amb felicitat pugui
perfectament continuar sense esperar
fino el mes entrant, per preparar les
bases d'un acord encaminat a reposar
els afees d'Europa en una situaci6
normal.
El Govern actual, resolt a no ter
res que pogués posar traves a l'aren!,
del Govern ente ha de succeir-lo, ESlä, ami) tot, capacitat per prosseguir
l'estudi de tan urgent problema.
Per tat raltre, estic convençut que
no es canviarä

en res la política ea-

trangera de Franca, segons vais 'rever de declarar-ho recen t Ment al SS.

nat."—Havas.
gellalla~1.1111~~111.11
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Hospital Clínic. al cementiri de Sant
vinent divendres, 30 del corrent, a
•
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Port de Barcelona. 29 5 0
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Gervasi. A les deu.
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"
55•00
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• SevIlla
sss
" St. Amt. 4% 74.„,,
Juliana González Sanjosé, de 22 que tindrá lloc al sen casal. placa de
•
• 011.-stusel, 0350
• arria • Ita rn a. 8%. lu i'00
anys. Napols, 97, al cementiri Nou. Santa Anna. 4, anirà a carrec del seA les vuit.
nyor Teodor Sabrás. catedràtic de l'InsGrandärla 140 x F40 metre
Caliallé Pifio!, va enfadar-se tant amb
l'itinerari, preus deis passatges i alTeresa Fontanals Cundiera, de 37 titut de Segona ensenyança d'aquesta
Fase del seu germá, que sorti de la
tres dades interessants.
anys, Enric Granados, 121, al ce- ciutat , sota el tema "Estat actual de
-8
PESSETES
barraca
i
arnb
im
revòlver
li
va dismentiri Non. A les onze.
la segona ensenyança a Espanya".
parar
un
tret
que
sortosament
no
el
Maten Roig Plana. de 47 anys,
espeelalltat de
y a. tocar.
Asil del Parc, al cementiri Nou. A
1 Dp E I F,RxtArISI C1,1 11,1 petaca
Colla ALBERT: no s'entorilen
El tret va fer soroll, acudí gent de
les deu.
ea rä li iti 'sl:111°.
la
barriada
i
el
vigilant,
i
com
que
L'Orquestra Moderna Artística que
Irene Nubell Semi, de 77 anys,
Iiiltiallrflilt el canvi tb n IO0
'
l'Antoni
no
té
permis
per
a
usar
rarToledo, u, al cementiri de Sans. A dirigeix En Jaume Torrens, prendrá
tape-, ibil papen de fumar
ma. ha estat posat a disposició del
part, durant els dies 29, 30 i 31 del
NIKOLA is de 150 de CLAdos quarts de dotze.
Jutjat.
8100. El eallVi titufria iloo
Gerds Girbau Capafont, de 74 vinent mes, a diversos acres i balls
de la festa major de Sant Cugat del
a Barcelona en el mesos
anys, Doctor Carulla (Sarria), al
Ferran,
14.
Casa
Valles.
de juny i juliod, a les ()Cicementiri de Sant Gervasi. A les
dg
7
OMSREL.LES
ernes de la S. A. F. tots
once.
VANOS , LAPES
ek dies feiners. n 1' II a 1.
Plaça de Santa Anna, 9
Tenim la seguretat que avul,
Feliu Ganan Lecifiena, de 54 anys,
El que no vulgui petadi,
diada de l'Ascensió, i per celeHospital de la Santa Creu, al ceTapineria, 33
ELS DESOBEDIENTS
p. d. seguir guardant le: tamentiri de Les Corts. A dos quarts brar aquesta festivitat, aeudirä,
Gumersind Castro i García s'estapes i oportunament s'avitenint en compte els preus rede deu.
i hperinebles HOSICH S,
va ajagut davatit del carrer de la
sarii el canvi per allres
duits a que venem els CHAMEnric Canaleta, Correu Vell, 2, al
44•44.4444-444444444444+1.1
Princesa. El guártlia Ii ordenà que
obsequis (rellotges, ploPANYS, LICORS I VINS DE
----cementiri Nou.
s'alces
ell síu quedá, i no temes estilogràfiques, llävd,
INTENTS DE ROBATORI
Alerce Fina, de 12 anys, Ampos- MARCA, MELMELADES, FIAMnintaie
prott
va
insolentar-se,
la
qual
autoniätics. etc.).
BRES, etc., a l'Econornat de
Els gerents de les cass Pirelli i cosa li vague anar a la delegació.
ta, 19, al cementiri Nou. A les nou.
eant-se el nombre, de tas
Maria Marsà, de 66 anys, Jocs Barcelona, Rambla de Catalu- l'reckler, que tenen el despatx reí, carrer
de
Ferrar/
el
xofer
Jonetessari per al eanNi de
nya,
80.
Florals, 52, al =en/Mi de Sans.
a la Ronda de la Universitat, de- sep Marín It'mez s'estava amb
. rada obje,te.
A les onza.
nunciaren a la piolicia que ahir al
obstaculitzant la circulació.
ROBATORI DE JOIES
Montserrat Serra, de 2 mesos,
matí, en disposar-se a obrir els esA la placa de la Llana uns deseo- mentats estabInnents es trobaren El guardia l'invita a collocar-se en
Menéndez Pelayo, 86, al cementiri
neguts furtaren a Marcelí Pons to- amb que havien estat forcejats els un lloc qUe no destorbes i el xofer
SOPAR D'11031ENATGE
d'ilorta. A les nou.
el desobei i l'insultà, pel qual moti u.
tes les joies que portava.
La publicació del notabilissim IreCristòfor Pascual, de 27 mesos,
candaus de les portes.
fou portal a la delegació.
1 sil! "La bacteria de la tuberculosi",
Baluart, 87, al Cementiri Nou. A les
Se suposa que la presència d'alper J. Ravetllat (e . P. d. ) i R . Pla
deu.
gun agent de l'autoritat havia fet deArmengol, constittreix un remarcable
Robert Cunyat Gomemodo, Moll
sistir els malfactors de Ilurs propòesdeveniment científic per Falta imde Muralla, al cementiri de Les
sits .
portancia dels descobriments i de les
Corts. A les onze.
A BON PREU
teories que allí exposen el: autors.
Talp.eli:751111.
TARDA
Filbrica de Brodats
Per assenyalar l'estima que mereixen
Sa
Banyeras
Eduvigis Facundo Placencio, de
Tallers REIG
elsdits investigadors, organizar
i Mocadors suissos
27 anys, Magdalenes, 2 bis, al ceE. Grantdos. 21 - Telefon 2085 A
un 'banquet dlomenatge al doctor Pla
PER BARALLAR-SE
DI:MANIS El. cvr.ti,E0
mentiri Nou. A les tres.
i Armengol. que se celebrará a l'Hotel
En baralla amb un conmany de
Pera Vives Balsells, de 70 anys,
TEIXITS DE TOTES CLASRitz elida 31 del que 'som, a les nou
fuina va rebre diverses contusions al
Cadena, 7, al cementiri Nou. A les
SES, PAN I ESTRANGER.
1.)EN UN CI ES
colze i a la cara l'obren sabater Radel vespre.
qua Ire.
La Societat Manufactura Royal va
Ronda de Sant AntOni, 41.
/non Cistere Triqué, de vint-i-un
Els tiquets poden recollir-se al ColFUNERALS
denunciar un corredor Tic s'Ira queToleran 3764
lagi de Metges, Sindicat sie Metges.
anys. Passá a la Delegacit:i junt amb
En Francesc Llimona Surroca,
dat
737
pessetes,
import
d
'
una
facl'altre combatent.
Academia i Laboratori de Ciencies
korí el dia 22 d'abril. Avui, a les
tura que se li va donar per cobrar.
VISITEU A LA FIRA DE
'Mediques, i ti l'Hotel Ritz al rnateix
deu, als Josepets.
Angel
Mera,
que
te
tina
botiga
11108TRES L'STAND 1.207
ELS ESCANDALOSOS
dia de rapat. fins a les cinc de la
ANIVERSARIS
al
carrer
de
Traialgar,
denuncia
que
Al carrer del Robador, a la una
En Francesc Font i Josep, vidu
ta rda.
liii
individu
Ii
compra
generes
per
de Na Lluïsa Pla i Font. Morí el
de la matinada, hi havia un gran alsa
i
Sanatori de l'Asma
A COBRAR
nia 26 de maig dc 1923. Avui, de
darull i sonaven xiulets d'auxili. Era valor de 4550 pessetes i per pagar
doná luIs xec contra un ilanc en el
Bronquit is. Clima sec.
Els
sous
que
i
altres
quantitats
Chrl,
deu a dotze, misses a la Concepció.
que Estanislau Torres Martes mal.
qual no hi ta diners.
Xalet,, nous. Radiocubren mensualment els professors
tractava la seca germa ii,s. mestressa
. elefoilia. No; a installació iraide l'Ajuntament els seran abonats a
Colla ALBERT: indestructibles
d'una casa de menjars. Fou portas
giles eomplela. Inforntes: La
la Dipositaria Municipal, els dies 3 0
a la 1)elegaci4.
Rastilles Laxants Prats
Ideal Samaritana, Archs, 10.
DETENCIONS
i 31, de dos miart, de den a la tma. - - En tina escala del carrer deis CasiTe/i.efun 5 I 9 A.
El cap de policia va manifestar
NOUs Ii llague una gran baralla
La Joventut Populiar clecähir que t'oren detinguts Nicolau GarColla ALBERT: no fan calor
entre Maria 'Manrique lieras i Josetriará ditimenge vinent. dia 1, tina ioEh "Manual P,-;‘ct.... de Calcul,
rido i-Didac Rius, acusats d'esser
pa Calles Castrillo, er si la dc dalt
teressam excursió nocturna a la tipica
Abreujats" que acaba de publicar cl
autors de l'atracament comes 1.,.1 noCONTRABAN DE TABA('
tirava aigua al l ' alca de la de baix.
font de la Llet.
senyor Cuts, és tina obra de gran Mivembre passat a una escala a a PlaAcusat d'efectuar aquest negoci
ALcarrer de l'Arc del Teatre se
A les dues del mati sortida :mili sl
lita , per al comerciaut, inticionari
ça dc Tetuan, contra Gab. ...1. Rarrs i kit, va ésser detingut i posat a
scntirell xinlets trauxili que sortien
tramvia Tornada (12 lion ;1
comiere. per exposar d ., . faisó senzilla
i Rann , al qual van prendre la car- disrfosició del ilelegat Illiseidi. 11n d'un pis. i en acudir-11i els guárdies
11311 sin lltali.
la manera de resoldre amb exactitud
tera que euritmia 3,000 pessetes i un individu anomenat A'entura Goya.
trobaren g nu. _toser) 'rotosa Martínez
i rapidesa les qüestions que Inés sodecim de la Rifa.
.Nssensi t ' arma Conesa es batallaGrans niagatzems "EL SOL",
dins el comerç, la
També está complicat Dionis Abad,
ven.
•
HOSPITAL, 55, i 31ENDIZA- %MI es presenten
indústria, la Banca i la Borsa.
el qual es troba a la presó, acusat
Pròximament apareixerà
El mateix passä a una altra casa
ItAl., I. SASTRERIA per a sede robatori de joies.
on es Itarallaven ,stntimia Pérez i la
tivm' i non. E:precian 11. en lit
- Han estat detinguts Antoni Roseva filia contra Jusepa García.
Mida. Vestils fels dels model
vira Pere Isustre SuiInés nous.
Tez i Vicens del Moral, acusats de diPreus
Revista Oräflca Catalana
versas delictes.
d'Informitoló Mundial
PREU 20 CENi'IMS
DE L'EXCURSIO N1ARITIMA A
EXPOSICIO PERMANENT
40IES, VERITABLE °CASI°
LA COSTA BRAVA
Entrada Muro
(electas usats de totes glasComptant-se amb ben pocs dies perees Preu fix. 'rellena, núm. 41.
ME
NT
SEGRESTA
qué les persones interessades puguin
D'UN GUARDIA
passar pel CC. 111re Excursionista gte
L'ASE DELS COPS
. Pumadors! L'abús del Suban
Ahir un guarda urbà es presenta..
En una de les barraques de la bar- Catalunya a recollir dades i formalitzar
Us produeix dolor a la gola, li,s
per ordre de l'alcalde de barri, al
les inscripcions per a l'excursió' maríriada 'de Pequín es barallaren dos
Gran assordi en eatjetel
, á denla. Alleujament rapid amb
(tics 7,
PastIllea Bertgan.-Venda: dotnicili de l'enginyer Ramos de Sil- germans. i un d'ells va marxar de ca- tima a la Costa Insta deis
.'Jungyeres, 11, i farmàcies ben bita Rosal, de quaranta tres anys, sa, però no va voler emportar-se'n i 9 de juny. astil, dijous, dotze a Una
que viu al carrer de Ripoll.
CENTRE EXCURSIONISTA
l'ase que tenia, el qual quedà al car- del molí, malgrat la festivitat del tila,
estará °berra al Centre Excursionista
El guarda exposd l'objecte de
"PATRIA"
rer.
seva visita i l'enginyer el féu entrar
El dia primer de juny se celebrará
L'ate, en arribar la nit, sena dubte (carrer el Paradis, lo, pral.) l'oficina
CORINOT"
asure; gairebé tot seguit, en Mi enynrant l'estable, comenta de bramar, informativa, la qual donará a tots l'Aplcc (le Gertnanor al hose de Can
surt el número 26
lasuricei popular, humorlstic i Mimen de bogeria, va marxar sob- impcdint que el !ole es quedà dins de aquello qtte ho oulticitin tata mena de Fis. and7 una festa' literaria. llegintse diferents pocsies*d'autors catalans.
detalla.
Se.ees e3p1ind4a jumada iadament, deixant el guarda tancat 13 Urraca iSoguis dormir.
també compta la Copia‘
Aquest individu, qlees din Antorti
S'ha editat una - fulla impresa amb A mes a.tnés
...liras eres dibtrfor a
.
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missió amb 'treballs inédits de socio

d'aquest Centre, que seran Ilegits per
ells mateixos.
Sortida, a les 7 .30 del matí, als Ferrocarrils de Catalunya. Al mati es
visitará la ciutat de Sabadell. A la
tarda tindrà lloc la F iesta Literaria.
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MIS it f. NO Snil
BANQUERS
RAMBLA DEL CENTRE, NUll 1
Davant del Gran Teatro del la

Corta Ca'a-

Cata' a lanas, 615,
Telèfon 1 88 4 A.
Bornboneres amb dolps, per
a bodes i bateigs. Presentad()
exquisida.
Diumenge vinent l'Agrupació Ex-

cursionista "Jimiter" realitzarà una
excursió familiar a Gavá. Font del
Ferro, Brugues i Castell d'Aramprunyä.
Sortida, estació M. S. A., a les 3.12.

Per a la 1-ostra esposa i
fills
és de gran interès i curiositat
la primera gran revista de la
llar

EL MUNDO EN AUTO
Número extraordinari, 3 pes-
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MERCAT DE COTONS

setas.

Llegiu detingudament
tot el nou i tot l'interessant

referent a l'Automòbil, en
EL MUNDO EN AUTO

A les cases dels senyors es beu
Cbam-Sors, etiqueta verda, sec.
LA VISITA DELS REIS D1TAL/A
Ahir al migdia varen reunir-se a
Capitania general diverses autoritats i
el Guiso' d'Italia per a tractar dels
festeigs que se celebraran amb motiu
de la visita dels Reis d'Itália.
Aquests arribaran amb l'exprés de
Madrid, baixant al carnee de Claris,
dirigmt-se al Palau de Pedralbes, on
s'estatjaran les augustes persones.
Forces de rexercit cobriran la carrera ett la tnateixa forma que la darrera cegada amb ocasió de l'arribada de
don Alfons i donva Victeuia.
L'Ajuntament els obsequiará amb un
té al Tibidabo, visitant la Fina de
Mostres i el Parc de Montjuich.
rendentá, visita al Parc de la Ciutadella i altres llocs notables de la
ea ttat. I.a Mancomunitat els obsequiará amb un banquet I a la tarda els
Reis d'Itàlia assistiran a una cursa
sie brans.
També . farair una visita a la "Casa

Banca-Valors-Canvi- Cm

iNegocietn tots els
cupons venciment

'
1

ran el festival i illuminació del
embarcant cap a Génova en izi
cuirassats qtr.2 estaran amarras
port.
En l'exprés de Franca arra
comissari general de la policia :
na, Sig. Monacco, acompanyat deis
inspectors italians pse a masar
servei de vigiläncia durant el
,dm vintge deis Reis cUlti/ia

península.
El Sig. 3fonacco sord anit pa'tsh

cap a Madrid i la resta deis age
italians seran distribuits entte Va1Ccia, Madrid i Barcelona.

M

NO 1088i1J mes.
v y E1
PreneuTR
O a:SU
s
RALS nI1
CAP 11

Ind

Sabia els de bany,
I

bes, t'uso

NI, etc.

Nous mcsiels. La casa ala

barata.

ISIDRE FONT

111 11
-

JJ

gli
vespre assistiran. a Llotja, a un
ball de gala organitzat pel Cos de la
noblesa catalana i després presencia-

1 de juny vinent

64, Ronda de Sant Pece, 541
I

(davant del Garree Sirent)

LAVABOS-BANYERE5
ESCALFADORS
BIDETS-DUTXES, etc'

JAUME SAURET

;PEo.
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sUBSCRIPCIO PUBLICA
de

141000 Obligacions al 6 per 100
lliure d'impostos presents i futurs
dela

UNION NAVAL'
DE LEVANTE.
al

tipus de 96 per 100

errae cupó de Primer de

Juliol vinent

taeraisaió as de 20.000 (Thlinacions, que han estat preces
.-11/1 per un grup de Danos. per() se n'ofereixen en subs" pública 14.000, per haver estat ja subserites les 6,000
taa
per elements afectes a la . Societat i del seu Cunee])
d'A& • idstraeiú. -*
EL SINDICAT DE BANQUERS DE BARCELONA, S. A., i el
B.1Nr: lE C.ITALlaaNt, obriran subscripció pública u OICII
irrüdli,'`bie - el dia 2 de juny vinent,

aZtipus

o sien

de

96 per 100

480 ptes. per tito)

quais seran salisfetes a l'acte de la subser• ipeiö contra
aament de les Carperes provisionals.
Com que els tetets portaran cupe 1 de juliol vinent, queda
in'' 3rat el tipus d'erreezió.

LLOCS DE SUBSCRIPCIO
BARCELONA
tanc de Catalunya
BailenDlarsa n a, S. A.
Garriga riegues Nebots

Societat Anónima Arnús-Clari
alance Tusquets, El. A.
Filis de F. Mas ¡larda

Jover 1 Companyia
Soler i Torra Germen:
Bene Urquijo Cataiä

A MONTECITTO RIO.
DISCURS DEL SENYOR
ROCCO, NOU PRESIDENT DE LA CAMERA

El canceller Marx és eilcarregat
amad de formar ministeri

Roma, 28.-Cambra dels diputats). -EI senyor Roeco, ealudat amb gran aplaudiments,
ocupa ea presidencia de la Garnbra, i pronuncia un oliscare en
el qual exposa la labor realitzada pel feixisme per vigoritzar
les institucions.
Expreeea la seva esperanae
que es puguin fortificar lambe
les institucions representatives,
especialment el Pareament.
El senytte Roce() afegeix que
la tasea do la nova Assemblea
ha d'anar unida a l'obra de teo . onstilueid del Govere del sea
nyor Mussolini, per facilitar
aixi l'expansiú d'Italia en el

LES PRIMERES CONSULTES :: HERGT DISPOSAT A TRACTAR DE LA
COLLABORACIO DELS NACIONALS :: EL CONFLICTE DE LA RUHR CAP
AL FINAL

Ailudeix a la importancia
particular de la visita deis sobirans d'It à lia a Londres, a
eonseqüencia de la grial es Con›olittaran, segons l'orador, els
Ihreos d'amistat que uneixen els
dos pobles.
El dha.:ore del senyor Rocco ha estal unen aplaudit.
La Camama ha deeidit tot seguí( que la l'enrula del reglameta (le la mateixa sigtti
p utida en la sessló de demh.-

Hayas.
RENES I MUSSOLINI SIGNEN
El. PACTE DE COLLARDRACIO
CORDIAL
Roma, 28. - Els senyors Benes i
Mussolini han posat la signatura definitiva al Pidan Chiggi rl text del
Pacte de collaboració cordial entre
Txecoslovàquia i !dha.-Hayas.
SE'N NA A L'ESTRAN•
GER
Roma, 28, - L'ex-preeident
oler Consell de ministres senyor
Nitti ha marital rs l'estranger
per temps
ITALIA CRIDA L'ATENCIO
1. 1711(11 . 1A SOBRE LA CAM-.
PAN UEALOFOHA QUE
FAN aLoUNS PER1ODIES
TURCS
Roma, 28. - L'ambaixador
d'Itàlia a Constanlinoble ha
cridat Eatenciú del limara
luce respecte de la campanya
italbfoba portada a cap per alguns periòdics tures.
Aixf matera desmentí d'una
manera categórica lee noticlee
circulad/ea aquests Mes respecte d'una suposada concentra-

ció de torpes italianas.- }le.
vas.
UNA CARTA DEL PAPA RELATIVA AL SETZE CENTENARI
DE LA CONSAGRACIO DE LA
RASSILICA DE SANT JOAN

DE LETRAN
Roma, 28.-El Papa, en un carta
que ha dirigit al Cardenal Pompilia,
relativa al XVI centenari de la consagració de la Ilassilica de Sant Joan
de Letran, manifesta el desig que el
dit eedeveniment sigui eelebtat, no
solarnent pels romans, Bina tamba
per tot el catolicisme.
Aqucst esdeveniment sagrat i bistörle, din el Papa, va unit al record
de fets esdevinguts a I.etran, especialment els diversoe Concilis i
nodes, la creació de la primera escota de cant litúrgic, per Sant Gregori,
la marea de Letran, de Sala Agusti, arquebisbe de Cantorbery i apóstol d'Anglaterra.-Havas.

Sabó 'LA OCA'
QUALITAT SUPERIOR
Fabrican': J. ALE». aurrano

Fills do Mecí Valls
Eta"I' dc PreSteCS I Descomptes
hionell Germana
Nebots de Parasols 1 Companyla
Reses 1 Companyla
Banca Mir, s. A.
Banc Alemany Transatlàntic

GIMA DE LA SELVA: Bosch i Codolä, Jubert I Preress.
CRANGLLERS: Barre de Granollers.
RU.aa: Banc de Reus de Descomptes i Prestecs
R:eaeLL: P. Suñer i Ferrer.
e'eranDELL: Eanc de Sabadell.

BerlIn, 28. - El president
Ebert ha encarregat al senyor
Marx la forniaciú del nou Oovern.
El meneeller ha eomeneat immediatament lee sesee consta_
tes.---Havas.
LES NEGOCIACIONS PER SOLUCIONAR LA CRIS! I NO
HAN DONAT PER ARA CAP

/lace alemany Transatläntic

Baco Espanyol del Rlu de la Plata
S:
LAIAFIVICi*NTTSCi
)ANS.V
14
0,C0

VALENCIA
t a n ; Espanyol del Riu de la Piala
Banc Comercial Espanyol
i als altres Barres i Maromera

fl LLAMAR
TORRE PERsituada
al taase, aura :tacuil, aun'

VA P !!sana, lerme de Monlcada,
i garatge. Itaa: Alt. ile liara l'erra 13, primapal

.A.In gm ha trasliadat la Consulta de Malabiee Nervioa Barcelona, Ronda St, Pere, 68 r-r, de 3 da

¿31YQUIlf 11 19 ses

ELS ORGANISMES
DÈBILS PER LA

FATIGA, l'EL*

SOFRIMENTS,
S'ENFORTEIXEN I
CREEN NOVES
ENERGIES,
AMI!
MENTANT
LA
A NDUE1N‘F.41.0FRSCIDUL
BLAT DK MORO

MA1ZENA

en el Govern?

Retan, 28.-Altars ole retire el
arityar Marx aquest tuati per
enearregar-li de constituir el
wat atinisteri, prüsidyld
Ebert ha retratad tina Ilarga
entrevista anob eld imilat "nacional" l'eral.
Armes! ha &clara t que el sea
toarlit rorisentiria en entattlue
tiegoeimeens mal) el senver
Ma r !. respecte de la pos,ibilital d'una partielpacie deis ml
en el sen n'urja--einalstr
teri.
Immedialament després dIta-.
\ . el . teltut "del president 17.1)ert
p l tila ruta l de constituir Min teeri. el sPnyor Marx s'ha posat
en rolara; arrrh oda cape de par-

A LA CAMBRA DEIS COMUNS
5' 11.4 .1 111 rltuaT ACELERAR
EL FINAL PE LA CONFERENCIA A N ( M.O -soviETtc...
Londres, 28. - Candeal dele
Lords. -- S'Ira adoplut una 100rió (remitan l que la Conferanvía turglu-soviatica acabi
110'S aVI:11. 1)05 5ible.-Havas.

Una política liberal
a Polònia

IViercats
Mercat de 'fanega
nata: titanes, de 46 a 4150.
Idern roig forca, de 46 . 5o a 47.51 .
Ordi, de ai a ,to.
(*d'atta, de 43 a 44.
Favons, de 44 a 45.
Alfals, de 7 a 7.5o.
Preus per pessetes els roo builos.
N'ins del país, de 13 a 15 ,
ldent d'Aragó, de .to a 35.
Akohol, de 200 a 210.

Alísteles, de 70 a 75.
L'ESTATIT DE LES MINORIES
Anissats, de 15o a 35o.
LA PREMSA I LES MINORIES
ta.
11111115•311111111111111111111811111111111
NACIONALS
A les dues ha conferenelat
Segons el diputat Stronski, Polbnia
HA SORTIT EL CISQUE VOami) ef. muta "nacionals",
ha atorgat a les minories nacionals
(talle de NN'eslarp i el senyor drets inolt Inés vastos i mes demo- - - - LUIS DE - - Ilergl, mi,, mneixent-se envara
crätics que aquells a que l'obliga l'arc l restiltat traquestrs entreertsticle 5 de la Conetituciú polonesa que
lee.
que bias els ciutaduns poloNINglitA ESTRiNGElli
Fine, a darrera hnra de la estipula
sea' iguale davant tu Ilei. Cada
tarda. tot el mes nviat. tto nesos
engastìt té ci dret de conservar la
elianre arrihat a arlarir la siConté /a magnifica narració de
seva nacionalitat i tic ettltivar la seva
tuarla.
STENDHAL
La ennstilueia del Ministeri • I lengua maternal. aixi con/ els c eus
M arx. sostenint-se ett una tem- costutns naeionals. Les Ileis especials
de
la
República
polonesa
garattteixen
pla has.. parlamenthria. i :mataban! p ls 'Itarionals", poraais_ a les ininorivi el deseeratIlament pie
tes, c entre I dernberales, senthla 1 Ilime de llurs ins,ituclons nacionals,
Tr. de Tomes (tareas
en natal actual tenia t'a., aixi caen el dret de ruante& tota mena d'establiments de beneficencia, esprobahilitats d'atada-altivas.
eolars, religiosos i eocials.
PREO: 50 Minan
L'ESCANDOL DE DIMARTS
La secció de Pronta del ministeri
REICIISl'Ao
Al,
de l'interior polonès ha publicar re- 011111111111IIIIIIN 1111111111111111111
Berlin, 214, - Dimarts cele-.
Inh el Releirslag la me y a primera sessió,
MAN S
El Preaddent pronomeib. un
disertes, perb a les primer/as
partulee l'interromperen vire.
lentrnent ele emnunittles reS ANQU E R S
alarmara que siguitt 1 n 104 91.S P/I
Ililuerturt rls detingute
ESTUMS,
RAMBLA
II I 13:: BONSUCC A S, 1 )3
ASSISii011 a la sítielo; 149 ilipulale arribant, dones, al '<inte-

SOLER TORRA G.

rim".
El Pneeident deeidi que es

ANIONOVIIEJ
AIROINTIRIA
I REL.LOTOCRIA

ap..
6

camine
mamut» IM Narco amanecen

Itimese.193

Cendlinknuirit Frederle Dmet

AMI« Pu. Barcelona.

ALS COMUNS :: UNA
DISCUSSIO SOBRE LA
COMPETENCIA YAZ

MAMENTS NAVALS
Londres, Ig.
Getbra deis Cor
muni.-Un di putat pregunta si el cevern anglas mantindra la construcció
de cinc creuers davant del fet que
Australia per la seva part lambe ea
construid. dos.
El secretad parlamentar/ de l'eU•
mirallat diu que le qüestió de 'saber
si Australia ha decida de construir dos
encuere lleugers és un assumpte que
afecta únicament al Govern auseralie

amb exclusió de tote els altres Gø»
veras.
MILITAR
Un diputat pregunta si no hi ha ei
París, 28.-La resposta de la Cond'armaferencia d'Ambaixadors a la nota de aquests moments competencies
entre Anglaterra i els Estala
comeneatnents d'abril, relativa a la ments
Units.
represa de les operacions de control
RESULTAT
El senyor Macdonald mece que so
militar interaliat, ha estat llanada
Les
conferenlfra
28.
--Bert
sesera es :tablaje una morid de
bocreu, car de creurer-ho prendria
aquesta tarda al senyor Hoesch, ampel
celebrarles
Des
ara
s
cie
Feltrentnieh dernanant l'ajota
mmuree necesearies per evitar la dita
baixador d'Alemanya, per ésser trapresident Ehert amh eta repretratarla. de l'elleeela de presicompetateia d'armaments.
sentante (le tols els partits- go- M'Id fi e l Reiehatag fins des- mesa al Govern alemany.
En aquest punt de Li diecussió el
I.a dita nota sed publicada tan
vernamentals no han donat peas de la consta:mal del midebat sembla referirse a l'augment de
aviat con' arribi a Berlín, el divettfine ara cap resultat.
la marina de guerra als Esteta Units,
tristeri.
dres.-Ilavas.
El líder reacionalista liosa
Perú el president intervé i diu que la
Igualment es rehulja una
cercles
l'en
inLondres. 28.-Als
alertara astil novament el pre- altea ino p ia comunista ene la
Cambra dele Comuns no té per que
formats
es
confirma
la
notkia
que
sident Ebert.
discutir l'esmeutael Miest16.-Havas.
dentana la 11a-metal deis
qual
a
Ginebra
duran(
anini
Sfacdonald
El parla populista realitza diputare oornunist es recen! SEGONA LECTURA DEL PRO.
el vinent mes de setembre, per astrehalls eneaminats a formar meta del inguts.--Ilavas.
JECTE DE LLEI D'HISENDA
l'Assemblea
que
celebrará
sistir
a
una gran uoalleió burgesa,
Londres, A.-En la sessib d'ahir de
la
Societat
de
Nacions.
El nacionalista Wallraff
ame un ~Mi(' por ertneeller i
la Cambra dels Comuna s'aernaä
es
fa
obesmentats
cercles
Als
antb partieipneia dele nacionaservar, peró, que la drenó de lee segona lectura el projccte de llei d'Hipresident del Reichstag
listes.
reparacions no sera discutida a la senda, en votscló de "rnans en l'aire",
S'espera quo aquestes llego20..-11 Itrichstag
dita Assemblea, ja que t o t Peemet -llaves. domaran
per
reelegir presídela en segona
eianinne darvni
esperat
que d'ara a aleshores agitesnacionalista
de
la
erial.rit
eantlidat
sultat la fiffinen3
La cursa pel raig diabolic
ta qiresliA estad probablement a
senyor per 227 \lit,'
Hayas.
Londres, 2 8 -Tres ininuts despeja
punt d'ésser rencilla,- Hayas,
t'ontra
151
que
ha
ohlingut
e.1
LA IPREMRA FRANCESA E ANd'haver sortit amb &receló a EranCa
DISCURS
DE
1f.
JASPAR
SOsenyar
Lople.--Havas.
DEI.S
GLESA I le ererrr
l'inventor del 'Raig diabidit", Di r.
BRE LES GARANTIES
"NACIONALS ALEMANYS"
Maneare, sIm presentat al laboreEl conflicte de la Ruhr
un
e
urs
proLondres,
2.8.-En
dis.
veis eientilice del nanieteri d'AleroParle, 28.- --Els diaris frare nunciat
ett
aquesta
capital
per
alar
s'acaba
tori de l'inventor el director dels ser'esos i angle s os fan constar
lex-ntinistre
d'Afers
estrangers
belp entín. El eepite ßevey, a arrgat al
que elle nacionalistes alemanys
Dusseldort. 28.-Els diaria
ga,
senyor
Jaspar,
aquest
va
afirmar
cap
a París amb un important misSines neguen a prominente-se
tau o . ourstar que el confliele,
que el manteniment de la i n t e lli gén- ministeri, lea aorta irmnediatamant
rerament, honradarnerd i cense
minaire de la Ittlhe toca a la
cia franco-belga era el ruitjâ e-tés satge del Govern per a Mr. Maequfvoes respecte de l'informe
seva fi.
eficaç per aconseguir una millor gasegons el "TiDawne,
news.
Els represenlants deis mirantia de pau, Declar is que al seu
Abans de sortir en avió amb di-.
mes", que pol n • onittrar el eren nai p es es 1110stl' 0 11 disposate
criteri lii. de tornar a tractar-se de recela a França Mr. Mattews ha deperill que tItionaca Alernanya.
aeeeptar la nova formula d arla qiiestió del projecte de garanties
1.-Eelto ele Palie" (tren que
hilralge reilaelaila pel ministre
clarar als periodistes que el Govern
>mutilan t artiluol not pot sin() del Treball, la qual figurero anglo-belga que es negocia ia algun britànic Ii havia fet una oferta def i
a
relatives
temps
a
Cannes.-Havas,
estilar novninent la nassiti de
que ell rebutid. Per considerar--nitva
cert p s concessions
revenja qtre regna a l'aRrn pan
la insuficient. Ha afcgit que a més
del Rin.
a meS el Como angtés Ii beata
La " aVesIminster Gamito"
centment una estadística detallada re- otert una prima de garantia de mil
opina que ros ni fringa no atenDE RÚSSIA
lativa al nombre de diaris que surten lliures esterlines.-Havas.
ta la present maitu(' dele etaa Polònia i que defensen els interessos
cionallstna alernanys, i afegeix
de lds minories nacionals. Hom compTrotski vol desenrotllar
que el futur Govorn fran( as pon
ta a Polónia cinquanta tres diaris i
romptar emir el mas ample
els :armanlents pyitrics
publicac'ohs israelites: de - les' quals 5 TURQUÍA ACORDA ADQUIRIR
d'Anglaterra per a l'aplicació
Roma, 28. - Comuniquen de surten en !lengua hebraica, sis en poDE ERANÇA 18 AVIONS
de l'informe Da\VPS.
Moscou que en un interviu,
Angora, 2 8 .-El Cense! de
El "Morning P .4" escriti que Troteki ha deelarat que inste- lonés i 42 en dialecte jueu. El nombre de quotidians iiraelites és
Comissaris ha • acordat, en la
per tal que Alemanya henil a
lla respecte la necessitat
La premsa araren compra amb dotze seva retinte d'atte . , tulquirir di,
la realitat ea! reconstituir inttlesentrodllar els artnaments òrgans.
reclamen!. de 1, 1'am:a setze
meilialanieul francoseva manera
La premsa blanc-rutbena es compon
avions darrer model.-Havaís.
tul! Sitien, grär les a la qual va química que a la
han
de
que
t'entre,
són
ele
d'una
revista
setmanal
i
d'un
diari
@Igmb
ésser guanyada la guerra a-liadecidir el resultat de les guer- bi-setmanal. La premsa lituana té dos
vas.
•
futures.-Havas.
òrgans a M'Una. Entre els mes nomCONTENTEN LES ENTREVIS- ree
brosos, són els diaris alemanys que
I EGIPTE
HA ESTAT SUSPESA L'ENETES DEL DOCTOR MARX
rompien amb 31 òrgans a Polótila, 13
CUCIO DE DISSE'r JU'rGES
Retal:a 25.-Les (aarevistes
Londres, 28. - Comuniquen dels gneis són diaris i els altres surdel sensor Marx anü. Ple liders
de Moscou a l'Agència [Patee ten diverses vegades cada setmana o
deis pzirtits, cont infien.
que ha estat suspesa l' o n s p eu- cada mes. Tate aquests diaris bene- El privilegi dels be(•onstillos semblen cafrecid de diese t jutges que havien ficien de la mateixa llibertat de Premmndament, laborioses.-llav,as.
ea i estan sota el mateix régim que
esta'. condentnals a mort pel
duina
genuinament polouesos.
Col.laboraran els nacionals Tribunal Satinan de Leningrad. elsLadiaris
censura no existeix a Polònia.
-Hayas.

promedie a releer-Id de Mesa.

R.C. .

Els burgesos i els socialistes e; retiren (Iel saló de seaalune al mig(lia.-Ilavae.
LA teleaSIO D'Aun% DEL
REIGHSTAti
MOCIONS
BUTJADES
Berlin, 28. - Sessid del
Ileienstag. - Ea romenear la

la jornada (le trebWII i al sou
deis minairee.-Ilavas.
HA ESTAT LLIURADA A ALEMANYA LA. NOTA DE LA C.
D'AMBAIXADORS RESPECTE
LA REPRESA DEL CONTROL

VANINA VANINI

MADRID

llanta MISS, Mide. 7

ternacional, i els dipulate de
el "Deutschland uber

In dreta

lj

TeRRAGZNA: 3anc CcrnerMai de Tarragona,
reieliASSA: Banc da Terrassa.
T eeRTOSA: Banc do Tortosa.
VeLLS: Banc de Valla.
V1LANOVA I GELTRU: Banc de Vilanova.

Antoni Bordas

ORAN BRETANYA
SIM11~111

mona
La Unió Naval de Llevan) s'ha eonstiluit amb un eapital
000,000 de pessetes, reparta en areilms preferente per
pess-'' s 17.250.000 i en aecione ordinariota 12.750.000 pea:ate a aquestes dar re y es deeendoorstroles en Ilur latrairat i
les aaderents desemboasades per pessetes 13.750.000, quedan( aa cartera les restants aecions preferente por peasetes
aata . '00. • les quals es reserven per a la Maquinista Terrestre
jageritima, en virtut deis conlraetes de falirieactoi lels molas I a.sal.
La Soendat s'ha renal II amb els eiletnents de produce
rie d.. les Draseattes de Valencia, els Tallen" (almez, de Vaellel : 1; PIS tanet'S “.N/leVi) Vuleano", de Itareelona; brassanom
..de Tarragona, i en g rudara ami, 4a garantia taimira de la rasa
'arad. Krupp Goo rmanittweria', que ando indeperrolearair del
eantracte (le atirantar as parlitapant ole la Socit + Ial IUNto
3AVAI, DE LLEVANT, en 'una proporekt del 22 per 100 sobre.
el capital desemboreat.
La garantia d'aquestes obligneions la earret Huela el seu
/tetara representat per les 14r:tí:sanea, l'altera, Inanaldes,
'astaassions, 'Terrenys, alaquinaria i Die Detalla Unirament
lea Prassanes de \arlo:meta varan emplaçades en una superalele de 65,000 melles quadnas i tener'. un valoor itarinsee
real deeemborent en efectiu de dulce milions de 'mesetas,
'ose compler-t1 valor (lela terrenys. La garantía queda soli.
riada per quantele beneficie de les secciona social, 4 . ft el seus
lemPinents normale. o . orrents, aetuals, i segmis (Moles del
:dart e !' sepleni. pugen a pesseles I.750.000 ararais, montee
-aa l'anualitat neeesearia per a pagamear d'Interesaos i
aaertilzacid as da mes de 800,000 pessetea. Tot aixa. presaaohat de la resta deis elements industrials de l'empresa I
falaguera perspectiva que representen per a la inotastria
pritnes de consfruceit'l que voucedoix
/sal ¡Mi/
i l'oblíguela que el eabotalge sigui exelusivament reafda .•aaixelle de eonstruceiö nacional,
'a mes. la UNIO NAVAL DE LLEVANT té actualment eta
cc-alterad a lee Drasaanes de Tarragona cine petits creuers
i lia-rebut la per a les Dra.sisanea rle Valeneia
0ii"FeCS 1..COTItn0 q 0S per a ea/retrae/mate destinades a la
sa in civil, que Ir assegur en una remuneradora continuïtat

ID'ALEMANYA

D'ITALIA

Avui es discutiren lee mo.
done urgente.
En rordre del día ele onmunistes declaren que el Parla.
ment burgee no existela. Eta
diputats de l'extrema esquerfa eatonon l'himn • da La In-

VALORE -

CUPO» - OMS - CANVI

Negociem tots els cupons
venciment 1 de juny

Una de les qüestIons curiosee que
el Parlament egipci té per estudiar es
la del pniriigi dels beduina.
Els beduina d'Egipte formell U113
comunitat important que gaudeix
centt privilegie, els quals li han estar
atorgats pel Gran Slohamed Al. , fundadar de la Dinastia reja'. Entre aquests
privilegie, hom constata l'exemäreió
tots els nois nats de
servei militar
pare bedte. A la cegada, les tribus
beduines 560 SOtIlleSCS a l'autorhat de
llurs caps respecilus en tot ella fiUS
atany als costums i als usas en vigor
en aquestes tribus.
Respecte a aquests privilegie, ele
beduitis que habiten el desert són
carregats de la defensa de les frente.
res egipcies i de la salvaguardia ds
la seguretat sobre els camine proper..
lían realitzat aquella tarta bellament
durant mole de temps. L'endeme du
1a &clareció de guerra amb Turquia,
tetes les tribu beduinas proclamaren,
liar adhesió a la dinasta' Retinte i en
els moments Inés crines d'aquest Pee
río& observaren una actitud que els
valgué lee felicitacions del. caps de
l'exercit d'Egipte.
La qüestiú de ?'abolició o del mane
teniment dele privilegis deb beduina

ha ertat posada clamen Ir ulula dese
prés d'una meció presentada a la Carae
bra que demanava l'abolido:e de tat
eIs privilegie reconeguts perldohamed
All a aquestes tribus.
El riostra centrare la Reforme, d'Aa
lexandria, fa remarcar que els eapi•ttduint estatal dividits sobre
()ileon& Alguna existente que is pm.
clamseiö de la Cortetitueió i la pas*
ripació dele beduina a lee elecciatte
gi•Istives justifiquen l'abolició de NO
privilegi. En cense Sus adversario
afegeixen que l'abolida d'aquests privilegie ferie de l'exercit egipci un
reaten bedui, per tal erra Os tesis
Continuaran pagant la taxe d'encepe*
merme quo ele beduina pobre. as Yo
majoria. erran reclutaba i tarda» gene
es cap eses
listara' d'aquieto ebeeekee, le
probeble que alunes privilegia leer
lato dele beduina mea abolid i qpile
els guardiana pialamos de depert
temerse de eetreter
gnirlia al pe debe
tse& de ido& • a be
*ad leis ileiß

•

LA

llova

PiinricerAT

Dikeue 29 'de maig de

•>1 ,-.11V1.1 METI .:U I t01,u(i K. OE
Mancomunitat

La ittestitució dels professors de
la Mancomunitat

DI/128de
1.--SITUACIO ATIMEPZIRICA GENERAL A
LES e DEL MATE. (Observacions d'Europa, Nord
d'Afnca i E/Lila:me, rebudes per telegrafia sense fil):
Domina a l'Atläntica, cl rit..2, I ni dc pressions relativaineut baixes, obeervant-se algunes 'Auges a les
costes d'Irlanda. - El centre de rabantricló es troba
a
'entrada de la mar Bältica. -l
A la Península
lb erica regna bou temes, mes de carácter poc estable.

C4: .V.Ä:LUN'i-k

de

male

itliiii4
t. )TAT
6$ 1fililie A CATALUNYA A
LES 8 DEL MATE. (Observad...in& de 14 Nansa metecnológica catalana, comunicad« per teltfon):
A Catalunya el bou temes es cendal, tunb cel

compfetament seré . i vents fluixos (:-:-ciirecció variable. - La temperatura máxima Ira cstat de 27 graus
a Nilda de Segur i laininima (le 3 graus al Ilac Estangento.

Una Conferäncla a El Gens Electo
la Mancomun tat
El re p artiment 1 la rete
d'In%
altra a k Mera, dGeoe5butilenos
que c3I no di%
Amb el títol de ''El reino del espíritu", "La Vanguardia"
j•uldicava uni article de Gaziel a propi,:t de la breo estada a hareelona
del "primer poeta francés cometakurani", Pala Vahiry.
En tradunn els se-pa-te:11s parä-

marimilimmalawilellamieleillegleaemegifes+"
ull. A*

NOTA OFICIOSA DEL MES
GRAN INTERES
Ahir va esser lliurada a ia
secretaria del senyor Sala tla
seguent nota oficiosa:
"Alguns professors de l'EsCeda de la Mancomunitat, junt
arnb anees persones i ama el
pretexl d'adreear un missalee
d'adtiesiö a determinat professor dependent de I Insiitut
d'Estudis Catalans, publicaren
tina Iletra que contenta frases
despectives i molestes per al
Consell permanent de la .:IlanooMunitat, el qua!, clavan( lar
-concedí un terrnim als sig--er.,
nants Éperquè retiree.sni llurs
Signatures, comminant-los, en
cas de negar-sin, amb la

penen '
bore • o. t

L'ACTIVI'FAT DEL •

SALA
Ahir el senyor Se l la no rebe
els periudistes, , cosa que no este:luya a ningii perque no te
ros d'extraordiriar, dades les
SENYOR

inno.vacione inlroduides 'n la
Mancotnunitat pel senyor Sala.
Cal do . , pecó, que si tsi senyor

Sala no rep els repórters amb
l'assiduitat deis presidentes 1111leriors, no es porqur no Iinderessi la premsa_ ii r pecquii la
contnnicacii'i ami, ele periodisles li tesitil i pesada si perifilosa - el scnyoe S111:1 As itit
rne 1151)11 i ittlettsgontsind scenzillament perque no té,

ANCELONA

lt

%e A'4".5 t A,

-e len.,"
1,4

I emps.

destitució.

ARRiGONA

94,

51

i.,-",•-'1:‘.10hS A LARCELONA. (Sondatges oe i51.bC41C/
d, tnetrzs:
1000, 2000, 3000, 4090, 5000, 8000,
230,
500,
Ihrecció:
IV, N1V. N\1'. NW. NIV.
WSIV.
Velocitat en metes: per segon:
13,
14.
lo,
10,
8,
5,
5.
,

u .

En (loe de rectificar, els dits
professors el que feren fou
recaptar més .signatures, coaccionant, al mateix temps, els
alumnes perque se sumessin a
la maniobra política que perseguien amb la publirael0 de
t'al-ludida ¡letra.
El Consell permanent, CON-

7.7 777 _T

SIONATURES.
' Pròximament es faeililarä
ia • premsa una nota detallada

del personal destittrit, sous
que percebia, càtedres que
plicava i nombre cjailumnes que
in concorrien."
•st
•r"'"it-'1.¡ii. s.- ....77:_•-r..71

7, •.. -77.71
-------ANTECEDENTS QUE CAL"
• TtECORDAlt

•
Els nostres lectora recordaran que a començaments del
mes que sum vàrem inserir Ulla
ce/non:caerá del secretart del
Consell de la Mancomunital
nova, senyor Satis i Belgas,
adreçada als professurs que
signaren la lletra a . M. G.
Dwelhhauvers que deja tea-

tualment:
"El Consejo permanente de la Mal>
zeimunidad, en sesión del día 30 de
abril último, dispuso que par esta Searetaría se pusiera en conocimiento de
usted lo siguiente:
Visto el escrito publicado en el darío de esta ciudad LA PUBLICITAT, edición del día ya de abril último, firmado, entre otros, por diversos profesores y funcionarios de
la Mancomunidad, o que desempenan
cargos retribuidos dependientes de ella.
en que se vierten frases de notoria
descortesía y despectivas para el consejero de !a Mancomunidad señal- barón de Viver, y que dada la naturaleza del asunto, afectan a todo el Consejo permanente, cuales frases representan una falta grave de respeto al
superior, habiendcse empleado la prensa, con lo que resulta agravada la
falta por la mayor publicidad que se
da a la ofensa, se advierte a usted, comerme de los firmantes ele dicho escrito. que SI NO RECTIFICA RETIRANDO LA FIRMA DEL MISMO. HACIENDO PUBLICA LA
RECTIFICACION DENTRO DEL
PLAZO DE QUINTO DIA POR
MEDIO DE LOS PERIODICOS
QUF. HAN PUBLICADO EL ESCRITO DE REFERENCIA. ee le
.entenderä "ipso facto" destituido ron
arreglo a lo dispuesto en el caso segundo del artículo 5n del Reglamento
interior de la Mancomunidad lo que,
en cumplimiento del expresado acuerdo comunico a usted para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde a usted muchos atina-Barcelona, r de mayo dr 1024. El secretario del Consejo, Luis Sans Buhigas."
Alguns dies despees. Hl 1 . 3Chnurir-se el termini defirt:tivament assenyalat als peoresenes. várem tenir neasiti de pubriear la segiien t. in (armar nn',
"Fin5 anit paseada a les dotze, no
haviem rebut per ésser inserida al nostse diari la r et rac t ació de • cap dels
professors signants de la Petra a
G. Dwelshauvers, ni teniem enoeixement d'haver-se adopte pele esInernats professors cap nou acord que
impliqui una modificació en l'actitud
que han vingut sostenint durant lots
aquests dies i que per les noticies partieulars que tenim es i serä la defini-

72-

_ _

a

-

-

ex EQUENT AMB ELS ACORDS
ADOPTATS I COMUNICACIoNS

FETES, ha destetue -de (Mes
c' errees els signants de la llelra
Orle depenen direclament de la
Nancomunitat. EXCEPTE ELS
tetere HAN RETMAT

f-

-

El ConsellI pronanenl, en les
ilespatxal

els

seguatilS

it f e rs

(ledettar que el din to del vi110111 mes de juny contraria els
exanienos a lides les escolies I le
la Nlancontunital, ronstituintsse els trihunals awb els pr ) fessors, que, per no haver
nat la ea.rta que dona Roe a
luir deslilueit3 i al laneatnent
di' les aldea, no han ealat duatiluits; i s'invita ele pro;'es.

sors que eloilinuin a les diles
escoles i que examinin
els
;l 'om it es indIslintament, encara (pie Ilo pertanytti a
ulaSSPS que ells professon.
()fruir al senyde alcalde de
Barcelona la quantital de pessetos 15.000 per confribuir a
les deslieses d'organilcariO file
les Colnies Escolars del present any.
Concedir un premi de 200
pesseleß per ;1 regates que
lindratt Illoc a 'Tarragona cl dia
ett del corrent, ocganitzatles pel
chi ta Näutie.
S'autitritzit
la Junta di la
Flea de Mostees p u l' 111.Slallar
dia de la
qua! 1:1111Pii Ilür al Saló de Sri ict
Un apail dl
radioielelenta mtrqué, els discursos se
sittilin des de la
(le Sara

carrers det anilanl.
Es designis el Iriburial in Ira t le juljar els ixereieie
posició sl earree viteant de .11reclor facultaliu del 111aniemni

de San.
S'acordaren diveeses minores al Manieomi iiri dones de
Sant Boi del Llobregat.
Es disposà la relebraeió de
subhasta per adjudicar les
obres de fusteria dels dos paeellons en construevia, destinats als a g ienats
l matileown
Ii Sail.

Es va acordar el Mural-tu-mi
de la quantitat nee a ssäria per
prossegrur lrithalls ile ro/ir/rada i nriilisra del rariii
innIxo
corba d.:A.7.'11h', a
..1,gor. per Diese
Serra
Ermlsee a la Vall del HM:reí-ireana.

El flnnsell roe vous_
lar la e• ova satiefaeria pels te_
legramos i etuntinlear : •,- 5e ,.
arnh motiu

viatge

deis !tele.
AVIS
El

isser publicada.

di la lesa cuma o nii ten
pi,hIc.

Si rols se:tejí- veus enrogallades, a
1:esIonicjail. /I re ; si V.1, velire
ecíao; i co1111/r.u.nii de 9.1r:un:tes lit,
imitado i di ciill i claven a loe -ha,
ves al EA o e ui ke loarr.twlvs i
amants
furtius i lis n . strs de costellida.
Si ets Inóme eobri i Si creas
que la natal:ilesa i la (Lima sexi ilms
raras, (ya . hm de rciips_csar-se qittsd;t
a casa.
SI riN Cagrad:, forre. audi Inedia ist al Ilin ce 1•11C311f,at
dt . ',apure llattloWS, tanrentig de ente
grolarS i este de culte: si L'S leves
aficiirus eón ma. a Fesintfacle pocaso:ta
i barrilaire, ves a Ese Planes.
PerU per ilantunt de Ihn si Vol%
trole -te a 111 /11:11 -eix. si no sap v cain
ler-ho per pre .iciudir deis iileale íni•
fine ara lueies ser sil diunienge
ve ajunta't atta,
saranistee. ;tullí (.15
eostellaires. anal, eh, que eriden i celebra anib u . :Is la
de la sardan , .
Ciii mb nc dc lii i 11.11;/
iloe je Ji hic 1
;d'a,:

cala.

RALLABA
A1 . 1.11 dije- 01S. a 103 (1,71.1 de la nit.
Cenite Muta] n ltil
Non. Cebla
Itaz e ino.
tilifT.n DE S4NS
Avni_ iLjnits , a les den di, 1:1
110 leillada de saidani s s per la
retionienalla cobla La Principal
de Tri ra sra.

Programa: -Lainetner", leolec; "Le tara (e • ga - . .1tince:
fi"Non roilona - . Serral:
ladora"

publica un

attoritti frontil tertoini voluntad per ni pa g antenl de Tarbild
sobre e ireulartil sEanioninhils
por earirp lerPir i C3101/1S 01 . la

Mancomunitat. corresp,ment
trillIPSI re prorroga! (le l'any
eaí•taunie ast mI
Aquest teemitti fincix :11 31

del que som.
14esprí. s iraip p iSla

dele ele

vellieles que eirculin ermer• nimr
provolls de la pa? oir
pu"le oficines de 13 111Ia11111lo q uita!, incorrernit en la sanle! doble deij vinr dl te
quota.

Les sardanes
QU1 NO VL'I.GUI POLS QUE NO
VAG1 A L'ERA
Amic que passes la setmana esperant el diumenge rialler per hallar
sardanes; amic que tens una amiga i
amb ella vas a la plaga on fan bailades; tinir que ets esquerp i et fiques
a les rotllanes deis veterans que gairete no es belluguen; arde que ets
arnab1.2 i rius atril) tothom, vulgues es-

coltar-tire un momee.
Diumenge que ve si vols passar-b,
bi 1 yola dansar belles sardanes

"Vl.

Sil ") sraloor", Moiciedisr.

MOVS R Hit; iriUS
.41`1,1s:CS CANTIL\ I.A 1:1. \ SE1'..MtA A t.-a il.SoNA I cAttOoNA

per la 1,1rgii
el Mal Parlar.
IIIIIVall

Del Nuni cipi
ELS 311-iS l'It f'S DEI LES COLONIES ESCOLAIIS

El dia 5 111 . 1 propvIneill
1:1' Jilny acabala cl le:afín-ti (le
vr o .: 191/11CW) 11 ' 111,1;1/WW., ',PI' al.;
n'erices que desilj;in cooperar
ia t la Dieeecui de los Cid:antes
Errolats munir:vals de l'any

actual
Les instencies han d'esser
presenlinies a la Secrelaria de
LI Comissió (l'alau de llenes
Arts).
EL SENYOR DE LA CAMPA,
Al. C.n •411'
Proliahleincid rlenta. ltjiju,lts,
111;11da
I pabSal
hall, dieondrets, ami) miaitt de la
:uva Luda otionlästIca, el senyor Alvarez de la Campa passale( la majo. per! del dia al
eamp la s r. 111 . S1 . .111:d11 110 1.1111l.11,,1 lasell 11111.. aquesls thirrers
.1.es li ha lwasional, el desnate

le1lealdia.
1A 111.1TANI:A t L'ESCOILKADOR
Sacrificis d'alite a Pleseoexa-

111.0

115111.

1111..11,1,

14,1,1

P.Iseensn's, t s ls grainln.sos
aplecs roolra Ii hlasleinia
Solsona i Cardora, a les 'onza
1 ..1 niali i a les cplatre tic la
tatala respeet
ele. seny...es Joutt
11/ .

soda!

V¡( . 11; imito, 1.10al,
Caixa de Pensions; Harto_
11/ 1. 1/ 1)1i%a‘t, doclor e q i E:ilusoria
1.Ielree i profeesoe In, 111¡
vereda! Induslrial, 5 l'ere Lltel,
;pito:mi 1 puldmista.
L'arti s 5t s c5 a la plaea
rorcsiflit pel senyor Itisbe i
a sil ont a s.
1

Ini

42 tons, 264 vedelles. 476
wollsens,
hoes, 109
1,771 anvells , 902
abres i . 479 litres,
INSCRILRE'S
MULTES l'Hl
AL CENS ELECTORAL
Per haver_se nogal a !ubre!' i
ontplie Imillelins d'insorip_
ei•'• por f•uanar els cene eleolor l 1 1 filo` ordena n . 1 It. B. de lo
it'abrd darrer, l'Alealdin ha irisposal segiiente nuille's: de
tpti ttessoles. a Emití Poch Sti11O. lathilant ;t la Ronda (le Sant
'mimen;
1 1, segon,
A
1:ssloina Sopidveda por-

tera de la casa número 13 del
reeleie t'arree; Francos() de la
Imbilant al pis seBrisa
•Iel ilit car1t,•11. lit-Aneen
jiaava , de in
i ar: A rl il a

li,oula sant

p••r-

lee de la tía:su iiütliero 36 del
t'arree tlel lloser i innrLnl nmrml a lía

rasa. pis (Migue, primera porta: (le 130 pessetes a
i 131arin Riesgo,
.1 ..an
inateta

tollogals i . 11
llis
11:1 !nula, del rarror

sPg()de San!

i
Josep Pra l .
7 n Iol
en el
eeee, pis tereer,

silial

se-

5'

L'Alealdia este disposada a
r'o rl e g i r eeveranieni tola

(meció.

)'Associació d'E_:iig.nyz.rs
En virt id de les eleccions
dissabte passat, la JuWa trilAsidlie i aelú ha queda;
questa
constituida aixi:
President, Andreu Olives Eacoma; vice-preeideill primer,
Estanislau Ruiz Ponsrli; Iresorer, Enrie Mutuos Nacende;
li;bliolerari. Caries Carden si
Pujols; erieretari, Manuel Es ellthn 31(11iSt viee-seerelari
mor, Joan MittssA Bullir-tia; ca-

ce-secretad segon, Josep Mirabel Maten; vocals, Carees Pi
Sufter, Josep Ganzer miralles,
Per' I'allcorba Sänehéz, Jo-

sep Maria Bordas de Ferrer.
Aveli Bassols Iglesias, Josep
Ferrer-Vidal Elaurade, Salva-

dor Filella Bragós, Ramon Casanovas Degollada, Emili Echevarría Masanet.

2-'1 fullee 11e seria de 27 1111.
3 O godos do (Ira lis
211 quilos de cuico de 4 a 5
ceitl intet res , en peCCe, per a %a-

nilles.
4 dolzenes Ii manees per a
pieols (alcitta .
1 dolzena islein per a arillos,
di ídem motu per a Iii11112. (le
di% raeeS
4 1:impares de soldar (de
benzina)."1:iman‘ • usual.

2 ídem ídem hiele ídem gran.
10,000 quilos de eiment
2.000 quilos de culi: hidra:ni:ya.
1.100 quilos de eiment port.1111.1 (Asland?.
1 51 5
benzina.
100 lit res trece, ( . 1oi lt iiir'ic,
de sal amonfar.
Un
palie,
20 altillos de si-ni
20 quilos de pega grega
(clara).
1.5 1511 quilos de ratidnada
pido) II
listuttes dunensions:
70
. quilos de 50 luir Ett oni.
200 qildt se de 50 los!' .12 111111.
1,040 11111111S 11 1 ' 17 1 oi . 25 runa
DO quilos de 17 per 75 min.
100 quilos de 13 lee te min.
Sr) lindos d'estany In,

(loe.

r.rainells-.

-Huna de hiere

'fraveriii,
i id,ea dc

tiva."

‘Aquesta informaci4 14 as-ni
la mateisa actualitat que en

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UPIVERSITAT DE SARCELONA
. llores d'observació: 7, 11 tE flores
Ilartiteire a cero i al nivell de la mar: 7393, 7 mCE 7a g's. - Terminnetre sec: lijo, 209, 207. - Direcció del
5 .0 , 1 7 .0. 177. - lionlitat (e entéssinies de saturaeid): 63, 66,
Ter '"""' Ire lirlirrit
" : " I• \VNIV •• -`-'" • SW. - Yclocn al del volt en in ores per seudo: 2, 8,
Estat del cel: ocre, quasi
ocre, quidt,i seré. -- tlasse de nueidsi lractieróluuls;
Tr...weratures e ....crernes a Denbra
M i sius i a: 220. 13.0. - OseillaCiú te
Temperatura muja: 175. Pretipitamóaig Liters, lee
les 7 hores del dio ante r imi a les 7 llores del iba de la data: 6o milimeires.
Retorta:gin dii sant en igual temps; 163 quilämetres.

DESIUTA DEL CONSELL

Ira

t in.

f01111.111
Iels niest res que ha g:n sie cobrar ti' 1 . .ljunl amelo poilén

Mal' 11 C1 1 111 -,11' e llS 1111'S
11,n1, (111111 . 15 de den a la una
d e la larda.
30

¡

S'adloolditi al Negoeial d'O-

do la Seeciu
(eleieeinple be, oportimes nots
(le leeus. (tino, (Pian plee tan_
ca i . deis induslrials amb estaobert ett nquesia chatat. per Id submittistre dells sogüera s crocites.

100 tulles palier esmeril, números O, I i 2.
6 Rimes rodones de 4 polza_
des, fines,
Ii idern ídem ídem, granades.
12 ídem mitja canya de 7
polzados, gratiades.
12 eseofinos tic 10 pcilzarles.
6 li la‘rs eligieses de 30 eentimetres.
6 metres de fusta amb moIrle e,
6 ídem dobles, arab (dele. •

i

10,0 0 0 roberles
Ilibre-eugistre
cal roes.
4.000 exeniplars d'orteis

:111.1111121(3 11.m.111,1"5.

mis_sioner.

En una de

leS 11111ill'rs

aunes cdiesons donaren, una
ti risilla reconsió de les courerhleies tipl p . Voltes. En les
diles eltie acaba de donar ha
f‘xpos al les eauses
lució anterior a la guerra enropea: . el /1f , ,, coritent o lila

ictradaaquunentdeCiesrvqeuiarint
i
a sm
eveantdemreacrecIlj
ralarti
el ep
uirdectins
beär
act

liAJ:a francesa. 1 tot just Valóry
-cbri cls Ilavis, la cara d'un diputan
provincial, que ostenta sin titol no',Mari, un alt cärrec, i. denles, excellia a la presideneía, a la - vista de
tots, comeneä de donar inequivoques
mostees d'una perplexitat profanda.
Perb cl seu dulde no devia esser
suportable i metädic, ecan el de Descartes, sind mes asara apremiant
com una necessitat fisiológica. Perque, ale cinc rninuts, rendit sens
dulntcpc1" 110 tren reparades fadigura, el prócer prengtulí una rotunda
Arronea les espatIles
a rombra del pocta-que parlava
dret, gairche al 11(11 costat-, com
un cantinaut cii terca estranya s'ajup al peu d'una augusta i desconeguda torre inassequible;
l'ennoblida testa, anä docta pausadament les parpelles i es pdsä
dormir amb una gravetat, arn'a una
iranqueea i una resignació admira-

bles."
quina sincera senzillesa ene
parlava el poeta! Amb quina sincera
atendí'', involuntäria i ingrat -ida
uosaltres rescoltävem! I fels
pon 'ría Crimpar.s.r-5e tan exacta/luan a
aquestes dues sinceritats bessones,
cola aquella altea siureritat distinta, inri, tan e•incera almenys eran
la riostra, amb cum' Fil-lustre prócer
seauta dormint allí. a la vista de
tothom, a la presidencia."
tust

“1. la vcritat sigui dita: si Vil11,-. 1re Mutual dormix, no era ami)
inda 1111C11CiA. billó tan sois peremílí
lío In intercesava rcs del que Valery
deia i n-osaltres escoltävetn amb tant
de gatull; perO tamli• ella de recotiCiver-: i aqui ressalta l'antimónia
apuntadal-que si acäs el prócer,
deepertant-se de sehte, s'hagues
posat a contar-nos el que li interessa v a habitualment, e s possible que
no,altrcs. ammrit V. ../Ire al cap, Iraguí. ssinl quedat ad..rmits immediata1.-mit. a Furie, d'aquella naneva sorpernera i irreparable eoln s:zilortrien
tb. dornients exemplars co els contos de 1 oh,"

i-4. uNELL GüllANS 1
VaLONS :
n-••-•1

1n

▪ SOLARS
EN

Gran

vENnA

ben

•

sanats peti tranivia, amb
facand als carrers d'AL>
ales Marcs Al -loe- y i atuses

▪
▪

Pneus:
reos: oso, o'6o, t i 120
pessetes el pam quadrat

u▪▪

Per haver-se venid ja
inolts solare en queden
pocs de disponibles
Poden visitar-se els dies
de testa, de lo a i 1 de
6a7

•
•

▪
El
ei

Cmer Pera ( y, 553
ei

(ternie 11111111C111.1 .: t.12
Barcelona)

ulienusufastumela3urrauT

s'ad
ecinirareta
harg
t ocra
evIelisacs agl uqueno
Negbizt;
tins d inszripció, reelareant-los,
Hi Ira, pez?), algunes dínalareati,3
-poques, scgons ens aszegium,

che designará a no trigal-.
Le recollida de butlleíins ha cr,
lar enllaraida abans del (Ea
d

Eis butlletins d'inseripeiö
individuals; a cada un cal cena,.
fl a n solament les dades reftrenut
unca alsolcaonpeztoanra. les

llorn reloil deis erquisits arlist es que auttests dtes han ea(ornat a Bare ss i o na t iles següents

ral lles

eoniial:

-Estern ' profundament ernoriurats de la s mea' aeollida

qué Barcelona ens Ist dispensal.
(Muelas alrbanks."

"La cordial neellida que ene
ha fet Barcr• lona ens lii emocional: no (rnhent paraules per
expressar la nostra Pda.
•ary Piafara."

ar

butlletí d'inscripció arnb :letra cji,
:a, emprant sempre que 7,1101 p,
sible la máquina d'escriure,

E

hET
RN
E
C TBAE N DP' U
T
I NAT
NR

N CQUUMEElEiTS c'
D

a EprijAT
aStn
Tbp.rocurat
i IrD
'hi1./41oCInA

y

na

O

Pr C
4aila c ionicrrl ibPuciirá.a fer in s critre ert
els arnics que reuneixin les canla
cions exigides per £sser elector
facilitar als agents repa.-5don
les dadcs corresponents a ouciki
persones que, per absencia o pu
quaisevol alma causa, no oapl-u
personalment clz butlletias rcnxt.
tius. En acuesto Caros, ein batEe.
tins hati dartun eotaseris pel c.2p

ne

casa,
Han de figurar • al Cens electoral,
sederos les darreres eispe.ecuss
que no 5ernb1en definitives,
per tant, cl mesvera
ponent butlletí individual crinszip.
ció:
BARONS QUE DURAN?
L'ANY tea.; FACIN
ANYSO

EL LECTOP, DIU
Sr. Director de LA PUBLI
TAT.
Mcilt Seflye)1" 111;11: AMI/ n 1::::5
vuit he remes al
mcs
esmentat la nema, que li traast
la qual mol; Ii agraiK la publieui
hquest peri:. (Ec, per r.1 e.0
coneixement:
Gräties per la seca atencE, i res-

to de costó afina servidor,
• - Jetane Cardes
Senyor Director de

"Las Nt n tiCili.
Prusent.

llolt senyor rneu: Espero ce h
eavalleresifat de vost
le
reetlicar:ilianunt les - plane .‘
riOdic de la seva diana n hr,
noticia que donava el da 23 I cae
rent scgons la (mal es ni ecarear
inc mera assistrmeia a un aetí
darrerament cel e- Iran;. l'u ro
• -.ir ccrta la notita
pre1 )-5 Cret encara que jo
a determinad,: perea•es,
s.OfÚ
•,••.• cm permeto moleetar
. S11
jar: situar .les coses al scia
vaunt Ins

bona - fe a iroritii, e i

Resto de voste alt. eta, í

i
7

m

i

(10110 les 1111..,5 exP rcs s ives tas•

Jaume Cardes
• :I, 25 uíe maje Pa...•
.nnnnnnn••••••••••

•

aumanittimaintemitunituntinuanatirmataniu

devénir formosa, avellutada la cara; la peil
fina agracl ablc, suau corn la d'un Eis
Polvos di-ione son el rnitkr .ecrct de {or
mosura i joventut.
fan

PRODUCTES HORUNE:
Mina d'Hor/lne (tintura progreselva per ah cabells Manes): 4.Deptiatorl (sala i incatinditir 6. - Polvos (mott adheecnis):
Crema (evita lea arrugue/ le 250.- AJ .u. dennfrIca (co co m .
primits efervesrents): 5. - tela) Ptonfry (sals minerils rcr
als banya de pcus):
- Sonlisel ( cutuite-mits al by -rturn
regenerar el caben):

-ea* geacesta Ildidsltments DALMAU OLIVERES, a.
PASSE1G

V

M Ir.,E
S;S DONES SOLTERES
VIDUES QUE DURANT L'ANT
ANYS O Mia,
572 4 rAcm
I LES DONES CASADES
PEZ: LLUR SITIJACIO LE.C11
NO ESTIGIIIN .:3113jECTEil
;;AUTORITAT )EL

impressionant.

comiat de M ary Pickf ord
i Doul!as Fairbanks

u

ea:

d'assegurar Ilur inscripció
abans d'aquesta data,

null ins 1-

"Fas ¡Ves tic fato de guerra,
les revolles als carrers de Petrograd la caiginia dels noma_
pilf, van Csser deseell e pa Pares
Voltes..espre tador delque e ts esdeveniments. amb tui gest (1e
tregica veritat.
Tande : exposie amb prnfusa
i preclsM. ellmea,
comingul de la disetrina estalai el •Iel entumí:eme
Pirra
nista
leansildri, les velarttuts del Co_
inpnisine i rellenen:1.
Le eriteet que el P. Voltes va
fer ahir 1 5 1 111111reiWiSille
di i )1 sarv. l'ira tina cosa clara

Ii

oda eip,n,r,:ecsgshoulCnaevtrZ
saus:nt
c
fagectlicaá
s, grpur
es
a
In h a agent re partid.crL'Aleajd,

de la classe mil ja i .10 la
pagesia vontra el tea r teme i
EEsubisia russa

a

Els agente designats ear.

"Valer) . lm donat dues conferencies a Barettana, una a la Maneo:minitat i a l'Ateneu. E:1 aquesta, que bou organitzada pele -Andes
de la Poesia", assistí nombró s i seleste auditori. A Ealtra, que tenia
uru cert aire oficial i .eerimoniós hi
acudí poca gent, gairehé tota co-

revolució russa" alt

eoltar

repartiment i recouida
des'lesntou

*miel dele, butlierins
renco",

•

Conferencies pel P. Voltea
EI P. Volles ha llana; Ja diles
de les 1.1/111. 01 - i'111 • 11'S 1111 dele,
sobre, la revolueiú russa. Van
I tutti'
dillons 1 a ltir. dinmets,
al Fonienl cii Pielat Calalana.
Trua aaatt gemida at !olí a es-

r oivuninetr rqieuel
tdi

grafs:

•
"La

Lis futurs el . clon

Els funcirnarisfccennetncaszg
:ni
ebao
tade':,:
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LA PUBL:C/TAT

GOVERN DEL DIRECTORI MILITAR
SENYOR CALVO SOTELO, A LA CLAUSURA DEL CONGRES AGRARI
GUADALAJARA, HA PRONUNCIAT UN DISCURS PLE D'IMATGES
LIANTS, 1 HA ACABAT DIENT QUE ELS DELEGATS GOVERNATIUS
es LES CROSSES QUE NECESSITAVEN ELS POBLES PER CAMINAR
DRET

rri FORMIDABLE INCENDI HA DESTRUIT EL SEMINARI DE JACA
CA20itAL

TAT QUE

DE MAR QUE HA ARRIBAT A ALHUCEMAS HA MANI DUIV_NT L'ANY QUE HA ESTAT PRESONER D'ABD-ELHA REBUT UN TRACTE MOLT HUMANITARI

EL DIRECTORI
edad S. - El Directori no ha
•e.t C

usura del Congrés Agrari
de Guada.ajara
sARI-.1 PRIMO DE RIVERA
szacazim :a , d'Orde la Guerra sha celebrat a hadel president del Directori
mmanitza: per les Cumbres
sola i dcl Comerç.
'ineratamt ha parlar el general
dit eue era entranyable el llaç
o (::17.. Guadzdajara i el Cos

e

Carrasco, secretari de la
C0111 .2:,;. ha demanat
P791/,) de Rivera que exposés

,eta claredat el seu propòsit res,
l'Academia d'Enginyers.
president ha manifestat que la
.1caCetnia quedará intallada als
-aus As1s de la Comtesa. Macar:mi. uns a l'any 1926. que
l'Academia general, es portartt
a un altre hoy apropiar.
ls pronas solenmcment que Guaira na est -,ria una hora tense
e a .ara Aderr.i."
'a plam de braus s'ha celebrat Its
de dausura del Congres agrari.
Ii par'a:t el senyor Medrusa, el
7-1t :es cohditisionS, dema.3
•s• fixi rl preu da totes les
• necassclaies a l'Agrit o modifiqui la xarxa ferme es prohibeixi l'expor-

.

• partat el senyor Quinta1"-.1 sao. Robles i marqués de
...
Primo de Rivera ha prole; Cera/S/0PS i resol-

sempre que sien
•
ernb els interessos de l'Esd1t que calia m 1 mar la terra
v.tur males canes.
'Us la qüestió del treball és
gat de la politica el.12 arel
dit
.1-km
.-Iscostuma . i passen: molt
.-aas per estudiar els proldeanu'es del dagnisstic. Ha
obrer, esnaneols teneo ir.es
1- ene els d'enlloc, i no obs-211(1s:en el que
../ vol dur a les zones
si' r•--•sial récnic per evitar les
piantes i anivellar
i aconseguir que
ae
ti major que la inmorlit -.se el Govern estulta e(
contractes d'arrenda "5:•:a
Al Prircipal sita ce:: le , den de la nit un ban.-aanitzat pelo elements que
constituir el futur partir
Patriótica".
assistit el marqués d'Es" - s inez Anido, Saro, Vives i
'st el brindis el senyor
'tal ha enumerar les len
mien l'agricultura. entre
• reclutament. i ha (lema• ressió del servei militar
pel d'un exercici Volun-

ficis reino. Sortosament, aquests no
han salen grans danys.
Ha mancat nigua per apagar el loc.
L'edi fici era del 1860 i la biblioteca
comprara obres de gran valor.

Les tres nenes raptades
Madrid, 28.-Avu1 , a dos quarts
d'onze. ha pasear al jutjat ansia 'atestat correspommt, l'indiv:du del Lobanillo, que sembla complicar en el rapte de les tres nenes desaparegudes.
Aquest mati s'ha prescsnrat a la Direedó gene:al de Seguretat un senyor
empleat en la Radiotelegrafia i ha declarar que allir, a la ta-da, velé a les
immediacions de Madrid un automee
bit que marxava a gran velositat, ocupar per dos bornes elJgantment vestits
i tres nenes de poca edat i d'apariencia humil que ploraven desconsoladament.
Eis individuo que les aconmanyaven
es desvivien per c„nsolar-les.
Sha telegrafiat a la policia i guardia civil dels lleco dels voltants
Madr:d, havent sortit ja la prnnera
brigada d'autonnimils i motos per les
carreteres afluents a la Cort.
-Aquesta tarda declarara, davant
del cap dc policia. el se.nyar que vei,3
factembbil.
El cap de polla ha dit aqueo! mati als periodistes que els treballs
gue:x.en amb gran activitat.
Es fan alguns registres al Pont de
Segòvia per detenir el carreter que
porta les nenes en el carro.
Ha dit tatnly:2 el senyor Del Val/e,
que la tasca de la polia es fa sumamen! dificu:tosa, pdx no hi ha cap
indici que pugui afavorir l'activitat
policíaca.
Ha estar desmentir el rumor circular aquesta tarda que a la barriada
del Pont de 'alleeas. prop del "Cerro Negro", haguessin estat trobats
els cadavers de les tres nenes.
Avul el jurjat d'Instrucció de la
Universitat ha començat a actuar en
rassumpte.
El jutge ha pres declaració aquest
rnati a les mares de les nenes, Maria
del Val i Maria Ortega. La mare
l'altra nena. Angeleta Ortega, no ha
pogut comparéixer pel seu estar greu.
Recentrneat ti llagué un altre escado] per uno suposats insults de
l'esposa de l'Enric Ortega a la reina
Maria Alcalde, acabant la qüestió
en un judici de faltes el dia 12 de
l'actual.
El jutge ha preguntar a la Maria
Guirado si sospitada que la .Maria
Alcalde estés complicada en el rapte, declarant que no.
Ha estar detingut un sacerdot, segons sembla perquè fou vist a la
"Moncloa amb unes nenes a les que
oboequiaea amb caramelo.
La policia segueix practicant diligencies.

L'Assentlea
de la "Unión Patriótica"
Madrid, 28. - Denta, a les nou,
acompanyat del seu ajudant, el oresident del Directori marxarà en el
rapid a .Medina del Campo, on se celebra l'Assemblea de la "Unión Patriiaira Nacional".

EN HONOR DE PEREZ GA1.DOS
Calvo Sotelo ha dit que •
Madrid, 28.-El regidor toleda Do,le bapti,me d'entu' • -Ustiiiin Patriótica". no- menee Alonso ha proposat a l'Ajun. rmandat-ha dit-crea- tament que un deis carrers d'aquella
, peroccució dels falsos cinto dugui el nom de Pérez Galdós.
Es donan cl seu nom a un deis posmunicipal es la prova seigs mils pintorescs. al qual s'erigirà
un bust del gran escr:ptor.
.ctori és demócrata t
L'EXPOSICIO DE BELLES ARTS
Madrid, 28.-A les once del mati,
ssoble, i camina: aixó diu
perqué estaven parali- el contraalmirall Magaz. en represenmiren unes crosPes, que tono del Directori, acompanyarà Ses
Majestats a la inauguractó do l'Exnato governatius.
pos:ció de Belles Arts. al Retir.
-t del Directori fa grans
• arter aete de la "U. P.",
UN ARTICLE DE GABRIEL
pera' nces i de realitats.
MAUI: A
'nos quants mesos per esMadrid, 28.-Gahr1e1 Mama, presi-aritzons d'Espanya.
dent de la Eederac:6 Espanvola, ha
s l t --estem preparan t una publica/ un article a "A II C" sobre
,trae . irs agraria.
cl partir de furbo/ celebrar a Paris,
en Déu i en l'assistència arnb motiu de l'Oltrimiacla.
Ca P e- dur Espanya al port de
Diu que en futbol la sort hi juga
0. 1 ' : r esser pulirle honrar no
un gran 'ujier. i ell aquesta ocasió
nre.aració, sinó bona colmo el futbol espanyol na ha estar alacoN'hi prou amb e! nivell mig
rit per la scrt, no obstant ésser la
r`) i iciál : tat de l'exercit. Hut solída italiana molt inferinr, ca:
'`.1111ce per governar; perque
fiabol espanyol es del ni Los que hi
Ir ten:• o en intrigues.
ha.
sa•a parlar de] "I'. U. P.",
VALIDESA D' .ASSIGNATURES
un regim dernorratic.
rnilitaro hem salvat la pàtria.
Madrid, 28.-Seran abonades,
ietit d ei xar Espanya ni el sen
per als elttsiia mereanlils,
a-sigualures a imvades amó va_
'Tire ima tormenta. sinó navelidesa aradArnica a les' Escotes
tg a mar tranquilla.
Nnrinalls, en la forma següent:
a t rnthom i brinda per EsExe"eiet ' lo' Gramittira osPel rei.
panynla. per a los assignattires
rucció del Seminari
(le ni: ami-fina espanyola, m'anee
segon rurs.
de Jaca
Grografia general i especial
"'Un vnraç incendi ha destruir
d'Es e anvn, per a la de Geograei rcS en es trobava installat
fin. 4 cursos.
",ti de la ciutat.
E i ements d'Hislória Univer2ietec 0 . molt notable, la sala
sal i esnorial d'Espanya, per la
2Itres departaments
que
IlistAria, 4 cursos.
molt l'ofende,, han estat en
Elemonls d'AritniMica i de
,11°,11 tonvertides en runes.
Geometria. por a In de Nocions
'415,S shan comunicar als edi- d'Aritrnebtica 1 Geometria.

Els projectes

(

de la S. E. I. T. E.
Madrid, 28, - La "Gaceta"
publica:
Iteial ordre del Direetori , disposant que eohrin la elespesa (lo
50 PesSefes per a cada dia de
sessiú que celebrut els roe:11s
de la Comissió nomenada per
OS tudiar el ¡tia industrial i finantior prosentat per q a Socletat Esparlynla d'Indústries i
Tracció Electrica,
LA C.0 P A G Oil DON -BEN N El'
Madrid, 28. - La "Gaceta"
publica una retal nrdre do Guerra designan' el eomandant d'artilleria En Vicens Balha i Carrillo (le Albornoz, Cont a MInt. i
el capitä d'enginyers N'Earie
:Maldonado 'Miranda Sanfamarin
i dos soldats del servei d'a o rosbrin. per assistir. tripulant un
glolms esterie, a la ropa Gardon-llentiet duo se «:lebrarä
Itrusselles (D nA g icai l'an Y ac
-tual.

Disposicions de la "Gaceta"
Retal ordre prorrogant fins el dia
5 de juliol próx1m la cornissio que
a París ion concedida al capita d'artilleria E noaquini Loriga Taboada, i als d'enginyers En Llnis Sanca Pico, 1-7.n Vicens Miranda i En
Rafel Morante Sola per assistir al
curs superior d'aeronàutica de consiones.
truccion s
Reial ordre d'llisenda aciarint
dubtes sorgits respecte al termini
durant el qual els contribuents (le
repigrai E. del número según de la
tarifa primera de l'article quart de
la contriltucin sobre (lente de la riquesa mobiliaria han de presentar
a l'Administració declaracions jura..
des de llurs ingressos professionals
i disposant mte els contrilments que
exerceixin llar profes,ió en cEictents
provincies presentin a l'administració de contribucions d'aquella en la
qual tinguin Ilur residencia habitual,
declaració jurada dele ingressos obtinguts eti bates elles.
Altres deelarant que estan suhjectes al cOmput deis pagaments de
l'Estat ele que realitzen els delegats
del monopoli de cerilks i iósfou en
concepte de transports de les trameses de l'una i l'altra per compre de
la Hisenda.
Reial ordre de Governació declaran! que els Ajuma/tiento han de
continuar abonant les obligacions de
radministració de justicia que figuraren en el pressupost de presons
que avui depenon del ministeri de
Gracia i Justicia nuincomunant - se
• l'efecte els Ajum0:n(1ns segons
Yestablert en l'anide 11 de 't'Estatut municipal.
Retal decret declarant amortazada
en el cos de correos les vacants que
s'estrienten.
ment (l'escales en el cos facultatiu
- Reial ordre relativa .31 movid'arxivers. bibliotecaris i arqueOlegs:
ELS ESTUDIS MERCANTILS
Declarant que seran d'abonament
per als estudis mercantils, semsns el
pla sic 31 d'agost de 1923. les assignatures aprovades amb validi sa académica a les Escoles Normal.; per
al ola de 30 d'agost de /924 en la
forma que s'indica.
N'EDUARD k'ONTSERE I EL
P. ROLES
ordre designan' el sen y or Editar,' Eontsere i [liba i
el senyor Unís Rodós, ar"ual
iiireulor de EObsecvalori astroninnic parlieular de l'Ebre,
com a representants, respeolivament, pej Comité- Nacional
de 6PnrliSirt i Geofisica, de les
Instiluetons metereológiquos
regional.: i deis serveis Geof
sics.
L'INSTITUT DE LLEYDA
Retal ordre disposant que
s'anunril a concurs de tra,,Hat
lit pi: oras:6 d g la i 'heilra(1'.1 grieultura die l'Institut de 1.I.-yda.
visT.% D'UNA CAUSA
Nladrid, 28. -- Aquesta tarda s'ha vist la eausa contra el
periodista sonyor Hidalgo per un ;afiche publival,
cii 1918.
El tisral s'ha mostrat d • arota' ;mil( la demanda (le l'advocal defensor.
DESMENTI MEN'f
31adrid, 28. -- .Nmh reinen',
al StICM'S d p i micyd sistes ahir
(ligad qm . hacia estat atropomig erontat per dos
ho havom de desmoutir.
•
El nni anava a pescar amb explosiusi ilit explolä al
darnunt.

MARROC

P I.
Madrid,. 28,-Comunicat
d'Afrira:
•
Zona oriental.-Sla verificat

D

sense novetat el rellevament de
les posicions del sector de Tizzi
Azza.
Avui embarcaran en el vapor
entren to Malaga 290 individus
aeollits al benefiei de) capitol XX.
¡la esta t mor' pols rifenys un
tinont sin riillu'nia,
L'aviachl ha recorregut el
ruin( i tia bornhardejal sern'trato, produint alguns Ricendisinna meidenfall.-Sense novela!.
28.-Acaba d'arribar
a Allinoor»es un enmara' do mar
quo durant un anv ha estat preso p or d'Atel-ol-Krim.
Ira 'Irrite:11 ncela r et. i fan rxtenue'. ano ha ca l gut dur-to
Ellospitat.
Ila nianifo slat cue duran? el
eardiveri ha reb(11 un D'arte
•
forcn iturnanilari. rosa
atriburix a que nbans de catire
Pre go nen ja conoixia ani alls
benincringne13. ami-) O rS quals
jucava a railes.
Melilla. 1" 8.---A primeros lloros del mati ha semlif en Isidroavió cap a Ceuta, arnmpanyat
dol son Eslat Valor , el general
San urjo. ritte avui nial oix lemprars't a Melilla.
El combni ti floti-3asen ha
lbv al. comboi
P3tn
f ndu; rnl ip nu7et nnpo
s.li
il
a/ ‘,.otor lo rtnni50Z.
¡‚'torres d'Ah : fu: 1;3ra renlitza ron un reeonriro ment firs a
Camine]] Pausan. , tornan! a
Drius.
?8,----T' asistí posas dios
mabie, on i la fina dol
.Tals fa intori El lla ell- g e-Mohant o d amb to 1-0 d'una disIi8c , da fam ilia musulmana.
mothi 001 nrnmrtal g e. al
palau d o l ntlifa s'han celebra!
'nones tostes.

Una pena de mort
Valladolid. 28.-El Tribunal Suprem hoi confirmat la sentencia de
pena «le mort imposada al reí d'Alricares Candid Valellado, pel elchete d'assassinat.
Sclian fet gestions per l'indult.
CONSELL LE GUERRA
celebrat la
Valencia, 23. quarta sessiO del Consell de Guerra
contra el comanclant Verdugo, que
znatft la sera dona.

El fiscal demana que es condenini
el processar zt Cadena perpètua ami,
accesbria de perdtta Templen, pel
parricidi, i a catorce anys, vuit mesos i un dia de reclusió temporal,
amb interdicei6 civil i inhabilitació
perpetua absoluta, per l'assassinat «le
rassistent.
Ha d'informar el defensor.
ELS FUNCIONARES I OBRERS
IUN ICI PALS
M adrid, 28.-Una comissió de l'assemblea de funcionaris i obrers municipals ha visitar l'alcalde de Madrid per donar-li compre de la tasca
empresa, que fou calorosarnent elogiada per anuell.
A les dotze es reuniren les seccions per continuar els treballs d'estudi de les-, ponencies, i a les quatre
de la tarda se celebrará sessió pienariz,.
LA t'.()NIISSIO DE SANATORIS
'Madrid, 28.-Slia rounds la
C.otni.ssid de Stinatoris, presidin: el doctor Codina,
aeordat una serie de
conciusions per presentar a lit
re i mb", genoral de la conferencia, entre les quals destacaren
la forma d'organització i retacinns intimes del sanatori
d'una manera espoeial la croaciii dlospitals Per (11beeellh)S99. pOb r e S. S . 1111 formal una comissió teeniva.
L'ErEENDI DEL SEMINA111 DE
JACA

Osen, 28. - Aques1 mati ha
apagat per fi el roe que
ahir es rala al Seininari de,
1 . U. • r0/ ha quedat destruir. Los
perdues són enormes.
ImaboMMUInMI-7.M.

Ld

Mil SiCd

Ilosull a confirmada la no! icia
di. quo mil: Pioni ressii dies enrorit: F.a famosa orquestra de
bou .. tiodeu• de; Cmirerls", conrom lt lite, s ponderada
i perfeet a de los institucions
sinifimitnics de l'art.: , vindrä a
13areolotta el proper mes de
juny.
Cap ¡l'honor do tan estimable
esdoreninient a l'Associavin (le
11Insioa "(la Camertu". la qua!
as alut dr contrariar la secular
inst ilueiO, a pesar que haui de splaear-se exprossament do Paris per a aquests
sols concerts.

CONCEIt'f
A LA SAL.1 (11LINAI)OS
fnumengo vinent es donarä a
la Sala Granados, de l'Aringuda del Titiidahn, un cotice:1,
lEitilerns qual no sera taren''' . al 'del: dos concerts ja
re lehr al s.
L'exquisirla eardatriu Na Mervi: Plantada tindrit al set' eittree
la interprelneid do los parts
primera i terrera del programa,
essent Ifult iusua cotilleaste do
Heder del mestre Lamole
Orignon, acninpa»yitts por Eautor.
A la part central del programa. la pianista Na Josepa Serra
execularb algunos ben triados
composiciona.

CATALUN

YA:'

n•nnn

PUIGCERDA
Temporal :-: Les obres del F. C.
Visites
A la tarda del dimarts es riesencadeni un temporal iuriós. En alguns indrets de la comarca caigueren fortes pedregades. Ed aquesta
rila un follet arrenca una part del
llosa t (le cal Grases, al correr de
Carol, i antb caltirons i tot l'aixeca
ettlaire, cleixant - In anar a cante al
dit correr.
Per aquest istiu henil anuncia el començament de Vediiicació
de l'estació internarionid de 1.a. Torre, corresponent al carril traaspirellene Ax-Ripoll.
Estan molt avancade: les obres
de perlIongament fins al (lit noble
de La Torre de la llosa que ara mor
a ttourg - lIailanic. Es din que aquest
tros será inaugurar cap a final d'any.
I de l'estad:. «le Puigurda, si tot
va per bé, acial es comencaraus... els
planols.
Prop d'aquesta vila i per si
les nieves (migues són rnillors que
les teves, un pages (le Llivia obsequia ami, una garrotada a tul confrare sen, deixant-lo raig estalmrnit.
Per a la !cinema Pasqua
Granada hont anuncia la visita dele
cors d'Alella, Sant Joan i Vilassar,
i lambe hont fa gestions per a la
l'Orfeó de Sans.
vinglald
SANT FELIU DE GUIXOLS
.
Eepartimsnt d'una capta :-:
Dimarts al aló (le sessions de
l'Ajuntament, presidint l'alcalde i
amb assistencia deis senyors ajudant (le Marina, presidents de la
Canthra de Comerc, societats de
futbol i recreatives, Unió Comercial,
societats de pescadors i representatos dels periòdics locals, va procedir-se al repartiment de la subscripció oberta per les entitats i particulars d'aquesta i altres localitats
a favor de les farnilies deis nhuirags de l'accident marit :m ocorregut el dia 13 de leiser proppassat,
davant de la nostra platja.
El total recaptat suma 6,3oi'ó5
pessetes, de les quals «Mes mil cine
centes slan donat a la da
N'Antoni Guistis i mane del també
naninsg JoSep Gomis.
Mil cinc centes han cstat Euro (,es a Pinatar 1 Múrcia), a la mare
del nAufrag Otiduli Pereyn
Mil pessetes a Maria Font. propietaria «le la barca perduda "Dos
de Mayo".
A jüan Segare, 403 . 5,5 pessetes. A
Manuel Barull, Josep Ayats i germanes del nauirag Joan Vives, 275
pessetes.
La resta sla invertit en diverses
despeses. de les quals se'n dona
comprovant degtulain nt.
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w.Eint0.51
- Diumenge, al camp de l'Atcrten,
Social han de jugar el primer equip
del Deportin i el Palairugell E. C.
VALENCIA
La Manccmunitat valenciana :-: E!
monument d'Alfcnx XII :-: Flemer.atge a Ressinyol :-: El viatge dels
multi d'ItaRa
Entre tant de parlar (le la Uniii
Patriótica. del Sometent i del "titte5, régimen"; cris haviem oldidat
per cemplet del proje.ete (le la :dancomunitat valenciana. Aquest projecte el redacta la Diputaci O «le Valesta mimes en constituir-se i sem
lila que ion l'excusa que donen algnus senyors que s'apellaven valeneianistes quatt encara En Primo de
Rivera no s'havia deaidit a salvar
Espanya, per acceptar cl nomcnament de diputats i signar adhuc el
manifest inicial de la Unió Patriótica.
De solde etts adonem que el president de la Ltiputació i els diputats
senyors Sabater i Colese
el primer «lels dos en 1923 Cerant
es vantara d'esser nacionalista d'aquells que no s'anlonten pel separaristnel es trasIladen a Alacant per
portar el convenciment als ;t'acato
tins (le quis han «l'entrar a la Mal,comunitat valenciana.
EL; alacantins senten totes les preOf 119aCil9IS provincianes (le Castelló,
ultra un divorci espiritual complet
amb la resta del reune. Als alacantins cls lo nosa de debe moltes coses que són cssencials per a la personalitat nostrada. ¡'en desfer agitesta veritable resistencia no n'In ha
prou atilb ;mar "oficialment", com
cregueren els tres esnientats represen tanta de la Diputad/3 de Valencia. 1 mes ara que el simbolisme de
(erres representacions es una cosa
tan inexpresiva.
Els periódica d'Alacant dedicaren
unes gasetilles a l'arribada dels comissionats de la Diputació valenciana, i segons tenim entes, en una
sessió de la Diputaciä alacantina,

scnyor Uolvee pronuncia' un discurs
analitzant cl projecte de Manzomunitat.
Després de la tornada d'aquest
viatge llegirn a un corresponsal alaCanta' que la Diputac:d d'aquelia població ha rehut un comunicar Ue la
ne gtra dient-h 'que, tal cura estan
ara les coses, no éS el rnornent oportú per donar aquest pas a favor de
l'agrupació regional i que el projecte de Mancomunitat resta ojornat.
Segurament tole aquella SCII VOIS
que se "sacrificaren" fermant part
de la Dipuració per, aprofitart la
bona disposició del Directori, reten
ha unitat del regne Vaconseguir l'aplicació (Fila regionalismo descolorit, continuaran en el seu lloc.
Es aquesta una nora iIluso del
nou régimen que no arriba a realitzar-se. A la fi seran mes els desenganyats que no els que veieren
acomplides les seres aspiracions. Peró no hi fa; ara comprentm la iorka
de suggestid deis carrecs. 1-li baria
qui es nimia (le gana per ésser
com i ha aprofitat aquesta Ocasió.
Estan recaptant-se dinets per
l'ereccid del monument a Alfons
XII. Aquest monument s'emplaçarà
al mateix indret on el general Martínez Campos va donar el grit de la
restauració, ço és, a la vara Mun
garrofer (le Molvedre. Es un acte
d'afirmació monärquina imaginar pel
nostre batile, seny« r Avilés, el qual
vol que es perti a ernte per mitjà
d'una subscripció popular.
Aixi com la Unió Patriótica va
aconseguir la inscripció en les seres
!listes de tos els funcionar:s del Goveril civil, és quasi' segur que a les
'listes de donants per al monument
figuren tots els funcionaris mtinicipals. El primer pas, segons es diu,
la redacció d'una relució nominal de
mama' que treballa a l'Ajuntament.
Perque no es distingeixin uns mes
que altres en el seu fervor mollarquic, l'alcalde ha pensar agrtipat-los
per categories i iixar a cada un la
quota amb ha qual ha de contribuir.
El Procediment no pot essen
Hl loa (motes ibis de pesseta.

c.:

.

•

•Ms•

nicipal, posant-hi uns Ilums de coloes a les rames dels arbres, coutornejant amb bornbetes eléctriqees el
monument del Ifarqus de Campos,
que aixi semilla mis deplorable.
Finides les testes de mag _ no
sla u:wat res, esperant lot vilguda
dels reis d' Italia. I per si dins del
jardild havia peques ciases, s están
construint, uns al costal d'altres,
uno quiosquets petits per a la venda
flors. No lii podeu imaginar el
nombre de quioscos que hi ha a la
1,laça crEtudi Castelar.
Eis reis d'Itàlia arribaran a Valencia a les quatre de la tarda. A
I entrar per Valencia scran clseimiats amb flore a la placa d'Emili
Castelar i desposo de recierer els
principals carrers an,rati a Capitattia general. cm bE l'aura recepció i
oesfilada de tropes.
Als Vicers, una volta
aquesta cerimbnia, se-an novament
chsequiats aunlu lloro i des d'allí es
trasliadaran al !loe on sita d'installar la futura exposició ¡talo-espanyola per collocar la primera pedra , i a
13 l'ira (le Mostres per assistir a
l'acte de clausura.
Al Palau municipal, abans de
marxur, se celebrará un Opas de
gala.
El senyor Avilés cada dia projecta una cosa nora, del qual en són
testimoni les notes que diariament
(bina a la Premsa anunciant un 'altre preparatiu per a la vinguda dels
re:s (l'Itàlia. Del darrer que tenim
noticia és d'uns projectors electrics
que pensa collocar a la carrera que
ha de fer la comitiva.
- Dinmenge se celebra un partit entre el .Mnrcia E. C. i el ValenCia. Els murefans jugaren brut,
pel qual '1' es \- £112 obligat a
expulsar a quatre jugadors 'del
canip, dos de cada equip. Guanyi
el Valencia. per 4 a u. Dilluns es
repetí el partir, rIctuant les reserves
del Valéncia. El resultat bou de 2
a o a favor del Múrcia.
A h canto del Stadium els dos esmentats dies Runa el Gimnàstic amb
el Sporting Club de Cene. Reiore4
el Ginmästic, Puig, del Llevant, que
ocutiä el lloc de 'Molina, el qua/ passi al de darunter centre. Vence el
Gannästic, per 4 a o. En el del ditainenge la victòria del Gimnàstic es
repeti per igual nombre de gols que
el dia anter:or.

.1.11n71.

DillS (le poc, car s'haurä reaolEt

ami, sobres els diners neces s aris i
tindrern a Molvedre el testimoni
la restauració, tuerces al bon zel del
general Avilés.
Rossinyol pasta grane temporades a Valencia. El coneix i i'estima tothom. Ara és a Xativa. 1 a
Nativa li han jet homenatge. rot
cl qual es proposa a l'Ajuntament
(me norneni a Rossinyol fill adoptiu de Nativa i es retoli amb el seu
umn un dels principa n s carrers. .
L'alcalde i quants parlaren acolliren auth entusiasme la iniciativa.
Rossinyol, emccionat, digué (In,: regalaria al Mmett municipal de Nativa un dels (padreas seus que miss
la agraden, que es refereix a u,1 ¡ardí de Xàtiva, i desim-es Regí unes
quartilles en cavila en les quals reilexa ha impressió literaria que li
produeix Nativa.
Ara, a maig, recorclant les testes
de passat, l'Ajuntament n'ha
volgut celebrar altres. Han rcsultat
pallides i ipadvertides. El mes notable ha estar la illuminació, obra del
lioso-e baffle, general AN-iiéS.
Cont que el general Avilés pertany a enginyers, n'esta una el/C2
assabentat d'aquestes coses, al dir
(le la gent, i ha projectat aclornar
els ¡s'intima en una forma tueros ellosa. Els jardins a qué ens referint,
que són els de la placa d'Emili
Castelar: ja eren nrou lletjos amb
els Seils innombrables quioseac, ami)
OS SC113 19 IllfiCIS ile terra i e/s SCI1S
:ubres descuidats. Semblava que sobre el,: mateixos s'Intgués 111urat una
formidable batalla, tan xaials i
qualsevol manera estaven. Dones Ins:
tot aixó ho ha embellit el gttst mil-

ESTALVIAREU
TEMPS I DINERS
dmprant

CINEMES
KURSAAL I SALO CATALUNYA
Aconsegueix un gran exit en aquests
dos arStocraties salons l'emodonarit
pellicula.del famós actor dramàtic Wilhant Earnum titulada "Ferni gsa de
carácter". El inagsiti.c argument d'aqueota produceM es .presta admirablement a què el gran Farnum ros: a
contribució totes les seres faca:tacs
dac.or erninernissim. .
L'n altre trtotuf l'aconsegueix la gran
tragicomedia -Paran:a d'hono.:'', en la
qual actua d'interpret la renomenada
estrella Regina Dtun'en. "Paraula
d'honor" es una p3llicula adula-ah:ement presentada, amb un argumem interessantissin( i on Regina Durnicn ha
reatazat la mis portentosa creació
de la seca carrera artistiea.
En . vista del gran éxit aconseguit
per les magnifiques. pellicules "Les
esposes deis homes rice" i "Les esposes deis bornes pobres", que tan
¡albor:rabie record ha ut deixat entre
els assistents al Kursaal i al Catalunya, per la bellesa que les esmentades
obres enclogen. l'empresa eriquests dos
salons prepara per a dissabte l'estrena d'una altra producen:, analoga
les anteriors, titulada "Les fille; dels
homes rics",- on l'argumentista iealitza un detingut estudi de la vida desenrollada per les jau-es de l'alta to_
Cirial amb tina ericertadissitna
ció solare ele detectes i hnnes quatitato que poden adquirir-se en aquest
ambient, aixi com els sofKinents morals que pateixen i la manera d'evitar-los.
Es 111/ encertat estudi de la vida real,
la visió de la qual pot dictar a les
nostres dannselles ensemammt
meta profitosos. •

ES VEN

Cafè amb
condensada

"El MES"
1'70

Ptes, pot

aparen de telefonia sense
fils, marea "Godi", de tres
lainpates, amb quatre aurieulars, NOU DE TRINCA.
ltaó: Barbará, 11 i 13, iniprimita

dia 31, a les sis de la tarda, s'i nautz u rart
la (IBAN CF.11YECEItIA-011XATE14IA

EL RIN

1
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CAn.-11ESTAURANT-BiLLARS
CORTS CATALANES (xamfra Railda de

Citeleiye)

les dues
Tuts els dies, de les sis tarda
de la matinada,
concert pel quartet JARQUE

-1"
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EL DURE« A BARCELONA
Per al dIe t i 5 de juny anuncia
el Barcelona la visita del ¡arnés professional escocès Dundee, qui tan for-

ESPORT
Guillam Antón, Miguel García, Mi.
quel Serrano, Tclm Gare a i Pere Gómez; el del Club de Natació Alacant,
compost per Josep Carratalá, Manuel

El torneig olinr
pic del futbol
eINInMf.

Camp te
.Les

BULGARIA ELIMINADA PER
IRLANDA
Paris, 2S.—Del torneig °limpie de
futbol associaci(5.—Irlanda ha vençut
Bulgaria per un a zero.—Havas.
Eia MACCH SORPRESA : TNECOSLOVAQL'IA I SUISSA EMPATEN A UN GOL
París. 28.—Match °limpie dc futbol.
—Suissa i Txecosiotiquia després de
noranta minuts de joc reglamentaris
han empatat a un gol cada un, concediat-se dues pròrrogues de quinze mimas.
• Despees de les dites prórrogues els
des equips han jet match nul per un
a un.
El match tornarà a jugar-se dicendres.—Havas.
ELS PARTITS D'AVUI
-

Corts

Entre els corredors la Boite será de
les més formidables que claman pugut veure, tota regida que tots els
toncursants són gata bregada, dintre
la seca categoría, en curses al nivel!
d'aquesta.

Palau Öe Iti

!kilt
(di d'Esgolt de ;Miel
Copa

contra

F.

C. Barcelona

OICLISRIE
LA VI VOLTA A CATALUNYA
A dos quarts de quatre d'aquest
mati es deu hacer dona: la sortida als
concursaras que prenen part a aquesta
important prova. El (barrer en inscriure's, amb cl núm. 41, va Esser Pere
Górnaz (de Madrid), primera categoria.
Per disputar-se el trofeu de N'Esteve Roé hi ha tres formidables equips:
d "Cabista 7 , de Madrid. integrat per

Del F. C. Barcelona
GENERAL

IASEVBL

DELEGACIONS
Les delegacions l'eles
pelo senyors socis, d'acord
arnb l'article 32 dels estatul s, hauran d'ésser dipositades a la secretaria del
Club, contra rebut. per dš a les
ser comprovades, ims
O de la tarda del proper
dia 30.
cha ofert per actuar de jutge volant
d'aquesta cursa.
Han continuat rebent-se donatius de
per totes les poblacion, que són compreses en cl circuit, per() cal i er esment (1.11114 importantissima du

En oulrigger a vuit remera,

PARTITS PER A AVUI
Europa-Birmingliam.
Barcelona-C, E. Sabadell.
C. D. Espanyol-U. E. Satis.
JUMter-Martinenc.
Atlètic-Terrassa.
IIATACIO
EL FESTIVAL IN1ERN.ACION‘IL
DA yl.:f
Novament cls :lastres aficionats tindran rocasió de presenciar les gratis
Euitcs internacionals que tindran Iluc
;aplasta ni!, a les den a la piscina del
C. N .Ilarceluna, entre els elements
d'aquest ce-rete i el C. N. de Ma:-sella.
Ultra les proves que se celebraran
í que donávern a coneixer en la ilustra' edició es podrá admirar
reallib . ció de Mlle. Pell:gry.
Tambe despenen exp ectació els partits de polo acuätic entre el Sabadell
colura Barcelona i C. N. Alarsella
contra C. N. Barcelona.
Prr tale que eis aficlonats es puguin traslladar cómodament a la piscina del C. N. Barcelona, Si Intuya
servei extraordinari de tramvies i
autimin;bus des de ;a Plaça Catalunya.

Abacial

Adler

Buick

Aida

Buick
Berliet
Chevrolet
Cole
Columbia

Crosley
De!age
Dodge
Unirle
Espanya
Ford
Ispano
Issota Frechini

1.5ifi

'

i;11A

5m1 12 si 100

Telèfon 4408 A.

Balines, 22

NOTA.—Certifico, com oficial de Secretaria de Pentilat deportiva PE.
NYA RIN, que la classificació dels cotxes del CRUP COMERCIAL, cateii goria de 2,000 c. c., segons eöpia literal de l'oficial facilitada pel Cronomeu trador oficial senyor Oc -ampo, i existent en aquesta Secretaria, és el que
n
mul segueix: 1
o
5-12-1
2 G. Puiggrós 3letallurgique
va

m
n
u
u

3
4

,_.
.—
present
a Barcelona, a vint
signo
el
I perquè consti i li serveixi de garantia
Signat i rubricat
i-sis de maig de 1924.
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La casa que ven ms. barat de Buce an

estatuts, cs Pcsa a
coneixement dels senyors socis que cl dia
29, de 10 a 12 del
mati, i els dies 30
I 31 de dos quar:s de
vuit a nou del respre,
quedaran exposats 1
a la Ilur disposic16
els balanços i mov)ment do calan de rexercici quo ha finit.

IMPORTANTS REBAIXES
El nostre lema ha estat sempre no enganyar el
públic i donar el que oferim, procurant sempre
intensificar la xifra de venda, única manera de
poder vendre barat

BOXA
TORNAI)A VICTORIOSA
Procedent d'Oporto, on ha batut per
k, o. cn el primer round al campió
portugués Pereira, arriliä zhir a la nit
el Ilustre pugil
Martinez, caminó del pes licurgo:.
La noticia de la rápida victoria de
Martínez sobre el campió portugués
ha causad gran satislacció entre els
rastrea aiicionats, els quals esperen
amb veritable interés la gran voltada
internacional de les A7CtleS per tal de
poder-lo veure davant uf belga Leakenims.
En aquesta velllada. ultra el combat
Ricard Alís-Vati hlarcy, e's aficic.
s'As anean delectar-se amb les fortes Boite; (lora Joan Alberic i Josep
Mareo, el qual va a la conquesta del
titul de campiö peninsular del pes inig.
Tumbe Ituitaran Giménez -Zaragoza i
ompó.

pIe

Mitchell
Mariini
Mercedes

IVIetallurgique
Die]

Overland
Panhard
Peuge3t

LES VETLLADES DEL PARC
Essent próxim el cumenfiament de
les vetllades de boxa professional al
Parc, sjuieressa als boxadors que In
vulguin prendre part que s'inscriguin
la Federació Catalana de Boxa (carece de Sant Gil, 3, prall, o que enviin
llur inscripció per corren, fent constar cl sea domicili i el pes exacte al
accretari de la E. C. Boza, senyor
1 n ;:ma ii lairruy (carrer de Metalizaba),
núm. 16, segon).

TENIM L'AUTOMOVIL QUE US INTERESSA, VISITEU-NOS)
US CONVENCEREU QUE PODEU ADQUIRIR-LO !'ER Me
POC PREU DEL QUE VOS CALCULEU

A. GEN CIA

1meig311,316 i391 Departament
BARCELONA

tease,'
NIRCEIOP.

CONCESSIONARI GENERAL PER A CATALUNYA

En compliment de
co que preceptuen os

la baratura dais nosluis plus
i

1r

batent el record establert l'any passat de
Ja seva categoria i de la general de turisme
amb un HURE" completament de serie

Venuts des de I'l de gencr acrediten h astra

ð

f

EXCURSIONISME
El Grup Excursionista Marathon
fati diumenge una excursió familiar
a Ga y a, Castell d'Aramprunyá i er-

SEGON-05 Pi Rosés "METALLURGIQUE"

huy passat radtniració de tots els
público peninsulars un el Dundee s'ex-

ionsiti !mis cn 1923

do% COIN83 (18 qiä Ileon

t•
,

(Å1P DE LES CORTS

1

lIgns

Pedro!,

CATEGORIA TURISME DE 2 LIBES

Barcelona

FI CI
Dles 1 1 5 de juny
A lea 5'30

Estat de comptes

formalitat i

moració del seu III
Reunió : Placa Espanya:a
punt del mati, per sonir ate
nibus especial.

III CiNi COSTA 1112 3

fessionals

ro' E C. llÁligfint

Lulomobils

Brugués, on se
tes i un enes de Ger manía ee

munti•wasummenneumuurau•wo••munmun••uanumulnunnumi
iä

contra

Aquesta tarda, a dos quarts de sit.
se celebrará el primer dels panits concertats cutre l'Europa i l'equip professional angls Birmingham al camp
nou del C. D. Europa.
Els jugadors del Birmingham ahir
asaren a resnicniat camp per tal dea'
tronar- se, causan gran sensació a to:s
els que presenciaren aquests entrenatunits
Els equipo es presentaran de la segii:nt manera:
Birmingham. — Ilibbs, Ashurst, 33tirs. Dale, Gringan, Barton, Ilarvey,
Crosbie, Bradford. Is!ip i Linley.
Europa. — Jaumandrcu, Serra, Alcoriza, Xavier, Maurici, Atisus,
Heer, Alegre, Cros, Oliocila i Alcazar.
L'encostre serà arbitrar pel senyor
Cruella.
Abans d'aquest partit jugaran els
infantils "Alatistes" contra un altie
important equip infantil, el, quals es
di s putaran una copa donatiu del Birmingh
i:1 famós equip professional es presenta complet, car kinic gran ...lerdee
que manca es Fremdling, cl portee,
que actua'anont es trota milalt. Par.
lant ahir amb un deis nastres red,etors, ein jugadors, dct "Bit-m:1101am"
Cite asseguraren que estan clispasats
a fer unes tin brillants actuacions
ecos els permetin les circutra,tancies.

El "vuit" del Club de Mar del
Centre Autonomista de Depondents dell CODIN't: i de la Indústria, l'integraran: Brun, Jan& Umberl, Montserrat, Olivelis, Gili, Auviä, Itapesta;

defensaran els culors d'aquest
Club, (Miedos, Cual, Giran,
la , Cumpax-Quinl ana , Pérez,
:Nutre, Mitseana; timoner Marlinec. formal en majoria pel
leelelti rquip que en el Cumploliat do 1 23 produf tanta int-

de la Primera Cliv1816 de
la Lllga Escocesa da Pro-

BIRMINGHAM - EUROPA

Torres i Josep Piqueras, i el de /a
Unió Esportiva de Sons, que l'integren Jostp M. Sons, Miguel Mutó,
3aume Janer, losen Sega,es. >loan)
Busqu,I. Al/mili Gil, Je`an Carpi i Pau
Giessinatt.
El president de la Penya Esportiva
Gracienca, l'ex-atleta Lluis Alcalde.

regates pre-olImpiques que comentaran ditunenge vinent, el
i‘mstituit per Giralt, Coll, Morales, Candis; tirnoner Martf)ICZ.

mita de

FUTBOL

FUTBOL,

dio 29. a les 5.3
A dos quarts de quatre,
partit de quarts equipo

Itälia-Luxemburg.
Esteta Units - Uruguay.
Hongria-Egipte.. RESULTATS DELS PARTITS
EINS AHIR
Ida bat Espanya per 1 a O.
Estats Units a Estänia, pei- i a o.
Txecosloviquia a Turquia, per 5 a
Suissa a Litulnia, per 9 a o.
Uruguay a Iugoslavia, per 7 a O.
a o.
Hongria a Polönia, per
Holanda a Romania, per 6 a o.
Franca a Leténia, per 7 a o.
Irlanda a Bulgaria. per i a o.
Txecosloväquia
Suissa empaten a
Un gol. 'Pensaran a jugar cl=ä.

tament de Barcelona, de b000 pessetes.
Els organitzadors ens diuen que al
sen estatge (carrer de Gallien, 91 cada
dia es rebran telefanemes explicatius
de tot el que passi durant la cursa.
Larribada (lela curredars, que s'efectuara a rAvinguda da l'Exposició
d'Indústries Elee:riaties el vinent
mati, tanmateix
menge. a les once
premet resultar un veritable Mere:

midable impressió causa arreu d'Espanya en la tornée realitzada la temporada passada. Confia el Barcelona
que l'interès que els drrero encostres no han sabut despertar entre l'afició catalana s'aconseguini en els partils contra els virtuesissims professionals d'Esceeeia, eis quals, ultra el sen
jac prImorós i de máxima elegancia,
sallar] isuprimir en Ilur actuació, aquell
ímpetu i curatge avassallado:s que tant
entusiasma les multituds, i que torea

preastó per llur conjunt ) fuma,
veneent fitettment als seus contrineants.

ou)riggers a (ostro remero, di
oposarh el Club Maritim, en les

cotxes usats

•

MOTORISME
MASERATI CAP A ITALIA
Ha sortit cap a Itälia el iamOs con.
redor tifieri Maserati amb cl sea
cotxe "Diatto", que tan bona impreesió ha causa! entre eis a hei, asas del
colma, havent quedat molt complagut
de les atencions rebudes, arenserns
ntle 1 1 a pogut comprovar la gran afició
existent a Barcelona per l'automobilisme, lamentant imicanient I anticipaijió
presa aquí pe!s representan(' i constructora d'automòbils sobre els falls
que ha de Mutar el j11111.1.
RON
BEGA'PES PIRE-OLIAIPIQUES
Als equipa donats Ja a la pu buch al que representaran 'Far• ragona i el .Club de Alar en

4e.

'5111
•—

ARTICLES DE TAULA
Cohen s alpaca -Ponles - legitima, del21
zena.
Cullerete alpaca "Porket" legitima,
b'25
domena,
5'25
Cullerot sopa, alpaca "Porket
3'75
Cunera de servir, alpaca "Porket", un,
10
Ganivets acer ii, la dotzena,
12-50
Culleretes alpaca, !ser a gelats, dna,
l'Otees per a dn dein: , 11112,
3'05
Pinces alpaca per a doleos, una,
ARTICLES CRISTALL
3
Copes MI per aig tice, umeetja slotzena,
2.56
Copes ou per a vi. initja domena,
VASOS l • NS PER Afea:A, MITJA dita. 145
1.15
Cerros per digna, un,
095
Renta- truites cristal!, a
Jócs per a gelats, 12 serveis (en blanc
17 Sic
i color), a
0'55
Plats cristall per a postres, a
'so
Fruiters cristall anal, peu, a
0'95
Sucreres cristall, muntura mo all, a
;295
Yinagreres tiste s, quatre places., a
BATERIA DE CUINA
7'60
011es alumini polit, 20 C111., a
6.36
Casseroles aluntini polet, .22 cm., a
0'00
Jocs 6 pots 8. q, lo. II, 12 i 14 cm.,
Escorredores ami, peu 18 cm.,
3 •40
3'(10
Bullidor Ilet un litre, a
2
Flantera daltunini 12 cm., a
o'oo
liseuntadora altunini,
joc 6 pots de ferro esmaltat 7, 8, 9, to, tt
10
i 12 CM.,
Eseumadora esmalt, a
t'u ç
Cullerot esmalt.
ARTICLES HIGIENE
BIDETS BANYS -- LAVABOS -- DUTXES
NEVERES MARCA "OSO"
GELADORES MARCA "SIBERIA"
ARTICLES PER EXCURSIONISTES
I.ot d'un escudellOmetre, un therino de mig
10
litre i isti portaous, a
Eiambreres d'alutnini, a
1.45
Vasos plegables ittli cstoig, a ;i7o
Cantimplores le ltuscttici foil, Ost litre, a
Cantimploras aluniiiii Ion 3/4 ídem
$.50
2.25
Fiambreras ova Lides pleitea, a
Cubana plegables, a
2
Plat: d'alumini, a
Eseudellómetres, a
7'50
Thermos vatentats, vas aislador:
1/2
1 litre
tía litre
314
Ptes.

425

Ammaconms

- 4'25

7
trl

9

Inviten' el públic a visitar la secció de 1
e_uina. cristall i porcellana, a la plantu
(..onsulteu iircus i us convencereu que cenen;
barat que ningú.
OBJECTES D'ESCRIPTORI
Bloc impon PIZINTA - roR, gran,
Palier per a copies maquina, 5 00 fulls,
Paper comercial, resmilla ao quadcrnillos,
Paper tela superior, per escriure a maquina., capo de 550 tulle,
Quartillcs paper, pagues de inig quilo,
Palier tuuig holaiuks, raques tic 20 gindernillos,
Plomes "Perry", ninns. 421 i 120, a
Sobres comercials, el mil, a
Estoig 25 canes, palier tela, a
Plomes estilográfiques omplidor automätic
plumeta don, a
Llapis grafit, dasse superior, la dotzena,
Llapis bicolor, dotzena,
Llapis tinta, dotzena,
Cartietes "dossiers'', a
.
i
Classificadors mi-lb palanca niquelada,
puntera llautó, a
Arxivadars amb capaa,
Paquet too canes i roo sobres !Mg holandes,

e:75

ASSORTIT IMMENS EN PAPERERI 1
UTILS IlF. DESPATX
OPTICA
PER AL SO1.:
Gafes i lentes metan blanc, bons cristalls
(tots colors), a 3 i
fuo
Gafes malones, ciaste corrent, celluloide,
Gafes Wilson (gran model), a
Gafes Harold Iloyd, "chic" i lleugeres,
Enorme assortit en gafes per a auto, 1101,
1/10tICIS, 1016 cobles.

RELLOTGES DESPERTADORS
Rellotge de butxaca per a nen, de níquel,
nuiquuta garantida, a
tiran existencia de rellotgeria de marca.
Aasonit en rellotges per al trcbali, clanSea 1. 0115 i dc prccisió, d'un dia i vuit dies
18'50
corita, des de
2750
Rellotnes despertadors, de butxaca,
Despertador corrent, model de rectam,
Despertador "Tarn-Tam", marca de precisiO, classificada com primera categoria,
t4'75
des de
Tot rellotge venut l'acompanya un certificat.
•
garantia.
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ELS ESPECTACLES
TEATRES .Teatre Català Romea

Esdeveniment artistio

ptcs. L 5 i 6 de juny. els
'pr's :Mistes francesos
LE BARGY et

GERMAINE DERMOZ

. 1 4 . Le marquis de Pelota

L'enig-

et L'asilo de nuit.—DisOl e. 7 de runy. Debut de la
.1:pa llyta Ricard Sima Raso.
rena del ini, s gran exit
l'any:
CURRITO DE LA CRUZ
.itxa a compladurta.

0

0044.6•440444.444444444
TEATRE TIVOLI
Grandiosa companyia
sarsela. Primer actor i director:
FERRAR VALLEJO
Mestres directora:
Josep Espelta, Gerard To.
mas 1 Ramon Gorg6

Les dues primeras companyies d'Espanya

Gregori Martínez Sierra
Catarina Barcena
ALBA-BONAFE
Continua obert l'abonament
Gran moda a 18 funcions.
Debut ate In companyia. Diniecres, í (1) • juny dc 1224.x

..444+.6•4444+i-evexeeee,
TEATRE TALIA
Companyia de comedias de

MELIA - CIBRIAN
Avui, dijous. tarda, a dos
quarts de eme. El sexo débil
Don Juan buena persona; ni',
a un gime' d'onze. Don Juan
buena persona.- Dern:I drvendres. tard r. Las alas rolas; nit,
Don Juan buena persona.

dijous. festivlat de
':iSlö, tarda, a dos
• s de qua i-. 2 obres,

5 actes

EL NUMERO 15
Ferran Vallejo
LOS GAVILANES
per Pau Gorge
N:t. a
EL DICTADOR
per Emili Sagi-Barba

.ammelmaasa

TEATRE APOLO
Tournee :Manuel ugrafies
titIl, dijous. 12 ild
TARDA, A DOS QUARTS DE
CINC; NIT, A LES DEU
Esdevenititeid art ist
Programa mons
El millor i ii ireronionic

D'vendres. nit. estrena:
DIEGO MONTES
artes. de
1
a1
de Mohrta i mestre
Parera

eleee>444+4+4444444444,."...
4444-34441 444444444.4.5.e.944

TEATRE NOVETATS
dijons. tarda, a les
a les G. i mi. a los I
pellicula en sis
parts

1

EL NOI
l'inimitable rei de Ir(
broma

Entrada i butuca, 2 ptes.
La famosa i popular revista en
21 iltiddriaS

1. K•••!
en la qual prenen part 150 arlistes esnanyoles i n sdrangn qp.:,
17)(1. 27,0 vestits notas de Maclame Jeallette, 250. 20 decoracions noves de Ros i Giiell, 20

Les naves (eres

CHARLOT

en refieu

l'emocionant pel-licula
cinc parts

Presentades per l'aplaudida
troope

Exit

El drama d'una dona

1444440+000+1.--

Gran Teatre Espanyol
AN.TPERF: - BERGES
.1.atus, L'AscenSIA d el 5 enyor,
larda, a les miau,: I.

HOME ESTA DE PEGA.Repoirul de la lebrada
cena& d'amos .1•• a lesa,
MARIONETTES
' a les
NIARIONETTES
alver.ilre,, tarda, p e r prime- 4
IR co,raila
MARIONETTES
dp
La DEL REGIMENT MUNTAT
7 de i nn y . v.zilla de A.
Pa.;
1 PF N a

QUA UN

LA CAMPANA DE GRACIA
o
EL FILL DE LA MARIETA
(Xcatchal.s 1 Mat.tual

•
ree44-7-x--3+74•›e•Ige. .7-044
3

flARCISIN

ellada dr l'aErensió,
funrions. Tanja. a /es
• 11, a di, arriarl a ale flf411:
s arsoela rar :In arte •
da Cáliz; IL I.a reta• ii en rita a r te El chico
artera, per Narri tdri 1 parts
de la comparo' la:
turinegrie popidar amb la
rects ta ti din: torna' MUJO,
dual quadrOs:
EL PRINCIPE CARAMON
i3tri I i(da la eOrbPanYla:
t pros,..nta,A. ne,orat 4104a.
lf)44 4 14 1/11/1alilo .a a rfice,,,
:Sus,

ira entala. la famosa
liareemna-. •le mossen la• .lagner.
,arda•-s tiplques catalanes, ele.

nifiques deeoracions l'aplaud it
eseeni(g.ra f ROS i Güell
N-estuaK. Original tobbogan. Sorprenrnt 5 tIlles. sense
igual apoleosi, i Cl. fentiniens
rl )st es ele la pant all

IVI A CISTE

el veritable atleta, el que
tí. dos hornos amb un sol I,:
el que da talega %*eritables 'malles de ferro a la vista del
públic: el que desafio' tots pis
que s • nonneion alleles cinemaef re) a' • la força,
logr:Lf

divendres, a les den
nit. GrandiAs festival organitzat per la

BELLA TERRA
" h i . ele pallassos Pompuff,
r ie•ly i Ernij, les ombres
rellen
ANTONI SALUDAS
ltenor',
RICARD FUSTE
I ha Vil On
BARCELONA

Goyita - Nitta Jo

ELDORADO
.\viii. elt . jtms. ri . --la ele l'As7
censi.i. Tarda , a dos guarts
i al- .4 1140 1 ilil, a lOs tl, , U, 1.• , ,,- ..
lossals programes
3
Notables petligules
Exit del fannis imitador i
d'anintals
9.*
AUREL PR1AN
La forni,,,,a datHarina
3
ROSETA FONTANAR
....? Succds
.:,, 1, , . bolles dansa- %
LES 4 SOMELLES BlANCHI .1
Presentarid ele l'espeetaele ,,'„'
meravew,s i fantastie ±
LES cr,72:7zs EN RELLEU :5
Grandiós exit d,ds famosos
el, ,\V 1 is
POMPOFF, THEDY, Erai,.: .>1
1,:, li e lia i pirialill'issIllta dr_
.,
4
LA GOr n'A
a..pertori flau : exclusit
i,
itiquissima presentac:6 ,,.
. ) .1 los set de la larda i a les
de hi . ni!:
a
e Les ombres en reileu i ...-.
,
LA GOTiTA
4 Deniä, (41N-emires, la celebr:
divetto
7
NITTA JO
en el grandiiis festival or41 ganitzat per la revista
13E1.1..1 TESIIA
...e
i.•
elaIMIL-74[4:77:217213MIC.TIOWC4

411n

mameer=c7r=ram..-amerscrwerasonmome.

Diana - Argentina
Exceisior
Aviti, dijous, sessb1 mal ina I
d'onze a una. ft La casa dat
'nisten, La batalla, Un 'coi 71 per
s-art, E l pozter d'una n-,3riti(ia. La elcant scnyora Etundett, CLariot ai ca.)rzr de la
Fau.

! fu)7.js [P
j p(,)

'IjiL.L

.1

El orgullo de Albacete
A les sis, emperna!:
ALFONSO XII, 13
i DOS PESETAS

caeeta de la feria
1.4444.e***44.4-844+04~4->e,
Nit, La

7711.

fu

Aviii, dijous, grane estrenos.
Programa extraordinari: La
casa del misten', projectard_se
el ringla() Mitre da' tan magistral super-serie; Fatty candidat, grandiosa i insuperable roinrtlia, interpretada per l'as ale
hi Imana Fatly. Ajuria: El sos.
grandiOs eitiedr-ama
gran arpo:1:01d, intermetnt pel
fan conegot neto:* Ber 1.00111
EI aesoonegut, magnine
inte: pretat ner la gran
;artista 31argarito de la 3Iolte;
Treballa d'elefanta, original
cinta instructiva. — Diumenge,
La
nit, gr'artiliosrs estrenes;
casa del misten,
i
senstieinnal cinta La batalla,
per Sessue Ilayakawa, Tsurti
Aoki i Gina Palerinr; l'exit de.
la temporada.

CONCERTS

: :

Cinema MIRIA
Bah nies

Denla, divendres, a tres quarts
de deu de la vetlla
Recital de cant pel notable tenor
rus

Avui, tarda 1 nIt, esplèndid

FEODOR RITCH

SONANT LL CUIRO (9 round.
Exit ~tino del film artistic

Sial Net, pianista
Palau de la Música Catalana

Elegant cinema de la Intimitat

Provenca, 261), entre Rambla i

itiltAMA

per Ja ti Barrymor e
Preferencia, 1'00; general, 0'50

ItIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIE11511111111111111111111111111111111111

PARC
AVUI
TARDA I NIT
Concart BANDA
VERGARA
U4IIII1011aY7144114
lotes les atraccions
IIaad'laItiea rOflllaliaac ld
de FOCS Aeris i dispar d'iina Iraca nnal per la casa

RESTPLERANTs

ESTAPE GERMANS

Cafe-restaurant. Sereel CARRO
PISTA DE GEL

5.044444044444444.11~440+;j.'

Unatierirarid '11,a/1P)
50 CENTINIS,

ENTRADA:

;Can CULLERETES

COrtISEUNI

pulstana. a

TelK.m 3535 A.

Avui. dijo:u. festa de l'As
n
ceci(:,:
A la primera sessli) de
la tarda: En poder de l'enemic,
creaci(i de sis estrelles americanes del Programa Ajarla espe
vial, Jack liolt. Agnès Ayres,
Wanda liawley, Walter 1lier.:,
I
1,.. Roliert Cain i Lewis Stone
1,. Programa •itIria especial; El
carrer6 tortuós, per Laura La
Plant, 1 Arribada de Mary Pickfcrt i Douglas Fairbanks, i
Aladi fill, enanca.
A la sessió de les sis de la
tarda: Estrena <le El novelista
i la seva esposa, con/Mita drauMtica del Programa Ajuria, pc1
simpätic Tli “ mas Mcighan i,
Lila Lee; Mary, per :\fargari(la Clark, i Menjador, cuina i
aiguera, cianicx, per Fay TMeher.

•44444444.4444.44A44effle

- -

ESPCRTS - -

CAMP DE L'EUROPA
F.1 famOs equip (le professio_
tnils ang.lesos de la Primera
BIRMINGHAM
(primer equip complet)
jugaia anitt el

C. D. EUROPA
(ex-cal/11)W, de Catalunya)
Avui, 22
inaig i 1'1 de • 'uy,
II dos guarts de sis de la tarda
Servei d'autämnlbus des de la
Placa de Catalunya

n
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CAPSES DE LUXE
I ver a casaments E bateles litiga Casa DAKCAl tO, cure
de Saat Paz 38

I REF RACTARON ORES

REGUANT

Carrer Jaume rabea
Tel. 1418 A. :: Barcelon a

coll greirds de la vostra americana netegeu-lo
amb l'específic per a treure
taques MARAVILLOSO. A
totes les drogueries a 0'75
pessetes.

Esplendid panorama
At Tare ions diverses
Talaia, Ferrocarril aeri, Museu
de guerra, etc.
A Pesglesia
Sagrat Cor
Iii Miura missa a les dotze del
tots els dies restius.
Els tramvies de les linies
la Bonanova, prl Passeig de
pel l'arre!' de 31untanov. faciliten el T'anal acces al
1' II)

Venus Sport - Palace Ball
Ronda de Sant Antoni, 62 i
Tigre,

;27

04,

Pelils bicis Clissificifs

a 0'50 pessetes ;es Pea primeres paraules i a 0'10 per
:: cada una d'excés
2
()FERIES

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
On es la parada, Caça.
dor da dcts, Fel seu propi càstig, La casa del misteri, ti; La
domadora de Calitre.
A%111,

Avui, dijous. fht
Sol ona

a la ti q uis de proiluetes altinentiris; es
neeeasari esitetii ben relarinnat amb el
rome•re .
comi•stibles 1 s/milars. Esc.:

Ttrel•-:,-, ,an ata. tne, erlaye, 1,

relarlanat ama
CORREDOR ben
mala:
Flitbd/, es

iii'r escila. 1 4 a .,4 • 1/2.4

Aviii_ festivital ele l'Ascensió,
ball tarda i nit, per la banda
Ventas Sport. dirigida peil senyor Ponsa. Nit, entrada, una
pesseta.

COMPRES
COMPRA- VENDA. 1.72,7jan„
"",;
de,

al'utn . ,

30.

11.140 , .

BIDETS
DUTXES

no deixeu de veure t'alabé

Sextu`,Tourns

•fannanunumniaseannulaanunann•••••nunnunini

estmenra. Tambe vena: una
rasa, davanl la mar. per 5,000 pessetes.
loan Ros Gros.
la temporada

--

sant cciont esrs.ffis principal moblat;
A M'AL pali. vafaroics. water, eleetricitat. Itos d'ohmio. 10 tt.I.1, 1 Erancose IternlonA, sitiar CelOni.

ENRIC CARDONA

DIVERSES

Ver g ara rl°
Comk À3.aìt e.59 es4

HIPOTEQUES. Tdaruanoirniaielt

trsetsc10, s.
Paguen de la Pala. t.
ertresol. Telercn $ 154 A

BARCELONA

contra

CANANiA

ESTIUEJANTS• Alar. cases per a

Ese

CERCLE NAGEURS
(Marsella)

InmelsmeAsman~orrevermroorosoossameromozolsrsolozn
CIIIVENEISIOND12521:72.71r421131JEKNI52/MBEIBUOINESEGISINISIB
f.'.

ESTIUEJANTS 9 rases
" 're
"ne
per"
Hogar,
a tot etuntort. I .
mödtcs,
!daJor. miniero 72. Peca.
I logo, a Moret

WATERS

Piscina del C. N. B. (Escullera
da Llevant )
Avui, dijous, a les deu de la

que s'celtenarii e pròxim dissabte als mateixos
salons

LLOGUERS

'BAMERES
LAVABOS!

Natació - %ter-Polo

Servei extraordinari de !ranavies i aut(ininibils, aquests des
de la Plat:a ale Cat;alunya.

CASA RERE

c op i re

nIMMuirearenoall.
II/MMMIMML,

111

bcuic.LLS DE GOMA
Orara Is de toles classes en ting•
talls 1 fuste, Replaess en els veranera. Con+ Catalanes, 613 (Bolee Iteren 1 llalla,. Tel. 715 A II

OSO

a MiquMs. Circulan. Tm.
ducclons del francas t
aloni - S10, ln. Telele.° 1151 A.

VIES URINARIES •
1s lalnrOtelacla.

aintiL
nos. PrestaAnaltmt lo sana. . «Me

.i,us Ronda Universitat, S. Polleffillea„

••;,)
4n Eugis..

DIVERSOS —
Exterminades

en un minut amb

tinse ecticida PKRADELL

TURO-PARK
Magnífica
oberts l;iiaIi i

Ilan, Mora d'Ebro. num. 13.

cabals, tot arert, des do
pessetes. Mal/orca, nomero 1 5 7,. interior.

AIXETES

CLUB NATACIO
BARCELONA

Ocasin. Ettonornia.

ARQUES

Entrada, 1 1 11 10
pessetes: gen p ral, 1'25 pessetes. Entrada de carruatge, 6'25
pessetes. Venda de localitats,
taquilla del teatre tat Novela te,
Cenit t'e ale Local it at s i tagua.
Iles de Pliipedrom. servei espedal d'atitionnibus i de taxis
des de la Pho:a de Ca(alunya,
Servei extraordinari de Trainvies (Dar, 111,1e1 IlitZ).

I

ijriiela,

TORRE

e

HOMES lics

de .

VENDES

maig,

Premi Josep Pons i Arola

e

DE TREBALL

PM' a cataiorn a , a co‘IIATJANT tuissió,
es neeessaa per

Carretes de Cavas — Hipòdrom

I-444+4›....44444444.6.444.9

. bil is, ltjtel .t , sessii) matinal all 1 a 1. Doratil aquestes
liv, 1" 1 ".;11} bli " 11/PS
lWr II l a SPSSió
1 . --1,•-c, I do los sis Ir /a. larda, l't tutora, a ilGs ittlarls di!
qital a', i negona, o-pd . eial, a les sis. Exil de Fermesa de cmrActer (,,xei tytiv t , , per William Farnum; Paraula d'honor
DPF Regina ottmlens; De nit I amb mal lampa,
tai,atn:a •N 1, :I
imgrnertE lIlI programa,
• luid. Els volcans del món i L'auto de Canut, c6inica•
divendres, Moda Selecta, despatsant-se, de sis a
•
o vnil, Indagues numerad., per a la sessiö especial (le les sis
71 de ditimenge.
3
ws.able, estrena de Les filies deis rica, per "Orlan Cooper i Stuart Holmes.
r
Molt atril, gran esdeveniment.

e

TIBIDABO

DINARS DE CASA 4,

Avis: Es despatxen butaques
numetades per a la sessió especial d'avui, tarda.
Nit: Igual programa i Arribada de Douglas Fairbanks i
1Viary Pickford.

1Ü

e
u

Telellon ESO

CASAMENT$
INITE103

POBRE

1{123LU
Lees
ernresidua Sud

MITOC1CLES •

•
n
a
lo

it.

RUSSIA
SHERLOCK HOLMES

estrenacks amb grandhis èxit als aristocràtics
salons

•nnmannannatnnausnalin

Ele ramplona de l'aire

que Peala:aran el seu 'Moressant treball sobre una Gorda en
tensI6, a 25 metres d'altura
30 de Ilargada.
AtracciA procedent del Circ
Buselt i del Gran Pare d'Atra ccions de Berlín. Abatas d'a questa sensacional atraceid, a l'escenAri, en plena naturalesa,
sketch per la ebmica atracciú
01. Odeo, le eochon comlque
prooedent dr l'Altiarribra, de
París. Tarda i nit, funcionaran
toles les grans alraccions. Roserär, .un dels mes meravellosos d'F.spanya. Banda als jardins. Cobla de sardanés. Pulx inel-lis Quatre Gata. Cafe-restaurant
Ultim dia ele la interessant
ExposiciO Internacional Canina. Esplenditis gossos de mea.
Important: Queden anullats
ade passes
favor de la ternpoi.ola Anterior.

AMICS DE LA MUSICA

-.

Kursaal Catalunya
Les Mes deis homes rics
l'[ 21J

seceiö:

art-e-teet-ev-Parvs-44-we,..

LES

agradable esindlor i
pectacle de Barcelona

_\vlai, dijons, tarda, a /los
goarts de qualre, primera

estrenes. SOSSiÓ
a I. La p ortera de la f/iA
i carrera: Gent de be;
Reclute.; Actualitats Universal;
Arribada a Barcelona do Pilare Picktina] it'll
peto., y

ford i D000las Fairbanki. Tarda:
co,, l a “,55., a- II Salomé. DI.Ei cercia
111011,. ritt,
blanc; Entrornaliadures de Susanna

i nit, exhibició de remocionant
a
espectacle

se lila

Les noves ombres en relleu

Cwimanyia de Joan Vila
lar imer
aet :
Francesa
Alarcón.
PrInera actriu,
Maria Lidien l'honoró

e :n vial,

.1.

Si haven vist

~Oral

TEATRE POLIORAMA

Monumental - Pedró
Walkyria

vsncran=imuosseienoGwrni-stc...s.isiiiwwenscasismasimn

El terror de les planes
; ImigniLe

Entrada i butaca, 2 pies.

LA Hit:Hl/11CW DEL BES

POLIKOUSKA
LA VIDA DEL MUJJK A

Collsou de varietats

fi

nt

Los quatre sorche Bian-

'14-cee-3,0•e-e-e-Seeee..044-%e

L'as; l'inveneibl,1 i in(!s pe49l
tit atleta del
cinema ogra f
:010
tih
,••
t,-,,ittiVeS
ttl Cola
heu,
I
liscum

Broockli2-Publiclious DU

petinnila La batalla. Tarda I Illt.
VI turnada ilc La casa del misteri l v /ornada de La portera de la
s fibrina; La batalla, pel celebre arlista Jalean', sesine Ilayakawa, 1
- la indlicula cintura Un bolo per la I.
. 0 ei . A la ef . ,IÖ do In int, estrena z
,ol.. 44,14 .4 Iiitn i vefogant
nyora Bluniel I El poier d'una
Mego/Des, estrena
inenti/a.
.1.• I opa eta rincinalogranra

latir

POLITO

-1-41,04-Oe-0-04•411-*-Osi.5+1

Tcatre Eldorado

•.A-e.--::.1.4-4-1-3.0-Cees.747»tesie.•

por nl itial /1:1 pintat tinos rnag-

s•

4 la

Ande, repartil im dos guadi.os,

113 111.81113lil01113,11Ti

s . z,.ns la novel -la
d'.11.1' n .NS VIDA'. I PL.INAS

di

Aviar dijous, t'esta de l'Ascensit3. Tarda,- a dos duarts
de cinc. La formosa e01114,..
aPa (. 11 11 1 -1 ill e artes, deis
germans Quintero.
MIRONES Y anlonios
a 1111 11111111 irr Ilse, La
litt 'Fa' comèdia en tt es
artes (el primer i el tercer •
repartils en dos 'taladros),
de .1, M. Fiaren). Iradueeió,
de G. Mariinez sierra,
M:11'2:LUZ •
noti qt_ ilimmulres. larda. MaMur, Nit, El timbro de .e
• alarma. A... jai. estrena de la
comedia en tres ;tetes, de
Bonavento.
LECCiONE.3 , DE BUEN
AMOR
teta expressainent per a Penada Díaz d'Artigas i per
ella cal renada a Madrid
amb clamorAs

...scec-c•-ee,...ee.>ee:eeezee.44*

formosa

cA,Lar 3d a

t

e

AUBIN LEONEL

31i3 Is3k! t!e CEra

TEATRE COMIC

Teatre Earcelona
Companyia (le comèdies
DIAZ.:A.RTIGAS
dirigida pc1 primor actor
Manuel Díaz de la Haza

Cinema Princesa
Via Layetana, número te
Telefon 1311 A.

Ama. all rifaS, diada de L'AneeneS.
Aes,n'i matinal de lees (mart.. (ronla grumo,
7.. ii ala, /ir g o ./

,.-Vess-e-t. •;•-• -,-•-•,..«.•--1--.-i4-

Temporada oficial d'ISOU

Telefon 3500 A

123 5. Le duel. Dia 6.

,ecee.e.>r*.ees..->e+4eee-s-f,
TEATRE NOVETATS

'

Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Bohèmia

FARMACIA PARADELL.Comte Assalt28.BARCELONA

Jardins

UNA PESSETA -PER coRREu.130 pessetes.

Ayo:, Itarda

•• •ounzonnumbammudarisimmounium DIROMMINC1110•11111/038111111111RRUIZRO1111118

MAQUINAR A

FRIGORIFICA

ESCHER WYSS Y

PER A FABREQUES DE
CAMBRES FRIGORIFIQUES

C.":

ZURICH

GEL

IIKAUEUFNIlr
Rte
1t0ADUCGIO
iewP;c
• 110-1ELS - RILSTRUHARTII •

a

• 114”- Mill Dt COIMUIll DI IFORIBII

BAR%

ceastasestuta vocuseates - u.a-

•

HOCOLATS
LA MAQUINA IDEAL PlICill
A LA PCTITA INDUST R IA

F. VIVES PONE

EARCELONA: GIRONA, 112
MADRID: PRIM. 2

AUTOFRIGOR

TIMES . FABRIQUES DI

I
11 •181111111•111RRIIRROURRIIIIIRIIIIRRIINSIRURNINIZR111•111118•511111111111•1111111RMIIIMMISMISI

600 un. s/m. Tocant al Monestir de Poblet, tomba dela Reia Catalana. Mala 401$ red

GRAN BALNEARIda e l Ferro, el millor reconstituient natural. Bosco. trauma per so grita. de cartetS44
ikush."4"'"'"'
11. - 'Barcelona
Telefon „Pm. 1111111

HOTEL VILLA

ENGOICIA

de primer orare. Sana de ralea, peludo
que es

acorkeatca. 11-11811

no
normen
de 11B • 4,500 pesset
e0 SI

••••-•-..

▪▪

efere** Alf NN'

ellionnenalamilmuniarrummemmurmarrizzewrimiellifiMMIIMIIIIIIMMI•1111213oinim monismormeraci imeramemesanuaorearra

• ESTALVIAREU UN
70 per 100
•

la

•

COMPRANT ELS VOSTRES CORTES DE VESTIT A LES

o
Ni .

Ei

•
a!

••
•
so.?

•
u

•

•

•
•

de Li C operativa de Fahricants
de Sabadell
No deixeu de visitar
aquesta casa abans
d'encarregar el vestit
al vostre sastre

a

•

•

1

1
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