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ALEMANYA
ifINICIO DEL PERIODISTA
El nostre amic Joan Arús, poeta sabadellenc, va fer dies
era. damunt IEs planes de "La Veu de Catalunya", la definidel periodista. Havent intervingut en la polémica sobre les
loses cartas d'En Pla-Xammar, el senyor Arús ha considet r.ecessari de definir amb precisió el periodista, per tal de
-tin gir bé qui ho és i qui no ho és. Les definicions són sempre
cedes, i cal tractar-les amb una cura molt gran. Escriure als
riódics i ésser periodista, no és pas la mateixa cosa. En Plarnmar havia classificat com a periodistas alguns catalana
minents als quals no correspon proa aquesta denominad() proesional. I per tal de tenir un criteri segur per declarar:
Aquest és periodista, i aquest no ho és", En Joan Arús ha elaerst una definició precisa.
Nosaltres comeneitrem a llegir amb interès i fins amb exectació les paraules definidores del nostre amic. Estävem ereOs que érem periodistas, i sentiem la sensació lleument voluposa de veure'ns definits. Però el senyor Arús ens ha mort.
- ha mort com a periodistes. I no solament a nosaltres, pecasinó als companys que formen la colla mes granada del
erlodisme català. De la definició alludida resulta que no som
eriodistes. Segons el senyor Arús, per a ésser periodista autenc cal reunir, entre altres condicions, la d'estar sotmès a un
orani i a una disciplina.
Un horari? Una disciplina? Ja sap el senyor Arús la grave:de les sa y as afirmacions? Per la nostra part confessem, una
i ra avergonyits, que no tenim cap horari. I pel que fa a la dissom una mica indisciplinats, sense que això vulgui dir
:e Saltetn al respecte ni a l'obediència al nostre cztimat direcr, ni a ningú.
D'un cop de ploma, com si fos un dictador, En Joan Aras
Colmar ens expulsa del periodisme. N'expulsa així mateix En
11.2.Mis Aguilar, En Josep Pla, N'Eugeni Xammar, En Caries

eMevila, En Tomàs Garcés, i tants i tants escriptors de parióque prescindeixen de l'horari i manteasen una disciplina molt
,,tiva. Si a conseqüència de la definició que comentem no ens

apu]sen de l'Associació de la Premsa Diària de Barcelona, seria

er un miracle.
Pera no seria possible d'interposar un recurs d'alçada cona 21 fall del nostre sewerissim jutge de Sabadell? En Marius
asilar hauria d'ésser el primer d'espavilar-se. La nostra antiga
nvirència periodística amb ell ens permet d'assegurar que la
va feina és absolutament incompatible ami.) el rellotge i amb
ordre burgès. La gran majoria deis articles dels diaris de Barna estan escrits prescindint d'horaris i de disciplines de receló. Nosaltres i els nostres companys escrivim sovint a l'Ateu. o al cafè, o al bar, o a casa nostra, o unes guantes horas
ny del domicili del periòdic respectiu. I si alguna vegada anem
Redacció per fer feine, l'horari no ens surt gaire afavorit,
molt al contrari, parque després d'acabar nosaltres a desna, hi fern acabar tumbé a la senyoreta mecanógrafa a la qual
.an l'honor de dictar els nostres articles.
Proposem, dones, una reunió de tots els periodistas barcaale que estiguin renyits amb l'horari fix i arnb la disciplina
r:cta. Convé prendre acords. Hem de demanar al nostre comnv Joan Anís una rectif:cació, o en cas contrari una indem. tz. sció per danys i perjudicis. Si tots els periodistas barcelo
per la sera definició responen a la convocatòria,-tos
reunió proposada haurà de celebrar-se en un local molt gran.
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EXPOSICIO I. 211.4;LLOL
Ea vint paisatges que En Mal:ol exa la sala de "El Camarin" mar''aro moment molt interessant
cva evolució artística. En Mallol
mantingut fide', a l'impressionis
aquesta escala, l'Ultima-1etlan
escoja que ha existit, ha desesp.*. la seca personalitat dintre el
In= del sensualisme coloristic. En
seas paisatges anteriors relerro_nr
eta l'aigua; potser CID CS VCia enpeses un hom en sentia la sensaclö
--nt ero tota l'extensió de la tela. En
nassició actual, "La Déu" és una
aaa ben caracter istica d'aquesta
-a. La técnica de taguas lifses i
zspirents que s'invadeSxen unes a
altres fent ur.a sauna de tornasol
lut.a amb joiosa delicadesa la tenfrescor i l'até humit dels toas de
etació saturada d'aiTaa, grassa i
era. La qualitat sedosa de la seca
ersa expressava adrnirablernent la
zprausitat ingenua, un ocie femenina,
inzpirava aquells paisatges
lleugera. En les obres
»sici6 d'En Mallol davant del na-zI scgucix essent la mateixa, pera:,
5 CriCa s'ha fet una mica més graimes minuciosa. L'aigua ha deid'ésser el protagonista invisible;
estructures s'acusen més categüri'; el tiritona d'abans es torna més
.ctiu; sense perdre res de :a clara
tat que és el secret de la seva
% i3tible simpatia, els paisatges d'En
LI han aga:at un Ileugeríssim deix
i s'han fet mis complexes.
?tr¿s malgrat tot aixä.l'actitud emadel pintor no ha variat sensible.' L'artista ha guaitat aquest nou
te dcl natural amb Lo mateixa
amb qué explorava aquells ale scenario acuosos; la su ya mi
ttta i experta ha dit amb la mateixa
Izenca sensual la tebior d'un solet
'croo en un paisatge nu de color
'acre, que el fresseig d'una ver estremint-se en un soldi discret o
e oqui perfumat d'unes pomeres
' da. Però
mansuetud d'una }lo
Se la curiositat de la seva retina
so breposat sovint a l'enlodó inii el pinzell dócil a aquest impuls
oatiositat li ha pres una loquacitala
• ala= asomen; tot i asee ima

delicia recullir-la, de tant corn vol explicar Ii esbrava l'emoció o Ii refreda.
Sempre, però. les sayas teles mantanen l'encfs d'un virtuosisrne, mis prodigiós, perquè és espontani, que li dicta
solucions tan delicadas i elegant; corn
aquella pasta flúida amb qué esmalta
els cels o aquell deliciós esborromamino de les branques; P m!) el que les
fa triemiar per damunt de tot Es
aquell rariss:m accent d'ingènua sinceritat que a través de l'habilitat i
la co:np!:cacii formal sena tan persuassin i tendre que un horro talment sent
un veritable dala de trabar-se pres (Yaguales coses adorablement frägils en
apariencia,- pecó solcades d'invisibles
filets nirviosos, de les quals els ulls
no saben apartar -sen.
Els extrema maxims de la curiosUrat epidérmica i de remeció estas representats en l'exposici5 actual, la primera, per "El molí
dz rAubert" (aquell casalot explicat
amb minuciosa prolixitat), i la segona,
par "Prat de Tortonell" i "La Plana
a l'hivern", d'un gris de plata i òpal,
que per a nosaltres ir la cosa mis penetrard de la collecció. "La Mata"
sobresurt per la solidesa i per la saborosa sobrietat de :a paleta. "Ilivern"
i "L'hostal", amb las tetes III ir grasos
del fons de la sala, sin veritables prodigis de técnica, les quals. junt amb
"La carreta", d'una diafanitat i d'una
cledccsa admirables, constitueixen

obres mis afinades d'aquesta darrera
etapa de la pintura d'En .Mallol.
C. C.
etenMnn•n

La

situació

a Europa

Herrlot, en una carta a
L'ea Clum, exposa cl zeu programa de Govern. En ell hl ha
la supressió deis deorets-Hel,
la do l'Ambaixada al VatIca I
la reducoló del servid militar.
Manta Pooulpaol6 de la Ruhr 1
Paplioaol6 de l'informe Damas.
A Alemanya, despraa de grane
diecusslons, han fracassat lee
gestiona entra ele nacionals I
cls partits del centre. Tot seguit, el president Ebert ha ratificat la confiaste* a Marx 1 a
tots els matelxos ministres de
l'anterior Govern.
Trotsitl ha fet doelaraolons
fent eleve. lee aspiracions Imperialistas del turismo sobre
ele Estrato 1 OonstantInoble.,
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ESCOLA PRACTICA

;DEL NOSTRE CORRESPONSAL PARTICULAR)
Berlín, mate.
posat resoldre aguan problema complicat o poca-solfa
El Parlament alemany as un
Parlament que s'estira i a l ar- abans de la reunió del Parlament,
però va fracassar — no
ronaa. Tants eleators que voten tants diputata. Un diputat és estrany — i va presentar la
per cada 130.000 vots emesos. dimissió la venta de la primera
El próxim Reichstag tindrà 470 sessió del Reichstag. Ara tenim
diputats. Si el lector té' afi- Parlament des de fa tres dies,
cid a l'estadistica i vol saber però no tenim govern. Bl prequants electors van votar a les sident de la República ha endarreres eleccions alemanyes carregat al doctor Marx que
no ha de fer sind agafar un en faci un de nou, paró ningú
llapis i ho sabrà de seguida. no sap quan estarit llest. MenEs una senzilla regla de tres i tre escric les negociacions continuen i la finalitat que es perno-res.
Davant del nou Reichstag el segueix és sempre la mateixa:
panorama és una netedat ex- formar amb anemias de l'intraordinària: una situació inte- forme Dawes una majoria disrior mes aviat satisfactòria, posada a votar l'acceptació de
perb excessivamen primparada; l'informe Dawes.
Les qüestions de p'ersonal,
una situació exterior dominada per l'informe del Comité importantissimes sempre, han
tingut i ta p en en aquesta criDass-es. A hores d'ara sembla
que ningü a Alemanya no hato- si alemanya un pes decisiu.
ría de tenir dret a permetré's Els nacionalistas les han porel luxe de tenir dubtes i ter es- tadas a primer terme amb una
carrafalls. La intel•igencia inter franquesa i una empenta fornacional sobre les bases de midables. Durant deu dies han
l'informe deis perits es la con- mantirigut la candidatura de
solidació de la moneda alema- l'almirall Tirpitz per a caneenya per. una temporada 'larga, iier, i ahir es dala que encara
is la tranquillitat, és la possi- no havien perdut l'esperança
bilitat q ue els alemanys pu- d'imposar-la L'almirall Tirpitz
guin tornar a arreglar pel món és un liorna de 75 anys, amb
un tingladet i més tard, si tot una gran barba i un aspecte de
va be, un tingladäs. El t'anís pobre ergonyant ben vestit
de l'informe deis tenias per que fa pensar en l'ex-diputat
part d'A/ernanya és l'ensorra- per Vilafranca del Penadas i
da del marc-renda, una nova conseqüent monärquic En Jocris/ d'empobriment, la inquie- sep Zulueta. Segons sembla a
tud, la frisança i la negra nit. l'estranger la sa y a candidatura
ha estat molt mal rabuda per
La tasca del nou Reichstag no
causes fàcils de comprendre.
hauria de tenir, de moment,
Seria,
pero, injust, creure que
cap mena de dificultat. Hauria
de limitar-se a sostenir un go- els nacionalistas han presentat
aquesta
' candidatura per
vern com el difunt govern
Marx-Stresemann, disposat a raons de política interior i,
acceptar tenso .reserves l'in- mes precisament, per raons de
partit. Els cape del partit naforme del general Dawes i a
cional alemany, Ile;gt, Wallcobrar com mas aviat millor
raf,
Lange, etc., veuen la neels vuit cents milions de mares
or de Y'emprastit internacio- cessitat la e qnyenläncia d'aenal, que es del que es trae- rentar l'informe deis otras,
°"n *wat; st, . _ eta.;
ta, o, almenys, dels que Whauria de tractar.
La majoria dels 470 diputats

del nou Reichstag sön favorables a l'informe dels tècnics.
Els tres partits representats
al govern Marx - Stresemann tenen 138 diputats: 45 el partit
popular, 65 el centre cateo
i 28 eis demòcrates. El partit
socialista té 100 diputats. Són
en conjunt 238 contra 232 diputats de tots els altres partits
reunits, des dels comunistas
fins els s racials". D'aquests
232 diputats és cert que la ma-

jor part no san gaire o gens
arnies de l'informe deis tècnics: els comunistas per principi, ele "racials" per pura demencia i els nacionalistas per.
qué tan dir que ho eran durant
la campanya electoral. Aquests
tres partits tenen, plegats, 194
diputats. Paró dels 38 diputats
que resten almenys una dotzena d'hannoverians, bavercsos
independents, 'econòmics", alcatara, estan disposats a accep-

tar l'informe. Un govern de

centre que res de !l'informe Dawes el seu programa, podría
comptar, dones, al nou Reichstag amb 250 diputats, és a dir,
amb una majoria da 30 vots.
Aquest govern deVentre que

diem batirla pogut asar el mateix gabinet Marx-Stresemann
sense modificacidi de cap mena. Cap necessitat d'entrar en
coblaboract6 ministerial amb
els socialistas, parque després
del renal sofert pel partit socialista a les eleccions, la seva entrada al govern podria
prendre's com una provocaci6
als nacionalistas victoriosos.
Pare els socialistas l'hauria
ajudat des de fora amb una
doülitat perfecta i els socialistas, si avui no tenen autoritat moral per govornan, tenen
de tetes maneras m68 de sis
milions de vots, conserven una
influencia decisiva a la majoria deis sindirata obrera i sdn,
encara avui, el partit mas fort
d'Alernanya. Hauria estat una
soitoció admirable i d'un parlamentarismo acabat que hauria
interpretat d'una masera exacta el resultat de les eleccions.
Pera aquestes soluciona
agradables i parlamentàries a
Alemanya no zain possibles. El
govern Marx-Stresemann s'ha
retirat sense Ro g ar presentarse al Parlament. Durant els
den darrers dies hem assistit a
l'espectacle extraaagant d'un
govern amb un programa i una
majoria al Parlament favorable a aquest programa, negociant un clia darrera Peltre
amb un partit que no acceptava el programa del govern per
tal de veure si era possible formar un nou govern que disPosas al Parlament d'una majorla
disposada a votar un programa
idantic al programa del govern
que volia dimitir. El govern
Marx-Strelemann a'havta nro..
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a s, a a e .a turin lezt, ame una
bona fe més . digna i prbpla
d'electors que d'elegits, damanen que l'informe deis peras
s:gui refusat en bloc tal com
es deia en les reunions de propaganda electoral. Això vol dir
que l'endemä de la victeria
la unitat del partit està amenaçada de mort, i, segons sembla, l'almirall Tirpitz, convençut per la seva banda que cal
acceptar S'informe dels peras, as lainica figura amb proa
autoritat moral per fer alhora
la política d'Hergt i evitar la
divisió del partit. Tirpitz, cancallar, seria, dones, una mena
de gegant de la Catedral portal per Hergt i seguit arnb fidelitat infantil pels cent diputals del partit nacional alemany. Aquesta combinació
d'Ilergt va fracassar per culpa
deis demòcrates, 1 sobre tot,
dels catòlics j ara els alemanys
nacionalistas e% vengan posant el veto a Stresrmann, que
no es católic ni demócrata. \o_
len que el ministeri de Negoeis estrangers sigui ocupat per
un diplomatic de carrera. El
partit Stresemann no vol sacrificar el seu cap, com es de
suposar, i el canceller Marx a
horas d'ara sua sang i aigua
i no acaba d'arrenglerar el seu
segun gabinet.
De tot el que he dit i de mollas coses mes que podría efegir-hi en te la culpa la constitució den senyor Preus s aprovada per l'Assemblea Nacional
de Weimar l'any talo. El senyor Preuss, que en qüestions
de dret politic i adrniniStratiu
és un especialista tan bo que

no en pot ésser mes, va fer,
amb la collaboració d'una

quants amics, una constitució
admirablement escrita i admirablement pensada que no serNPiX per a res. Es una constilució on tot està previst, tot
está, regulat 1 tot está admirablement resolt. Una de les parta

més admirables d'aquesta cons-

titució model és la part que
tracta de la manera com es poden aprovar lleis que no estiguin d'acord amb la constitucid. Es molt senzilf: n'hi ha
prou amb reunir una majoria
de dos tareas dele votante en
una sessió del Reichstag on siguin presente almenys lee dues
terceres parts deis diputats. Si
no és possible reunir aquesta
majoria de dos tareas de segon grau, la constituelef del senyor Preuss roman Intangible.
Reunida apesta majoria, la
constitueia del senyor Prense
pot 6sser objecto de profundes
renovacions mensuals, setmanata i diarias.
Ço que no va preveure el senyor Prense, perb, f ou la posifibiutae que tu% dta feji falta

reformar la constitució i no
fos posible reunir el nombre
constitucional de vots necessaris per reformar-la, que és
el que ara ella passant. L'informe dels tècnics compta amb
una majoria de diputats que
sún favorables, perb aquesta
majoria, suficient a Anglaterra i a França per aprovar l'informe Dawes i coses mes importante, a Alemanya no serveix de res perquä no arriba
esser la majoria constitucional necessaria per reformar la
constitueió del senyor Prensa.
Afegim, per arrodonir aquesta
i nfo r m ació , que a Alemanya no
es pot fer res una mica impor-

tant si no äs reformant la cons-

titució, i que si es tracta, per
exemple, de realitzar — es un
dir — el pla de reparacions
dels tècnics, cal que el Reichstag aprovi deu lleis reformadores de la Constitució pel cap
mis baix. I el canceller Marx
per tal de fer aprovar l'informe deis perits segons la Constancia, no pot passar-se del
concurs deis nacionals alemanys que no són mies ni de
l'informe deis perita ni de la
constitució del senyor Prensa.
rugen! Xammar

"L' ACT ION FRANÇAISE" I LES COSES
D'ESPAN YA
L'òrgan das orleanistes francesas, d'ença del pronunciament
del 13 de setembre parla de les
coses d'Espanya mas sovint del
que tenia per costum. I ho fa
en un sentit de simpatia a/ Directori militar. En aquest cas
concret, les opinions i els sentiments de "L'Action Franeaia
se" ajuden a interpretar eis
fets peninsulars i a comprendre
les tendencias ded nacionalisme
de Leon Daudet i Charles Man nCts.
No fa gaires dies que el dit
quotidiä publicava un article,
molt llarg i molt atapait, sobre
la situada a Espanya. Aquest
artiele estava escrit en defensa
del regim novell. Alguna dels
detalls no responien prou a la
finalitat desifjada; però el propòsit de lloança era ben palas.
Aixf mateix, en el darren número de la "Revue Universelle",
dirigida per Jacques Dainville,
un dels tres caps—i as-ui el
millor cap—de "L'Action Fran-

es parla en termes favorables al Direetori. El conegut

çaise",

Quan l'Escota Superior d'Agricultura arriba a assolir la maduresa de
cosa terma i ben assentada es pogué
veure clarament, ami a deducció
senadora dels temps de formació, que
faltava quelcom encara en el conjunt
deis seus ensenyaments; trobant-se a
mancar per arrodoftir-ne raticida una
llarga estada dels alumnas al camp,

per tal de completar el can pràctic i

d'aplicació dels coneixements.
En el moment de la fundació de
l'Escota, l'any tgia, l'ataca del lloc
mi hacia dinstallarse fou objecte d'un
detingut estudi. Paró COITI aquest és
un assumpte arreu del món resolt; com
totes les escoles superiora asean installados a les ciutats cal és prou intensa la densitat de cultura; corn isolades massa lluny deis nuclis urbans
sols poden vegetar petites escoles pret.tiques que mancadas d'estimul dificilment escapen a la rutina, molt encartament es convingué en crear l'Escola a
Barcelona que, ultra els avantatges
tr,nsecs d'ambient. professorat, material
etcétera, tenia encara la geogrifica de
Ira majar facilitas de comunicació amb

tots els indrets de la nostra tersa.
Un cop arrelada l'Escota, fou, paró,
sempre un objecte de preocupació per a
tots els que s'interessaven en la seca
obra el dotar-la de l'ensenyament prOctic que es trobava a mancar, l'adquirir
una finca apropiada on els alumnas poguessin viurchi un o dos cursos. L'assumpte era prou important per pensarhi llargament abans de resoldre'l; si
els avantatges aren ben palesos. no ho
era menys que la seva realització podia
representar, si no es fes raonadament

un gros sacrifici econòmic. Per això
el projecte es medid molt abans de
portar-lo a cap i adquirir la finco te
Caldas, cstudiant-lo amb la cura i detenció amb que cal tramar-se les qüestimos tea/ligues i administratives en les
corporacions Obligues.
La saludó a que s'arribì fou la
conveniencia de qui la finca que s'adquirk s'administrés autonimicament,
posant al seu front un administrador
que 13 regís com la propietat d'un
particular que aspira a trettre'n justos
guanys. No desconeixiem nosaltres el
fet de qui l'orientació de l'ensenyament, les necessitats de les experiències poden no coincidir gaire amb les
normes en que cal encarrilar una explotació per fer-la rendir beneficia
Encara que teniem el triple exemple
accahortador de que per tres cursos
consecutius les experiincies zootécniques d'engreixament de poses • fetes a
l'Escota havien donat sempre guanys
superiors al traed per cent del capital
esmerçat, mai hauriem volgut exposarnos a qui amb la major complexitat
de la tasca les exigincies de l'ensenyument ens fessin saldar els exercicis
amb pèrdua. Era un punt d'honor el
que un cop passades les despeses necesarias de's primers anys per posarla en condicions, el sosteniment de la
finca ampo: costes un cèntim a la
Mancomunitat. Per això, encara que
l'Escala es reserves mitas parcelles

ministrada als establiments de beneiitiricia de la Mancomunitat. Solacéis
qua assegurant en aquella una llet
'pura i garantida assegurava a la fiaca.
un bon resultat administratiu.
La creació de l'Escola práctica dula
aparellat un altre problema: el fer
\jure els alumnas al camp, cosa forca
mis dificil que a la ciutat. Estudat
tamlit aquest pum, es megai que era
preferible montar 1/1 pensionat a la
mateixa finca, amb la qual cosa els
alumnes aproiitarien molt millar el
temps, i vivint amb major plenitud
l'ambient agrícola.
El projeme del pensionas, que pes a
nosaltres representava el coronase=
de l'obra de l'Escala, foil una de les
coses ietes mes agradosament, atab
mujer interés i meticulositat. Encara
que les construccions existents a la
finca de Caldeo són Larga importants,
representara una bona base, calia posar-les en condicions per a l'objecte a
qué es destinaven, i arapliar-les. El
pressupost detallat del projecte d'obres
de reforma ascendia en números rodons a 27,800 pessetcs i el de les obres
d'ampliació a 47.3 00 pessetes, comprenent not cos d'edifici amb clormi:aria
al primer pis, i les aisles de l'Escota
a la planta baixa.
L'habitació del pensionat fou també
objecte d'un curéis treball. Era el nostte propäsit fer-ne una residincia senzilla i serme luxes, peral) neta, confortable i arranjada arnb gorst, que curada
s a la iormació espiritual deis alumnas. Després d'una tasca previa informativa de comparar la installaci6 i
funcionament de peusionars seanblants
que ens poguessin servir d'exemple, sireas fer tul nodrit recull de dadas, disposicions i preso. Fou demanat consell a tothom que pedía araeonar-noe
en coses tan apartades sie les no-tres
preocupacions habituals: :nobles, robes
de Hit i de taula, estila de cusca i de
nknjador, utillatge per rentar i pianxas O tots els nornbrosos datan; que
cal preveure en una installació d'aquesta mena. AscendOa el projecte
comp:et dhabilitació del Pensionar i
l'Escota práctica a la xifra de 35,90 0
pessetes. Melosos els innombrables dztalls que en ieit.n una re:id:me:a seveca
i stibria, pera clara i bella, en la que
tots hi lrovicm po5at hs ihtÖ (lt les
coses volgudes.
Es feiene dones, les obres de reforma i d'ampliad i l'arras o/jamen: de les
;tules i si pansionat de sUnt-i-tres
amb la 5 Urna dele; parrides ameriors,
amb el p7z,supost de 112. n>:.0 pessetes.
Aquesta despesa que avaneava :a Mancornunitar era un capital reprodu•rtiu.
nicilment pcla esser-ho. Comptant
per a vhlt alumnas hostatjat,, els interessos del cap:tel cmprat representaven per a cada un sola vint-i-tres pessetes mensuals, quanti:a: gens cresc sada com a cost de lbabitaciö.
a aquesta xiira el pisen de la mi=
renció sempre en mil:ors condielons a
la finca que a Barcelona, i un tant
per cent prudencial damtnot del cosos,
per a equilibrar &oyeses d'adminiztraMd, arnorlitze.cic n s i imprevistos, e5
compren com poda donar-se horatere
als alurnnes durant el cates de prame.ques a la finca a un preu semblant al
de ;es dispeses mitjanes de la cinta:, i
en condicions tí:lis:ene, de contera de
d'ambient i d'efiaäcia
rensenyamen t, molt superiors.
Podrem tambi deduir, en resum. ira
conclusió de l'exImple. Ilarg i arid, del
present anide? Si. Que amb el projacte que anava a portar-sa o realitraciet
rodia corms'etar •se l'obra ja uidissinza
de l'Escala Superior d'Agricultura, me
iensenyament pritztic i d'aplicació,
passant ahormes un any al pensionat de la finca, tense que r.i la finca
ni el pensienat representessin, una vegada en funcionament, cap càrrega
económica per a la Corparació de que
depenien. •

escriptor llena Johannet, autor
del Ilibre "Le Principe des Nationalités". presenta els fancionaris d'una gran part dele
Estats d'Europa en lluita amb
els Governs respectius. I co
tractar d'aquest aspecte de la
present erisi europea, al.ludeix
cas de D. Miguel de Unacrexperièneia, co, el sea conjant havia
muno.
regentada per un administrador
René Johannet es amic per- risser
sonal de l'ex-professor de Sa- responsable.
Retaba la forma d'explotació, quelamanca. Cita una frase d'una
daca a estudiar encara el 'loe d'emcarta particular que aquest II plagaments
avantatjós. Era aquest
va escriure temps enrera. Ai/th un punt de mis
farsa mis senzill. Repevol dir que es cartegen, o que
s'han cartejat. I essent amic de tito exemples d'importants Esccles
D. Miguel de Unamuno. Rana aconsellaven is comarques de conrcus
Johannet el serveix d'amic. variats — veritable conveniència, mis
L'articulista dóna la raó, o al- ben dit, necessitat docent—i no gaire
menys les quatre cinquenes allunyades, per tal que a mis a més del
parle de rae% al general Primo personal fix 10 pogucssin anar amb
relativa asiduitat els professors de
de Rivera.
Es una Hästima que el gran l'Escola central; una situació, per
d'exastitud deis fets consignats exemple, com la de Griannn respecte
per Johannet no correspongui a París. Aquesta situació no molt
sempre al seu to d'home assa- llunyana era aconsellada no sols per les
bentat. Per exemple. asegura circumsancies ticniques, sind també
que Unamuno és ei "funda- per les econòmiques, car ens assegudor del nacionalismo espanyol" rava un bon client consumidor del
(textual). No s'ha do creure que principal producte. L'explotació de la
el mol nacionalismo sigui em- finca hasta (Vence sobretot orientada
Caries PI i Sunyer
prat ami en forma equívoca. a la producció de Ilet, directament subAfearla Johannet que el nacionalisme espanyol de Il'exilat a
les Canàries da de la mateara americana se celebra des de fa
Un assalg d'or llana:ente deis
natura del que veiem en altres
paises europeas. I amb abib vol molt de temps. No sap que é3
ft:ixistus augicsos
referir- pe al nacionalisme fran- una testa que data de pocs
cés 1 a l'Italia. Ve't act, dones, anys.
La nostra insparcialitat ens
I ITnamuno convertit en una
Segons comuniquen de Londres, ela
mona de feiglsta. Partint d'a- obliga a reconèixer Sa imporacaben de constiquesta confusla, Johannat no tancia que ti la simpatia ma- feixistes britänics
en societat anónima sota el nom
acaba de comprendre com ha nifestada pele bornes de "Iac- tuir-se
de British Fascisti limitad. Els fino
non
Française"
envers
el
règim
pogut xnear el professor de
Salamanca amb el nresident del empanyol. Els errare de fet que de la societat són d ir fer reviure resen Hure artieles
perit patriòtic, de mantenir la CoasDirectori militar. Un altre de- pugul haver-hi
tall, de menor vhlua aquest: laudatoris,' no rebalsen poc ni "titucie establerta i d'impedir la propaganda ~mista. Cada membre
1' escriptor franela &alegara gens aqueata importänela.
ra de Murar la quaatitat eing 1e.
A. »vira 1 Illraftl
que la 'insta de la Raga* ibero.,
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PORS A DE

Santa d'avui: Sant Francesa Carac- bre de places es limitat
els preus
chalo, fundador, i Santa Sadurnizta, de rexcursió reduldissims, l'Associació
verga.
fa present als que han manifestat desig d'inscriure's. la conveMencia que ho
facin aorta mes av:at millor, puix que
NOTA NECROLOCT A
molt aviat seran cobertes, donada la
ENTERF.tAMENTS PER AVUI persistent balsa del franc i l'interés
que hi ha cn visitar la famosa ExMATI
posició de Wembley. Aquesta excursió
• Jaume Caesa de Mirambell, de 25
anys, Diagonal, 3E 6, al cementiri es facultativa a la que a París organitza la madeixa entitat. La inscripcó
Içon. A les deu.
Gaspar Mola Pallars, de 66 anys, per a ambdues excursions sera tincaCasp, 73, al cementiri Nota A les da el dia 15 de juny. A l'Oficina infortriativa de l'Associació donaran loto
vrit.
Joan Mata Adell, 5 roesos, els dies, de set a nou de la sil, Sota
Carretes. I. quart. al cementiri mena de dadas deis dits viatges collectius.
IÇoat. A les vuit.
Agusti Cii, de 19 anys, Hospital
Clinie, al eementiri de Sant Andreu.
A les dea.
John Herber Bosves, Margenas. 28
(Sarria). al cementiri Nou. A dos
quarts ¿'once.
CAMISERS
Ernest Algueró Sanjuan, de 16
anys. Escorial, 177, al cernens'ai Nou
A les den.
Josep Maria Reig i Barba, de 52
aryS, Sois, ao, al cement;ri Nou. A
dos quarts d'onza.
TeMon 5027 A.
Joan Cali, de 44 anys, Hospital
Clinic, al cernentiri de Sant Andreu.
Camisas a mida
A dos guares de den.
Rabudos les novetats per a
TARDA
la present temporada
Maria Carbó Bimió, de 66 anys,
habitant a la plaça del Mercas, 17,
primer, al cementiri Vell. A les guaL'Acadèmia i Laboratori de Cinncies
tse.
Mèdiques de Catalunya celebrara-sesJosep Camprubf Escudero, de 72 sió cientiiica ami, dirnecres, dia 4, a
anys, Pomares, 1 $ . torre, al canten- les deu de la nit, en /a qual el doctor
tia Not:. A les guaira.
Ganara Moisés ¡ara una comunicació
Jaurne Mora Casanovas, de 4 fila- sobre "Con:anidó a l'estudi del arana
sos, Meridiana, 171, baixos, al ce- del pàncreas".
enerairi de Sant Andreu.
Els doctoro Cor2.chan i Pi Figueres,
Carena Fernimdez Bosc, de 61
"Cas de carcinoma pr;m:tiu dc ruvari
anys, Coello, 321, clínica, al temen- amb iiivasiö d'ur è ter i nefrectotnia Setizi de Les Corta A les tres.
Cllncl:/ria ".
Carolina Bofill i Mañosa, de 44
anys, Creu, a, ba jaos, al cementiri
CA 16 UD A
Sarria. A dos guarts de sis.
Pujant a un tramv,a co marxa. Joan
Tarea.. Roca Campas, de 29 anys, Anidló Tortera, (le 23 sayo, CaiglIC: 1
Oli, G, cinaué, al camantiri Nou. A
es produt una ferida contusa al cap i
les tres.
lleugera cornil:oció cerebral, de pronòsMaria Mafia Pedra, de 44 anys, tic reservat.
Alegria, 51, al cernenairi Nou. A les
tres.
ATROPELL
Salvador Forner Vidal, de 3 anys,
Al carrer de lo Creu Coberta
•
19, segon, al cgnlentiri
au.emóbil wropella Josep Janet 13:1A les tres.
monte, dlx anys. El pacient ha rebut
FUNERALS
una ferida arnb hematoma a la cara
Na Consol Pascual i de Bofarull,
interna de la cama esquema, de provídua d'En Lluis Martí CodzIar i nóstic reserva',
Gelabart. 2.lori• el día 29 de maig.
Avui, misses a Sant (;(11:s del; AguCollecoi6 Princesa, - la de mes
dells, Sant Joan dlicrta, Casa de
exit.
Caritas, Agonitzants, Maria Reparadora, Germanctes dels l'obres, MaACCIDENT
TREBALL
ria Auxiliadora, Salesiana, Bon PasHortensi Julia Pons, de 26 anys, Ira.
tor, Carme, parròquia de Cadaqués
ballant del seu ofici, es causa erosions
i Granja vello.
Na Maria °chotea° i Cano, vidua a la ma esquema.
d'En Josep Gelobtet i Caballería.
Un individu, del qual nemés se sap
Morí el dia 24 de Ina!. Aemi, deu
que Ii disten "El. Barba" dona dans
¿atoe, misses iii
N'Eusebi «Mercader Mercader, beldades a Miguel Trenzado Expóvide ele Na Lluita Guerra i Betan- sito, de trenta vuit anys, el qua] hacourt. Mori cl dia 2 de majal. Avui, gué ,l'ésser auxiliat.
El fut ocorregué a la platja de la
g les dele rMsses a Sant Josea
Na Maria dels Dors Duran i Mar Valla.
Puig. Morí el dia 2 del corrent.
MORT D'UN TRET
Avui, a las deu, a Sant Just.
Jordi Vean, de vint-i-s7s anys, cs
En Jaume Franquee i Palau, vidispara un tret al pols dret, quedant
¿u C.1 .2 Na Filomena Sola i Vies.
in,rl ' a l'acta. S'i4noren les causes que
Denla, dijous, a las dele al Pi.
l'han dut a tal resolució.
ANIVERSARIS
En Joaquim Albifiana i Eelch, viRESTAURANT BOYAL
du en primeres coces de Na Mercb
Saló de To
Daroians i Camps. Mori el dia 41 de
cada dia 10 dansant de 5 a dos
juny de 1923. Avui, a dos quarts
guarís de t, i dinar a l'ameri¿'onza, a Betiain.
iana, de 9 a 11.
N'Agustí Reguó i Set iranas. Morí

inTirEd 1 FEfillEll

¡ira! -35-3

larTIT

PE L'EXPEDICIO DE CATALANS

A LONDRES
Ha quedas oberta a l'Associació Catalana de 'resistes, la inscripció per
viatge collectiu a Londres qua amb
isotiu d'aliar a visitar l'Exposició de
, aWernbley . (Londres), organitza res' pintada entitat. Com sigui que el nonte

4

TOPADA D'UN CARRO I UN
TRAMVIA
Un carro i un tramvia toparen. Foren curato al dIspensari de la L'Idearsitat, Tomas Ricart Tort, de transa
nou anys, carretea cl qual presantava
contusions ‚al peroné esquaree, ferida
contusa al brin; dret i fractura de l'esta:tia escapalar dreta."de pronästic greu,
i Agustí Marquis Vicente, conductor
del tramvia, que presentava erosions a
la cara, de pronòstic
La Cambra Autonomista de Propia.taris i InJustrials deis districtas IX i X
ha trames a la direcció dels tramvies
de Barcelona un comunicat felicitant
el senyor Foronda per la inauguració
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VALORS 110 INSCRITII EN LA GOTITZACIO
OFICIAL DE BARCELONA
rorel.

de la lista Go, trajecte de Bogatell a
Plaça de Catalunya, exposant-li a l'enSems la corresponent queixa respecte
a esser actualincnt massa crescut el
preu de 20 cèntims pel trajecte esmental, demanant-li que sigui modificas el preu pel de 15 céntimo, amb el
fi de donar més facilitats als obrera
que cn fan Os.
posar-

Acabade
se a la venda

Demä, dijous, dia 5, a les ¿co de
la nit, al saló d'actes de l'Atarles Enciclopèdic Popular sir:di-a lloc una interessant conferencia, organitzada per
la Secció de Literatura i Bellas Arts,
a arrea del doctor En F. X. Pares
honra. descrivint una excursió per
lalt Egipte, especialment l'antiga Tebas, illustrada amb nombroses projeccions.
Tant per l'actualitat del assumpte,
corn per la reconeguda competencia del
conferenciant, promet dit acte revestir
cabdal importancia.
INDUSTRIALS ..lt1 E TA L.LURGI CS
La Unió Industrial Metlinrgica prega a tots els industrials ram que
hagin rebut una papereta de vot, acompanyada d'una circular, per a les cleccions d'assessors del Consell Nacional
d'Economia, que Ii trainetin per tot
el dia d'avui, a les oficinas (Plaça del
Palau, 1 6), per classificar els vots per
grupo i especialitats.
CICLE DE CONFERENCIES
SOCIALS PUBLIQUES
Les ha organitzades la Junta d'Interessos Católica, de Grada, sota ala
auspicio de la Casa Social Católica, i
tindran lloc els dies 4, II, /8 i 23 del
mes que som, a l'estatge del Centre
Moral i Instructitt de la dita barriada, a tres quarts de del: de la vetlla.
En la primera de les dites conferencies escatira En Jaume Raventús el
tema "Au o teritat i activitat".

Tapioques i

Purés I

FIGUERAS

són els millors del márs
ASCENS DEL GENERAL
BARRERA
Al& va esser firmas pel Rei rascens a tinent general de N'Emdi Barrera i Luyando, (ple d'ença del 14
setembre ocupa el arrea de capita g enerad accidental de la quarta regid
Amb tal m'Un va rebre moltes felicitacions.
La Junta directiva de rAssociació
d'Amos 1;alnearis i Manantials
Minero-medicinals de Catalunya ha
celebrat la darrera de les sessions
corresponents a l'actual període, sota la presidencia del doctor En Salvador Roca.
En l'expressada sessió el secretari
general dona compte de les confinSi011ti adoptadas a l'Assentblea de
prnpietaris de banys i daigiies mi6erals, fa poc celebrada a Madrid,
per proteatar del Reial docrct de 25
de febrer <bitter. pel qual es prescindeix n le la intervenci6 dal propiat ani de les direccions facultativas dels balnearis espanyols,
entre les quals figura la interposició,
ja efectuada, d'un nema; contenciAsadininistratiu contra l'esinentada
II, dcii,

Entre Ares, es prengueren els
acortls següents:
Publicar en asadas tiratge faseiche deseriptin dels establiments d'alpues minero-medicinals de Catalttnya que desilptin contribuir a redició;
Sollicitar dels propietaris associats
la remesa a les oficiales l'Associació de tota mena de fascicles, reclamo, etc., deis seus respectius establiments, a robjecte de poder illustrar el públic que contenga a acudir
a aquests cstabliments amb ocasió
d'iniciar-se la temporada craigiies,
demanant informacions, i
Felíejtar el doctor Estillas per la
brillant tonierencia donada fa uns
dies a l'ßstitut de Medicina Practica, en la qual feu un complet ea-
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tudi de la riquesa bidro-mineral de
Catalunya i de llurs indicacions serapétitiques.
La novetla que
haveu de llegir

KITTY

INCENDi A SANT FELIU
DE LLOBREGAT
• Ahíla al vespre, a dos quarts de
mal, va iniciar-se un incendi a la quadra d'aprestos de la fabrica de teixits
del senyor Joan Bertrand a la veMa
població de Sant Feliu de Llobregat.
En els primero moments i per haver-se propagas el foc a un dipbsit
de ceRuloide i altres materias combustibles, tot feia creure que el sinistre
revestiría inauditas proporciono, pub,
afortunadament. gracias als treballs del
veinat, pogue isolar-se rincendi de manera que en arribar allí els bombers
de Barcelona Han serveis gaircbe ja
130 foren necessaris.
Ultra una lama part de redifici on
Va calar-se foc, cal lamentar pèrdues
de materials per una regular quantitat. A dos guamo ¿once el lec hacia
estat apagat.
S ' ig'::ora el valor de les pérdues i
si estaven assegurades. Es aren que el
sinistre no afectara per res a la continuació del treball a resmentada fabrica.
INCENDI
A la matinada d'ahir es cala foc
a un dipòsit de palla del carrer de la
Cren Coberta, lo, propietat de Manuel
El foc fou apagas al cap de poc. Es
cremaran algunas bales de palla i la
coberta d'una tartana.

JOIES, VERITABLE OCASIO
i Majadas usats de totes olas.
ses. Preu fix. Tallers, núm. 41.
F., comlniza als socis de l'Institut
d'alumnes i ex-alumnes de l'Estola dal
Traban, que el seu estatge social ha
estat installat al carrer de Mendaz Núñez, 3, pral.
EL VIATGE DELS REIS
D'ITALIA
Han arribas a Barcelona diversos
pariodistes italians, que yema a fer la
informació del viatge dels reis d'Italia.
Elaments del Centre de Repórters
tenen cura d'allotjar-los i guiar-los.
Segueixen el viatge cap a Madrid.
- Marxaren cap a Madrid el comissari de pulida sanyor Morales i
trama aaents que van a prestar servci amb motin del viatge dels reis d'Itälia.
- Sota la direcció del cap superior
de policía ja han començat a "jefatura" cls trabes d'organització deis
serveis que halla de prestar la politia atab ocasió de la visita dels Reis
italiana.
- El Centre de Repórters obsequiarä el dia 12 amh un hanquet els satis
distingits companys italians que seguint
el viatge rcial scran a Barcelona, invitant també els directora dels diaris
locals.
Després del banquet, els concorrents
es traslladaran al Tívoli, en se celebrara un festival organitzat pel Centre
de Repórters i que promet reunir els
mes grans atractius.
fil assistiran els agregis hostes i el
nrograma serà del mis escollit.
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. . 101'75 Gallega ElectrIchat 6%. .
ioel'00 Ajuntament Sevilla 4%. .
TraCtIon prererentS . .
98'23 IbId lIllo 7%, . . . .
G. AletrOp. 6%. . . .
S. T. Barcelona 6% . . . 10075 Unto salinera alispann. .
93'75
C. E. Colonlizac10 6% . .

GASETA BARCELONINA

el dia 31 de maig de 1923. Avi, a
dos quarts d'enze, a la Casa de Caritas.
En Francese Xavier Bosons i Del'caes& Morí el dia lo de juny de
1923. Avui. misses a la parreiettia de
Boxir, Escolapia de Puiacenta, parrbquia Pallaja i Jesuitas de Barcelona.

tir.

COTIYZACIONS DEL DIA 3 DE JUNY DE1924

•

' CORSA

de juay de

Tunca 3 .111eY
/4 1/2

NOVA ORLEANS

Tanta antertOr. . .
1900 Obertura
Segen telegrama . .
118
11-5 Tinca
12-7

3088

CONTRA ELS NOCTAMBULS
Per rautoritat governativa s'han dictat disposicions rigoroses ordenant que
ISIS els establiments públics tanquin
irremissiblement a les quatre del mati.
Els contrarentors . seran multats.

6 cilindros
NINGune CIA MAYOR 5ATI3PACCIÓ6I
Velarlas.
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OBJECTES TROBATS
Relació dels objectes trobats i (tipositats a la Majordomia Municipal:
Un imperdible de metall, amb padres que semblen falsas; un moneder
de pell per a senyora; una targeta a
liom de Joan Barran; una petaca de
cuiro, color fose, amb un mocador i
centirns; un llaç. color taronja, per
a nena; una horsa de teixit amb un
llaç verd; un barres de palla per a
noi; una clauata amb un cordó negra;
un afanar amb una clan patita i un
"Ilav"n"; un clauer anda quatre claus;
un clauer amb una clan; un clanes- amb
tres claus; un clauer amb una clan;
un clauer amb tres claus i un "llavín"; una 'libreta amb notas, largases
i una 'licencia militar a nom de Pau
Odena; un moneder de pell, color marró, amb céntima; una borsa de pell
negra amb céntimo; una carnet didentitat a favor de Francesa Oliva;
una samarreta de llana per a noi;
clauer amb <platee claus; una claueta
i un "llavín" /ligats ami) un tras de
cordill; un vano de tela color violeta;
una cartera de cuiro arnb una cédula
persona/ a nom d'Eduard Soler; un
paraigües per a senyor; un bastó color marró amb miny corbat; un imperdible de metall amb una pedraa
color; una agulla per a corbata; una
moneda estrangera que sembla d'or;
un monedas- de plata per a senyor; un
claucr amb dues claus; quatre claus i
dos "Ilavins" lligats amb un tros de
cordill; una clau; una cartera de pell.
color marró, amb metallic; un estoig
dc cuiro amb cines que semblen per a
la reparació de motocicletes.

KITTY
sortIr.

26

1163
1138
1118

OBLIOACIONS
Fer. asoma 5% 94'29
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Per. catalus y s tia 10050
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•
2
1
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86'00 C. Flan. 25élt.
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101'50 C. U.U. MIel, Os 45'00
O 6%
E..
0450 Produc, Plillil 6 5 95'50
80'50
,
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•
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•
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4ndale C%.
70'25
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70 075 •
•
95'25
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Cuba. Bar., 1/2 63'35.
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•
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98 50

S • R.C.
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Preciosa novella. 4 Pta. Aca-

ba de

'' JUSTICIA SOCIAL"
El número 31 de "Justicia Social",
ultra les secoions acostumades i una
caricatura de l " Atta", conté el se'
glicol sumari:
"1,a Unió Socialista de Catalunya";
"Els anarquistes i els sindicats", per
F. Viladomat; "Politica internaaional",
per 111. Serra i Moret; "L'acte inaugural de l'Ateneu Popular d'Estudis
Socials"; "Cróniques argentines", per
Joan Comorera ; "Des de Paris: El
resultas (le les eleccions", per Rafe!
Ramis; "Enmanuel Kant", per Demaphil; "Cain", de Desso Kosztolanyi,
trad. de A. M. (fulletó); "Antologia:
Josep Pijoan"; "Poesia belga: Maurice Gauchez"; "Carnet d'un helerodon • , per Brand; "Contra les barraques de Barcelona", per Ramon Castalló; "La sindicació obrera mundial".
El número pròxim de "Justicia Socia!" estarà dedicat a l'indult de loan

ACCIONe
SORIA DE PUtte
%u n
0'Ea
1 gaory
ettt .J300
1;8:30. Interior cap,
10 1 ' li
Exterior 4% ,
21250
Bine Espanyol
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955'01
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" • t
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620'Or
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. 67'00 Barcelona lA
685'00
"
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•
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•
pf. •1
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Alg.tles Barna. o. .11195 NotInto . .
27'45
Renta trame. 3%
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"
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Nora 2A abras
07195
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" te •
1100114
' 4.4 •
681011
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C. 01. Tibies P 1.• 24500
67501)
• • • y •• 217'00 Lleydes .
504041
C. Traaattantles O /5 On• Asterlef $."
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•
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Moya Industrial 179'30 Pamplona esp.
6sn'04
Oral. Te)bdona O
Valencia Ella/.
70'09
•6'04
Maman 1.•
" P
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"
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8635 C3Cere3 acc10.
•
409A'
U. Metallerates P
confuta . .
781'04•
AutOmnIbus 8. A 90'25 endalusos 1A sir 27331
1115450
Humano-aulas' .
•
S."
Salat O . .
fel7 3% 633'00
Hullero) . .
203'00 nadaloa . • . .
II, I sondabas P.
5 vo. Led. argent. , . . 28561
tadtlalrles strteolse 180'00
NOTIL-Ele camela IIONeirta
tau uno un ubres t •
son susto muriera

Baptista Acher, i contindrä distingides
signaturas del nostre obrerisme i intellectualitat, entre altres la del mestre
Angel Guimerä,
UNA DESGRACIA A VILANOVA
I GELTRU EN UN PARTIT
DE FUTBOL
Un perièclic d'ahir explicava ço que
segueix:
"Diumenge passat ocorregué a Vilanova i Gaita una sensible desgräcía que commogué profundament els
molts espectadors que Ja presenciaren.
Es jugava al camp de futbol un
partit entre els equips de Vilanova i
de Sitges, en el qual es disputaven el
trofeo "Germanor", essent vencedor e/
primer per un gol a zero.
Entre l'enorme concurrencia que presenciava el partís, hi figura y a un xicot d'uns vint-i-dos anys, ordenança
de Telefons, anomenat Pauli Roig.
Fahaven pocs minuts per acabar el
partit, sense que cap dels jugadors
llagues aconseguit t'orear les respectivas portes, quan un deis jugadors del
Vilanova Ilanei un fort xut, introduint
la pilota a la xarxa.
Pres d'una emoció intensissima, Pauli Roig dona un crit de: "gol!".
Els espectadors que els rodejaven
advertiren en ell una intensa palidesa, observant amb la natural sorpresa
quo pocs moments després queia a
terra.
Alguno d'ells el recolliren, intentant
prodigar-li auxilis, encara que inútilment, car rinfelie xicot mort
víctima de l'enlodó soferta.
Se suposa que la mort es degue a
la ruptura d'un aneurisma."

RELLOTGE
I

ELECTIO N 1
ES HORA EXACTA _
DETENCIONS

Al moll de la Pau fou detingut
mis López Lozano, acusat per Joaquim Bordas Moreno d'haver-li pres
50 pessetes.
- A instàncies de Demetri Sieso ho
fou Llorenç Garcia, per haver intentas fer-li una estafa pel procediment
de les misses.
Al Garcia Ii foren ocupats diversos
bitllets anunci.
- Al Passeig de la Creu Coberta
individu que amenaçava amb un gas
nivct a Bartomeu Edrar, va ésser agafat.
- Al carrer de Sant Paca bou detingut Wenceslau Martha que moments
abans hacia furtat una cabra.
- Per amenaces de mort a Didac
Pérez foren posats a disposició del
jutjat de guàrdia Manuel Jarque, Soletal Gonzälez i Pilar Bustamante.
El fet ocorregué al carrer d'Entença.
-DENUNCIES
Marian Pueyo, Jordi Ardan i i Rafel Ferrando, han presentat denúncies
contra un Banc establert a la Gran
Via Laietana, allegant que no els vol
tornar dipòsits de loso, 5,000 i zoco
pessetes.
- Josep Mascará Räfols ha denunciat un subjecte que no li paga 1,2oo

pessetes, import d'una venda de es.
terials de construcció.
- Adolf Rovira denuncia que mea.
Ire apariava un automòbil a la la'aa
de la Universitat, li van prendre
mericana i la cartera.
- A Antoni Molina Escotara
robaren una motocicleta a la Rala
del Prat.
REUNIO DE CAMBRERS
L'Associació Professional de Cae
brets de Barcelona COTWOCa tut, és
seus associats a la reunió general ea
traordinaria que se celebrara a lotatge social el dia 4 del corren; 1
les quatre de la tarda, per nuez
tra j era d'importància per a la clase
S gnatori de l'Asma
Bronquitis. Clima 802.
Xalets nous. Radiatelefonia. Nena insiallació
gües completa. Informes: La
Ideal Samaritana, Archs,
Telefon 5149 A.
Supressió del 10 per 100 sobre factures.

CÍAN

`.\

MIRES
tindreu

11/10LTA LLET

prenent

Rob-Vida Mirof
No ds mea que una °ruta del Mis
Plantea Retares que puturen tutti:Otee
ment els rnamlfers quin tenen nacemos;
d'adatar.
Durant r.mbapè.l Rob•VIda oda 1
comba; l'albumlnürts, dolnra I ~estire
propis de l'estat, desenrotlla 1 fornica
el non Csser. tonillcs la mare I predl srosa per a un pan % re'ta I Ilet abundant
En la lactancia: Rob-Vida nürn 2 aumenta la quant1tat de Ilet, l'enrlduK5
chisselna 1 manteas. reta la mire d a I•
desnutrIcle. causada Per I allelawent•
En tarmaeles. Autor, doctor
plaga Gomero/61. 9. barcetona.

11113NOTISME
Malalties d'origen nervies
- - o desconegut -

Massatge Rus
Malailties del Paidor, Eleclroteräpia, Raigs JC, Dopi- - laci6 Eléctrica -

Malalties croniques
Doctor J. Fontova, Còr sega, 307, principal primer&
•Dimarts, dimecres, diva
dres i disaabtes, tarda.
esos

•

"Kr7-

`1.11~,er>
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Els rebe!s, amb una
111111
lierriol opon per culi
gran su p eri Dril at
'
onerical s apodeg ell ogro de
ren de Tirana
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L'AMBAIXADA DEL VATICA ALTRES REFOR-

LES

RÜSSIA

REPARACIONS

D'AUSTRIA

Wats !belio- El Presiden! ElmilTrida alire cop
Mari 1 lol el mi Gofo

C1011S de Trolski
EL CONISSARI DE GUER-

1

a

LA PIII3LUNTAT

'micras, 4 de juny de 192416,

LES'NEGOCIACIONS ENTRE NACIONALS I CENTRISTES I LLUR FRACAS STRESEMANN NO
VOLIA FER NOSA ELS PRIMERS PASSOS DEL
NOU REICHSTAG :: ES TORNA A TREBALLAR
A LA RUHR

I

L'agressié contra el
canceller forma
part d'una sèrie
de complots

Viena, 3.-Es reben gran nombre
RA FA SEVES LES ASPIEscotara 3.---S'agreuja la s i de telegrames protestant de l'atempMES L'OCUPACIO DE LA RUHR SERA MANa l'interior d'Alb à nia.
tat contra el canceller Seipel, prom.Continua la marxa dels na- TINGUDA :: LA -POSICIO DEL PRESIDENT MI: RACIONS IMPERIALISTES
dents de tot el nión.
easnals albanesos cap a TiraDEL TSARISHE
Ha estat designat com a canciller
LLERAND
p
ra. desprts
(FArgirocastro.
interi el ministre de Finances, seSegons noticies darrerament
nyor Kienbock.
Berin. 3. - La cri,i alemanya s'a- mitjanes i solucioni ràpidament la
raudes, els rebels es troben ja
després de brea discussió, acordaBerna, 3. - Segons noticies
L'obrer Javoreck, autor de l'atemp3.-En una carta diriParís.
reparacions.-Havas.
qiicstiä
de
les
de
Tirana.
a las portes
pro- ren presentar candidat sea, desig- rebudes a aquesta població, el costa a la sa y a soluciú.
tat, ha recobrat els sentits, declarant
entre
A Esculari han tingut lloc gida a Biaza comunican:,
negociacions
rus
S'Ila retares les
grama que ha désser :Malita al nant el sanyor Magines, ex-ministre senyor Trotski, comissaride la
que cornete aquest acte per tenir la
la Ruhr els minaires
;rnparlants combate.
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el canceller Clara i el partit nacional,
convicció que el canceller Seipel és
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el causant de la miseria que en l'ac•
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a
la
acceptä
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senyor,
aqueas
Dusseldorf, 3.-En la totalitat de tualitat sofreix la classe obrera. AfeRoma. 3.-"La Tribuna - , de dera que ha de proccdir-se
lebrat a Karnenets-Podolsk,
¿dita
per
segura
la
re-Hayas.
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decrets-llei,
Rema. publica un telegrama de
les mines de la conca de la Ruhr ha
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acte era purament inqual eis el punt de vista politie Cia d'aixa,
de l'Exte- estas reprs el treball aquest matí, gi que el set/
Brindisi en el qual es diu que
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llocs
el
85
per
i st reintegració dels
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1313IINENT CRISI SUECA
E.,:toculino, 3. - Molts pe-

s.:Odies consideren inevitable
la dimissió del Govern a conseqüència del fracits sofert per
aquest en el .projecte de eredits nialitars.-Havas.

L'AFE R DE MOSSUL A LA
SOCEETAT DE NACIONS
Londres, 3.-Davant la Cambra deis Comuns Macdonald eleclar aahir que solmetria aviat
la q üestió de Mossul a la Sotielat de Nacions.-Havas.

SI
París, 3. - Lt retire el senyor

Esosti Peret a la Cemissió del grup
d'esquerra republicana dernocratic
i dei grup republicà esquerrIsta, i
contestant a les preguntes que li van
fer respecte de si s'avindria a presentar la seva candidatura per a la
presidencia de la Catabre, manifestä que no havia canviat de criteri en
aquest assumpte i que, per tant. cons'iterara que no

pocha éster candi-

dat.

-Estimo, en efecte-va dir-que

L'ACTITUD DE TURQUIA
Constanlinoble, 3. - En cas
e fracassessin les negociatquiuns
relativos a la qüestió de
kossul, el Govern penen convo.
Ir Asamblea newonal.--

-

en les actuals circumstàncies la meya candidatur aadquiriria a l'acte

caräcter politic.
Reunits a darrera hora de la tarda els dos grups esmentats, tornaren a deliberar sobre les manilestacions fetes pel senyor Roul Peret, i

una topada de

sultant nnu morts i vint ferits.-1-lavas.

El.

VIATGE DELS REIS

D'ITALIA
Roma, 5.-Aquesta nit sortiri cap
Spezzia el ministre de Marina, senyor 'laos di Revel, amb l'obpecte

d'embarcar dora en el vapor ele

guerra "Dame Alighieri", que ha
de concluir a Espanya els reis d'Itä-

En el mateix tren sortirä l'amhaixador d'Espanya, conste de la Vifiaza, el qual embarcan ä a bord del
"Dititio".
El príncep iteren Humbert acompanyar cls reis d'Itàlia en la sera
visita a Espanya.
El vapor "Dense Alighieri" anirä
escoltat pela raixeils "Duitio”, "Cavour" i sis cpntratorpediners.-Havas.

tes dificaltats per arribar a tu] acord

sobre la delimitació del tereitori
Giubaländia, i a les repetides tempta-

lives. rehutjacles per Italia, per !ligar
tal acord amb un altre que afectava a
determinada potencia mediterränia.
No es tracia, per tant, dain
"magnific regal" ni duna gratuita cessió" per part d'Anglaterra, sin() d'un dri , t adquirit i
consagral -sobre els camps
hataella, amb el sacrifici de sis
cents mil monis i un minó i mig
ferits ilidians.-Havas.
L'acord recentment concertat entre
els senyors Macdonald i Mussolini,
sanciona el bon dret d'ItMia a aquell
territori, en virtut d'un Tractat sknat legalment, en el qual es trobaren
fixädes les condicions ele l'entrada
d'Itàlia al costat dels aliats en la guerra, independentment de qualsevol «lesti6 que pogués afectar a ItMia i a un
altre Estat qualsevoL

LA TORNADA
DE L'ANTERIOR GOVERN
Berlín, 3.-E1 president de l'Ira-

peri ha encarregat a/ senyor Marx
de
que accepti novament el cArree
canceller i ha rest-ablert, a proposta
del scnyor Marx, a tots els ministres
dimissionaris en les carteres que ocuparen abans.-Ilavas.
ELS QUE VOLEN LA PAU
A TOT PREU
Berlin, 3.- L'ex-ministre Fuchs.
proles proactual president suprem
vincs
vincharhettanes, ha adreçat un telegrama al president del Reich en
el qual diu que milions d'alemanys
estan patint a conseqüència ele Panguniosa situació financiera que atrareaten i esperen amb dalit que es
Govern que faciliti
constitueixi
es
i garantitzi el progrés de les classes

precanc'
Adalia.-Havas.
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LA PUBLICITAT

LA MUSICA
CANÇONtR POPULAR DE

•

CATALUNYA
(Concurs—Any 194)
L'Orfe6 CataIL . amb el fi d'alteatifiar raplega de materials per a
robra del "Cançoner Popular de Calalunya", a tkts els amadors de la cano popular de terres de Ilengua catalana (Catalunya, Baleara València,
Rosselló) adrcca la present convocater
na de concurs que serà regida pel següent
Cartel/
Premia — Un de z,000 pessetes al
recull de cançons poptilars catalanes.
/t'edites i no premiados en cap altre
concurs, o variants de es ja conegudes. que per la seva importäncia en
guaitat i quantitat en sigui mcreixedor
• a judici del Jurat.

Dos de 500 pessctes cada am als reculis que segucixin en importància
guanyador dcl premi anterior.
Un de 1,000 pessetes al recull de
ballets. danses i compares populars
catalanes. inèdites i no premudes en
cap altre concurs, que per la es-a importancia en qualitat i en quantitat en
sigui mereixedor a judici del Jurat.
Un de 250 pessetes al recull Mes
ibundós i important de cants i cantal/ves d'infants i jocs infantil; amb
tonada. inèdits i no premiats en cap
altre concurs, o variants dels ja cm
neguts.
Un de 250 pessetes al recull mes
abundós i important de toeades i crides
típiques i tota mena de música popular
que no siguin canfions. danses o ballets i siguin Medites i nn premiarles
en cap altre concurs, o variants de les
ja conegudes.
Un de 250 pessetes al retan 'mes
abundós i important de tota mena de
canenns de curta dimensió (corn són
corrandes. follies, cançons de pandero) amb les tonades que se n'llagin
pogut recollir: la lletra de cada caneó
ha désser inédita en tot o en part i
no premiada en cap altre concurs.
1.000 pcssetes destinades a millorar
els premis que s'ho mereixin, o a
tribuir en accèssits entre els reculls de
Sota mena que, no havent esto prerniats. mereixin distinció a iudici del
Jurat
Bases.'— Primera: D'acord amb les
Normes generals per a la recollida de
cançons i tota terna de música popular que acompanyen aquest cartell, i a
fi que els reculls que es presentin a
coneurs reuneixin les condicions recessäries, conté que totes les peces de
cada recull vagin acompanyades de les
dades que a continuació s'especif)quen,
les quals traman de consignar-se fidelment i veridicament, otretent-se sols
en els casos de dubte o desconeixement
i fent-ho constar d'una manera explícita.
El taro acompliment ¿aquesta condició serà estimat pel Jurat com a
qualitat avaloradora dels treballs.
El següent qüestionari a que es
reí creix la present base ha estas ariostat a l'Obra del "Caneoner Popular
de Catalunya" per l'Arxiu d'Etnografia i Folk-lore de Catalunya:
I. Localitat i comarca de la recollecció; II. Data en que sisa fet; III.
Cantaire. recitador o executant (noms,
edat. condició social. llocs de naixement i de residència actual. etc.): IV.
De qui i lloc on va aprendre la caneó
0 tonada; V. Altres dades (m:gen de
la caneó o tonades; diades en qné
canta o s'executa; gestos, feines o f estivitats que commemora o aconpanya;
instruments que s'usen. etc.).
Segona: En els rechts de ballets i
¿vises serà condició indispensable, en
les ave: encara vivents, descriure tècnicament els rnoviments i evolucions,
acompanyant-ne els corresponents
fi es.
Tercera: Els reculls hauran de por, tar un lema i éster tramesos a l'Orfeó
(carter Alt de Sant Pese. 13) a unos
de Joan Puntí, Pbre., secretan de l'Obra del "Caneoner Popular de Catalunya". Terme d'admissió: per tot
dia 31 de desembre de 1924.
Quarta: Per tal de conèixer els autors premiats quan es publiqui el vetedicte, aquests honran d'enviar còpia del
fragment que es demani del recull,
acompanyada de llur nom i residencia.
Cinquena: Els reculls p remiat) distingits amb accèssit quedaran de propietat de l'Obra del "Cançoner Popular de Catalunya", al qual seran incorporats en tot o en part i en la disposició i forma que convingui a resmentada Obra. Les peces de cada recull portaran dins el " Cançoner" el
nom de Ilur collector.
Sisena: Els premis i accèssits podran recollir-se de mans del senyor tresorer de l'Orfeó Catalá, dintre els
trenta dies de la publicáció del veredicte. En el cas d'ésser dos els autors d'un recull distingit; el premi o
aecessits els serà lliurat collectivament
Setena: Els reculls no premiats secan tornats a Ilurs autors, dintre els
trenta dies de la publicació del vetedicte, mitjançant presentació del lema
1 la primera peca del recull.
El Jurat estarà format per representants de les entitats: Centre Excursionista de Catalunya, Institut ¿'Es.
tudis Catalans, Arxiu d'Etnografia i
Folk-lore de Catalunya i de l'Obra del
Cançoner Popular de Catalunya".
Barcelona, 1 de maig de 1924
jesquim Calma president de l'Orfeó

Cata. — Pasqual 'bada, secretari.
NORMES GENERALS PER A LA
ZECOLLIDA DE CANÇONS I DE
TOTA MENA DE MUSICA
•
POPULAR
MI de so rorpre la unitat ti-

na talepritat de la gane po-

pular, ea recomani la eoNaboracid Intima entre dos recercadors encarregats de recollir simultäniament l'un
la }letra i fahre la tonada.

Sempre que sigui possible, cal copiar la caneó sencerament, això és, que
en recollir-ne la tonada en sigui enteras copiada tota la 'letra i viceversa. Per la mateixa raó és interes-

santissim de recollir totes /es variants
que es trobin, tant de la melodia com
del text, per mínimes i per poca importancia que aparentment ofereixin.
En la còpia del text de les variants
no caldcâ escriure sind el versos diferents, indicant la correspondencia dels
dits versos amb els de la caneò patró
per, mitjà de números. Quant a les
melodies de les variants, han de copiar-se senceres. En el cas de trotarse només la tonada o la Petra d'una
canees caldrä també recollir-la i trametre-la.
Com és natural, en recollir una caneó, ha d'ésser copiada fidelment, tant
en la Iletra com en la melodia. presentant-la tal com el poble la diu i
canta, amb les seves possibles imperfcccions i tot; de tal manera que mai,
per cap rad ni conveniencia, res no
sigui en ella ni canviat ni corregís,
afegit ni completas per aquell que
l'ha recollida; el qual, pena, podrá
anotar separadament els advertiments
o aclariments que judiqui de neccssitat.
Es necessari, en recollir una caneó
destinada al present Concurs, anotarne les circumstäncies, com és ara: els
moviments (de pressa, poc a poc, etc.)
i els matisos en que es canta; la localitat on ha estat recollida; edat. sexy
i procedencia del cantaire; motius
ocasionals de la caneó; en els jocs
in fantils, la manera com se juguen;
en els ballets, danses i comparses i en
les tocades i crides típiques, les diades
'o époques en que es fan. la seca significació tradicional, la forma com sön
presentades i s'executen i els instruments que s'hi utilitzen; és a dir, toles aquelles circumstancies que poden
ajudar a mostrar-nos en ta seva patena i viva realitat la nostra música
popular,
Per anotar les cançons i tota mena
de música popular remarquem novas
ment que no n'hi ha prou amb la fidelitat en la lletra i en la tonada, sine,
que per tenir el document
complet, han d'ésser acompanyades
totes les circumstàncies ara tot just
esmentades, les quals sin: la norma dels
actes de la vida del poble, la batuta
que gula les activitats subjectes a ritme i les causes que influeixen i condicionen l'emoció estética popular.
Això fa que trobem: canearas rudimentàries (caneonetes de i per a inf anta, de jocs, invectives, formuletes,
etcétera, i les que els grans canten per
distreure'ls, adormir-los i ensenyar-los)
que seta la més senzilla expressió musical, sovint 'tomes que un recitat accentuat amb cadenea final; cançons de
ritme persistent (de bres, de cansí, de
treball !negus i cismas, de balls i compartes) en qué l'element predomitamt
es el rjtme, que pot éster pausas, mogudet i apressat; cançons de melodia
desenrotllada lliurement (de treball
quiet o aritmic, com fer puntes, collir
olives, cspallussar, etc., on tenen cabuda les romancesques, fins les rererents als herois populars i a crims
esgarrifosos, típiques dels rotllos de
cartee; de colla. de caràcter politic,
satine o amorós; de captaire, morals;
de costuins, patriötiques. religioses, de
beute, de casori. serenates, etc.; de
diada. que també s6n de costuras, perd regulades pcI Calendari, com nadales, carnavalesques, caramelles, passions ; i de gresca, com paròdies i escarniments, pornogrifiques i escatològiques) en les quals el ritme no és.
en general, de quadratura persistent.
Et l la rectllida de cançons i especialment en la recerca que es faci en
ternes frontereres o en boca de canconaires procedents d'aquestes, cal tenir en compte que, encara que la Iletra no s'gui en tot o en part catalana, han de recollir-se absolutament totes les cançons; tant perqué les melodies poden éster adaptacions d'altres
esteres per Catalunya. com també per
esbrinar les transformacions que, en
sentit musical o literari, la influencia
botana pot ocasionar.
ORQUESTRA PAU CASALS
Els amants de la música i admiradors de l'eminent artista Pata Casals esperen amb gran interés el selecte concert que per a demà, dijous,
té anunciat al Coliseum l'Orquestra
Pau Casals, en el qual donará a conèixer al palie les principals composicions que li han valgut el colossal
triomf de la tournée artística que
acaba d'efectuar amb motiu de les
festes de la VIII Olimpíada, celebrada a París.

SERVEI ME'rEOROLOG1C DE CATALUNYA
p lan 3 dile Jurty des 192.1.
r.—SITUACIO ATMOSPERICA GENERAL A
a. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA. A
LES 7 DEL MATI. (Observado» d'Europa, Nord
LES 8 DEL MATI. (Observacions de la Xarxa med'Aldea i l'Atiende. rebtplea per telegrafie neme fila)
teorolegica catalana, comunicado' per teldon):
Domina a roccident europeu el règim anticic16Me. el màxim del qual es troba a Franca i nord de
la Peninsula Ibérica. — El temps en general és bo,
particularmcnt a l'Oest i centre d'Espanya. -- Les
baixes pressions es troben situades a Escandinävia'
i al nord d'Africa, ami/ Ilurs efectes a les costes de
la mar del Nord i a la Mediterrinia balear, respectivament, amb cel nuvolós i algunes pluges de poca

-Potflers

MOTS QUE NO SON AL
DICCIONAR1.
Senyor director:
Per o! sen3or Pompen Pobre'.

Permetrin la gosadía de demanar-li
si aquests mots següents, que no es
troben en el Diccionari Ortogràfic,
malgrat d'això es poden usar. Tals sön:
barett (fondalada), avidolar-se (gua-

nyar - se el pa), ablarell (cistell), avironar (enrotllar), avio! (gerro), Nos

Osassalot), balsena (caramull), atribuir
(saber amb artesa), oveciadura (mimo),
donar* (revoltar-se), cefr6 (parany)
i Migre (aire fred dt pit o :ind-

iada, aire de ea ).

84,,e3

OBSERVATORI METEOROLOGIC D E LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Hores d'observaci 6: 7. 53 i 113 horca
Bardmetre a zero i al nivell de la mar: 7654, 7 04 . 7, 762S. — Terminnetre sec: 10 '1 211, 20 8 . —
Tumbo/erre hutnit: 573, /8'3, /6S. — Humitat (e entéssimes de saturació): 81. 75, 65. — Direcció del
weist: ENE.. SW.. SSW. — Velocitat dei vent en m etres per segon: 2, 6. u. — Estas del cel: tapas, nutolda, quasi seré. — Classe de núvols: alts-strats; s trats-cUmuls, cirrus-strats; eirrus-strats,
Temperatures ex tremes a l'ombra:
WlXiMa: 23 . 2, — Mínima: 16'6. — Oscillachti te rtnotne:trica: 51,6. -- Temperatura mitja: ufo. — Precipitacin ;lignosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del (ha de la data: o'a nnlimetres. —
Recorregut del vent en igual temps: 274 quilòmetres.

Homenatge al president de l'Associaci3
d'Enginyers lndustrials

Sr. Director:
Un esperit materialitzat, coral no

cscassegen a la riostra terra , no pos
capir la importància d'una tasca cultural més que pel nombre d'alumnes
o d'oients que tingui; és aixo un
error manifest en el qual poden intiorer alguns catalans, acostutnats
a comptar pessetes.
Per evitar-lio i amb la mes estricta imparcialitat, proposo als senyors del Consell Permanent de la
nova Mancornunitat que en l'anunciada nota que donaran a la pnIslicitat antb els nonos. sous. cätcdres
dels professors destitnits i "nombre" d'altunnes que hi assisteixin de
posar parallelament els noms, sotts.
càtedres dels professors
5CCCiö de les Facultats de CiC.:neies
o d'altres, be de la Universitat de
Barcelona, de Salamanca. o d'alguna ultra cintas que en tingui, junt
atub el nombre d'alunmes que hi assistcixiii.
Miguel Sobill
SETMANA CATALAN,41'
Sr. Director:

A propòsit d'una lletra inserida
dies enrera en aquesta mateixa secc i ó referent a la lenorninacid de
catalana o anglesa a la setmana en
la qual buen vaga el dissabte a la tarda. he parlas amb un ciutadä que
ultra estar assabentat de moltes
qiiestions per virtut del seu
te n i d'abres pel seu esperit d'investigaciii i curiositat, és un ironista bastant agut que tren punta a
•
qualsevol derivacid.
Deixant tle banda—digué—que tos
a Catalunya on hom implantä el remis del dissabte a la tarda, el fet
es que no tingué seguidors, la qual
cosa dóna lloc a suposar que fou
l'ornes un assaig—potser un interés
particular—no una norma, ni un
costum. Pel que toca a Catalunya,
ja hi hi una bona aplicació del noto
"Setmana catalana": la que aixi pot
denominar-se és la que resulta d'aquelles cases que tanquen els dissabtes a la tarda, perä ett les quals
el personal está treballant a dintre
atol) la porta tuteada...
Arnau Alós
PARLEM BE, Si ENS
PL.-1111
Sr. Director:

EL LECTOR DIU...

Jit/./Yr Cm;

VENTS SUPERIORS, A BARCELONA. (Sondatges de l'atmdsfera Nitre, a les 7 del matí):
Altitud, metres:
250, 500, 1000, 2000, 3000.
Direcció:
E. N. W. WSW. SW.
Velocitat, metres per segon:
16.
II,
3,
29
4,
Piafó de núvols, a 3,350 metres. Altostrats.

UN ERROR

Ahir, a la nit, va celehrar-se
un sopar (l'InonemOgo nl S2ny n ,r Asnirou
:1011) tnrm)t 111
110 la seva eIm'm'nu Irr president
l'.1ssociació d'Enginyers
ríala die Barrelona, organitzat par la Unid Indost sial
Ilúrgica, de la (vial el sativo!. ttliva liavia omipat. la prosidhicia cul
1 n11',4 1. n1 1 , el caraeler d'inl onilaS que s'havia dona!. ;a l'acto,
els ',mensa is foren mas
renlenar, regnant. duranl Iota
1;1
II tu nm un
de franca
companyouta , quo el feu extraiirdinariament sonpalno.
La presidio:ola acupada,
font costal ä I'llomenatfat, pel
resident de lit Unió Industrial
Mol allUt gasa, s-enyor osep Bordas, atole Pis ex-presitlouls Setlyer 1'S
1 ren

L'aetaalltat teatral
TEATRE VICTORIA

TARRAGQN4.

Espero de la seva amabilitat voldrà contestar qualque dia, per a tosté
oportú, aquesta pregunta, pstser estor¿ida, i que ¿emana dispensament.
Atentament agraida,
Carme O.

ELS TEATRES
LA REVISTA "BRIC A BRAC"

importància.

0,01111111 fiteinirqutel i
l)nimnu':ism'e'ln
i els senvors

Frojerie
A lexandre
Itareel A , Alexandro Plana, Pe_
la i
Llobatera i l'erran liottcl.
En acabar-se l'ama, el senyor 'tordas oferi l'homenatge
i vis senyors Serrat, Miguel i
Vida! de Llobatera t'oren atina-.
dos consideracions sobeo, la sig.nifieaohí liel Itionif de l'afilie
tots sonyor Oliva, amb les
esperances quo es tenia fundarles en Vactuaciú que llama (le
exercir en el seu nou
do. (le
reo en nrofit
la Indústria i sfr l'Enginyeria.
El senyor Oliva, que fou ()nacional pels concurrents, va
oferir-se a tots (les de la presidencia de l'Associació d'Enginyers i va prometre fer tot
el possihle pon-mi uM tantes esperance no puguin considerar-se defraudados.

Nosaltres felieitem tarnb(!.,
ben sincerament el senyor Andreu Oliva, la Unió Industrial

3leta•lúrgica i IPAssociaciú
d'Enginyers Industrials de Barcelona.

NOVES RELIGIOSES
CONGRES EUCARISTIC INTERNACIONAL D'AMSTERDAM
Ha estat Illiurat ja a/ Comité
l'Apostolat Central de l'OraCió, de la parrOquia de Sant
.latime, (el projecte d'ins í gnia
del grup euearistie que assist ira al Congrés d'Amsterdam. ES
una veritable obra d'ar t i de exquiso gust. Té combinats en
forma de crol' els emblemes enea/11111es; campeja en el centre
el Cor divina l i la ?Regencia:

L'altre dia un lector les emprengué
molt justament contra aquesta idiota
expressió No ¡si lira dret que amb tanta de profusió empren eis llur conversa un nombre excessiu de catalana
Aquests mateixos catalans "mal
"Adveniat Regnum Tuum", i al
parlats" són aquells que usen construccions com la que em permeto de re- costal de foca a l'entorn, es ilegeix: "XXXVII Congres Eueaproduir a continuació:
—lo "no em
recordat de dir- rfstie Internacional. Amsterdam
22-27 de juliol de 19'4".
¡so i "hognis hagut" d'entornar-me'n
Segueixett rebent-se inscrip'm710 " tenia que fer"... etc. " le -, hl cions a d'Unte
centre autoritzat,
ha dret", oit
• "La Hormiga de Oro", plaça
Es a dir:
de Santa Anna, 26, i d'algunes
—.lo "no m'hawria" recordot de dir.
¡so i "hauria hagut" dentornar-tne'n comarques catalanes elan fet
comandes de places.
'trame "havia de fer"... etc.
Es recorda que el termini
La , cosa deplorable és que aquest lexle és el de molts joyel ben nostres. d'inseripoid de el dia 20 del
corrent mes, i que ele que s'insBatel Nave erigen han de Murar el oor.

responent passaport per Franca, tielgica i Holanda.

DIMISSIO
DEL VICARI GENERAL

Ida presentat la dirnissid del
g arree de Vicari general, havent-li natal adinesa, i haventse nomenat el Dr. Llópez per
substituir-lo cnt l'esmentat
fillustre saerettot i canonge de
la Seu de Barcelona doctor Pa-

la notícia, e0111 era d'esperar,
ha causat general sentiment a
la diòcesi.
El BlitlIelf Ofieil Eclesiastie
Unta compte del fet en unes
'alfiles quo diuems ami:
' Per renúncia del 3f. I. senyor
Dr. don En/In-Tse do P. Parés 1
Igl4tas (lel cärree, (le Yieari general do la Di.'wesi, l'exententissim i reverendissim senyor
hishe ha nomen.at per al dit
cauce: al '1‘f. I. Sr. Llie, D. Pasen' Llóprz i Pomares, degit de
la Santa Catedral Bacinica, ami)
les facultats oportunos i necos-

aixf com amb mandat
especial per a tots seis. casos

en qué el Dret 110 roquereixi,
sonso cap excepció, i delegat 1-)er
absoldre en el fue extern niel
delicte d'aposlasia, heretgia o
cisma, amb poder de suhdelegar
segons el que prev(5 el canon
231 I dnl vigent Codi."
—oQuaranfa hoces: A l'asgmsia
Mont-Sió, de ReligioseS Domi-

niques.
llores d'exposirid: De ¡ les sis
del mati a dos quarts de vuit
de la tarda.
Cort de Maria: Nostra Dona
dele Dolors, al Bonsuccés.
Vellles en sufragi de les ?mimes del Purgatori: Torn de
l'Immaculat Cor do Maria.

Soler i Torra germana
BANQUERS
BITLLETS
Francesos, 37 .60 per zoo.
Anglesos, 31'70 pessetes.
Italians, 32 per 100.
Belgues, 3240 per loo.
Suissos, 130 per loo.
Portuguesos, 017 pessetes.
Holandesos, 262 pessetea
Suécia, 1'8o pessetes.
Noruega, 0'90 pessetes.
Dinamarca, 1'12 pessetea,
Romania, 3'50 per zoo.
Turquia. 3'so pessetes.
Estats Units, 7'35 pessetea
Canadá, 722 pessetes.
• Argentins, 233 pessetes.
Uruguais, 535 pessetes.
Xilens, 0'60 pessetes.
Brasilers, 0'65 pessetes.
Bolivians, 2 pessetes.
Peruana 25 pessetes.
Paraguais, o'to pessetea
Japonesos, 225 pessetes.
Algerins, 36 . 80 per roo.
Egipte, 3180 pessetes.
Filipines, 305 pessetes.

OR
Alfons, 138'50 per too.
Unces, 138. 50 per 100.
4 i 2 duros, 138:50 per 10,
1 duro, 13850 per nao.
Isabel, 138'50 per 100.
Francs, 138'50 per zoo.
Lliures, 34'90 pessetes.
1:1611ars, 7'17 pessetes.
Cubä, 755 pessetes.
Mejica nou, 140 per roa
Venezuela, 137' 5 o per roo.
Mares, I69'75 per roo.

de juny de 18,4

Amb el reforç del fam6s atleta Eddic
Polo, la popularitat del qual en el einematógraf no cal retreure, continuen
les representacions de la fastuosa revista en aquesta sala del Parallel.
Un oportú abaratament en els preits
de les localitats ha fet que el públic
facilites l'èxit que per la seta presentació es mereixia cl "Bric a Brac".
Junt amb 1.t simpática i atractiva
Glòria Guillan que fa les dclicies ilcl
palie, és molt aplaudida la Lhicia
Venal, de la qual hom no sap si cc'ebrar mis les seves qualitats pel genere o per la seva bellesa.
Hi ha "revue" per estona I larga.
TALI A
La companyia Meliä-Cibriart
El púhlic ha anat abandonant
Taifa, cal dir-ho amb franquesa. I
no es pas precisament pesque els elements que integren la companyia hagin perdut res en l'apreci 1 aferte
amb qué de bell antuvi boyen rebuts.
Creiem que la causa d'aquest retraíment rail en la mena d'obres que
&han vingua donant i que no poden
atrae ni amb rodes. El palie, no poguent digerir semblants coses, slia
anat retraient.
Amb tot, els dies deis bene ficis de
la simpática Meliä i del notable actor Cibrian la sala es veié molt concorreguda i les mostees de simpatia
també (oren considerables.
NOVETATS
Horn pot asscgurar que aquesta
male, (JUC debutará la companyia
Martille. Sierra, el. teatre oferiria
cnn aspecte brillantessitn.
L'obra escollida per a presentacid de la companyia es la comedia
en tres actes de Pece Muñoz Seca
"Las hijas del rey 1.c.ir". prenent-hi
part la genial actriu Catarina
cena, secundada pels notable, artistes Elvira Martí, 1.1uisa Milagros
Leal, Anna Maria Quijada, Rafela
Satorres, Caries Martínez Baena,
Manuel Collado, José Crespo, Unís
Manrique, Lluís Pérez de Lean.
Tots els Vestits de la senyora Barcena estan confeccionats per la casa eJanne Lanviu.

entendre exigeix aquell públic. La se:
gona obra, "La del regiment mantas"
cargué prompte el l'oblit i la iadift,
u' er
En canvi sabtm que s'estan ara ac,
tirata els assaigs de la darrera pta.
durció de l'Amichatis i 3Iantua
Campana tic (iritcia" i amb la qual
Vis autora hi tenen posadas grato es.
perances.
La dista-ció artística de tEspanyol
te el propósit que, per la sena part,
l'èxit de la nova obra no desmereixi
a la de "Itaixant de la Font del Gas".
ES UNA BROMADA?
Un periixlic, amb el titol de "Lo.
hengrin en catalii", publica la seglient nota:
"Damos la noticia a título de saciar. Se nos ha dicho que en el próximo mes de julio en el Tívoli va
a cansarse en canalón G drama lirfeo
de Wagner, "Loltengrin", y parece ser
que van a interpretarle—así se nos
Ina asegurado—el popular tenor Emilio
Vendrell, el barítona Sagi Barba y el
bajo Pablito Gorgé.
La noticia corre. Falta completar el
reparto. No podría Pedrola cantar el
"Ileralda"?
Ya versmas en qué para ello."

C1NEMES
KURSAAL I SALO CATA.
LUNYA
Avni, di:necees, s'estrenarà
aquests aristocratics salons la grandiosa pellicula de la marca "Fox"
"La reina de Saba", sublim i monumental reconstrucció de Fantic
()ejem, tota la vida fastuosa i agitada d'aquella epoca desfila en
aquest grandin is filtn Conl arta sor.
prenent realitat. Els esplendorosos
palans, eis riquissims vestuari s, la
magnificéncia de la cort, apareixen
davant l'espectador com si efecti:muela una fada liagnés posas a la
pantalla trossos del passat, l'Orient
en el temps nie la seva grandesa.
S'imeix a aquesta rec9nstrucció admirahle i a aquest davassall de presentachi la hellesa de la protagonista Batty Blytlic, considerada tosa
la dona sumís bella del sisón , podent
assegurar que "La reina de Saba"
és tu pellícula mes formosa que tila
presentas durant la temporada.

COMIC.—Els èxits de "NunCisin" i estrena de ''El príncipe

Cafiamón".
Va defensant-se bé la companyia
hilanoacriolla que actua eta aquest
tcatre. El programa és molt varat i
la gracia del diminut "Narc,sin" conMina anant en anugment per al pnblic, que sla conquistat el precoç artista.
Un dels seto rnajors exits, que actualment representa, és "El príncipe
Cafiamón".•
Es tracta d'una revista que s'escolta
amb torea gust i la música del mestre Padilla és agradable.
Hi ha un quadret catalä, del Montserrat, arnb una sardana, que el pithEc
obliga a repetir diariament. El "Narcisin" recita la jamona oda a Barcelona", de mossén Cinto i això li val
encara més aplaudiments.
POLIORAMA
Avui, dimecres, debutari en aquest
teatre la companyia del teatre Infanta Isabel, de Madrid, dirigida pel
conegut empresari i propietari
quest teatre N'Artur Serrano.
A la tarda es representarà l'obra
de gran éxit "La Pimpinela Escarlata", i a la nit s'estrenara la conn'sdia en tres actes, d'En Fue :Muñoz
Seca, "El filón".
Durant l'actuació d'aquesta companyia es representaran les obres de
repertori "El paraíso cerrado", "La
prisa" i El paso del camello", i les
estrenes "El celoso extremas)", "La
escena final", "Hay que vivir", El
mendigo de Guernica", "La señorita
veleta", "El dinero del duque" i "El
primo".

Arnb aquests elements no és dificil vaticinar una excellent temporada.

TIVOLI
EL BENEFICI DE PAU CORGE

Et bon conjunt de sarsuela que actua en aquest magia:lije teatre continua
aiternant els seus exits amb les se presentacions de "De)a Francisquita”
i "Los Gavilanes". Aquesta artera
proporciona aplaudiments a desdir per
a Pau Gorge.
"El Dictador", l'obra ideal de Sagi
Barba, figura també en el cartell, anth
bona acceptació. Per a divendres esti
anunciat el hendid de Gorge, i pel
qual ha fingid l'encert d'escollir "El
Maestro Campanone", una de les seves
Inés grans creacions, i que si, cenit no
duldem, racompanya en Ssgi, constitMri un dels més gratis esdeveniments
de la temporada.
Nosaltres no hi mancarem pas.
La temporada actual acaba el dia 15.
ESPANYOL
PREPARANT L'ESTRENA DE
"LA CAMPANA DE GRACIA O
EL FILL DE LA MARIETA"
S'han estrenat darrerament en el
centre del "vaudeville" dues obres tan
desballestades que han anat ràpidament
al coya. "La Carlitos", vertió xavacana d'una comedia francesa que ens
havia fet conèixer la Prevost, mancan de tota espiritualitat, i els traductors sols bi deixaren—o millor dit, hi
carregaren—tot el pebre que al nostre

El Gens Electoral
-la reunida
de ballet:o d'inscripcij
Coses cae cal no olaiidar
Els futurs er.ctors
El repartiment

Els funcionaris encarregats de la
confecció del nou Cens electoral ens
dicen que s'está fern amb tota ac-

tivitat cl repartiment i recollida a
domicili deis butlIctins d'inscripció.
Els agents designats per l'Alca],
dia per fer aquest servei seis' els "serenos", cada un dels quals té al seu
cirrec el repartinient i recollida de
butlletins a la seva demarcació. A
ells cal que s'adrecin, d moment, els
veins que no hagin rebut els butile.
tins d'inscripció. rectamant-los.
Hi ha, però, algtrnes demarcacions
—poques, segons ens asseguren—
a les quals, a causa de no haver-se'n
fet càrrec el "sereno" respectiu,
hi ha agent repartidor. L'Alcaldia
els designarí a no trigar.
La recollida de butlletins ha d'estar enllestida abans del dia 25 d'agcst, pecó els ciutadans faran
d'assegurar llur inscripció molt
abans d'aquesta data.
Els butlletins d'inscripció sért
individuals; a cada un cal consignar solarnent les dades rderents a
una sola persona.
Cal contestar les preguntes del
butlletí d'inscripció arel lletra clara, emprant sempre que sigui postibie la rdaquina d'escriure, TE.
NINT BEN PRESENT QUE ES
TRACTA D'UN DOCUMENT
OFICIAL DE L'ESTAT.
ha prou amb procurar /a
No
prtapia inscripció.
Cal contribuir a fer inscriure tots
els amics que reuneixin les concEcions exigides per ésser elector i
facilitar als agents repartidcrs
les dades corresponents a aquelles
persones que, per alnada o per
qualsevol altra causa, no ornplin
personalme nt els butlletins respectius. En aquests casos, eis butlle.
tins han d'anar sotascrits pel cap de
casa.
Han de figurar al Cens electoral.
segons les ¿ameres disposicions,
que no semblen definitives, havent d'omplir, per tant, el corresponent butlleti individual d'inscri p
-ció:
ELS BARONS QUE DURANT
L'ANY 1924 FACIN ANYS O
MES;
LES DONES SOLTERES O
VIDUES QUE DURANT L'ANY
1924 FACIN /3 ANYS O MES;
I LES DONES CASADES QUE
PER LLUR SITUACIO LEGAL
NO ESTIGUIN SUBJECTES A
L'AUTORITAT DEL MARIT.

Pròximament aparebtere

ACTUALITATS
Revista GrAfies Catalana
d'Informaeld Mundial

I

PREU: 25 GENTIMS

-

Dimeeres. 4 de juey de ten:,

LA PUBLICITAT

EL GOVERN DEL DIRECTORI MILITAR
a

A CONSEQÜEN CIA DE L. TNSPECC10 EFECTUADA A L'AJUNTAMENT
DE MADRID, HA ESTAT PROCESSAT LEX - ALC ALDE MAURI, COMTE DE

L/MPIAS
El Consell • del Directori
A los f.o: m'oda coutit: a la

presulenria id Director', ara
hant a un quart de don.
ASSisrl n1 Consell el soiss ouretari de Marina, que p"sa a la sosa aproViieel
ells
entro
versas larn lie . 1 • 11. 1‘.
tres de needt imporlants. L'unuit
es refereix a la re
zaniS dial minislori ilo Marina
emn a base per a la emif erció del nou pressupost. Eneara que tot l'exp.msal, en fintes
aproyal u doma
goiseralt-,
SOIÙ eietto nitt a la satorni
ma refereis
projerle
alt
111
Un
Porgamlzacid 1 diviso .. In 6111S
epa ra I t: la ledePa ria t11(!at h
recele de :ea\ egaeie i
car senas atwmomlar el por-

Sonal. OS Iracla que fulicionin

anda independel.ela i tiindoir
la me s gian efieächr. Per ir.
tuldel tercer projecte. quedon
Esieees
suprimirles lotes 1,• s

neutiques. doixartt-se rodnides
a qualre. que s ‘ ln les a, It.treelona. Bilbao. i Santa
Cruz de Tenerifo.
De l'esfondrament de la

Comandancia de Melilla
Madrid. 3.-Se ha II ,ime el
cuntei de guerra colehral.
Tclilta contra el coronel d'on-

sinyers seuyor .1..s.-j,

Posas, per la se‘a nettraeiii en
els succe,i.s del julio/. lia dietal- per unanimilut si•mf-nota.
absolent 1:Medio-id U:ieu -a!.

Un ex-alcalde de Madrid
processat
Madrid, 3.-El julge eurarlregat do depurar les responsabilitats aihninistrarives do I'Vjuntamoot maddleny, ha dielat
auto de proress'ament. entiba
l'ex-alealde m'enriela 1:1"11!)!#, de
Limpiar, al ri mel Mlisuposa

responsable de la defiriera Is.
truimicmo i mala ethentielraeie
de les lautes reguladores per a
la veeda de sucre al preu de

ha roses que no trinen arearaei0 i um 1 . 1 noslre &tire es
deseon lar II'. (10 !lu u m. l i eem eregut ocre :i aquel:da dele:aria')
va perlar a oferte. Quan
i
delingeils declararen daban'.
el jutge que instruoix el sumari, aquest dispos,a Ilter lieb .s rtat,
s¡ les nenes es D'oteasen
amagados en 01 !loe que no

Les peeriminds?
-Encara (ye n estignessin
saut
el lue , s respec:able
-friterreempe ml cap puli-

rn Detnreem u tul segMt lio comunicariern a la
rla - los

VISITES

Madrid. 3.-Aqueld mali ha

rlespalaat anal) rei 1111 II e ih
V1.11‘a la del Dereeeteire.
bespres l'a relee den Alíense

entre nitres %u:0es. la del marques de VAlasattle, el conde
Zulsiria, una eonsissid de la
renSIrlielOra Naval, senyor G.:sal' de 13 mora, el indrqu.•. e d..
'torre Hermosa i el conde ale
l'orla -Ramiro.
Tanda(
el rri el menee-

areinpanyeie de l'in_
eaellee!.er d'a tuba:L(4 , es, ,loie

ere

Vista-Hermosa.
Al mluieleri de la Gllorra,

proa:dril! tleap.itxii MI) 1111 vo-

cal:: del Direclori generals Ge'emez 'Jordana i Muelera i sois-

eerrelari

A la tarda, ha

xador espanvoi

rebill l'ambni0/ Vahea,

tVaqui etiolavart Cl president

relea al mi p :-. 1eri de la Guerra
sol:unen' el Ene dirlema ir i els

enearre g al e del desuele dele (lepartarn., eits nl mi
Cavalcanti conseller
rArrerdatária de Tabes
Els diaris donen aval la scgtient noticia:

taxa.
Perque continui erl 'libe:lit
• rointe de Lrepias. se li exigeix una Dance de 1a0.009 pes-

comseller de
"lia e=tat n o tr.enat
l'Arrendatera de Tele:es el anee: general marquZs dm Leseleanti."

beles.

Disposicions de la "Gaceta"

De les tres nenes
desapareludes
111adrai, 3. - Aqueet metí
'arcentuava la cleenea que
tres nenes deenparegud ee pi-d:en estar a Teruel. Aparl eels
despatxos eleeret irs exudas,
pel jutge de Meend que ente:.
en el sumari, sedla que alt ul
es diapure la sorUda cap a Teruel d'un inepertor i dos agente.
en vista que de les inNestigneione do /a pulida. podia deduir -se que al dia begeent de
la rideteriosa desaparicier sortissin en el räpid ile SaraAnSsa
tres nenas, les

'ves de lea

quals ceincideixee •ub les de
desaparegudes, aconipanyades d'un individu d'aspect e de
jornaler. al qual les claidllreä
anomenaban pare. Malgrat nieie. el cap superior 11(1 policia
de Madrid manitesle al migdia que no Li ha y a cap mea
noticia reiacionade mula la de
Ins nenes dese.paregieles.
Ele telegrames e/Miele aher

• Teruel per indagar en ;mironas provincia si ja Len apare.
gut o un les nenes, no han eetat conteetats, la qual cesa indica de eap resulte' entestae..
rori han tingut les recereuee,
que lililí s'han portal a cap.
Les fainilies de lee tres nenes desaparegudes tema el
conveneiment que han e,tat
victiinee de la eatiriasi ere-enfrenada que existeix a Ielad:•eel,
pern no adineten la peteibilital que bagin pogut emperterse-le, arab eap {tersona desconeglidte
Maria Guindo nnh a (inriXar-se di' l'esp è cie. que qualmfi cade calleinnia, reellida por
divereos periedics. segons la
qual la nena Margarida Ortega

falta anteribrin e nt de casa Seva per espai d'un mes, acne
ele la mere presentes Popor-

demänein a les antoritels.
Co ro e e eap, la muller grosse que estigué dijous paseal
al earrer d'Hilar:Cm Esta%a i
que es din Gertrudis Marttnez,

tuna

ealeara que es mes cotice:neta
per la Tula, nom de guerra,
ne,rza que id senyor gin troini
a les immediacions de la Mime
cloa s'attotnenase Ardimi. Ara
es diu que el neisteriús peronalge es diu den Joaquim.
I Els peraadistes preguntaren
▪ julge la seva impreeeeó

bre aquest sucres.
.-Jo cree tirinement - declare - que no es D'acta d'un

deht de sang, es der, que. les
nenea desaparegudes viuett. En
M'aleo concepte, les nenes. pest
seau impuls o guiades per (piel/mol persona, encara que sigui
ameguda d'aqueetee. foren al
1We on ara es frohen. De
letual., fine ara, no es desque pugui s:oprobabilitats d'e-

peen cap indin

fuir-se

amb

Tumbé fou preguntat el cap
• policia qui va dir:
possibilitat que les
enature§ hagin estat mortes,
•
rebutjar-la. Alga dels
eldlivere havria estat ja 1ro11/4. Tinc la convicció que les
*pes no han sortit de Madrid.

1\lailritl. 3. - La (jareta pu-

blica:

lleial ordre, disposant que es
coni plagia del rainp
imr mu ' 11s
la Musita -Be uu tue 1 Simr
eapitata), que ataca a diversos
fru:tere a algurtes pruvincies
diEspanya.
Una altra de Guerra, concedint tina e011i1s5iú de servei per
(lea dies, ale ca1etaus i linent,
pilote, li if l proteeeore eegon
d'equitecie, laude, pilot, perque
recullin, a Parle, i purtria en
vol. rile:uns
Usta idRr.1 ¿'o hellt! les d'eles
que e'ilaliquen als capa, oficials
aergenis que s. eeinenten, perque nesistrixin md cenrurs de Sir
de 'tenue, a Mil IllediU
piada. del dia 7 al ,29 de Yac-

tual.
ordre
I)e
posant que formi part en conl'epte d'auxiliar, di. tee arancel
del glnlitis "Esferio". que ha
d'assisl ir al coneurs de la ropa
"Gordun Ilenner,, que ha ile eelebrar-se 8 Brussejles ei ifie
del 1 . orrent, hdhue, el; ¡loe Une/11s r.avili, designats per
reial oreire del e ha 11 de mere
de e'any actual. nebrer de primera. d'ales i fin (Ins, purlorneu
Gulla Planas.
Una altea relativa a la legalita, p^r a la venda con terelit
por segells, a 'les eepecialitats
earmacentiaues. sense regiarer.
. Del Treliall. Prohibint als
asseZurad ors partieulare i empreses personals d'assegurances, l'As ele titula o denomina-

rimes que no responguin a l'obpele de ea sera esperulared. i
que no drularin al pelilie amb
ereeisie i semen emilu s ió posisíei rae e e g. tira' Pur li aria n1(1prosa par!trular. In

individu ,0

uno enlifat
una altra reeel e nt la iris-limp ia tla Se e ielat e leArnie ilet
Poble Ctitalh", percute es deSlint u n nre.ieele de bases ing. a
Vena genavi et de valore i la SPVZ1
irverei et en primeen hipoleea.
TarnhA publica la Caseta ole
av4os:

D'Esta/. -- Anunciara linver_
obli g ilei n TIS d e l Tre.er
rl terrnini te quatre anys,
rinteres rlotI ni per 5 00 anea!. per
lii quaiditat (le 70 1) M'ibais de
1 os-rdo3, Segons el detall que os

pi/hilen.
I ( el f ar I a la
De Fn1111. 111
J'Iota Mera/ de/ Salvameni de
Nutra g s do 3Inhi'i 'tlallearsl, per
ocupar torr;nys a la zona mere
limo-t e rree t re, i tonsfruir ene
caseta de salvament. i un varad rum per entrar - 111 les ernbarea-

rions.
Autorilzant el senvor Isidre
Arnalot, per derivar 3.000 litres
d'aigua ner eegon del ha Cardome, 3i tenue de Carden:1. nmh
destinacile a la produeeld
nergia eli>etrica.

LA It. O. RESOLENT LA
INSTANCIA DE "L'AMIC DEL
PORLE CA'I'ALA"
'Sflm ent los mares/
. la Itelal Ordre resolent
~Per corte! aospeies. N'hi la instancia presentada a la

on catan?... Mes lela que
fent no es pot ter.
Per .Qtle toreo detlegudee

;:ele

Comirmaria grnrrn) d'Asseme.
/aneeu, per la societai "I.' \luir
del Poble Català", 0111 1 dala
t'mihrth paesal, dlu aixi,
eeva part dispositiva:
p liiii e r.--Que el prerepte
Reía! Mide( de 20 de desembre
ee 1921, repetida :ït en la II. O. de
21 do l'agost de 1921, que els
venerinents de les hipoteques
l' eran anleriors (luan menys
dos anys a tes I lates MI les
quals han i le liquidar-se la m n rrespunent assoriaoió se re roreixen ii eittilat, "lontinas" i
no a leb ationtenadcs "charolafiarlas".
Seg.m . ..___Clue serian a chreee
del prestalari, i Mi no ','st 1.
pides :jai pi í r a diere,: dels
fons impottibles por ailniirtislració vis ildere5s09 CUITI1S1)11.•
nenl s al capital que reme eentessen els sa loes a llena ts
(les dt Inudala 'lo Palie:1:10M
fins que conionein a devengar
inleressos els pri í slet, hipote_
mai a ehrree deis InUlUitn .r /es.
Ter eer.-Qo rolarounl dols
inleress'uA dels Irr• l ›lot'S no gra.
varan (tan res diepenilis que
im le inumst,”4 fesea
(marl. - Ouen (ora de le$ ronque
plime ieens i decearacione
enlilals
queden eetnentade s .
al
"olia ,, Mte:rina s" s'alimilran
die•posal

ml

II. D. die 23 olc

deseinhee dr 11121 i lt. O. (In
d'age e st (ic 19:M.
EL etEl trONDECORAT
`Madrid, 3.-A migdia ion 1-chut
rel Rci el ministre ;le Xtte. En
lints Ahlonate. el qual atta fl oferirli, cm nom del scu Coverm iii creu
de (san Oi:cial de l'Orde "Al mérito de Chile", recentment creada,
atorgar-3e als caps

o;ue sols

(tEstats i que el seo Govern Sed.cnn) testintoni d'afecte i simpatia
a la mare pàtri; 1 al rei d' Espanya,
que Cl primer cap oPE:tat en qui
recaigui 13 tal distinció sigui D. Al-

jeans XIII.
Eh Rci accepta. pirotundament
agrait. aiuesta assen alada prova
d'ioiecte d'un pais fin d'Espairia, i
cncarrega al ECU representant
ea aquesta cort que transme.
:ti, al Govote tic Nile cta seus sincere agraiments.

EL DOCTOR efARAKON A
leeRIS
Madrid, 3.-El (la-olor Mararuin
d'assistir com a represcotant de
ha sortit cap a Paris. aria( roldecte d'assistir, (*Jan a representant
socictat eeanyola a la rctiMu.,
internacional de le; socictats
Biologia, que se celnlinri a la dita
capital ods dics 3 u 4 (le jimy.

PlIEPARATIPS PEA .% LA 11E1111/.1 DELS BEIS urr.n LIA
Madrid. 3.-S'eelan donant a
Madrid els darrers loe, ato preparaeue per a la rehuda dels

reis ditedia.

S'estila coustruint !elimines al
Prado, carro!. do Forilla, placa
de Sala uliqmnei, carrer d'Eepar-

ter 0 i una de monumental a la
plata de la Vda.
A del Migdia slian

eollneat ge rhi ndes i eseuls a nib
les bandores d'Italia. i Espanya.
Sf5n ralts Pl g part imitara que
fan propnralitis per eliminar
llur sedificis; i entre les intuidnacions que es preparen mereix
eepe.cial mencie, la d'un rdiflci
di. la Grafivia.
En diforents earrere han eslat /Mitades lee tanques dels
setars i obres en construcció
eelors naclorale.
'T itts els edificis pública, mol l
parliculatnent el ministeri de la
Governaiee. l'Ajuntament i
elevern eivil, colaran ilhernire 10.
A I.A II.:MORIA DE MAURICI
Il.tTlll ES
3.--La comissió organe zadora de 'Inmortal ge al
z!ran literal trances • alauriee
D ' erres ha re-elt que se eeleleri de f i» i 1 ivato rol diumature,
dia ir Cona ja 141 sap. aquest
hoinenalpe en nele'urara a /a
de 'l'olerlo.
eina
A aqueeta teste enneorrernn
nembroses personalitats fianceees.
SlelNATI'RA REGIA
Madrid, 3.-A la Presidencia
han facilitat eIs següenls deende sigrirds ay llí Pel
De (irttnin i JUSIteiti.-Norootinat mi Ferran Carhallo Meren()

nresident de l'Audiencia d'Al-

ba( rte.

Mera a Daniel Chulvi nome.
president de la d'Aelacant.

ro .

Idem a Jneep Anlone Csrpena
i Requena, president de acedó
de l'Atide."incia (lii aldrcia.
litem a .Insep Guillarnerho
Marina, magistral de la d'Osem
lacen a l'ere i lo la Puente
Paetega-. lineal fiscal de la 'le
Saragossa
1.I p m a Semendl Nieto Bailesterei ,e, presideal de la
quanta de ll'Authenria de llaroolona.

Do Pronerd.
ale propielaris

Ven l detone-in

fährlques melallUrgiques, els drets que sonettparid
ile
terrenys perlabre
leven a monis palies atoren
suliri lhn
als reneresinnaris
materials de la Sognnn

terrera seeeie del erial decret
de el de tobrer de I IMA.
Fleeeslimant el erro r . detlenil Intrrpostat per Na Flordneia
liorrrro • García. contra provideuria del governador de Palis tiria que (Pierda la treces:0M
rtnrupar i A.
rl terme municipal doi V , Ilada, per a la construreid d'un pas superior per
desviar iö ir la carretera ele Vi
Hada de Vigilia (le Valderndnev
Johilanl per
(laica l'rí mr,invor ett raja Ir pri •
mera clasAr del Cris deigrenoms

senvor Vterns erreeee e,.
Nomenant en necens d'escal a ,
enginver en ran ,le segona cinese del Ces de Monis, al senyor
Joan Pranees. Banz López.

De Governae14.--Rrfnnent
un de ente nutb la denominaehl
de mollloe, els enhals de l'erestale, de labor s 1 d'infraeele
d'armes que avill exisleix
l'incidid de la giduelia civil, i
(Pelan/ r eg le s. eobre la forma
mits ban il'esser distribuidos les
quantitats que ingressen en etl

D'Instenfrid

1-

laut al sonynr Fe:morse Paz&
en ledrimtir numerad i ti'
rainftat de Filosofía i
tres a la eniversitat de se_
.•
De Finriners. - Establint
frampieig aranzelari a In importneió (lela lort! ,, rinl a de come_
frueriin amb dr‘itinacio5 u la repararle erliabitemions ¡ edificle
a la N'el`, d'Aran.
leegtmEs PER ALS PRESSU-

P03TOS

doe (piares
Madrid, 3.-Des
ele dotze tins a un quart
!Manis, /fan esta?
(pudre i
reunils ti ita Preside:Ida el gris-secretaria del departamenlek
neral Primo de Rivera i els sute.

eeeret u deis departaments
ministerials i el voeal del Diren t,uri ponen/ de Finalices, ge.
peral Muslera.
En surtir president, ha faeilitat la referencia en la segiien1 furnia:
-lins hent reunit per establIr
les norrnes geuerals del s pressupostos i aseenyaler els limits
dele drets dejes funcionar' i
redents. i amoblar les regles generale dele pressupoetos.
Ba aeabat dient que es el propAeit del Govern acabalo
els preseupostos cd dia primer
julioll
PRIMO DE RIVERA I LA RADIOTELEFOXIA
Madrid, 3.-El dia 5. a les
<watt. e& ; a tarda, el general

Primo ele Rivera pronuneiara un

radiotelefonia, en el
diseurs
qua l dirigira tIlia salutacid als
espanyols resedeits a Ameriea i
re y

Portugal.
TOPADA D'UN TREN 1

UNS
VAGONS
äfälaga.-E1 tren 332 :coca en arribar amb uns vagons, resulten: ami)

contusions de pronb5tic reservat

el

cap del tren, oJan Acosta. La via
maquinista, Antoni Ramírez. i el

queda interceptada, originant
gran retard a texpré, de Macriol.

EN PRIIIO. Dr. RIVERA ANIRA
A SEVILLA
Sevilla, 3.-Per al clia 21 s'espera
a Sevilla l'arribada del presidert del
Directori 3l ilitar. el qual fati 11n:ramera personalment de la bandera
al Sornetent de Sevilla.
Se sap que el inarqui:s d'Estella
tenia grans desigs de realitzar aquest
viatge i aproiitarà per inaugurar
.1 nou erlihei de l'Audiencia territoral, que (mi destrui t per un incenoli i pronunciara un discurs 50lee la ruissiii essencial de la instima en relució amb tordre social.

EXPOSIGIO DE PESOLS
Madrid, 3.-Al saló de Irlefons de l'establiment MadridParfs s'inaugurli acinesia larda
l'Expe e sieió ele M'. .sols d'olor de
la Quinta del Berro.

Continuara oberta fina a ¿lema, dimeeres, ii la larda,
Per visitar l'Exposeció Dable-

distingides
nes afielenadee a lee Flore.
roncurrent
ij fereit grana
Ele
elogie do . lm inglallacid.
ilivoreus exempiare de pesole de destetas eu.

Feren Ct s. de la paraula els
senyore Casino, Josep Canead., Juli Alvarez Guerra e Fer-

'N 1111:
' G1111.»..:1NAGILI(litENEtt."'
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Madrid. 3.--El -Telegrama
Ildi arribal asi n a ma_
dria aneeneia 11111' va içsser
Vial -

sud al general lt 'II'

buni que les dufals do 'relaman
ruin a hoi Xanon li
menalge a la toma
en
a pum' az t:,111,, a. v . ‘r de telliza'.
Diu removida, perivdir que
a l'hilatlia s'agrupen i Itarregort
les %igualares d'espanyols i
mustalitiäns, agríe:111.es. I' o mereiants, Monee de l'otros,
empleiais, Traçan les rúbritolos
tan ettropliend e s del ruoir )
sinipnlia admirativa.

hrmlnl

I.a derhealbria Os la sogiienl.: "La coldinia d'espanyols
de i Xanen i el noble
ninsulnia fan aquest homenat.
gs com a i trt n va d'admirael6
Ficuslre rai p liii, qiuii sempre
mapiguri niattlenir ainh dignitat
do,o3rosapiolli 1'1 1111111 (.1 . 1155 lanl n ya u le l'Exe',reit.7
Formen l ' id PUM fiat oeraf i es
de les principals efe/Orales de
Itrrortgoor.
MANIFEST D'ENS VOCALS
013RERS IJEL TRIBUNAL DEL
TR E I3A LL FERROV I ARI
Madrid, 3.-Els vocals obrers del

crup tercer del 'tribunal regional del
Irtball ferroviari, companyia del Nord ,
han adrccat als seas conTanys el ma-

niPet que segueix.:

Aprovada en el Consell superior terrov:ari la proposta obrera perqui
companyies que vulguin acoilir- se als

beneficie del nou resma i vaiguin
gades a presenta:, co el moment
sollicitar-lo, una liquidació de les quantilos que deuen al sou jxrocua3l per les
llores extraordinàries treballades
mes des del primer d'abril de roto,
i havent-ee. concedido un termini de
quatre mesos per poder-lo solLcitar,
es segur el cobramos del devengat per
l'expressat concepte, peses entengui's
mi : es tara operar alguns ir-esas per
tal de seguir els tramits establerts.
Les demandes que interessett els seVes no compresos ea es grups de
vies i obres i material de traccM, s'han
vingut presentant en forma desarticulada, ja que cada regió tramezia les
btVt5, i en no haver-hi uniformitat entre 1/11C9 i altres, värem esser invitats,

i e leí es va acordar, a recopilar-les i
unificar-les, donant entrada ca una sola proposta l'esperit que encarna a toles lee abres. i, a m'A a mis, donar
a les bases un ordre de prefe:Cncia
segons lesperit predominant.
Adquirir per nosaRres el compromis
de presentar per al 5 de juliol lee besos ja recepdades algunos de les quals,
per la manea de temps en ecudiarlee ‚da susceptibles de modiiicació
especial, esperem que cris les trameteu. signales, eral) gran urgencia.
La pulsera reunid, del tribunal serà
pels primers dies del roes de julio),
durant aquest interal de tenlos, la
companyia. animada de molt bons desigs, esta disposada a atendre totes les
awiracions del personal que cregui
jMtes i de ran›, i vol estudiar-les amb
amor i sense pressa.
Per la nostra part, creiem sinceres
les maniicstacions de la repreentació
de l'empresa, ja que una; negativa
ens l'havia pogut donar al momeo.
Conzälez, Pere
Joan Ripoll, Lluis Llorente.
LES CASES MERCANTILS I
EL P11013L,1:"..1 tAitsDELS LLO-

Al teatre Infanta Isabel se
celebra aquesta net el miting
organitzat per les cases mercantils per sollieelar del Direo oh quo sigui resulta la se-

vii expoeiviú sobre el problema
d'arrenilainent de hecals destinats al comer,: i a la indeetria.
Presidi lacte En J0.5ep
lilI Perez, president de la Contederaeie Grentia/ Espatiyo/a i
ocupaven puesto prie ferenl a
l'estrat els presidents de

MINO.

MAIMOC

1 despees quedare en riel el
problema de locar,
lsia deselinalg tmis
sal

les

ejondlearlil a

s
de solliei_
lar - se en amples disposicions.

Consignatari, Ramírez i Delgada,.
Vapor espanyol "Cabo La Plata'
de Ferro/, arn1; carrega g eneral i

dentanle.ria i uuu canIhrier. Noines aeonsegui arribar
a Allumeteile el eaporal Perez;
1 111 1. 1)1 1 11 1

entrate

Vapor aisles "Valfiorita". de 1.10.•
ya peleaos i escales, ainit ekrega.
general. Amarras moll d 'Esnan y a E

:Melilla, 3.-Am/a l'ex-capte) Alfone Piírea, caporal de la
Compran .) lii (i r :1111r, 1 uglren ires
presonere raiis: un legemare
1

passatgers. Alltirra1 1/101i del

baix. Consignetari, Ibarra i Conapanyia.
Vapor espanyo/ "Cabo Pchs'
dc Marsella, amb cartel:a general

d'es tres re1;11,1s, dos van morir °regala i l'anee fou fel
eement presoner.

• eegons lun manifestal el caporal Perez, recela alliberal,
el, bomba rd e go aerie teeien

passatgerS. Amarrar mol% del ReConsignatari, Ibarra i Coz,
kanyia.
Vapor espanyol "J. J. Sister", de
Palma, amb càrrega general i

desconeerlate els indigenes, eta
quals lean sofert multes ha:xes a conseqüencia de l'expi o sed de les hombes, que tamhe
eaueen molts ineendis ale senibrats i vivondes.
Abd-el-Krirn earnia dt damieili quast tols eIs uIie i diverbes vegades Ita estat a miel de
sucumb:r entre 1 e s rullCS
du' ins vivendes que liablava.
11021 1barlj19g,1
Eum eis
va catire una bomba al cobert
on Ahri-el-lerim te un automòbil Renault, cremant - se
aquest.
- L'avaneadilla d'A frau
ten free de eand i d'arnelralla.
dora contra diversos geups re-

passatgers. Amarrar mol i de les
Drassanes. Consignalari, Company
Transmediterrnia.
Vapor espanyol "Cabo Cervera'
dc Santander, amb carrega general
i 7 passatgers. Amarrat moll del Rebaix. Consignatari, Ibarra i Com.
panyia.
Vapor espanyol "Maria R.", de
Málaga, ami) carrega general i 26

passatgers. Amarrar moll d'Espanya

AV. Consignatari, Ramos.
Vapor alemany "Frieburg", de Ba.
tävia, amb carrega general i 2 passatgers. Arnarrat nioll de Ponent
N. Consignatari, Torrabadelle

beis que es/ra y en parape!als en

una casa venta de la dita

vaneaddla.
Ila estat comboirada la
posioiú de Tizi Aza, acuse novetat.
Ita quedat restablerta la
comunieurid telefenica eal
les posicions del eectur de Tatersit.
- Amb destinaceS al grup
de Regulare d'Alhucernas, arribaren . 100 indignnes procedents de Larraix.
-- Aviar semposaran
insignies de la ereu . de Bene-

Veler Italia "Dédalo", de Terre
nova, arnb carbó.
Balandra espanyola "San Segun-1.

do", de Roses, amh Ilast.
Vapor espanyol "Juan B.", de
Tarragona, amb vi. Amarrar moll

dT.spanya 11'. Consignatari,

Frei-

zas.

espanyal "Angela Balan,... d e Santapola, anib carrega gerural.
Vapor noruec "Sollund". de Port
amb carbó.

Amarrat

de Fonent N. Consignatari, Moller.
Vapor espanyol "Tito", de !a 11141',
amb peix. Amarra; moll de 1.1e(ant.
Consignatari, S. A. de Pesca i '.a-

ficencia a la mere superiora

ile I'lloeptlal de It, Creu Hoja,
eo • Joeefina Peseador.

En el di: afile estere representada la reina Vietbria EagAst a.
- Derne passat se eelebra
1. 5. Censen de guerra centra el

regacto.

-

Vapor espanyol "R í es y Talen',
de Ferrol, amb eärrega generat,
Amarrar nucull d'Eliaaya, amb cazrega general. Amarrat moll ¿ Es
NE. Consignalari, Companyia-pany

coniandant d'Intendeneia eenyor Mari 1 Gorilu u el capita
senyor Mitisim Santos.

Transmediterränia.

r
UZO 3.1

rn
I•II

Vapor espanyol "Navarra", de la

Corunya, amb carrega elenco:1
Amarrat mol! d lEspanva NE. Coa.
signatari, Companyia Transmodiferränia.

horF!
;I{

DE BARCELONA

l'apnr anglis "Cano", atril( 'jr
rega general i trnsit, cap a Tarra-

curarla a la casa de ›ncors del carrer
de Barbera pel doctor Sancliez Aguil era, Solcolat Garda La Huerta, de
27 anys, de ferldes inci,es a Pantebr..c
i al c,,iat emperra, de pronbstic reScrval, eausadcS a conseqüència d'haver-la agredida Albert Zaragoza a la
"Vinya Pe", del carror de Lancäster.

gona.
Vapor espanyol "VI-deuda", a
llast, cap a SOUS5C.
Veler italiä "Dina". en hast,
a Propriano.
cap a Buenos Aíres i escales.
Vapor espanyol "Infanta Isabd

Bombón". atals arroga genera:
Pailebot espann ol "Tr:nidad Coa.
cepcieln - , ands llast. cap a Vinara
ii

IM.n•n•

.1113111111111n12M,

and, arrega general, cap a Paleta.
Vapor espanyol "Mediterräneo-,
ami( bidons buirs, cap a Palma.
Vapor italii "Cittä
Leerte', axb
cirrega general i trancit, cap a Sant
Feliu i Alexandria.
Vapor espanyol "Manin", arnb el
seu equip, cap a la mar.
Veler italiä "Ennlia - , en liast. Cap

aparell de telefonia sense
fils, marca "Gor, de trae
lampares, miel) quatre auriculars. NOU DE TRINCA.
Barbarä, 11 i 13, impreenla

a Mlrina iii Carrara.

Vapor anglis "Pinzón". andi cim.
rega general i trinsit, cap a .1.2112•
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cap a
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car:Vt I ElORSA
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Vapor belga

Fontancila,

Burriana.

"Cironde", ea liad,

Vapor anuales "Ifortlake", en ILM.
cap a Huelva.

Vapor

A

DE

do

1 “ it) . iurdsa tede. k

'.. .rusis .1

ES VEN

I;¡! Carmen

VaIxelle sortas

•

ACRESSIO
Aquesta nit, a les dotze, ha coman

espanyol "Juan B.". :me

Càrrega general, cap a I.a No-velle.
Vapor espanyol ": 1 1 r:Isenv", arnb

17::

Complimenlaci6 d'ordres

canela, cap a

de Bursa en valora al comp.>:
ey tat i en monedee cetrangeu i res. Interveneid de contraetes comerciale i prestece

sobre niereaderies o va- 1¡.;
113 lors; subseripcons a en:- e:

,Ni: sec :' acions

mercanlils de
Madrid i delegats d'AssoeiaMona de Gijón, Ilaraealdo, Sevilla i mitres poblee que aeudiren espentaniament a lacte.
E/ pr.-ene senyur Avale ceposi qual era l'objecte de Facie,
(fiord que les ela s ses ntereanlile arleiolees la re,701u 0 k, d,q
problema -general del illoguer,

MOYIMENT

Dre grr .

l i tro

1

Esrepona.

eldlus de Fern

Grans quantltate
ponibles i ratees ar-

Pr D
stiirtesc' Celtóc ;e‘lecfltigeAr.äRtGicEa4 TE

Moles de Jardi

2 - Balines . 2

• Teléfons: 445 A. l 499 A.
-
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I VICHY ATALA

CALDES DE MALAVELLA : PROVINCIA DE GIRONA
Temporada de 1 de maig a 30 d'octubre

Terrnmä almg,ant per la
erearió d'un tribunal
per aelarir les diaergencies que
van sergir entre arrendador i
a rrenda I are

•e» a SMelierri Raj e , magis-

tral de la de Madrid.
Ideen a Felip II . y clutiArrpz,
er e s ilent de Sala de tieetelienrie

Saragossa,
lee loa Elndi Redriguez va_
leira. de la de Cayeres.
Idem a -losen Alvarez Rodríguez, ititgt( del distrirle del
Coolre. de Madrid.
Ideen a Juman Daptista Bello

ffiChtiili VER INTOM i lliS DE

ACNÅ

de

g
SECCIÓ DZAfnAbnIZSTIQUES
Pe,t1912clé trimestre de are a maig

incluir', 1923
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lelos, presiden de l'Audiencia

dneen.

litem a Joeep de Juana 'Velasen, magistral de lla de Burgos.

Idem a Juli Fournier Cuadrado. preeident de la de Tarragona.

Joan Antoni Monlmerrft Gerfn, fiscal de la de Girona.,.
.
Idem a Joan Gonettlel Geroa.
preeldenI de la dehfürela.
lt
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El Consolier
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ßerent

Alfred Arruga.

abdiques

lialaltles de l'aparen digostiu-Fetge-ArVillame en ese
ples manIfestacions-Diabetie-Olucosürla-Comolidaolb de free..
Sures

Eetabliment de primer ondeo voltat de frondosos pares. HA"
bilacions gratas, ebmodes i reimt Hades; menjadors 1 can esnalc
articule especials 1 elegants per a restes 1 atraccions. CaP47-FOS;
ha nioll fumoso. Bluminacioó eléclrica. Camps per a tenme t
altres esparto. Auto« Per a exoursions. Garatge. Telefon. Adag•
nistració: Rambla de les Flora, 18, Barcelona.

1

lnefirsOslegir
..
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LS ESPORTS
"fúria espanyola"
a ID impfada
En ceda premsa esportiva de la
tesul a s'ha parlas tant de la füe ,ponyola i s'hasi vantat tant les
d'aquesta modalitat del iutcpanyol. que Crem molts els que
aquest país esperavern amb ca-tat les proeses de l'equip penar a l'Olimpíada.
Eta tan considerable la mágica in.Nci a d'aquest mot en l'element
Mi: del Continent que fins certa
!asa parisenca havia acabat per
importancia, considerant redels "fiables Ronces" un dels
rit5 en el torneig olímpic.
insospitada desfeta de recluir,
eyol pels italians ha tirat brusent per terra els 'pronästics atacalors i les illusions ion-nades en
de la "¡Ur j a espanyola" s'han
rnat davant la minsa exhibició
espanyols. N o podran queixarper, els que tan bells resultats
rayen de la "fúria" que s'hagi
ent per manca d'aquesta. Pel cona. va palesar-se de bell entuvi i
dite augment a mesura que trans,a el match.
El ene veritablement manca a teca espanyol va éster la serenitat,
ron/penen-u:O entre Ilurs elets conjunt , en una paraula:
aria futbolística. I ben segur que
desfilar de l'estadi de Colombes,
rep terminat el match, més d'un
entusiastes que havien acompae els futbolistes a Paris arnb la
es intenció de fruir de Ilurs vicees havia de reconèixer amargar que TnéS Ii hauria valgut a
deite espanyol un xic menv.s de
una mica mes de veritable
2e1
areeest joc, pel fet de basar-se en
esforç collectiu. en el qual la tasde cadascun dels elements que
sposen els equips esta intiraaet ligada amb la deis altres. és
dds esports mes dificils. Per
malgrat ésser l'esport més polar i cl que mes es practica avui
i:7reu del món, sön comptats els
...2S que s'apropen a una relativa
riecriá. I com tot esport difícil,
bretot quan la máxima eficacia i
bellesa de joc depenen d'un conre i Tuna compenetraci5 perfectes,
que s'executi amb serenitat i
g freda; cal que Vatorcliment
fogositat desmesurada, caractetiques tipiques de la "fúria espaen siguin completament ex‘o és possible concebre una linia
-antera eficaç amb jugadors que
.din massa e:1 llur fogositat i
^ernesa. No és possible jugar amb
te7ligéncia ni fondre en un mateix
els 'esforços dels elements
er. equip quan aquests es deixen
' virar pel temperante/h. 1 amb
r motiu ho ha d'ésser quan es
tten convertir aquest defecte en
:a primordial de joc, que és el
passa arnb la gairebé ja célebre
fi ra espanyola".
Les modernes tactiques defensives
Cobs poden di-ser contrarestades
H la intelligencia coordinada de
co:. Una línia davantera jugant
fúria sera sempre la joguina
C era bona parella dc backs, i la
i l'atordiment cauran irrea.: :Lleraent en els 'lagos de l'offCal convenir francament que els
:eç'a:sors de la "inda espanyola"
e0 jet un trist paper. La inexpeatcla i sens dubte Ilur pr ò pia
d'entusiasme, els han portat
: enentar una escola de joc impossi'e temida completament amb Tes7_:a del futhol. Altrarnent, els in-.igents en la materia han consilerat sempre les manife3tacions (le
:titat, d'escomesa, en una parande -füria", con/ un signe evident
corn un darrer recurs emoto. pels teams de técnica deficient.

391111177'79iPM"rilerr
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L'amargor de Colombes fa ri. sens
dubte reflexionar els directors tècnics del futbol peninsular, els quals
donarais una prova de bon sentit i
de sana orientació descartant de llurs
programes la famosa "Huía espanyola" i conduint el joc per viaranys
mes seriosos i //tés d'acord amb la
veritable essència del futbol.
Hotspur
Londres, rnaig, 1924.

ATLETISME
LA INAUGURACIO
DE LES PIS t'ES llta L'ESTADI
Diumenge tingué lloc la Mal/sur:1th', de les pistes de 1 Estadi de
Montjuich. Després d'haver estat beneides les obres • pel senyor rector
de Santa Madrona, un centenar Tattetes donaren una volta (l'honor a la
Insta, en mig Taplaudiments. i comenea el festival atlètic ami) una
cursa n le Soo metres, en la qual dona
la sortida el senyor Masricra, i entre vint aticOes. guanya en Pons. del
B., en 2 ' 10 - ; segon, Pineda, del B.,
i tercer Farre, del mateix club.
Al centre de la pista feia, mentrestant, un partit de basket-ball entre un equip de ta U. E. de Sana i
un altre de lAtletic Bricall, guanyant aquest per vuit pums a cap.
Una dotzena d'atletes de la S. G.
Alemanya fria diversos i entretinguts
exercieis a les paralleles i a la barra
fixa. amb elegancia i pulcritud, guanyant botas aplaudiments.
L'alcalde dona la sortida a la prova de 5.000 mtres marxa. De dotze
atletes n'arribaren set, classificant-se
primer García. del 13., en 25' 40" 4-5;
segon, 011é, de l'E., i tercer, Urrntia. del B.
Els too metres es fan en dues series de sis, que guanyen Schuten, de
Tarragona, en 12 - 1-5; Batta i Argimon, la primera, i Cebrian, del B.,
en 12 - 1-5, Roca, del B., i Maten.
independent. La final la guanya el
campió Junqueras, del B.. en 12-;
5eg011, Roca, i tercer. Botta.
En la javelina Wibling, de la S. G.
A. fa 45 metres; 13ru, de Tarragona,
4150; Gratin/out, 38'75, i Nin, 36.
En la cursa de 5.000 metres, Diéguez, del B., guanya entre 16 atletes. en 15' 43 - 4-5: segun, Blat, del
B., i tercer, Vives, de l'E.
En un estrena de la pista es fa, per
l'Ateneu Enciclopèdic, una dernostració de lluita per Rossini-Soler i Vidal-Davalillo, en assalts de lo m. En
els 200 metres llisos guanya Junqueras. en 20 - 9-to; Parre, de Tarragona, i Pou, del B. En els salts de llargaria. Roca, del B., fa 5 . 30; Salvador, del 13., i Cebrian.
Els 4o0 metres els guanya Pons.
del B., en 56" 6-to: segon Giiell, de
Tarragona, i tercer Pineda.
En el Ilaecament del martell, 1,10rens, de Tarragona. fa 33 . -0, batent
el record d'F.spanya (aplaudiments",
i en Nin fa 2425.
En els salts d'alearía es classifiquen'tormo i Llort. del 13., 116, i
tercers. Llorens, Rahola i Botta, a
ni. 60 c.
Els tio metres tanques els guanya
Botta, en 19" 1-5; Roca i Nin a tocar.
En els salts amb persa Dalle, del
13.. fa 2.40.
Finalment es fa la prova deis 1,500
metres, relleus 1800 per 400 i 200
per mol, arribant primer l'equip del
Barcelona, con/post per Junqueras,
Pons, Pineda i Cebrian. en 5' 53" 2-5
(record d'Espanya); segon, cl de
l'Espanyol, integrat per Vives, Baldes, Solanes i Terrades.
La festa acaba a quarts de nou,
assistint-hi un públic regular.
En el cross popular que se celebra al //latí, en un trajecte de cinc
quilómetres, prengueren part 16 atletes, i la classificaciA fou la següent:
Bellmunt. del 13.; Vi ves, de l'E.,
Ramos. independent.
Vinade i Blat, que anaven al davant, es despistaren.

NATACIO
CHALLENGE JOAN BARBA
Davant de nombrós públic , diumenge passat a la P iscina del. C. N. a es
continua la "challenge" Joan Barba,
corresponent jugar el C. N. Mataró i
el C. N. Sabadell.
Primerament es fin' un partit (le
tercera categoria d'entrenament entre
els equipe del C. de Mar i el C. N. II.,
vencent aquests últims per quatre gols
a tres.
Després es jugà el partit corresponent a la "challenge", entre els primers equips del C. N. Sabadell i C. N.
Matará, eis quals equips eren els següents:
C. N. M.—Roca, Casabella, Gil, Majó. J. Majá, J. Tufii i abot.
C. N. S.—Girbau, Pransicr, Galan,
Casarramona, Valentínez, García i Ramon.

Arbitra el senyor Masricra.
Guanyis el Sabadell, per set gols a
tres.
Per a final se celebra un partit proolímpic entre els neda:lors considerats
seleccionables, els quals eren:
Equip vermell.—Jiménez, Tusell, A.
Bretös, Basté, Vila, Gibert L. i Trigo M.
Equip blau.—Cruells, Trigo, J. Rosich, Puig, Fontanet, Amigó i Borras.
Arbitra M. Coubert, guanyant requip blau per tres gola a un.
HIPISMIt

CONTROL

Amb Pobjecte que els falle
dubtosos que de vegades són

comesos al final dels matelts
clot ho:ra tinguin Cl (legra vol'.
trol. i tal:1W ¡WrQUò el públie,
boxadoe i manager puguin apellar fireilinent respecto deis falls
que de bona fe ei . eguin injustos,
el secretari (le /a Federació Catalana do 11 n ,xa proposä, amb
molla n Morlunifal. als sous Colli‘gues de junta la miese ió d'una
Comissid do Control que vingiii a donar salisfaceitS als
queixosos. La idea fou aocepa
lada p us prineipi. aeordant-se
el funestudiar i
l'esmentat (irgaitel ii i-snl inaemen1
PREPARACIO OLINIPICA
boxador
5,51 designatti.3
Roben 1111sassaigne per a la proparaeili dols boxadors quo han
rl a les °limpiade prondro
des II., lii t'alisa l 1 •1011^, iinpi osen els meilis osporl 1115, on
hom erou que Pasmenlat. boxador no té prou falla por portar
a termo encertadarti e sil, la missió que se li vol confiar.
UZCUDI T N, VICTORIOS
Diurnenge, a la mateixa refon posat
unid en qm\
o. por Danuy Frush, Pauli
l'zmultin, 01 hi n nada;• base, •va
vitricer l'anglOs Allbur Tow11My. posant-lo fora de comba'
al cap d'un mima i sr.gons
(Phavor etanioneat Pomo odre.
El proper dia 7 Patili boya rä
a -Paris anda 01 noslre c n otipalinda Trixidor, eampió ponin'relyjcler•

Sillar del

FUTBOL

Davant malta concurrencia, diumenge tingué lloc a I'llipädrom el vuitè
dia de curses amb els resultats que donem a continuació:
Premi Fulmen (handicap), 2.5 00 pessetes, 2,200 metres: "Antilogique", c.
c., 3 anys, 6o quilos, de J. Bignalet,
per A. D.ez, 2 m. 25 s.; a tres cossos
"La Idondaine". c.3 any:, 54 quilos,
de V. Pueyo. per Jiménez; a tres cossos, "Beaupré". c. a., 3 anys, 36 quilos. de Freixa-Trias-Cortés, per Gibert
Al jockey Díaz se li posa una multa
de 250 pessetes per incluir a error als
altres jockeys.
Prensi Esperança. 25, 000 pessetes,
9oo metres: "Brovnie", c. 2 anys,
5 quilos. del regiment THUssars de
Pavia, per A. Diez. en 56 s. 2-5; a un
cos; "Ivars". c. a.. 2 anys, 55 quilos
i mig, d'A. Barreiro, per Jiménez; a
dos cossos, "Icaria", c. II., 2 anys,
quilos i mig. de Vilareg-ut-Balcells, per
Romera; a un ces, "locht", c. a., 2.
anys. 54 quilos, de Foronda-Aparicio,
per Levis.
Premi Camil Fabra (handicap), s,000
pessetes. 2,000 metres: "Jauja", c. c.,
5 anys, 56 quilos, de la vídua Echaniz, per Diez, en 2 m. 8 s. 4-5; "Pterremonde", c. c.. 5 anys, 56 quilos. de
Dragons de Numancia. per Gibert; a
tres CoSSOS, - L ' Atirore - . C. C.. 51 quilos. (rE. Bertrand. per I.. Méndez; a
tul cos, "Martuva", c. a., 5 anys, 62
quilos. de Cacadors de Teman, per Levis, a un cos. No collocats, "Reas".
"Rose d'Or" es queda a la sortida,
essent mtiltat el seu jockey Jumenez,
per desatendre les ordres del jutge.
Premi Tornera (tanques), 2,000 pes
2,80 0 metres: "Miss Lang". e.-set,
c., c., 71 quilos. d'E. Bertrand, per
Viró. en 3 m. 1 5 s . 3-5; a un cos,
"Ninot", c. a.. 6 anys, 67 quilos. de
V. Pueyo, per Gonzfalez; a quatre
cossos. "Barrabas", c. c., 4 anys, 6o
quilos. de F. Cadenas per Levis. "Frena no collocat, per ésser parada en el
trajecte.
Premi Tibidabo (Steeple-chase-Mixtal, 2,000 pessetes, 2.200 metres: "Ilegga". c. a., c. 76 quilos, de C.a0Jors
de Trevinyo, per Ganzidez. 3 m. 57 s.
2-5; a un cap. "Laredo", e. c.. c., 76
quilos. de V. i .11. de la Cruz, per
Levis; a tres cossos, "Bouton d'Or",
c. a.. c., 66 quilos, de R. de Picó. per
Giménez; a un cos, "Devise". e. c.. c.,
69 quilos, de Dragons 4e N'un/anda,
) er Ortiz, collocat, "Liln-BaxirArbi".

EL CERTAMEN OLDIPIC
París, 2. S'ha verifiest el
sorteig per als partits somifinals Cle I'Dlimpfada, corresponent jugar-so el dia 5, per
l'ordre segiient:
Holanda-Eruguai.
II iii la - Strè.cia •
BIRMINGRAM -EUROPA
El parlit eOltlelletirit
dos quarts de set enpunt. la
qual cosa srrä motiu permn+
els nostres aficionats, que han
robat, a la fi tina fonda PnlOel,./
cts l'af tuarti de l'equip profos_
slonal ahglbs, Birmingham, puguin novament disfrutar de la
so y a tcnica elegant i merave
llosa.
A causa d'haver rstat Listo-

TENNIS

COPA CASADES
Els partits semifinals i final d'aqueSt
concurs que slian jugar han donat els
resultats segiients:
Semifinal: Sindreu bat a J. Andreu per 4 - 6, 6 - 2, 6 - 1 i 6 - 2.
Final: StruIrcu bat a Tarruella per
Jaumandrou, Aleoriza, Mon6-2, 12-ro. 3 - 6 i E - 3.
fesinos, Xavier, 3.1auriei, CaiettREM
do, Pelliter, Alegre, Cros, OhCAMPIONATS DE CATALUNYA
rolla i Alcazar.
El Club de Mar, organitzador enEl colleaiar senyor
guany d'aquests Camp:onats, per deletindra cura de l'arbitral ge.
gació de la Federac:6 Catalana
DUNDEE - BARCF.LONA
Rem, ha acordat que tinguin lloc el
Al ranm do L 3 flor fs,
proper día 8, a la tarda, i d'acord
a la larda, 5e eolehrarit el segon amb el scgiient avant-programa, que
part t f anuo(
entre el Buadee ha estat ja circulat per tots els cer1 el Barcelona.
eles insc:its a la E. C. R.
El revele Camp!A de (Malodos' quarts de sis: regata de i als
riya presentara el segiien oqutp: deAmar
a dos remers en punta i t'rnoPasqual. Coma, Wanco, Torralba, Sanxo, Carnlla, Piera, Ber- ner. Campionat de Catalunya. Trajeete, 2.500 metres en linia recta.
trand.
Allo;'Intara i Sagi.
A les sis: regata d'ontriggers a quaApios!, part il. prr lal que
Infs vis nostres afirionntst el tre remen en punta i timnner. Campuguin vence. enmençarit a fin: pionat de Catalunya. Trajccte, 2,000
meres en tinta recta.
quarls d., set en punt.
A dos quarts de sct: regata de iols
de mar a quatre remers en punta i timoner. Categoria dehutants. Trajecte,
2,500 metres en unía recta.
A les set: regata de skif f. TrajeePartif ex t raordinari per a ,.
a% ut. iltmeorP,. /tia .i. a I te, 2.000 metres en linia recta. Carapionat de Catalunya.
dos quart .. de sof d e 1:1 larda
A dos quarts de vuit: regata d'ouBIRMINGHAM
triegers a vuh remers en punta i ti(primer equip oornplet,
monee.
Campionat de Catalunya. Tra:.
oontra
jccnr, 2.000 metres en IMia recta.
C. D. EUROPA
Uarbhratge anirà a arree del cos
Preis popula ese
d'Arbitres de la E. C. R.
Entrada general, 2 pessetos
T.C1 reg,ates•es regiran pel reglament
(Servel d'aut•branibud dcs
da la E. E. S. R. deis Campionats pende la Plaga de Catalunya
insulars i el Codi de la mateixa Federació, en tot el que no estigui preCICLISME
vist en aguan rcglament.
DESPEES DE LA VI VOLTA A
CATALUNYA
Hern rebut (le la Unió Esportiva
de Sans i signada per En Ramon Torres, preeident de la Comissió ciclista,
una nota, que per manca d'espai no
podem publicar, en la qual es posa
de manifest el que tothom 1/a contri
do la Primera Divisió do
buit per al bon èxit de la cursa, corla Lliga Escocosa do Proredors, clubs, donants de trofeus i de
fessionals
cabals, i Mts els esportmen en general,
per la qual cosa i a tots tramet el tris
contra
regraciament.

CAMP EUROPA.

daremos Bultos sial qual han
estal queloom dofieleots, sonihla a primer ron d'un destinat
a augmentar les "vielimes" del
drstraler base.

LES CURSES DE CAVALLS A
L'HIPODROM

nats els jugadors Serra 1 Aftisus en el partit de diumenge,
l'Europa s'ha vist obligat a aecfn ptar l'oteriment dels jugadors
Itto»lesinos i airean, de l'Espanyol. Per tant, l'equip de l'Ettropa es/aris constituit com segneix:

BOXA

cnEAcro D'UNA COMISSIO DE

hitercater.t
Mercat de fich
Ous. a 250 pessetes la dotzena.
Gallines, de 18 a 25 pessetes el parell.
•
Pollastres, d'i/ a 15 p essetes et
parell.
Conills, de to a 13 pessetes el
paren.
Oques, de 22 a 27 pessetes e! parell.
Mamellons, de 45 a 70 pessetes
Nodrieos, de 9e, a 140 un.
Patates, a 20 pessetes els too quilos.
• •
Xeixa, a 24 pCSSele5 la quarter; de 55 quilos.
Forment, a 22 pessetes la

quartera

de 55 quilos.
Civada, a 20 pessetes els 100 quia
•
Ordi, a 25 pessetes els ioo quilos.

1

Mercat de l'anega
Blats blanes, de 43 a 44.
ldern roig forea, de 44 a Ad
Ordi, de 29 a 355.
Cifrarla, de 44 a 45.
Pavone, de 44 a 45.
Alfals, de 9 a lo.
Preus per pessetes cls loo
los.
Vil:u del país, de 13 a 15.
Ideni d'Arage), de 3) a 35.
Alcohol, de 210 a 2500.
Misteles, de 70 a 75.
Anissats, de 15o a 35 0 .
Pneus per pessetes els too
Ous, a 250 pessetes la dotzena.

UTE3 OLI

DUNDEE I

• •

•

Divendres vinent, de deu a onze de
nit, a l'estatge de la thlió Esportiva de Sans, Galilea, 9, s'efectuará el
repartiment de premie a tots els conrcdors (le la VI Volta a Catalunva
que no hagin passat encara a recollirlos.
la
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Fi Cm Barcelona
Dama, dijous, dia 5 da juny
A l s 530 e

Fetrica do Productes Cerintics
Bajeles de Veliincla I artle
cles de eenstruceló

Casimir

BAR. C ELON A

DE LES
CAMP
TS C
OR

mon...11n•••••maamizmr:IEMOMIIIIM.A..«.MMIM

Vicens

Liespatx; Tallers, 72
Telefon A. SOSO
eitbrloal Garree Benavent
prop de fa Travessera da
Sana)

A•11•11MilräZIEIMIinzz..r

MERCAT DE LLOTJA
Faves.Mand yenes.. •

BLATS
meted 1 Navarra
te
Castell a I Mansa
de
Extrema dura . . ...
de
Andtdusta ell' tamb sao
de
• • • • • • Slle
e g o' . •
s en pe5setes 100 kg. sense
(Pren
dar/tutti varo origen.)

FARINES
Ferga
Extra local
torren! mal
blanca extra Castella
blanca correal CaZ121111

de
de

de
de
de
• ..
de
Baila•
. .•. . . . . . AO
de
"kg:
Pessete s sac
ielo en carro
»Cdamunt
ad111.)

DESPULLES
riúmerd 8

Número 4
Segones
TereereS

de
Ge
de
de
Go

Quar/es.
••
tetens en pcssetes sac de 60 kg.
asumid carro mol.)
de
!lleno/ tpr1M5)
de
segonel
• • • • • • • . • de
:lees.
(Preus en cale guerrera de 70 11Crea,
sepso sac, damunt carro egal.)

leeeS e.SZ:angeres

76
CO I

e 135
"

59 " co
43 7 44

de

de
de
de

de

de

de

de
del

Go

de
de
de
de

... 43. a
44
43 " 44
43 " 41
39 "40
30 • •105
35 • 96
.
32 • 33

..

76 • 77
• .
413 49

ti " 42
42 " 43
41 " 4.8

tot

as

&PROS
Bomba Callasparra
Bomba

l
F.epecna
21
10 1/2 Selecte
18 1/2 matisat •
len-110(120.

tic

52 "
24 • 2d

. . . . . sto
„ do
cilindre trarinasses) .
tseatua t . . . ..... do
MoNeeerE3
F orma .

de

teta
Mallorca

Cus

Sic

blanquea

t'e
cle
do
110

37 a 37 1/4 Estrangeces vennelles
• . • .
urgen
39 1/2 "
cionoxs
37 /, o " 38
39 " 25 1/2 Selle. • • • • • • • • • do
Manes arru gaos alfarnates 44/46 de
.... . . .
ulfarnates 48/50 clo
as " 28 1/2 Illatu • s arrugals
llO5i ,erugolS allarnatei 52;54 de
42 " 43

42 a 50

4/ • ti

damunt carro anulo)

GARROFES
Xipre
Negra vinaroe
¡ Negra Castelló
Mataren
Rota 5 iln ,gra
Nc2ra Es-trat

FARRATGES

DEsel t./ ES El ARROS

18 a 5 8 1/2
17 1/2 " 18
15

de

de
'Guires . . . . . . . .
trreus en pessetes tou kg. amb su

wats Primera
Airats segona
vana nareueta
Palla ruma
Pulla d'oltvera

de
dc
de
de

de
Ile

Trencat

peinas
, 1.1entles

de
ute

48 "

40 " 41

160 " 165
131 " 132
..... .
lts " 120
100 " 105
„ ,
.....
140'114130
125 " 127
115 " 117

do
do
de
do
an

.
Trepactella .
(Prens en pessctes 40 tg., damuu;
carro aqul.)
Felpa remolatxa, estrangera. .
,
Polpa retoolatsa, vals.
'Curte de coco
• • de
do
,
Yunta Ilinasa. .
(Prens pe2 100 k g , anila Me, dan/uta carro aq1110

88 a II
ad • Pa
aß •
II • 111

VAGONS ARRIBATS
ESTACIO fe. 5. A.
de bias.
errara" DEL NORD
4 de leal, 3 de Firma.

impre3ssió goneral:
acutlint-Iti gairebé, tots vis compradors i eomereiants de fora que tenen de cos..
rnercat.—Força animal el
nrora; la pal' t vertedora serobla mes dispo
iti ha la tivanh‘r ‚1,.
els dimarts„
arribades que s'apr,.peu d'un paren o tres de vaixells, eis quals es poi
ada a vendre• 5 això pot flash iai tusses' davant
nffis oferta que dies envera es nota
Despulles.—Molta
tleltiostre port.
raguait
II ir que sOn :t
fines. De se to també t k i fin queleom
a la riostra placa, i ami) prous mes ortrattnals que avants,prineipato,nt ems eloggeg
treballen bas-Iant i ids dett interessar d,t
uní s d',Jorta, i a boli pren: aixd , dones. mis fa eumprendreque a t'interior
eopilsapropos;riO 91044 es pasa, en-rara que sigui d'Iota pesseta por t'out quilos, Paecepten amb
ypillipe • 1;1114
1 Si5 altros g nmeres emparlarem en Mires otlittions.
fn oTa guia.

15501

E •
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Cap d'any de la mort del Senyor

Joaquira Va a 1 Voich

vidu en primeres noces de donya Mercè Damians i Camps
Membre de la Molí »lustre Junta d'Obra de la parròquia de Ntra. Sra. de Betlem Congregant de la Purificació de Ntra. Sra. 1 Sant
francese de Borja, i ex-Regidor de l'Excetlenilssim Ajuntament de Barcelona

Morí el dia 21 de juny de 1923 havent rebut els Sants Sagraments 1 la Benedicció Apostòlica

(

g

e a 6 1/4
5 • 5 1/2
4 • 4 tia
8 3/4 4

_

D.

451

"

46
47
..... .

rals 42 kg. tense Saz
(Preus
datount carro aclul.)

LLEGUMS
1/2 a
/3 172 a
20 "
19
18

OC

de

99 s.. 95
99 - 20
80 " gil
100 • 130

ÍBlanC5 arruzars alterna/es 55/60 de i
rugats altarnales 80165 de
;Blancs ar

Mala:mea

orununt carro agut.)

Estmozere s

de
de

de

Veces verdes
Escaiola Andalusla
Escaiota Marroc
de
Escaluta Plata
da
51t11 estranger
de
de
...
.
.
de
Xtrfs' f oraster
. . . .
. . .
(Pretet en pessetcs 100 kg, ama ase,

Prat

CEREALS

aloreee calla] trde
laorese Plata 00 t1
Meres(' Plata y eti.
Ordi Eltreuladi g a 1 Alma
Liuda Extremadura. . .
Civada roja.
}aves Liaren*

FavP3 Extrem. o andaluela.
41
Favons Extrem. o
13 1/2 " 44 1,- /,.,2 1 Favüns estran g ers Anclalusla..
as " ,,`,' ' 'Veces NalArra .
'Veces s'agarra
32 " 33
Veces Anitalu g a .

A. C. S. )

iota, les raons socials INDUSTRIAS QUIMIde la (lita parròquia, els seus afligits vklue, filles, pares, germans, mere política, germana politice, nebots, ties, cosins, familia
El Rvnd. Ecdnom, la Molt Illustre Junta d'obra i ja Clerecia
pèrdua sis sanies i coneguts, eis preguen que el tinguin present en llurs °racione i se serveixin concórrer a l'Ofici o
tan
atoro«
A.
DAMIANS,
en
recordar
CAS ALEMANA ARGEMI, S. A., MINAS DEL PRIORATO, S. A., i HIJO DE
l favor els quedaran agraïts.
<liarte d'onze del mati, a l'eaglaila parroquial de Nostra Dona de Betlem, pel qua
alguna de les mieses que, per l'etern deascans de la leva Anima se celebraran avui, dimecres, dia 4, a dos
PER RESPECTE A LA SANTEDAT DEL TEMPLE EL DOL ES DONA PER ACOMIADAT
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
gel. sr . Bis» d'Asna han sosco" lee Induidansiss de costas%
Linnrs. 1 *Oro. Cardenal Anusbisbe de T ..... osa, sle. &tres Bid» do Catalunya 1 pa
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ELS ESPECTACLES
TEATRES
Telèfon 3500 A
Avui, dimecres, a tl es 10 de
la nit. Primera dele eminents
artistes francesos
LE BARGY et GERMAINE
D ERMON
Lo mareas cie Priola, de Lavedan
Demà, Le duel. — Divendres,
darrera: L'enigma Asile de
nuit et Febles de Lafontaine,
diles par M. Lebargy.
Dirsabte, debut de la companyia Iicnrd Sim6 Raso, amb
ra.strena
CURRITO DE LA CRUZ
Diumenge. tarda i nit, Currito
de la Cruz. Es despatxa a comptaduria.
riee4444~$9444444.444+14,4

TEATRE TIVOLI
Grandiosa companyia de
sarsuela. Primer actor i
rector:
FERRAN VALLEJO
Mestres directors:
Josep Espelta, Gerard To.
mita i Ramon Come
Avui, tarda, a les cinc:
DORA FRANCISQUITA
Nit, a les deu:

Tournée Manuel Sugraiíes

Teatre Barcelona

Avui, dimecres, 4 de juny. Tarda, a dos quarts de cinc; nit,
a les deu: Esdeveniment artfstic. Programa monstre. El mi.
llar i mes econòmic
Entrada I butaca, 2 possetes
La famosa i ponular revista en
21 quadros
I K...!
en la qual prenen part 150 er i estrangetiSiCS
res, 150
200 vestits nous de Madame
Jeanette, 250. 20 decoracions
noves de Res i Güetl. 20
LES NOVES OMSRES EN
RELLEU
Presentades per l'aplaudida
troupe Aubin Leone!. ENit de
l'slictch còmic. repartit en dos
quad ros :
DE P.10SCOU A reorfreznzaT
per al qual ha pintat (Mes magnifiques decoracions l'aplaudit
escenògraf Itos i Güell. Luxós
vestunri. Original tobbogan.
Sorprenonts lenes. Apoteosi
sense parid i el magnifie quadro de .1. .Timin Cadenas
UNA NIT DEL DECAMENON
i el fenomenal artista de la
pantalla
MACISTE
atleta; el que soste
veritable
el
dos 'tomes en un col braç; el
que doblega veritables bigues
de ferro a la visIct del públic;

Companyia de comedir»
DIAZ-ARTIGAS
dirigida ped primer actor

el que

LOS GAVILANES

Divendres, grans funcions
en honor i benefici de
PAU GORGE
Tarda, primera representa_
cié a preus populars de
LOS GAVILANES

Nit, programa selecte: Acte
segon de
DO« FRANCISQUITA
Acte primer de
•ARUXA
EL MAESTRO

CAMPANONE
Es despatxa a cornptaduria

111014444...11~114414.14eshe
44,114.444.64+4›

tots els

que

s'anuncien artistes einemato_
grófies, el rei de la força que
Iltuitarà amb
POLITO
l'as; rinvenelble; el mes petit
atleta del món, en l'exiles cinematogràfic, projectat mes de
500 nits seguirles al Coliseurn.
de Londres, titelat: ErroldinPublic-Hoese o El terror do
les planes. Colossal repartiment. Magnifie deeorat.
Entrada 1 butaca, 2 pessetes
ni!.
Passat dorna, div:mdres.
•
GRANDIOS, FEsTrvAL
en honor i benefici del director
artistie
RIANUF_L S:Y/RA:3n
20 alricelons 30; 40 números de
varietes, 40; celossal programa. FiXell-VOS en tds cartells

411.0044.04444-I4C44,34042444,

TEATRE NOVETATS
- -Temporada d'istiu
Companyia cbmico-dramäer
tica dirigida per
Y
Gregori Martínez Sierra
I procedent del teatre Eslava, Y
de Madrid; primera
-actriu:

Catarina Barcena
Inauguració de la tempera-4
da. Avui, dimecres, nit a les ‹,,
I deu. amb l'estrena de in comédia en tres actes. origina! de Pere Muñoz Seca,

e. Las Irias del uy Leer
- Tots

els vestits de la senyora Bäreena estan confeccionats per la casa Jean- y
I. ne Lanvin. — Dem, tarda, t
a les cinc, inauguració de
les matinées populars. La y_
9. novena escénica en tres ac- Y.,)
?'' tes, de Gregori Martínez
Sierra, Sueño de una noche
de agost o . ei:e a les deu. se- Y
i
.„ gona representació de Las Y
hijas del rey Lear. — Divendres, primer abonament
, Gran Moda: Las hijas del
rei loar. Es despatxa a
comptaduria. Continua
obert l'abonament a 18 funeioas.
1

e

—

desafia

TEATRE comIc
COmpanyla htepano-crlolla do
WARCIE291
(1.

•
dimecres, tarda. a dos quarts
e de cinc,
insiinee popular. BuAVUI,

MEL1A - CIBRIAN
Darrera setmana
Avui, dimeeres, tarda, a les
cinc. i set, a un quart d'onze,
El rayo. — Diumenge, i
grane funciona. Corniat de la
Conm'anyia.

1

Gran Teatre Espanyol l
FANTPERE BERGES

1 Avul, eltnecr e s. larda, a les cinc.
taiLfaila

1 bul(wi, 1

NA re3Aeta

e+

-ffleo4eeseearro+-14440-44-2,
i"

y

/ C ompanya oficial de come- .
4 tiia del teatre Infanta Isabel

1

i
.I.

••nn•11111MIMIM.

Demä, (11,10UB, tarda:
EIAIXANT DE LA FORT DEL

9'
...

O

7 de Bine (vigilia de
Pesque). ESTRENA
r
f
LA CAMPANA DE GRACIA 4
o
111 FILL DE LA MAMITA
(Amiciust.lä 1 Diantua)

illamDte,

•

d'istiu i debut de la compaTarda, a dos quarts
i nyia.
de sis, matln&e. selecta. L'exit entre els ?:xits. en guate . tiCICS,
LA FirePlelieLe
ESCARLATA
Nil, a un quart d'oras: Es. trena a Barcelona de la comedia en tres aeles, de Pere Mufioz ssea,
EL rn.on
Es
despatza
a compladuria
;

404444,144+.44444
- 4.044+1Mg'

LA MARIETA DE L'ULL VIO (;I
tus.(..,
‘e
LA SORDA

4*4444e+ded-e444•044.44+4Ois

444444444+1».•60444+644.4

TEATRE NOU

ELDORADO

LES °MERES EN RELLEU
Grandiós eral deis famosos
equilibrisles
LES PalCO.
La bella i popularissima artista
LA GOTITA
Repertori . nou i exclusiu.
Itiquissima presentaci6
L'ovacionada i celebre divette
NITTA.J0
Demà i cada dia:
LES OMBRES EN RELLEU

- LA LINDA TAPADA

11111A WINIA

i

e PreEentseiö r Je l'espeetacle
meravellós i fantàstic

DEBUT
Dimecres, II de juny de
192k, a un quart d'onze
Estrena de la sarsuela en
doe actes, de gran èxit a
Madrid. 80 representacions
a pie teatro

iltellaeche i el mestre Ateneo, 1 reproducció de la Barsuela en un acte

Collscu de varietats

▪ Avui, dimecres, tarda, a les
I cinc; nit, a les deu, culossals programes
Notables pellicules
Exil de la formosa dansarina
CUSTCDU1 nomen°
e cueces de les bebes dansa.
e
linee
e LES 4 soraLLE CIANCHI

Companyia de sarsuela es..
panyola del
Teatre Cómic, de Madrid

yzITTA JG - LA GOTITA

• Divendres, grandiosa tun.
ot6 de gala a benefiol dels
nautilats de la guarnició de
Barcelona a la guerra del
Marroc.
IRON•61444444114411,444.411

1

t.+4K-ke-Fret:444.4044.P44.0+0+:

C1 NEMES-

46411144.0044.114.611,444444.44

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohèmia
i.,

Avut, diere- res, tarda 1 nit, monu- e.
mental pro:cc:un,. (es B e
re
1 eülniuues L'odiases d'un boba;-Bieldes
Pam. t
Once rnc.caur; Firderes-sant Illm
..' Corta amocu5s, per Gla-lys Walten: t
• /a coliat 1:a Un homo Gen; no n'hi
Sa Calcas, e-er Geor g e Be-usan: la
`,... preclosa ((Alma de Dios", per Alba ...
'.'¿, 1 gounIe, i VII jornada Co La casa
4,
del mieteri

COL1SEUM

e/Va

i

grqu es i n fallüsals

Diana - Argentina
Excelsior

nota la direcció del seu mestre
fundador. Obres de
Bornee, Mozart, Saint Saons,
florera, Lladow, Granados, Wa.
gner
La seguna part del concert ani..
ra a carree de l'eminent violen, celtista

Avui, dimecres, '7 La casa del
misten!, "Alma de Dime", La
carta arnoeosa, Un horno com
rail ha poca, L'odlssea d'un
beba Parnplines marines..

eeeeceo4444..444 e 4- - ea
.

au Casals

en obsequi dels organitzadors
Per programes i localitats al
Collseum

e• •

4

TU RO -PARK
Demà, dijous, tarda:
CINQUENA -MATINEE
INFANTIL
Exhibició de Le cooho coml
que; la l'enefs i l'alegria de la gent menuda. Exhibició de
ELS CAMPIONS DE L'AIRE
L'atracció mes emocionant vista fins avui a Barcelona.
III1191111111111111111111111 n11111111H11111111111111113111111{11111

minumminer
PARC
Pista de Gel
Te-te els ale s . d'II
a 1, Illeons. De 6 a
dos quarts de non,
Te. De 10 a 12 nit,
patinatge general
Demä, MIt BOXA
OCATRE R/LANS COMRATS
LLIDO, C1CLONE, CABANE,
Ses.5 16

MEYA, lliTASEM, MONTERO,
MESTRES I IIMENEZ

lillill1l1011111191121111111b11111111115i1111.1
La Iluentor del vostre vestit
desaPareixerä amb MARAVILLOSO. A les drogueries,
a 015 pessetcs.

(e -e4it(b....d.:44-44.9(.14444~44+
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NORSAAL I SALO CATfigNiii
Ee x tet Torr e ns
Or re e s trina Sue,

a
LS

Aval, dirnecres, estrenes: la cinta cómica Heredia hered a ; estrena de la pellicula Darreres caceres a l'Arrice Meu ridional (exclusiva). Les gestes del velent explorador Lluis
II Shurnan; La reina do Sebe, intelpretada per la bellissima
FI
?Mista Beley Blythe. Gran luxe i riquesa.
El
NOTA: Malgrat del llarg metratge de La reina de Saba,
LS
es projectara serwera a la tarda. a les i ni!, a dos quarts
!!! d'onze.
ti
Pneus do ccetum
u
ti
inialvemonmaissimocasounitzaRmietMelige23RITeIneltaeja,

•eiwISMI•ve-reees4-44ireCtei444.4

▪ COUSEUV
Telefon 3535 A.
▪

e

e+

Aval, dirnecres, estrena
del preci4a drama de l'Oest
e YATCS L'r ei)::::TA, PRO:se GRAMA AII:11..X. por X,1- s
liliam S. Hart; N3VEVITS ..`.
¡• umvEnsr.L, nfin,, , , , , leo;
s Elee REU AVIENTO TELEFO.
e Alee. por la graciosa 1;),I.,
, dvs Will t del. t UN ENAMO-: tlivr Ileie'ESFECTE, (-bine
Y: ca. AVIAT: DOROTHY 01511
i en una creació cómica.

AVIS: Dijous. dia 5, a la
nit, no Iii baut-tu et7.: nematogrefica per tenir
lloc un concert a e:cree de
l'ent frien( violoncellista PAU
• CASALS. Por loealilals i alt tres detalla al COLISEUM.
4444444+4+94444444444444.

NACISTE . ARDEVOI,
Entrada g e neral, 2 peseet98

Ring 1.' classe, 10 pessetes;
2.* classe, 5 pessetes
3.' classe 3 pessetes
(Impostos inclosose
,
‘
44444,1
.D."..10
~
OLULL.L
Orasen de totee Mutes en
saIls 1 lomee. RaPidese ea ele fi.
l

cerrece COMA Catalana. 443 (u.
T . .. /ti 1/r1) 1 Lterla). 'Tel.
711 A P,

I

.44,4444.4***•1••440444++.

Saibó

itnägl3

'LA OCA'

a 0'50 pessetes les den pd.
meres paraules i a 010 pe
:: cada una d'excés

OILLIATAr SOPERIOR
Fabricant: J. ALERO'. MATAR()

A PASTA PER
A AFAITAR

JEMANDES DE TRES%
st'aofereia per

NI

de te
XOFER
TAT Damero iy.k.a. crlure ealaLAellesPUBLIo.

X

OFERTES DE TREIKII

ha estat elaborada pensant no
tzbar
es olois en pqeureahaterdelosutaavinaie

li

MINERV1STA Mesas
Per Unes PM
e.
mema
3

s Cc Badalona. Au
sense gran esforç, sind pan- -ronques
lanera, I e Recta/ona.
sant tambe en que euri l'epidermis de tota irritacié,
VENDES
grans, rojors, etc.

Dr. Ile

1

cabals, tot acert. Ser
ARQUES 210
pessetes. Mallete& ag,
La Pasta NI
,ero 125, interior.
un
factor
preciós
doncs,
is,
vprjr tres carros I dos caves, na
‘ geil• •110rCa•
per a l'operació d'ataitar-se i
al mateix temps un producte
d'higiene per a la pell.

X

L'"

•

LLOGUERS

Usant la Pasta

NIX ESTIUEJANTS

s'eviten tots els perills de con-

:or.
''atttuTerrr

,

a Cervelló me

per thIel?,

'.3Fleca.

tagi, no sols per la naturalesa
dues habitado!» pe
a despatx preferibl
de la Pasta en si, sinó tambe NECESSITO
n
a la Barreloeta.
Feu oferta mb
'a
pena
per que s'eliminen sabons, a LA PU B LICITAT, ahnt. 10.3.
brotxes, vasos i tota mena PRIMER pis modera, amb gran tes
llagar.
d'objectes porta-microbis. 2egon.
a 12. Mallo
alalloCrca. PI7i,
liad: De
amviatot.
,J

Usant la

torre res
Pasta NIX LA GARRIGA• alLlego
mig del lec

- . don:remita, garatge, conlodltals.
simplificará l'operació. d'afai- Ida
de Cataluuya, 56, pruner. De 20.
:ar-se, hi emplearà tres o
quatre minuts, no sentirà després cap irritacid ni molestia
a la pell i, si la tenia abans
Irdetsm.
d'afaitar-se, desapareixerà, COMPRA-‘rENDA.
t Ce ntre, 30. Oeastd. Economia.
perque, cal no oblidar-ho, '2.
LA «PASTA N'IX» ES,
ABANS DE TOT, UN PRObUCTrunttneld
TE PER A L' EPIDERMIS -11POTEQUES• da.
Huna de
Icieeld. 9. A . Paasatae ae la Pol,
•
rr
a
•
•
0
A
'As
EMANI-1 10 EN DROGUERIES. PERFUME
RIES, ETC., Al. RRF-U DE 210 PESSETES TUS
5

ffelluIRBEEBBERBIEDIEBBIEBRIVIEIENEIVE2EarrrENN
o
ei

„IctrPOSTY
üg ,..41-ila Ajuria

atruene, . Garata
Masco - Roca
GIRONES - LESO,/
Vida) . Solé

n

d'una mentida, La casa del
reeeterl, 7; La batalla.

Avul, tarde I fil fa, esplèndid
PROGI1A MA
Wallace Rete
en DE CAP A Pea:3
et.,
Dorctby Dalton
èe n EL feterceTRE DE LA

IDISSABTE, 7 DE Jujuy
MIT, A Lgg bu
Grandiosa vefelada Mixta de
boza i Iluita greco-ro
5 grana combate, 5

NOTA: Per a mes gran
comoditat del públic s'expenen entrades al mate,'
preu al Centre de Localitats, Plaça de Catalunya, 9;
carrer de Casp, 10; Marques del Duero, 65 i Ronda
de da Universitat, 24.

2

p

Arenes de huelen

Dissabte, 7 de juny, a les
deu de la fit
~Goal wagnerlä a listadl de Alontjulch
Corleen per la Banda Municipal'. lesiona plàstiques de
l'enterrament de Sigfrid i
de l'encantament del loe de
la Kalkyria.
Director musical: Mestre
Lamote de Grignon
Direcci6 artística: Oleguer
Junyent
Entrada, 1 pesseta; tribuna,
2 pessetes

•

CONCERT DE CANT
per la distingida senyoreta
l'URCE DE CADENAS
Obres de Mozart, Haydn i
WeckerlIn; acompanyada al
piano per J. Sinchez. Audime ded Gran Orgue ateo- ,e
Ran
•
Invitacions com de costum

AUDICIO SIMFONICA EXTRAORDINARIA LA NIT DEL. 5 DE
JUNY, PER LA

/
•4444..04+1041444,44.1114411.

1

heeeeedffleeeeeeetet-eteere ee

• de Madrid. Direcció artística i d'escena,
AIVITR l-31:11.1tA0

Z

nio alegre. Nit, Mañanita de
San Juan i Lecciones de
buen amor.

reitat
Provenea, 2C0. entre Ram- 1;
eAr
bla i Palmes

LA CARLIT05
9
•a
TUL a Im deu:
CROCRARD
..z
CORRIDO, I/1NOCT..NT I IRARI1R ..,

GAT ;.

D11Mä, dijous, tarda, El ge-

—

10, 11 i 12 de juny.
Clausura del cure 1923.24
Presentació a Barcelona
de la famosa
ORQUESTRA de la
SOCIETE DES CONCERTS
de París
dirigida per l'eminent
MESTRE PIIILIPPE GAUDERT
Programes interess.anttssims, amb Simfonies
Beethoven i Cesar Franok,
diverses obres de Bach,
Mozart, Mondelssohn,
Haydn, Wagner, Weber,
Borodine i d'eminents autors de l'eseola francesa.
La "Société des Concerts"
'vindrà exclusivament contraelada per l'Associació de Música "da Camera", tornant-se'n
de seguida a la capital francesa, donarä, per tant, cap
altre concert que aquests tres
anunciats
rigorosament reservats ale
socia

FESTES DE MAIGJUNY 1924

Divendres, 6 de juny, a dos

Dies

Cinema 3IIRIA t

Flagrekilee-i si «ere 411. : +ies ;re*

. St PAIMIRIO Di ORACM, II

CONCERTS

Associació Música Camera

O Eteeent cherna do la intl-

Y

4•n••

::

der

per Nare/sIn 1 tena /a comBanyia:
ma l-lítica pcesen:ae15, cleccrat nou,
▪ Oeacions 14tedulnables a Narcteln
cuan radia, en calalä, la famosa
• "Oda a Larcelona", cle rauss5n :asacacInt Verdazuer,
?. na, clanSes Ilplques eadalanca, Un.

I

1:11meerim, 4 So jume
mereeeeeeeeseeeesagesiii

FILL tlE PAUL IZABAL

,e*oe.sesel-emeevertereeeeereire 4
Avui, dimecres, tarda, a un
quart de sis. La formase
comedia en quatre actes, de
Pierre Wolff, adaptació de
Carlee de Batlle,
1.05 RIUSECOS
Nit, a un quart d'onze. L'en_
tremés Mañanita de San
Juan. Segona representació
de la comedia en tres actes,
de Benavente,
LECCIONES DE BUEN
AMOR
teta expressament per a Pepeta Díaz d'Artigas i per
ella estrenada a Madrid
amb clamores èxit

Ami, dimecres• Un bcig per la
sort, Amor a la romana, El po-

EL PRINC.:PE CP.RAMIN9

TEATRE POLIOP,AMA

Manuel Díaz de la Maza

Teatros Triomf i Marina
i Cinema Nou

grall

laques Enb entrada 2 pis.: g ene/ ral, 060: L la bonIcn sarsucnt en
) un arre La aa:sa ea Zniceta; IL La
pow.lac ‘-‘, sucia C71 to ac ta- La
marcba de Cadiz; III. tul!
nai Cc Naretstu ni! n la sarsuela
cranujas. NIt , a dos
e
• en
quarunt s arte Loa
del: I. La lozulna eä• mica Amor paralela; 11. Estrena en
anuest teatre d-- la sarsue/a en un
(15!
tres quslrns,
• nete
Iosep Francos Rodciguez. nra,lca
del mestre Calleja: sedarla; III.
t Enit d'entusiasme ponulac amb la
revista en eues »nades t den
quadros

ei44.44444~444.4oeffli,
ez Avui, dimecres, dia .1. inau- e
TEATRE TALIA
s guracid de la temporada
tompanyia de comed:es de

Aval. Menee El mole Mane; Lee
frene espereneee, Nordlet Contusas; tntrernalleduree de Remita;
Pellerd emnPre Una cesa;
rar dla, al cinema wancyria.
Mea Venus, ion054 opereta etne-4
=torradas. Demä, dUOUS:
trlernt de Menee; A lee grades del
tren; R1 dmeonegut; el cinema
Monumental, MI» Venus

`44141FereerielreeeTIMell~1114'

TEATRE APOLO

Teatre Catalä Romea

Ilkummtal Pedri
Walkyria

,........~4444•••44
SALA EDLIANI

19e"'

COMPRES

DIVERSES

C.45.

•

5411 .1

•

D

?ELL, CABELL I SIFIL1S

3cclor F. Mantanä, deis Hospitais Cl Fe
es Corto Catalanes. 599, accessorl.

Si volea laborar per a vosaltres mateixos, pre,giu en tot la i ndústria nacional

AVUI
'Programa monstre als aristocràtics Felona

Kursaal j,Cahlonya
Buen

Motocicletes `.›.:11...%23.DOR.", de -1 HP., a pessetes S50.-Casa constructora: Rogent, 72

LA REINA DE SABA
La pellfeula mes grandiosa que s'ha presentat

Hurera CHefei

a l'Ác Midin(

L'única pellicula que en el metal quadro, i sense cap
truc, apareixen el cavador i la fera, veient-se'ls clarament i junts. flealisme mai vist a la pantalla

Exterminades en un rninut amb

1:insecticida PARADELL
FARMÄCIA PARADELLCOMte Assalt.28- BARCELONA

1

UNA PESSETA-Pca coarecul'50 pessetes.

Cinema Princesa
Vía Layetana, número te

teelefon tnt
Sempre el millar coujunt de
programes. Espléndida projecció de pellicules. Avui, dimeeres, extraordinari programa:
La casa del misten!, projectantse el sisé llibre de tan colossal
super-serie, d'èxit Hornees: La
batalla, grandiosa i insuperable
cinta de gran argument; que
Stdrti projectada, tarda. a les
sis, nit, a les deu, creació de
l'eminent actor japonés Sessue
Ilayakawa i la seva esposa Tsuru Aoki; El ferrer, assumpte
còmic; Llavis ~atadora, magnific film americä, interpretat
pel simp àtic artista Edeth Roberts; Reclutes, cinta cómica
de gran broma. Grans esdeve.
niments, tot estrenes, entre
ellos "Alma de Dios", per frene
Alba i Joan Bonafe; Entre Pespana 1 la paret creació de Charles Rey; Salomé, creació d'Ana
Nacimown. i d'altres. Molt aviat,
La tragedia del Folleo Ilorgolue,

segons la novoktii del Toeloalle-

ro Audaz%

material

PER A co BERTEs

compost exclusivament amb amiant i ciment
( Plagues de 40 x 40 cm., colors gris clar i roiz.
( Xapes onuulades Canaleta de 120 x 75, 185x 1l4 1 250 x 114 cm.

PER A REVeST1MENTS ( Xapes "B" de 120 x 120, 120 x 190 i 120 x 250 centirnetres.
«RIBERA Der a leahades d'aigua, dedilerents Omites

Uralita, S. A •
Mines centre

1)1POSiTS

per a Iba, Mude tabulas

BARCELONA, MADRID, VALENCIA, SI,VI•

LLA, LLEYDA, SALAMANCA, BILBAO

Plaça A lépez, 151 Telefons 1644 A i 848 A

BARCELONA

1.0

