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ESTA Naif

A despit de la seva recent transformació interior i exterior,
• nostre collega "Diario de Barcelona" conserva la doble tradi, e d'En han Manyé i Flaquer i d'En Teodor Darte. En Manyé,
i niés d'alguns defectes grosso tenia qualitats altes. En Tcodor
33ró, com a periodista i com a borne d'opinions, tenia defectes
és nombrosos i més voluminosos que les seves qualitats. Però
i l'altre coincidien en la freqüent manifestació d'alarmes
Jagerades. L'avi Brusi, tal com el coneguérem en les darreres
Wades del segle passat, era un ancla que s'esverava a cada MOeent, millor dit, que vivia en un eetat d'esverament perpetu.
La cosa que més esverava l'avi Brusi tradicional Era aixó
ue en diuen els radicalismes. I entre tots els radicalismes, el
se Ii feia més por era El social. La por de l'anarquia feia moure
evint les plomes d'En Manyé i d'En Bel-6. Però aquests homes
• acamplaven el concepte d'anarquia d'una tal manera, que velen
,narquistes per tot arreu. El lliberalisme, la democràcia, el suragi universal, les reformes socials, el nacionalisme i moltes ales idees, eren declarades arirquiques'per les mans tremoladises deis bornes del Brusi vell.
Aquesta susceptibilitat alarmista no l'ha perduda el "Diario
a Barcelona". Ahir mateix publicara un editorial sobre la situa3 política francesa, que hauria pogut signar En Joan Manyé i
laquer. L'anarquia, aquella anarquia-espantall, que no deixa
.Drm.r els conservadors rovellats, apareix en els paràgrafs de
editorial anuda. Segons l'articulista, França esa a punt d'éser devorada pel monstre vermell. Escolteu: "L'anarquia és,
oncs--escriu el "Brusi"---el que ha triomfat a les eleccions
eanceses; anarquia molt més dissolvent en els seus efectes que
que es decabdella en els carrers en moments d'exacerbació de
.5
passions plebeies, perquè és l'anarquia disfressada de Govern,
• e llei,
l'anarquia que mana, la que arriba a les altures des d'on
L.
gecisament hauria d'ésser reprimida". I el nostre collega
• aa el sufragi universal, El presenta com up principi absurd i
funest, i anuncia mala terribles per a Franca i per a altres
Ales.
Si no fos pel seu nou format i pel sed nou paper, la lectura
el "Brusi" d'ahir Ens hauria fet creure que es tractava d'un
e :hiero endarrerit, corresponent als primers anys de la restauneió borbenla. Es veu que l'ombra d'En Manyé i Flaquer
esa pitjor—l'ombra d'En Baró, roden encara per la redacció
• Js1 "Diario de Barcelona". No solament les idees, sine, també
'estil espiritual de l'aeticle, recorden els articles vuitcentistes
el coIlega. Si aquest no té altre remei per combatre l'anarquia,
alió que ell presenta com anarquía, que la supressió del sufragi
versal i les receptes dels conservadora d'ara fa cinquanta
ye, la seva causa está perduda.
"Això que ha esdevingut a França—acaba dient—pot ésser
consigna per al triomf de l'anarquia en altres països on sub-teixen els nuclis anàrquics." Es comprèn l'esverament de l'avi
usi. Ell no es fia de les algües que avui tenen tranquilla la
perfide. Te por que el pòsit perniciós es remogui i porti tra-

gues turbulències. Al nostre entendre, el diagnòstic del "Diade Barcelona" és exagerat, i el tractament que insinua per
la malura tindria resultats contraproduents. La primera con,i6 d'un bon metge i d'un bon polític, és la de no esverar-se.
lame esverat no encerta els cops. Ensopega, trontolla i cau,
contribueix a augmentar la trencadissa.

ull de dietari
UN MODEL PER TOREADOR
Des d'Igualada m'escriu un lector
. acaba de tornar-In després d'una
ga estada a lestranger. Em parla
revistes, de magazines, de semanaPer que no pedem tenir a Cataluun "Cri de Paris", un "Fantasio",
"Candide", un "Oeuvres Nouvel": Carn es que no arrz'a un a f,..r
setmanari on puguin ant'l
:a. les petites xatarderies, la pariaLdiscreta, la sativa fina i sense sang?
quins set sous manquem indefiament d'una bona rev:sta on apareinèdites
cantes i
Aquest interrogatori que ha tingut
hondas de plantejar-me l'anónirn
ie d'Igualada, no m'agafa desprent. Temps ha que nihi he sotmès
znariament. Sense gaire esiore po-

centestar - lo.

as tenim totes aquestes publicum:3
'q ue no les podem tenir. Aquesta
'-sciusió—que dono per començar—
er no és bonica ni encoratjadora.
o és certissima. Només una visió
ficial deis problernes literario pot
'nos creure que la sola cosa que
manca per crear un "Cri de Paés l'editor d'empenta o el meceque no compta. Resoldríem el proeconòmic i tot seguit se'ns en
'm ejaria un altre de més greu: la
sedo. Rum:ant molt trobariem quanoms, quatre noms de literats serles, iränics, de gust segur, de pols
Suposem que tenim la sort
contractar-los i d'avenir-los. Quina
täiiial No ens entusiasmem gaire.
nostre "Cci de Paris", posem el
Ice "Crit de Barcelona", comença
za tardejar amb tota la gracia del
des de les surnitats fins a les
'eres figures de la societat cata, tothom hi passa fent una gaa, una tombarella o un somris.
O l'endemä—suposant que la cenan hi posi el vet—les minúscules
r rinxades començaran a endanyarAlla que a París no provoca cap
f lete, a Barcelona encara pot de.
star en un tumulte.
7'leu també un "Candide", és a dir,
Planes immenses, plenes de
norratira, de critica teatral,
kte dates, de recensions? 1.75 trobala vant la següent disjuntiva: o bé
d'omplir cada setmana les vuit
amb palla, o bé haureu d'escamo collocar-hi dues o tres masti rades, enmig d'una estepa blanca.
cal dir que i insaciable 02111
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sou. voleu publicar mensualment un
bell %rolan., de trescentes planes entreritt contes i novelles dios el simpätic
tipus de "Les oeuvres nouvelles" la
dificultat creix i esdevé invencible.
Hem de tenir present que les abundors de la literatura francesa només
poden posar-se al coste de les opulene:es de la literatura anglesa, que
compta amb la voracitat d'uns quants
centenars de milions de lectors. No
podem, ni con/ a aspiració, contemplar
aquests models fastuosos.
El cas de Franca, sobretot, és pertorbador, perque la seva ufana literaria no sois és inassolible per a un poble de dos rnilions d'änimes, sinó que
és despronorcionat per a ella mateixa.
Si pa: mantenir-se en un estat de sobreproducció—sobreproducció pel nombre de literats i per la feina que fa
cada un d'ells—és perque té, tradicionalment, un mercas estranger d'extensió formidable. Franca exporta paper
imnres de la mateixa manera que expnrfa capells i veslits.
Pcdem aspirar, hem d'aspirar es:e/-picar/teas. a posseir una vida literaria
mis densa i seriosa que la que tenim
avui. Del rengle de coses excellents
que suggeria el meu comunicant es
evident que n'he.m de conquerir alguna
evidentissim que no podem conquerirles totes.
Carleo Soldevila
17416

La Política
EL DIRECTOR DE "JOVEN.
TUT" DE VALLS
El director d'aquest setznanori, senyor TOPIZair Callà, iza ingressat a la
przsó de Tarragona, i s'ha imposat una
suspensió de quiere dies al dit
war f.

EN FOURNIER PRESIDENT
DE L'AUDIE.VCIA DE TARR.4G0.VA
Diuen de

Terregosa que l'ex.diputat
de la U. df. N. senyor Fournier,
attzzainzent
exercia el càrrec de
que
fiscal a l'Audi è ncia de Girona, ha estat nomenat president de la de Tarragona.
PERIODISTA EMPRESONA?
Dilluns ingresad a fa presó e f redactor de "El Diluz sio" senyor Eduard
Sonjuan.
La detenció esta relacionada amb un
artiele dcl dit periodista publicat e
Tesm,ntat diari.

•14.1.

Jagé i els
Estats bits

FRANÇA
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UNA SITICIO POISED GIS

EL NOU PLA D'AMUNDSEN
PER AL VOL TRANSPOLAR

Entre el

EL SENTIMENT ANTIAMERICA
DELS JAPONESOS

L'OPINI

AMERICANA INDIFERENT .

ANIMOSITATS ETNIQUES
Lluny de calmar-se sembla que el

LES

sentiment antiarnerica al Japó sembla
csrevenir cada cegada mis violent. Telegramos publicats al "Times" assenyalen una efervescencia perillosa en tots
els grans centres japonesas. La Premso continua atacant exasperadament les
decisions del Congris de Washington.
Hora continua cercant les represälies.
Sembla que els americano són a hores
d'ara boicotejats präcticament cnt certes graos companyies de navegació i
en nombroses firmes de Yokohasaa i
de Toquio. En els carrero d'aquestes
dues ciutats, en les oficines dels diaria,
cts els portals ne certs magatzems
ädhuc en els peatons, 'nom arbora
signies amb inscripcions antiamerica-

(DEL MOSTEE REDACTOR CORRESPONSAL)
Paria,

2 Juny.

. La legislatura s'ha obert en
mig d'un Eituació politice d'una

gravetat excepcional. Es pueril

voler negar aquest fet. D'enee
que la crisi Poincare ala plan-

món politic trances .ha
entrat en una fase d'una febre

tejat. el

extraordinäria, d'una drarnaticitat creixent. La gravetat de la
situació ve danada per Fagombolament de diverses qüestions
de primer ordre que es mimen
a l'entorn de la qüestió presidencial. La crisi presidencial. si
no ve un miracie. o si !a política té una lógica—encara que
només sigui una lbgica huasaneo.
na—està plantejada.
te, ir; mes greu, dense el seu
La primera sessió de la Camproduit recentment a Toquio. Heus-el aci tal com el reporta,. bra ha estat lusa travessia en
mig d'una tempesta desencael "Times":
denada a sota nigua. Es- podria
"Un home pertanyent a una de les
descriure tot amb una gnsetilla
tnillors families japoneses ha fet karapintoresca. Aquesta serà. per
kiri al davant de l'amiga ambaixada
exemple. la cambra de les baramericana. El cos del suicidat ha estat trobat cobert en un gran kimono, bes; n'hi ha per donar i per
vendre. 1 la cambra de les reseguint el rite deis avantpassats. Dadingotes provincianes, de tots
n= el pit s'hi trobi una llena inels comicis agricales, de tots
dicant lea raons d'aquest sacrifici a
els "Cafés del Comerç" del nola pätria. Les autoritats japoneses, per
no excitar mes les passions del pú- renta departaments redingotes
blic, ha refusat iins ara el text de la que haurien encantat a Flaubert. I la cambra de les carteros
lletra."
una mica greixoses, que es delEn canvi, l'opinió americana presta
poca atenció als esdeveniments de To- xen damunt el reno per beure
guío. Amb tot, ha estat distribuit el un hole "blonde", o es troben
dins d'un taxi i fan olor de
comunicat que (lema detalla complemenmenjador burgès. També hi ha
tario sobre el contingut de la protesta
l'uniforme d e I s. romunistes:
japoneta:
Marty. que de un catalä com•
"El Govern de Toquio declara que,
contràriament a ço que ha estat afir- nosalltre5, i potser més, ja que
As de Perpinetä, té el nostre
man a Washington, el japonés no ha
viel: es una mica fatxenda i
estat mai rebel a l'assimilació.
sardanista; ha entrat a la CucanEl Gabinet japonés admet que cada
potencia té el dret mea natural de bra amb gorra, camisa sense
reglamentar la immigració en els seus coll, calces de meeänic i ameterritoris, però fa observar que ha ricana tronada. Els comunistes
general.
estat comesa una injusticia greu en s'han presentat. en
Quin canvi,
detriment del Japó, i que calda per vestits de pobre. ;
fa
guatee
resoldre la diferencia una acció diplo- d'avui en ara
anys! La Cambra semblava un
brillante i
La nota afegeix que. fa mis de set- salé de persones
-condecorades. L e o ambicions
ze anys, el Japó ve observant al peu
s'havien de descobrir en a conde la !letra tots els tractats conclosos
fraccid d'una arruga. La cara
amb eta Estats Units, pea, que serletrucificada de Barrés, la rialla
blä que aquest fet no ha pesat molt negrenca de Briand, els ulls
en la decisid del Parlament americà.
metällIcs de Mande!, la ironia
El Govern de Toquio conclou decla- d'Herriot eren els nuelis de porant que l'exclusió pronunciada contra larització dele nirvis tivants
els japonesas es una violació dels trac- l'Assemblea. Ara aquests nirvis
tats existents, 1 sobretot del "Gentles'ban relaxat una mica i les
men's Agreement" de 1907."
ambicione són me5 a flor de
En els medis política americano hostil
pell. La Cambra és una mar
declara que la Casa Blanca no donarà humana.
a coneixer la seva opinió fino a darPerò tot això 16 un interés'
reries d'aquesta setmana.
L'interès és en aquests
A "L'Eclair", el senyor Emite Buré mfnim.
moments al subsel, al gran intreu del conflicto entre els Estats Unir' terés va dir. Fa tres dies que
i els japoneses algunes leona impones Iluita per sailvnr Millerand.
tants:
La dramaticitat d'aquests es"En un !libre del doctor Gustave Lb toreos podrä esser coneguda
Bon ha escrit: tots els projectes d'ard'aquí a uns auants anys, si albitratge internacionals per a una Saciegun protagonista te gräeia sutat de les Nacions, restaran illusoris ficient per fer-se Regir les Mequan es tractara de conciliar interesmòries. Malgrat els esforeos
sos netament antagänics. Era possible dele radicals—sobretot de l'heun arbitratge entre Roma i Cartago a
me que ha estat el bree drei
l'època de les guerres púniques o entre
d'Herriot en Corganitzacie
Anglaterra i Franca quan es disputa- Bloc d'Esquerres, el socialista
ren la dominació de l'India? Cap arMontet —no sembla pas que
bitratge no és possible entre el Japó,
Millerand pugui esser salvat.
que cerca de portar als Estas Units Din socialistes, públicament i
l'ascendent de la sera població, i la privadament; els radie-als,
gran República, que rebasa la invasió blicament, han fet de l'obertura
de la raça groga.
de la erisi presidencial un proSegons el doctor Gustave Le Bon, la
blema previ a enearregar-se del
guerra americano-japonesa seria, doncs,
Govern. La solució seria un Miinevitable. Amb tot, per greu que sigui
nisteri de centre amb els soel conflicte que posa davant per davant
cialistes a Coposició. Perb pis
Toquio i Washington, les cancelleries hornee que haurien de salvar
resten optimistes."
Millerand a través d'aquest méEl senyor Bure no en veu les raons.
tede, s'han girat d'esquena.
No salan/ene els japonesas no perme- Briand deu sentir encara a
ten que hom els traes: cono a bärbars, l'orella el cap de teléfon que
binó que no ho poden permetre.
ii exigua lo dimissió del temes
Les animositats en:cines, mai com de Ita Conferencia de Cannes.
avui no s'havien mantingut tan vives. Franoklin - Bouillon , sobro ol
(piel es podria en aquesta hora
nMIMP
Intentar una esperulació a base
d'un radicalterne ultraprudent,
La
a Europa no
Als veu nlloC Enverinar
Multa Painleve-Doumer ge per a
Palnlovd, oom era provlot, ha la presidéneia de la República i
ostat nomenat president de l a abrariner entre ells ele radicals,
Cambra francesa per 289 vote no sembla pes tampoc cap peraper-diva. El que, eneae, tren la
contra 209 que n'ha obtingut
rara t demore el cap d'Eetat,
Pa. Maginot.
Palnleve ha prenunolat Ja el arel) precedent de la suenensid de la Cambra rete per l'heseu dIseure.
M. Millerand no ea ooneldera Mahon ti le mise. és Daudet.
Potser el sentiment dominant
~fastener' n1 esta dIspoeat a
es la por i l'angoixe. L'esquerra
•
Si ele esquerrene ea ri eté por d'anar maese Ilitny i de
guen a aoceptap el Cloveiln de lee
eevee mane, en constituirla un donar un ealt en el buit. La
dreta encara en té més, i san
senas lee ** quereos, quo ea prel'enorme perill de fla nuspensid,
sentarla a lee () embree, I no ea
es dir, del con d'Erdat. En els
considerarla derrotat eln6 desurda d'un debat en el qual tot- extreme, terra d'irresponsabili hom misten/ ele i la soya resnon- tat. "L'Action Fe/emito!" fa una
sebtlitat. En aquest cae dimitl- ennstont pellacid a nomenreno I n In dictadure amh el
3te.
perfil_ militar. I el sineWlista
Eta oftetale .avtedere portu¿lem p ira. rridant. sin
.Toohntre
gueses e'hen aublevat, atrInee3ant-se al oamp d'amadora. Es Comttä de Betut Pública. El pals
diu quo la guarnIold do Lisboa 45, potser, avui, encara més cap
reequerra, que per les aleo-,
osa a Dar soviet,

situació
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cions. U-Humanad", proposant
als socialistes un Govern de
classe vol repetir el mateix joc
de Lenine amb Kerensky, que
fou un joc de cordialitat per
esperar llora de l'atac per l'esquena. Si us acosteu al pelele. i
cerquen el sentiment dominant ,
creureu que és una fam pura i
simple de rail. L'esquerra ha
prome5 la pau anib una facilitat
dialéctica gairebé escolar, i el
poble Ilaneat darrera de la
prometença a ulls cines.
Una altra preocupació constant do el feixisme internacional. L'experiencia italiana i espanvola 16 la faialitat de leobar-se rada CM mes univer salmera detestable. Els bornes del
centre-esquerra veuen per altra
part que una de les mona de la
creixença del comunisme a
, França el pot trabar. indubtablement, a Roma I a Madrid. Les
segregacions d'aquestes capitals tener la virtut d'encalabrinar la gent enraonada,
que se en si i pel contracop
que porten a Franca. Poincaré.
posant a Ta base de les causes
de ita derrota de les esquerres

la priipaganda provocativa de

l'extrema dreta , hi ha vist just.
Els elements de la crisi són.
aproxirnadament aquests. La
situació 45 massa confesa per
provar • de donar-ne una resul-

tant.

Josep Pla

L ' atunptat contra
el canceller Seipel
El

canceller patia diabetis

El Papa :: L'agressor
Viena. .1.—Continua seriós
l'estat del canceller Seipel.
Zas metges noten alguna millora, però tensen que sobrevin-

guin complicacions a causa de
la diabetis que sofria fa temps
el eaneeller.
En nora del Papa, el cardenal Gasparri ha trames un telegrama de simpatia.
El nou interrogatori practicat a Javorek fa mesumir que
aquest tenia cómplices. — Hayas.

El

canceller millora

Viena, 4.—E1 canceller Seipel, víctima d'un recent atemptal, es troba en bon card de
curació.—Havas.

'L'Amo)

(Roed Aznundsen ha comen.
cal la pullicacitt d'una sine d'ar-

tictes sobre el prOrint te! irawpolar de' quo l els feroce de LA
PUBLICITAT er. COnCiA.,:
dudes ntes , in!cressants. lIru's
nací el priatcr dels dits articles.)

Moltes de cose, han estat
diles i Inés encara han eirtar,
escrees sobre el próxirn vol
transpolar: sembla que el púMic säpiga dels nos:res per!jicotes molt mes del que en sabem nosaltres mateixos. En
realitat, nosaltres farem projactes i els canviaeem seguidament fina que el vol eerä
realitzat. No ter:1m cap precedent per seguir i els plan; rn4S
acuradament prediepo5ats poden haver d'ésser mudats segarle 'les circumstäncies i les
condicione que trobarem.
Escrivint aquest articie pato
aqui nomes diecutir particularment els nostres projectes fine
a l'arribada de l'expedici6 a
Ermitzberg. Les realitzacions
ulteriors dependran del tot de

les circumstancies que, per a
no enganyar els lectors, no puc
fer mes que conjecturar.
Ele componente de l'expedioló. Corn ja ha dit hom,

l'expedició tindrä a la sera disposició tres aeroplano Dornier
Whale, cadascun fornit de dos
motors Rolle Royce: ello aeroPlans testen una construcció
perfectament igual. san batells
volants que permeten d'aterrar
i de prendre el vol tant damunt
l'aigua corn del glae o de la
neu. Els aeroplans han estat
construïts a les fäleriques Sai.
Construccions mecàniques de
Marina de Pisa, 1 secan lliurats
a darreries d'aquest mes. Els
membres principaes de l'expedició, ultra Haakon H. Hammer, sen el tinent Ralph E. Davison, de la Marina americana;
ele tinents Hjalmar RiiserLarsen, Leif Dietrichson, de la
Marina noruega; el tinent Oscar Orndal, de la reserva de la
Marina noruega, i el molt conagut aviador i diputat italià Locatelli, juntament amb altres
dos italians no assenyalats encara per Mussoilini. L'expedioid
serà acompanyada lambe per
un eminent periodista amerieä,
Floyd Gibbons, i del capità

Jackson, de l'exercit americà,
com a fottgraf. Ultra aquests
membres, hi haurà aitres copee:alistes, de manera que el
nombre total deis participante
a l'expedició serä de prop una
trentena de persones.
A darreries de maig, quan
tots els aeroplano seran com-

pletament assajats i provats,

ra intenta!. fine a la me :tit da
Cons:derem aquest període de temps cern el 7r:Z'S
vorable pei fet que afeenorea
rroberern la maxima quantitat
d'aigua a tes reglen& pelare;
per be que isoca pugui aterrar.
Mime eebre ene gels o sobre la
neu. serä sempre mira rese'ra
deecendir zobre l'aigua.
La tasca dolo diversos apa.,
reus. — Ei, rie7o t soiar s oore les regions glaçades
fablir dipbsits al llarg de la
ruta, eón tan eeseoneguts 1 incerte que prefcretxo de no
tractar-ne en aquest
el confer:mene d'un terc aeroplä per part del Govern itaiiä
alas isa pernies, peró, de coas:dezar aquesta darrera hipótesi
emn a secundäria. Es parer
raeu, ara, de partir amb tole
els tras aeroplans., número
3. amb plena carrega de
bencina, després de 400 mi-,
!lee fe-10 quilbraetres) de vialge serä un fet un aterratge i
l'aeroplä número 1 transferirà als aeroplans número 2 i 3
benzina suficient per omplir
Ilurs dipesits: el número 1 restarà ea aquell indret cona a estecle) radiotelegrafica intermedia. Els aparells número 2 i 3
efectuaran una altea etapa de
840 quilòmetres i el número 2
aleshores donarà al nemero 3
benzina suficient perquè aquest
darrer ompli de nou els seus dipòsits, tenint d'aquista manera carborant suficient a bord
per completar la darrera etapa
del viatga fins a l'Alaeka, on
han estat ja construits sobre
la costa septentrional dipbsite
de benzina. Tumbé el número 2
restare a lindret d'aterratge
com a estació radiotelegräfica.
D'aquesta manera. la base
d'Espitzberg podrà comunicar
radiotelegräfieament amb l'aeroplà número 3 per a la mejor
part del seo viatge. Realitzat el
vol transpolar, el principal oho
jectiu de l'expedició és exhaurit; Hammer, pece, sers deixat
a Espitzberg amb dos aeroplans
i amb un vibrant esperit d'iniciativa. Li he confiat un encàrrec de gran importancia: en
1923, el vencen noruec "Anie"
i el danés "Teddy" foren peu
sa dels glaeos al llarg de »la
costa nordest de la Groeiändia
i fu:e tots els esioreos per
trobar els vaixens o els Hure
equipatges, i, si és necessari,
portar-li ajut.
A la meitat d'agost la nostra
expedició haueä d'esser reata -.
zeda. Els resultats de la /lose
Ira seran immediatament coneguts. Aquesta promptitud,
per a ni:. que estic habitual a
mètodes mes lents, és tenmeteia, nava. Vull, però, reservar
per a aleshores l'expreseie del
meu judici sobra la conveniencia práctica deis aeroplano com

ens traslladarem per via aèria
de Pisa a Espitzberg. Aquest
vol colerirä una distància de
La volta al món
prop de 3.700 quilemetres i ser ä de gran importancia, per tal
dels americans
com constituirá una dura pro- a mitja d'exploració en l'esde-.
L'aviador Smith
va deis bornes i de) material. veniclor.
Aquest trasllat serà dirigit per
Roald amundsen
cap de l'esquadrilla
Haakon II. Hammer amb el tiWashington, 4. — El tinent
nent Davison, Riiser-Larsen i
aviador Smith ha estad nomeLocatelli, respectivament, com
nat definitivament cap de l'es- a pilots deis tres aeroplans.
quadreta americana que dóna
Almenys quatre paredes cenan
1110la volta al món.—Havas.
Cetas durant el viatge i possiPelletier d'Oisy a Taiku
blement els aeroplans taran
Nakasaki, 4.—Vaviador Pel- una visita breu a Copenhaguen
letier crOisy ha arribat a Taia Cristiania. En aquest entreku (Corea).—Havets.
ternps, la nau-base de l'expeHavem estudiat Sino ara des dels
dici6 , que té una capacitat de tres
Les negociacions
casos principals en qué usem el
300 a 500 tones, sen ä aparellaHavem vist la manera de
anglo-egípcies
da a Tropeso (Noruega), essent verb apoiar.
aquest mot en les frases del
proveída d'una Corta estaci6 substituir
sobre o contra C i
Vot de confiança
radiotelegräfiea per 'la casa tipus .4 apoia B E capeta sobre o
les
frases
del
Opus
le
Erik F. Ruth, l Berlín, la qual
a Zaglul paixà
ha installat aparells radiotele- contra C.
EI Caire,
Senat i la • grätios a cadaseun dele tres
sobre C, co es A (una
A apoia
Cambra han emes un vot de
persona) fa que B se sostiegui sobre
confianea a Zaglul paixà, a aeroplans.
En aquest cas, e.;o:ar pot sempre
propbeit de les futuros negoA Espitzberg, la lila Dones C
ciacions que aquest celebrarà constituir ts la base principal easer reemplaçat per descansar; so:amotu. pela, en el cas particular, ireamb Macdonald.—Havas.
dels aeroplans, pea, la nau es qüentissim, en ase, descansase B sodirigirà com al Nord ei serä bre el sed i al mateix tetups lateralEls bandits xinesos
consentit per les condicions mese sobre C, diem que A apoia
no s'hi posen per poc
dels gIacos, per servir d'estasobre o contra C, apiolar ca reemplaqat
Londres, 4. — Comuniquen
cid, des de les quals els aeromillar encara que per d.-s.
d'Hong-Kong al "Times" que plans partiran per a Mur vol per recolzar
Ba:a.
els bandolers que seqüestraren cap al Nord. Els proveïments eatzs
uns misioners europeus exi. nombrosos i les reserves requepele sobre C, cc, B se soste
geixen per al sen lliurament
en C. Ea acaten cas, eh reempiaçanto
rides per a Pexpedicid no po22 mil Illures esterlines, 1,000
apoior-se san tambe descansar i re.
fusells, 100 pistoles i 130,000 dran, naturalment, desee trans- de
«alar, aquest &sub el mateii sentit
cartutios.—Havae.
portados per via aèria, pare ho restringit que en el cas anterior i presarao directament des de Pisa
aeat tole la forma reflexiva (rece!.
a la illa Danos per via mariti- elnee) quin B designa un ésser arémediació
de
'la
Nadar. 10/.t. Perä, en sentit figurar, recalzo.
ma per
de la
landsche Spitzbergen Coa)
por reemplaçar sempre descansar sig Soeietat que posseeix les mi- nificant apele o opoiee -se eReeelear
Avui tindrà lloc a les Gale- ne, de carbó de Green Rubor una teoria en tus o tras experiencieal
ries. Arefins (Corto Catalanes, (Espitsbergl.
Resta ara examear el cas
670) una lectura de poesies
El primer mes a Espitzberg blement mes dificil: A apees 8 (eme
originals de ?l'Adrià G u al.
Aquesta lectura ha despertat serä destinal per l'expedició a indicació o seno indicació del mirS).
gran interés entre els mica de observacions i preparatius: el
,yeritable vo_l *remoler.
.
la poesta.

Lonverses
Iöaiques

"Amics

Poesia"

p ijota,

a-mallara

FINANCES I

eme

Obre Antr. Ball
NOVE.
AMMIIII. . e

6973
6790

6980

Obra Antr.

Tina

6975

6980
6790

6523

6525

BORSA TARDA
NOTO. .
•
Alacanll
Andala. .
O. Metrop.

AtItA1011,111

aceres V.
aceres. .
Mudes .
. .

6975
67E5

5630
143
97
3050
575
440

7005'
69
5610

Tase

Bale

Franca .
suissos.

65'20

6520

133•?7:2(:),
93
32'2o
1.197

Belenes.
Llres.
1.11ures .
DO/a rs .
Peso argentl
Beis . .
Peso U,ruguay

97 9873

6625

70
fig

5610
1 13
9075
3030
575
440
66'25

43137
8145
9756
9918
2 156
3190
156
.1542
'56/5
31875

No5a York
n'anea

ttàtla
suiSsa
Espan/ a
Portugal
Holanda
Dinamarca
Noruega

16275
15000
307500
.1 i775
4106
4325
4900

8,190
87:0

Londres
Deirrea.

Espanya

Tabacs
Sucres P
sucres O

Brasil .
Grecia
Noruega
Dtnantal'ea
Berlin
Viena .

Non/
Altittati
/radies
1.1iures .

Suerte
Alemanyft
Austria
Praga
Argentina
Montevideo
Nile

1924

735
8525
1951

Portugal
sueera .
suissa .
argentina

CARVI DE L'OR
5527,
87511 Moneas Or Anos .
"" Isabel .
266
"" unses .
"
" pernea .
8575
" trances.
1972
"
"• Antara.
345

26150

11.0115
Nova York

.12'00
'46'30
5:00
sino,
139'00
34s'00
37'90
3155

•

CORSA DE PARIS

Interiors . . .
70'.33
.5n/utiliza6le 4%
88'40
Autortitzable 5%
95'10
.
Exterior
85'75
Bane 01:Atenga.
57,2'00
!sane E s p. tbe Credit 15000
llame Esp. Hm Piala
.4600

Darte mol,. ametica

BORSA DE LONIMIEB
6913
6785
5630

B ORS 2 DE MADRID

Divises estrangeres

BORDA BIT

SORIA ZUM

COME R C

DEL DIA 4 DE JUNY

COTITZACIONS

MoR

521
313

152'50
14950
148'50
149'50
3750
7 75

Cotitzacio a s del dia 4 de juny de 1924
NOVA YORK

Nova York

Tases

Juliol

Setembre
Desembre
Start

4

Diny
339
554
331
310

Mate

eiALOFIS NO INSCRITS EN LA COTITZACIO

OFICIAL DE BARCELONA
("erra.

Trarlion crererenta . . .
G. Metrop. 6%• • • • •
S. T. Barenna 6% . . .
C. E. ColoratzactO c% . .

15600 AJuntáment Sevilla 6%. .
95'25 lintel 1 111 e 7%. • • • •
100 • 75 Unió Salinera d'Espanyel. .
9375

3230

Nova York
LiislIoiltble
9935 051101
Seternbre
95'50 oetub^e
83'00 Nevembre
9700 Desembre
Març

Tinca

80.

La Societat Astronòmica d'Espanya
1 América avisa a Jets els que desitgin inscriure's per a la tercera excursió conectiva a l'Observatori Fabra,
que peden fer-ho a l'Institut d'Optica Olió i Ichasmendi, Rambla del
Mig, 3.
L'excursió tindrä lloc dissabte vinent, dia 7, a les deu de la nit, i estará
especialment dedicada a l'observació del
planeta Saturn.

CALÇATS

SU'BUR

Madi, 3J aiI Ne, N : Jume 1, 15
L'Acadirnia de Ciències i Arts anuncia que anib objecte de procedir a la
=teja i reparació general del rellotge
de la tinkncia d'akaidia de Sant
quedará aquest parat des d'avui,
lins a nou avis.
001XIIIZT8 OZ SOLES 8. R. 0.
nono qualItat, bon roto, bon
tonortlt. Ottaanallu I °o ptadoifeem-Oetweneva, St
Hm el Ccesukori m&dic que tosté la
Permanent de Socorsos mutuo

:

CO MAS i C.°

77;

PASSEIG DE GRACIA, 2 J.,!
1!1 n
ANIERICANES DE PUNT
Vestits esport confeccionats

UN BENEFICI
El Sindicat d'artistes teatials ha fet
remesa al governador de 200 pessetes
part del benefici obtingut en la fanció celebrada a Sant Bol a favor dels
ferits de Melilla.
El governador les ha lliurades al
comandant general.

angra

VANOS CLApEs
INCENDI
Altir es declara un incencli e/1 un
magatzem dc draps del carrer de la
Independencia. 20, Al cap de mitja
hora de funcionar els bonMers, a les
ordrcs dels senyors Audet i Jordana,
va esser apagat.
Pastilles Laxants Prats
•
• --- .
BARALLA
Agustí Bat González, de 34 anys, i
un cunyat sen es barallaren. El Has
cebe ferides incibes a la regió costal
esquema i a la regló submaculiar esquema, de pronóstic reservat.

RESTAURANT ROYAL
Saló do Te

cada dia te dansan( de 5 a dos
quarts de 8, i dinar a l'arneri-

cana, de 9 a It.

Han acabat brillantment les narre'
res de Dret i Filosofia i Lletres els
nostres amics senyors Lluís Recasens
i Siches i Joaquim de Dalmascs i

Jordana.
A les cases deis senyora Co ben
Cham-Sors, etiqueta verde, sec.
CAIGUDA
Ahir caigué des de dalt d'una paret
del can« d'Argentona Josep Millan
Alloza, de 25 anys, jornaler. Fou cu-

:l
en

u

JOIES, VERITABLE CCAE.10
1 objectes usats do totes olasces. Prou fix. Tallers, nirrn. 41.
La institució Catalana d'Ilistória
Natural celebrará la seva sessió científica ordittäria aval, dijous, a dos
quarts de set, al seu estatge
.aeslatlei-44444441.*

COMPREU
per a la y o gra tau l a

EXPOSICIO PERMANENT
Enriada lliure

ema R a tE s Ferran, 14. Casa

D„„y„ras

EXPLOSIO
Ahir es produi ima explosió de gas
a la casa nürn. 126 del carrer de Bailén. Antoni Lloret Capdevila, de 16
anys, i Joaquim Bel Biel, de 22, rebeten ferides lleus.

LA PINACOTECA
"El. BORINOT"
Aval surt el número 28 d'aquest
popular setmanari, satiric i hurroristic,
amb molts dibuixos a difcrents tintes
i abundant text, entre el qual eq que
segueix:
"La costellada", "Tipus de la setnana: el be". "Revelacions antisensacionals de la Fira de Mostres7. "Salute
e lire! (Salut i pessetes! (5)", "Els
peores de Sabadell", "Sitges, més que
Sabadell", "Germinant", "La fabrica
de tabacs de Tarragona", "La Capona", "Igualadines", "Espigues i campanons", "Les figures d'Amor Metge",
"Balaguerines".
Portará també l'esperada secció de
sets i vuits.

Te; 1075 5.
Peal. ti

ESTM.LUS
HULE ELAN
6

Orandäria 140 x1'40 metre
8 PESSETES
especlalliat tir

Conferencia de Sant Vicens de Rail
a henefici de les seves escotes.
El cmicert el constituiraa ForquesIra d'En Patt Casals i l'entinen: violonceilista, anant a cauce del darrer
segona part del programa.
Donats els elements que han sisanitzat cl concert, els noma prestigios,s
de Forquestra i el seu mestrc,
nit programa i el gran saló del Coliseurn, tenim ia completa seguretat
que será In
V'ts tossiu. Eviteu i curen
aqudat a iicilença atub les Pastilies Bertran, aprovmles ion' la
Saltilat. Curen, a
mes, toles les afereions do la
boca i de la gola. Venda: j unquemes, 11, i ,farinäcies ben
a ss ort ideo.

AGAFAT PER UN TRAMVIA
Baixailt d'un tramvia corrent,
correr de les Corto Catalanes, cantanada Muntaner, la noia de 23 anys
Adata Andreu Belenfor caigué i fou
acatada per una roda del vehicle, la
qual Ii aixatä cls dits del peu esquerre.
En estat gren passä a l'Hospital Clinic.

CAMISEHIA
elil
1o ¡el rp 1\ia.
21INS
liteillq !ä;uurJill Bounria
32
IloriA lic Silfit Pm,
T

i

1
„

7

Nao de Santa Anua, 9

Coma assort il en c o ra a ln

SIN.R.Mb.edeZer,

Tapineria, 33

MULTES

gilh 1 (11,111.3111dik iiliSPI 3. k

444-4454-efieteileffl-tea+4->)-4

A proposte del tinent d'alcalde, delegat de Prmennents semor Zamora, l'Alealdia ha 'imposat multes de

.15111 dijous, 13 les den lt I;t
Sil Iba, !hidria aloe a l'Ateneo

So .pessetes a diferents coneessiona ris de Bono del mercat de Santa Ca-

I

Enrielophlie Popular l'anunriada ronferMicia sobre "Una
es.mrsM per l'AH. Egiple, deser:vini labIliga Tebes' , a Cite-

M'O del
ilorliII •Pitre Bar. Ira. PSSPIII
lIttlb
interessantissintes

prujeeeions.

CALÇATS

SUBUR

li oqueria, 30: sant !au, 15 Jame I, gi
Les vinentes festes l'Agrupació Excursionista Júpiter realitzará una et11‘,/
cursió al Pireneu Catalá, per Carapro!
don, Set-Cases, Ubt de Ter, Núrt-f,
Queralps i Ribes.
Sortida el dissabte per l'estació del
Nord a les 13.46.

PRIMERES Comunlores
Devocionaris : Recordatorio
Editorial Poliglota, Potritxol,
COLISEUM
UN CONCERT
Tenim noticies re agucen nit no

se celebrará funció de cinema en aquest
saló per tenir lloc un concert organitzat per les distingides dames de la

tarina.

Aparells Fotogrüfics
Visiteu la casa
CUYAS, Portal de Angel. 11
Apariant un autotnäbil, el nllecanic
Vicens Flotats Salta. de 17 t'es, S auxafá un dit de l a má esquema.
DE FRANC, una petaca de
poli extra, us sello Narrada
miljamant el canvi de 100

tapes del paper de fumar
o de J50 de CLASICO. El canvi tindrà lloc

NIKOLA

a Barcelona en el mesos

de juny i juliotl, a les ofteitles de la O. A. F. (Via

Layetana, 56, 1.er), tots
els dies feiners, d'll a 1.
El que no vulgui petaca,

pot seguir guardant les tapes i oportunament s'avlsarä el eauvi per atines
obsequia (rellotges, plomes estilogräfiques, Iläpis
autornitties, ele.), indicant-se el nombre de tapes
necessari per al canvi de
cada objecte.

5583, 2411
256,2
2531

1485

/ /71

toll

NOVA ORLEANS

1160
1135
III"

C

»

parts del cos, de pronòstic reservat.

Mere

anterior.
.
14,4" g Tanca
1199 Obertura . . . . . .
Segon telegrama . . .
t I SIS
.....
1175 Tases.

GASETA BARCELONINA

5-eure i fallar la causa instruida contra
el paisà Eanest Ortiz Calle, acusat ele
resistencia a agents de rautoritat.

1541
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plaga que ha de

Alfons Subirana tallas, de 13
anya, Hospital Clinic, al cementiri
Nou. A les vuit.
Antoni Subirana Julià, de 38 anys,
Hospital Clinic, al cementiri Nou.
A les deu.
Casiznira Rivera Capapons, de
anys, Creu Coberta, 112. segon, al
cementiri Non. A les vuit.
Neus Castellä, d'onze mesos, Llúria, 136, al cementiri Nou. A les
onze.
Merca* Teza Vidal, de /6 anys,
Sardenya, 267, al cementiri Nou. A
les deu.
Pere Dik Escrits, de 9 mesos,
passatge Simon. 23. al cementiri
Nou. A dos quarts d'onze.
Jacinta Gonzälez, de 63 anys, passeig Nacional, 66, primer, al tementiri Non. A les deu.
harta Ortus, de tres anys, Cartli
del Rec, 17, al cementiri de Les
Corts. A les deu.
Elena Bonet Lluch, de 52 anys,
Hospital de la Santa Creu, al cementiri Nou. A les deu.
TARDA
Josepa Esclusa Solà, de 22 anys,
Hospital, Clínic, al cementiri Nou.
A les tres.
Robert Ballet Paret, de cinc me60S. Edisson, z, al cementiri de Sant
Andreu. A les cinc.
Joan Branguela Alonso, de 57 anys
Campe Sagrado, 6. A les tres.
Calme Vilaseca /C.:11'1, de 63 anys,
Hospital, 117, al cementiri de Sant
Andreu. A dos quarts de quatre.
Andreu Can- izares Blanca, de 51
anys, Anbau, sis, al cementiri Nou.
A les quatre.
Evarist Latorre Catalunya, de 57
ates, Sol, 5, al cementiri Non. A
les quatre.
Concepció Izquierdo Reyerta, de
dos anys i mig, Marina, 77, al ceznentiri Nou.
Agustina Beca Ràfols, de 62 anys,
Les Acàcies, lletra A, al cementiri
Nou. A les quatre.
Doménech Triada Gascó, de 12
anys, Fonollar, 21, al cementiri Nou.
A les tres.
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MILLARES
El regidor ju.rat del districte segon,
senyor alund, accedint a les reiterades peticions del veinat, ha interessat
del tinent d'alcalde, deiegat d'Obres
públiques i illuntinació. la collocació
de hombetes abs carrers de Tamarit,
entre Lleyda i Marques del Duero,
i Llansi, entre Corts i passeig de la
Crcu Coberta, aixf com la installacid
de focus elèctrics a la plaga dEspaeya.
Tumbé ha recomanat a la Comissió
d'Eixarnpla la conveniencia de procedir a la total modificació de la qumeració existe/a al carrer del Sil 1714 ,
i carretera del Port.
Treballant amb una serra mecánica,
Victor Lucas Tuno, de 27 anys. es
produi una ferida cantusa. arab amaneament ele teixits. zt la mi esquerra,
pronóstic reservat.
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DESGRACIA
Ahir, a dos quarts do vuit de la
tarda, ion auxiliat a l'Hospital Clinic Joaquirn ROS, de 52 anys,
dor, que vía al correr de VallesM, númuo 93.
Presentava diverses ferides de pronóstic greu que se les causal en una
topada que soiri el carro que condu,:a
amb el tramvia de la linia de Les
Corts núm. 26o.
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prendre-hi part, cota lambe per rebre
les adhesions a l'esmentat acte.

MIS Ill f. hiß SAN

ELS ESCORXADORS
Sacrifici d'avui a l'Escorxador:
BOUS, .59: vedelles. 324: moltons,
448; bocs, a; cabrito, 84; .Nais, 1.479;
melles, 655; cabreo. 21; porcs 377.
Diumenge que ve. a la tarda. la Secció d'Infants de Flirteó Gracienc tara
una visita a l'Asil Empar de Santa
interpretant a la sala de concorto de tan bcnefic establiment, i dedicat a las pobretes cegues que hi cohen acolliment, el segiient eniilall
ben triades cations j'E25' a la mainada Primera part.-"Els mals companys"
Lajnbert ; "El cirerer", Llongueras;
"La son", "1:1 cavall de cartó" i "La
nina", Mas i Serracant; "Ami, arri,
cavaPet", Cumellas Ribö; "Els sol'
dato' i "Les lletres", Mas i Serracant.

Segona part.-"La dansa dels núvols" i "El formiguer", Pilar Roh;
"Escarabat, bum. buril!". Cumellas Rihó; "El didal", Narciso Freixas; Caa
có d'hivern". Morera; "Plou i fa sol"
i "Sol, solet", Cumellas Ribó.

BANQUERS

RAMBLA DEL CENTRE, Nata 1
Davant del Gran Teatro del Ley
i

fI anca -Valers- Canyl-Cum

1 Negociem

tots eh
I cupons Pedes de
l 'Es ta t, venciment
1 de julio!

1 Gabinets de bany,
has, Waters, Ifidets, etc.
Nous modelo. La casa ata
barata.

ISIDRE FONT

10 per 100 descompte
en tots els articles fins a fi de
mes. Vaixelles, oristalleries, ba.
teria de cuina, coberts, orfebreHa, etc.

NEVERES FOCA I CELADORES

CASA ESTEVA
Rambla de Catalunya, 96

Entre els diversos actes organitzats
per la CoGperativa La Llealtat, de la
barriada dc Grácia, per donar el má;
xim relleu a la inauguració de la seva
sala d'espectacles, figura en primer
tenue la celebració d'un important concert a cárter de l'Orfeó Gracienc, el
qual lloc dissabte vineut, a les
deu de la nit.
A la sala d'actes del Centre Excursionista Barceloni 'hidra lloc avui; dijous. a les den de la vetlla, la projecció de tliverses positives del consoci
En Jaume Casanovcs.
el /tusl re pura que us
En
emiNencett deis nostres avanccut Ira-talen
tatges,
aq treS tS
preus: Mermelndes "El Niño-.
quilo: prt, sa l'ir,
Neea al Dallit'al frilD
quilo. a. 07 5; arrüs bomba, superior, ;t I pessola el quilo;
inongelea Castolla, logit intea
a 1.70 quilo ; visitett-nos i 5911/TU la lItO lii ut i exaet Out de pea.
Fan-motu/O
Bitteelona: llama
Ida de Catalunya. 80.
HOMENA T GE A EN CLAVE
La Unió de Societats Corals 1 014
feons de Clavé, en la impossibilitat
de dirigir-se particularment per falta
de temps, convida totes les entitats que
simpatitzin cn lacte que tindrá lloc
diumenge, dia 8 del que som, a les once
del mati, per tributar un acte d'homonatge al gran müsic poeta En Jusep A.
Clave, ami) motiu del centettari del seu
naixement.
La secretaria de la dita Federació
(carrer d'Urgell, 40, segon) donan totes les instruccions als que desitgin

No tossiu mes. u L
Preneu pastilles
n
TRES RALS CAPS.

Al

54, Ronda de Sant Pera 54
(dav a nt del carrer Giren&
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LA PUBLICITAT

5 de »ny de S!4

D'ALEMANYA

ESTATS UNITS

La declaració ministerial
del Canceller Marx
al Reichstag

Senat federal vota una es pina a la
tulleció nordamericana
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Washington. 4.—E1 Senas ha aprorn una esmena a la Constitució per
qaal s'autoritza al Govern per re'erraentar el treball dels nois de
';01 y5 de divuit anys.—Havas.
UN GLOBUS INCENDIAT
Belleville (Illinois. EE. UU.), 4.—
electricitat atmosférica ha inceneat un globus que es dedicava a fer
eererva cions meteorològiques, resulen: rnorts els dos acronantes.—Hares.
LA VICE-PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA
+trasrangton, 4.—A la Casa Bla sshan declarat que el president de
p República, aenyen Coolidge. 110
rärec ara cap missatge especial a la
Convenció Repubiicana. sind Que,
contrari, la deixarà co llibertat
'escollir el nou vice-president de la
écsûblica. —H ovas.
EL CONFLICTE ENTRE ELS
ESTATS UNITS 1 EL JAPO
E?.;-.\1113AIXADOR A T 0 QUI0 OBSEQUIT PELS
JAPONESOS
Tequio, 4.—L'amhaixador dels EsUunits, senyor Woods. a i qua!,
am d ;. sabut, va dimitir el càrrec
-40 motiu de l'incident entre el -.Tapó
:els Estats Units. a conseqüencia de
lo nos-a hei d'ernigració nordamerirana. ha estat obsequias amb
lonquet.
La rnaraa d'aquest diplomatic es
ealt sentida per tot el roble japonés.
—Hayas.

DE RUSSIA

estan
contents d'Aiernanya

Eis Soviets no

Govern dels
Saviets ha daelaraI aale nnPtisiDerava insuficiens les satisfacüiens donados pel Govern del
Reichs a propòsit de l'incident
ncrmano-rus.
Els Soviets reclamen tambd
Çlls es consideri inviolable la
rtisid comercial soviética.—
'navas.

DESC. Ala 11 II. A 7.IF.NT
12 MORT3 1 36 FER!TS
lleva!, 4.—Prop de Dorpal ha
iPscarrilat un tren de vio gano,
dotze morls i 36 feEL DERBY D'EPSOM
Londres. 4.—.11 Derby d'Eporn ha arribat en primer lloc
I cavad "Sansovind , propietai
Oç Lord Da 'ho' en segon lloe
Germain", i en torcer
-Kuristvortd". Es disputa\l'a la cursa 2";

EL SUBSTITUT DEL CANCELLER SEIPEL
SE SEGUIP.A LA MATEIXA
POLITICA
Viena. 4.—EI v:ce-eanceller austríac,
star Frank, que. tal com esté es orient en la Constitució. s'ha fet arree de la d:. rece:6 del Gavera fins el
ertabliment de monsenyor Seipel, ha
balaras davant el Consell nacional que
aternptat de qué ha estat víctima el
unceller no portaría cap canvi en la
7,:ltca del t °verla el qual seeedra
ünties procedirnents de sanejament.—
aras.
1L5 AVIADORS PORTUGUESOS
(..alcuea. 4.—Eis aviadors portuguesos que es dirigeixen a Macao, han
Irtit cap a Akwa.—Iiavas.
eLs AvIADimis•AMERICANS
A XANGAI
Xangai. 4.—Flan arribas a aquesta
cer.r. proccdents de KagoshMa, els
i,eadors americano que donen la vol.
's ol suda, amb excepció del lineal set!or Smith. que, com se sap. ha estat
torneras recentment cap de l'esquahta.—Havas.

LA REUNIO DEL PARLAMENT :: EL CANCELLER PARLA :: LINFORME DELS PERITS :: EL
DESPIT ,DELS NACIONALS ALEMANYS
Berlin. 4.—El non Gabinet Marx
es presentaré avui davant el Re n chstag.
I.a declaració governamental que
es llegiré seré dedicada principalment a la política exterior del Govern.—Havas.
Berlín. 4.—EI Reichstag es etroM
;s'U printerament a les onze del utati, aixecant-se la sessió a le, tres
de la tarda, i despees es torné a
reeldr. a les Cine.
Ell aquesta darrera sessin parlé
el canceller senyor Maese—Has as.

EL DISCURS
DEL CANCELLER
Berlin, 4 .—Heias aquí alguns (bis
parägrais principals «Id discurs pronuncias trl neichstag el canceller
senyor Marx.
Després de !Presentar el nou Govaria que presideix i exposar les dificultats que precediren a la constitució de l'actual Gzhinet dm:
El Govern de l'Imperi veu una selucid de la crisi económica per que
travesa Alemanya en l'informe que
uns quants perits estrangers han
dirigit a la Comissió de Reparacions.
En la seva nota del dia ra d'abril
e: Govern alernany ha contestas a la
Cornissid de Repararions que troba y a en rinforme drls périts una
base práctica per a la répida solt
cid del problema dc les reparacions
i que estava, .en la seea conseqüéntia. disposat a assegmar la seva cooperació a l'obra dels périts.
Ara be, alltICA informe no podré
&ser adapta: i acatar totalmente EI
Govern de l'Imperi es troba disposat a ice (man 5 depengui per
realitzar els trebells preparatoris, ja
comeneals, a ti de posar en cacenció l'inl'onne dels perits i compta
per aixO amb la cooperació de tot el
Reichstag.
La unitat económica i financiera
d'Alemanya i la seva sobirania adminiserativa han d'ésser restablertes al mateix temps. perque (raltra
manera els lliuraments que fixi l'informe no podran eiser realitzats.
El Gavera/ demanaré la Ilibertat
dels alemaeys expulsas.
D'ér(ser l'informe dels périts adoptas i executat per tots els Govern,
amb un esperit de Ileial intelligencia, ens trobarem sie nou sobre una
base raes ferma del tractos de Versaltes.
Ajad implica que la Convenció
rhenana sera posada en vigor i que
els territorio ocupas; per foca (lel
Tractat sIe VerKJles seran esacuate.

El Govern en:tarara totes leo forces necessàries per portar a Serme
aquesta execució i ver:tara constantmera amb robjecte (me la oesanta
càrrega que resultas de l'informe sigui repartida equitati e ament, er, la
mesura que cada 11 n1 Ii correspongui.
La discussió de la declaració miMsterial ha estat ajornada fins demé.--Havat.
ELS ESCANDOLS DEL
REICHSTAG
UN Dt p ur.,..1- COMUNISTA
1.'SPES
Berlín. 4.—La sessid celabrada din' al Rrielitag se senyalb prr nous i violents eseani-11,1s,
motivats per 'l'actitud ofensiva
deis comunistes, essent suspès
del carree. per vint dies, un
dais diputats comunistess.—Havas.
EL DESPIT DELS NACIONALS
Berlin, 4.—El parid nacional publica una deolaraet,i
Ist qual fa constar que el parlit es considera desdiga 1tli-

to1 compromis nitils respecte el
non r:tovern, i anuncia que estan disposats a ter ús de tla Sp—11rivne.
s:a

LA NOVA DIETA BAYERESA

Munialt. 4.—En les eleecions
per a la pce *Sidéncia de la trova Dieta re resultal novarnent

elegil Koeniesbutter.—Ilavas.
EL GOVERN DE WL'R'rEMHERG
Statigart (Wortentberg), 4. — El
senyor Barrilla, cap del partit bur
gira, loo eDtat elegit nresidens del
Consell de ministres (le Wurtemberg.—Havas.
El. PEQUES PER L'ATEMPTAT CONTRA l'ARDEN
Berlín,
estat condernnat
OSO titest..
tiV tecle/11s forems .eels
tribunals de justicia. l'extremista
Ankermann. tuis dels complicats
Fuer:tinas que es comete en 1922
(curra Ilexitnitiä
LES RE ARACIONS
EL QUE PAGA I A RUHR
Dusaeldc,rf, 4. — Les expedicions
tetes (lee de la conca de la Ruhr a
tito/ de reparacions durant el ‚sie.)
de nerig darrer, a pesar (le la vaga
minaire, pujava a 856,854 tones de
combustible. a les quals ha d agregar-se les 50,000 tones remeses per
la conea minaire d'Acittigram i les
40 mil remeses per les enines de ligeit le Ceb'enia.
Durant el nre's d'abril foren exportades izt.738 tones de productes
metallnegics als territorio no ocupats
d'A lemanya.-11 ava s.
L.1 Ci7):11ISSIO SENATORIAL
AMERICANA ES DESENTI-s
DE LES QUESTIONS DE BE...
PinclaNs
París, — Telegrafien de
lVashington als diario, que Iss
Coutissió senatorial americana
ha rehut ,jnt pos 1! votas contra
8. un pre.freto per a la enticesSIÓ d'un crédit si deu milions
(le dirlars a :tiern o« /uva. i per tt
vots eontra S nn prinjeele d'enqureta refeent al gran de tospon -alslilaI
en la
guerra.--Ilava
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Contra betnesa de 25 etiquetes blanqueo de les qus
van engunxades en el pot
de la Farina Ladeada Nett-

t16", es regalara una Eireciesa nina.
Les etiquetes poden presentar-re a les oficinas de
la SOCIETAT NESTLE,

Granv.a Layetana, .11, Barcelona.

aolErita,
ARGENTERIA
I RELLOTGERIA

Antoni Bordas
Plaça Santa Anna, núm. 7

M. Painlevi elegit

lJn pronunciament

president

Cambra :: El
seu discurs

de la

dels oficials aviadors Es sublevats
s'atricxeren

LA VOTACIO DE LA CAMBRA MILLER-AND ES
MOSTRA /RREDUCT/BLE 1 VOL UNA VOTACIO
PER ANAR-SE'N :: LA POS/C10 DEL SENAT

París, 4.—Comuniquen de Lisboa

“L'Intranrige ant " que els olieials
aviadora slan negat a reconèixer
l'autoritat del non cap, coronel Sarlento.

Els esmcistats oficials s'han atril>
xerat al camp d'aviacia, d'Amadora,
prop de Lisboa. S'assegotra que els
apoia molta part de la guarnició de
la capital.—Havas.

ELS BALCANS
Italia i lugoslavia prenen
precaucions per la situació
d'Albània
Belgrad. 4.—El Govern ha deliberas extemament sobre la situaciä
d'Albania.
Les darreres noves n'andes a Belgrad donen compte que els insurrectes s'Ira!' apoderat d'Scutari, disposant-se a marxar cap a Tirana.—Havas.
Roma. 4.—Coilsiderant que la insurrecciO que s'est:s estenent per tot
Allrenia pot aercujar-se i per tant
fóra posi ble que Durazzo quedés incomunicas calrlegréficament amb liélía. el Govern de Reina ha disposat
que sortis de seguida cap a resmentat port el taiperliner "Aurlace - , per
tal d'assegurar les comunicacions radiotelegréfique.; entre Durazzo
lia—.Havas.
ALBANIA I IUGOSLAVIA
I.a C. D'AMBAIXADOR I EL
MONESTIR DE SANT NAUM
4.—La Conierencia d'Ambaixaders, reunida aquest mati, ha
acordat sollicitat l'opinió de la S. de
N. sobre cl plet rclatiu a Tatribució
del monestir del Sant Naurn, la possessió del qual reelamen al mateix
temps Albénia i lugoslévia.—Havas.

Un cap d'Es t at a Rorn ania?
Lendres, 4.—La Legecid (le Romania diu que cn els cercles oficials
110 rebut cap noticia que faci
referencia als runtors que circulen
respecte a un cop d'Estat a Romania.—Havas.
Paris, 4.—En els centres oficials
no s'lla rebut cap noticia respecte al
suposat moviment revc.lucionar que,
segons alguns diaris, ha eaclatat a
Romania.—Havas.
L'EXPLOSIO DE BUCAREST
VA. CAUSAR 97 MORTS
Londres, 4.—Al Expreo"
telegrafien des de Soba que Texplosir', de Bucarest va causar 97 morts.
—Hayas.
ELS DOCKERS DE GANT
TORNEN AL TREBALL
Garn, 4.—Els obrers del port han
tornas al treball.
Eis sous del mes de maig confirmen, no començant el non conveni
fms el dia 15 de irmv.—Havas.
TENNIS
Dublín. 4.—En el match doble d'eliminatóries entre França i Irlanda,
Lacoste i Couitea, francesos, han ba(in els irlandesos Weldon i Dillon
per 8-6, 6-t i 6-2.—Havas.
R41,1.

RELLOTGE

D'ITALIA

I

n.,ELECTION
p ES HnPA EXACTA

NONELL GEHMANS 1
CANVI : VALORS o CUPONS
Rambla del Centro.

'l'esquerra tos neguin neceptar
París, 4 . — Sha efectuat la ateael Poder do titans de Millerand,
ció per a la Presidencia de la Lamaquest constituirla Govern senbra, easent elegit M. Painlevé per ,r9G
se parttietipació d'esquerres,
vots contra 209 que tele« obtingat
Govern que es presentarla MiM. ßlaginot, actual ministre de la
inediatament duran' les CamGuerra.
bres i surIs es considerarla derhan
votas
per
M.
MarEls comunistes
rolat deaprés d'un combat en
ty.—Havas •
el qual ((sida diputa?. 1 cada senador assiunk públicament
la responembilitat ole Ilue aeEL D1SCURS
titud.
Paris, 4. — El non presiden de la
Soli« en aquest cas Millerand
Carniyet. senyor Pandevé. en prendre
es considerara dimissionari.—
possessi6 de la presidencia, ha pronunHavaS.
cias un diseurs, en el qual ha fet, enLA PREMSA D'ESQUERRA
tre ahres, les manifestaeion.; segrients
1 LA POS1C10 DEL SENAT
Es:in:23 collegues: Perrneteu-me
París, 4.—La premsa d'esquerra
que tregui de les eleccions. de les quals
apareguda avui chino com a cert que
ha nascut la Cambra actual, els ensenyaments que cm ormbla enclouen.
el Senat es negaré a dissoldre la
Carnbra o a mendre cap altra meNo ha estas una explosi6 de descoatent ni cap proteta negativa i esteril sura en aquest mentit. El grup dela que es dedueix (le la consulta naTm.:les-ata que ahir va votar una sosocional, sine.. per el contrari. una afir- cid reclamant la climisió de M.
mació de fe en l'esdevenidor de la Ilerand no posseeix majoria absoluta
al Senat. Fixant-se en això, l'es/rumdemocrécia.
Ha estas. una immensa esperança de iada premsa d'esquerra la aquesta
pau, °posada a aquestes propagandes afzmació.
parverses, moltes vegades
Pot. considerar-se, dones,
pel costas nostre propagandes que han
des d'aquest moment com corta
realitzat unes minories imprudents que
la itrisi presidencial. l'alta ara
havien contribuit a qué s'acredites la
trabar una 'Ornada constitucional per donar-li curs.—HaLegenda del nostre imperialisme í mivas.
litarisme..
Avui no hi ha en el mOn una per- EL QUE ES DIE ALS PASSAsona de bona fe que no reconegui que,
DISSOS
malgrat els seus sofriments, el nuble
Paris, 4.—Segons es dedueix
francés no te mes asrM• aci6 que la (le les indicacions que es talen
d'una pau justa i equitativa per a loto anit als passadissos del Senat,
el nombre de senadors que voels nobles.
laren a favor de la mociO del
Teniin esperances en l'esdevenidor cartelh
d'esquerres hostil a Mide la Societat de les Nacions.
Ilerand foren notnés uns 120.
Tenia' coniiauca en l'esdevenidor
El Senat es negaria a apeode 1.1 Societat de Nacions, en contra va l' la dissolució de la Cambia
si aixO arribes a demanar-,±e,
5,2 la farnosa. per nosalres tantes
vegades denunciada, frase de Bis- perir aquesta evenlualitat no
marck: "Volem realitzar la força s'Ira tingut mai en compta als
cercles autoritzats.—Havas.
per servir el ubres-.
No lii ha justicia acuse reparació
L'homenatge
dc les injusticies.
No ignoren' que una forea mal
Barres
Maurice
a
intencionada. cobejosa de rcbenja,
Toledo—La comissió organitzadora
existeix ala. vella Estropa; que a
l'altea banda de les frenteres los ha de nomenatge que se ceie'arara c: pr;2•
xim dia 1,5 en memòria del litcrar frantust partit iirmwrialista que sttribueix
als efectes dc les seves amenaces cés Maurici Barres, ha ultimat e! seeis /motees :lidieis d'henranitat. Però güent programa:
Des de París v .:ladran el notable
eixb és un deplorable error, del qual
ells mateixos foren les primeres vía- terat René Bassin, en represettació
l'Acadérnia Francesa, i el pintor Igtintes.
Dins de l'ordre i de l'estabilitat es nasi Zuloaga.
A Madrid seis agregaran tosa els
cona voleen realitzar la democrZrcia.
Convindria que la Cambra, en signants de la petició adreeaua a
inaugurar les seres tasques, afirmes aquest Ajuntament, tals cona els see.questa generositat amb una gesta nyors Maura, Vega Inclán, CO5i0, Mace perdó i oblit, i Una aquesta la rañón. Pérez de Ayala, Or,.cga Gasmanera més noble de començar la set, etc. i diverses persetalitats franceses residents a Madrid.
pesada tasca que Isa d'escometre.
La festa tindrà carácter intim i ci
Unint els nostres esforços perque
durant els quatre anys que tennis Municipi de Toledo no invitaré dide vida parlamentéria, el roble no craltnent.
De Madrid arribaran el dia 15, en
quedi reduit a la impotencia ni quedi recluida la República a l'esterili- automòbils, a les deu del mati, essent
rebuts en l'Hospital de Tavera, amb
tat.—Havas.
l'alcalde d'aquesta capital.
Després de les presentacions visitaEls vice-presidents
ran algtuis monuments i es dirigiran
de la Cambra
a la "Posada de la Sangre" on prenParís, 4.—La Cambra dels Dipu- dran un reirigeri clàssic.
Visitaran el Mirado:, San Martín,
tas ha elcgit vice-presidents als seSan Juan de las Reyes, Santa Maria,
güents senyors:
Justito Godard, per tres cents 40t- cl Musen, la Casa del Greco i Sant
Ze

vors.

Dumesnil, per tres ctaits dos.
Renaldy, per tres cents un, i
Varennes, per dos cents vuitanta
nota
Els dos primers sän radicals socialistes. el tercer pertany a l'esquerra republicana, i el darrer és socialista unificat.—Havas.

Millerand esta disposat
a Iluitar fins a la fi
Parre. 4. — "Le Matin" diu
qua Millerancl ni es considera
dimissionari ni lb intencid de
presentar la dimissió.
En ras que els prohoms de

Tomás.

Després s'efectuar à el descobriment
de la placa en el carrer de Maurici
Barres. Parlarais Mr. Basin,
per l'Academia Francesa, i "Azorin"
per la comissitS organitzadora.
A dos quarts de tres de la tarda se
celebraré el banquct a la terrassa de
l'Ajuntament.
A dos quarts de sis visitaran la Catedral i Ilurs riqueses.
A dcs quarts de set, exeursil a la
Verge del Valle, on seran obsequiats
amb un refresc clàssic.
D'allí tornaran a Toledo, despedintse els excursionistes a la Porta de
Vjsagra.

La situació parlá;
mentüria : L'oposició no es vol deizar convèncer
Parle, Temps" publica un
telegrama de Roma • dient que el acnyor Mussolini, que havia de sortir
amb els reis d'Itàlia per acompanyarlos en el viatge a Madrid, es ven
precisas a quedar-se a Roma degut
a les tasques parlarnentäries, les quals
no és possible d'ajornar, car la discusió de la resposta al Missatge de
la Corona te de seguir el seu cura

sense interrupció.
Coin sigui que el viatge dels sobirans italians a Espanya ha estat
fixat pel Protocol, i, per tant, no es
pot ajornar, el senyor Mussolini ha
deixat per a més endavant el seu
viatge a Espanya per entreéistar-se
ama, el seu collega senyor Primo de
Rivera.
Sernbla que les properes sessions
de la Cambra seran interessants, ja
que, malgrat les advertències del Directori feixista, l'oposicid no es mostra decidida a canviar d'actitud.
Els socialistes unitaris contesten la
comunicació feixista diem que creuen
executar ei dret de fiscatitzar !a tasca
del Govern, sense que els preocupi
si intervencions estranyes debiliten
la sobirania parlamentärIa.
Per altra banda, els grupo populistes estan refermant terminantment
1h:e autonomia pe: damunt de rotes
les altrcs c,posicions.
Així, dones, la formació d'un bloc
d'oposició, que alguns anuncien i desitgen, no sembla rnolt possible, avui
per asan; pel contrari, té totes les
caracteristiques d'ésser irrealitzable.
—Hayas.
EL VIATGE DELS REIS
D'ITALIA
Roma, 4.—Els Reis i el princep
heces: sortiren aquest mata a dos

quarts de deu. amb direcció a Spezzia, on embarcaran al cuirassat
"Dante Alighieri", que ha de concluir-los a Valencia.
Acompanyen els Sabirans el ministre de la Reial Casa, el primer
ajudant d'ordres, el preceptor del
príncep hereu, l'ajudant d'ordres del
Rei, el primer introductor d'ambaixadors. les clames de la Reina i els
Gentilhomes de la casa de la Reina.—Havas.

Ingressos de la Companyia
dels Ferrocarrils de N. 8. A.
De ri al so de maig proppassat
aquesta Companyia porta un augment en la seva recaptació de pesocies 467,63304 sobre la matrixa
recaptació en les esmentades dates
de l'any 1923.
De l't de gener al dia in de maig
proppassat aquesta Companyia porta un total d'augment en la seva
recaptació de 4.178975'5o pessetes
sobre la mateixa recaptació en les
esmentades dates de l'any 1923.

Produces d'Expletacló del
Sud d'Espanya
De l'ir 41 20 de maig proppassat
aquesta Companyia porta un augment en la recaptaciö de 40.04549
pes .setesi vista la mateixa recaptaciö
en les esmentades dates de l'any
1923.
De VI de genes- al 2o de maig
proppassat aquesta Companyia porta un total daugment en la sera recaptació ole 518,072'35 pessetes vista la mateixa recaptació en les esmentades dates de l'any 1923.
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lienryk Sien kiewlcz
‘'Acabament)
L'indi denla perfectament la irnlr essiO que s'esperava d'ell. Es altiu
an rei. Un mantel d'errnini
11,4c—sgin,'e de la seva gloriosa
tax enea--embolica el seu cos dret,
'ant. vigorós i flexible com el
(aguar. El sen rostre orgullós
411151a esculpit en bronze; recorda
Periii dominador de les aguiles;
1,zi zacia és verament indiana: tranfreda, sinistra.
, El Sachem considera Ilargament
ihsernblea com si hi escollís una
Iltirria. Va armat fins a les dents;
p lomes floten damunt el seu

cap; porta pnssats per la cintura un

tomahawk i un ganivet de "scalpar".
Pm') en comptes d'un arc la seva
destra té la Ilarga perxa que li servirã per conservar requilibri sobre
el fil.
Precipitant-se al mig de l'arena,
Ilenea un crit de guerra india.
—Herr Gott! Però es el crit dels
Serpents-Negres 1
Aquello que en altre temps (lego.
ilaren a Chiavatta el recorden
aquest mire terrible i—cosa este:,
nya—aquells homes que, quinre
anys enrera, no havien Migas por
(l'un miler (le guerrees semblanta,
ara, davant d'un de sol, se semen
amarais d'una suor fruta.
Però el director ,acosta i
la, com per calmar-lo. La bestia salvatge sent el ¡re: els mota misteriosos teneio llur influencia sobre ella:
vete-la aquí que puja damunt del fil
Amb els ulls fits damunt l'aranya,
el cabdill avanea. El fil es blinca,
esdevé est monsents invisible, i l'indi sembla suspès a l'espai. Es diria
que es passeja en l'aire; puja,
recula, torna a pujar, mantenint l'equilibri. Els seus braços estesos, recoberts del mantell reial, fan pensar

en unes immenses ales. Tintineja,
va a canee! No. Uns quants aplaudimentr, tot d'una reprimits, resanaseis. El rostre del cabdill és cada
vegada més amenaeador. Dins els
seus ulls fits en la IlAntin brilla
una terrible flama. Una alarma va
apoderar-se dels espectadors, per?,
guarden un bregan silenci.

IV

Mentrestant, el Sachen/ lis arribas al cap del id; s'atura. I de sobte adolla dels SelIS llavis un cant de
guerra.
Un instant de sorpresa: el cabdill canta en alemany Pecó, reflexionant-ho hé, aixd es compren: ha
oblidat la !lengua dels Serpents-Negres. Ainb tot, Mugís no fa aquesta observació. Tothom escolta e i
cali earany, que puja i esdevé 1/11.!:3
potent. 1 no és tant un cant com
ena crida inamensament planyívola,
salvatge, ronca, plena de fressen de
combas, en la qual hom sent;
..peeprés de les grana Muges

anualt, cinc cents guerrero sortien
sie Chiavatta per endinsar-se en el
viarany de la guerra i en el de les
gratis caceres. En tornar de la guerra aaaven ornats de "sealps"; en
tornar de la cacera portaven carn i
pells sIe bisonts; Ilurs dones el, sorticn a l'encontre amb amor; dansaven .en honor del Gran Esperit.
- Chiavatta era feliç. Lea dones
treballaven en llurs wigwains i els
infanta cnixien i esdevenien helles
ardes o bells guerrees tense por. Els
Serpents-Negres rumien en cl canm
de gläria, o corrien a lee muntanyes
d'argent per caear amb els Erperits
de Ilurs pares. Mai llurs tomahawks
no es mullaven en la sang de les
dones i dels infants; els guerrers
Chiavatta eren homes d'änitna alta.
"Chiavatta era poderosa. Però els
rostres pällids han vingut de, les
Tuero Ilunyanes, i han calat foc a
Chiavatta. Els guerrers blanca no
han destruit els Serpents-Nelsres
vn un combat Heia!: els han atacat
traïdorament de nit, com a xacals:
ha nenfonsat Mies coltells al pit dels
bornes adormits, dels infants i de les
dones.
"Ara Chiavatta no existeix. En el

seu lloc els bornes blanca han ante-

cat Ilurs vigwams de pedra. La nacid coltellejada i Chiavatta en ruines criden venjança!'
La ven/ del cabdill havia esdevingut vibrant i alta. Gronxant-se damunt del fil, per sobre tato aquells
caps, talment Vängel ristg de la venjanca semblava mas terrible que un
tigre. El director mateix estava evidentment implica Un silenci cte mort
pesava sobre el circ.
I el cabdill sidola:
"De la nació scncera, no ha restas
sind un infantó!... Era feble i poca
cosa, perd ha jurat a l'Esperit de la
terra que prendria de la dissort dels
seus pares una revenja esclatantl
que veuria els cadàvers dels horneo
blancs, de llurs infants i nurs dones! que abrandaria l'incendi i vessaria sang!..."
Els darrers mots CO perderen en
un esfeeidor rugit. Tot el cite
s'ompli d'una remor sernblant a l'udol de la tempesta. Mil preguntes
sense resposta s'arrestellaven fina
l'esperit dels bornes:
"Que farà aquest tigre furiós?
Que ens anuncia? Com... ell tot sol
es revenjarà? Hem de quedar-nos?
Heno de iugir?... Hem de defensmnos... i contl"

—"Was ist das? Was ist das?"—
repetien veus de dones aterrices.
De sobte, del pit del cabdill sexhalb un bramul de fera. El fil de metal! bu agitat amb violencia; el cabdill botà sobre un dels cavallets, es
posà dret vora l'aranya i brandi la
seva perxa.
Un pensament horrible travessà
cono un (lampee tots els caps:
"Tombarà les llànties i omplirà
el circ de petroli inflamat!"
De totes les gorges sortí un crit
d'espant.
Pendo que és all6 que es veu?
Un cris s'aixeca de l'arena:
—Aturen-vos! Atureu-vos!
El cabdill ha saltat a terra i ha
desaparegut cap a les quadres.
Aleshores no ha incendiat el circ?
Però on és? Vet-el-aquil Torna extenuat, terrible.
Porta un piatet d'estany a la mi.
L'allarga cap els espectadors i els
murmura en un to de pece:
—Was gefallig fur den letzten der
Schwertzen Schlangen!...(1)
Un pes enorme cau del pit dels
espectadors.

(1) Per I/ durar dids Serpents
gres, II va platal

Era del programa, doncs, és un
truc del director!
L'efecte ha estar emplea
Els dblars i els mitjos dòlars
picasen dins el platet. Com dir que
"no" al darrer dels Serpents-Negres, a Antilope, edificada sobre les
ruines de Chiavatta? La nostra gent
té bon cor!
Després de l'espectacle, el Sathern
begue cervesa i menjä "prachtel" al
Sol d'Or. No hi ha dubte, la gent que
thavia voltat havia exercit damunt
d'ell la seva influencia.
Esdevingué molt popular a Antilope, sobre tot entre les dames...
De manera que les enraonies no eacabaven mai. •
R. B. trad
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LA MISMITA?

ELS TEATRES
.
BARCELONA. — Companyia

Días Artigar. "Lecciones de
?mes autor". «micha en tres
Jaca de Jacint Benavente.

En Benavente és un prestigt espanyol, és un senyor que té el premi
Nobel a la butxaca i una garantia d unes guantes mils pessetes sempre que li
dóna la gana destrener una comedia.
El prestigi de Benavente es una de les
coses que demostren duna manera mes
clara fins a qmn punt de manea de
curiosatat, fins a quin punt d'insenaibilitat, fins a quin punt dignorancia
ha arribas la societat burgesa espanyo:a. A Espanya hi hatea hornos
com Galdós que slavien dedicas al
teatre. L'obra teatral de Galdós pot.
ser no resistirla una critica massa exigen:, peró en el 'catre daqosell borne
hi havia veritat a estones. hi tarta
sentiment a estones, hi havia audacia a
una cesta grandesa. Er. el teatre de
Galdós s'In veia un esforç per artabar a alguna cosa de debó. En el
teatre de Benavente potser en certs
moments s'hi ha visas aquest esiore,
penó per poc observador que un saga:
veurà que a Benavente lt manquen les
condicions essencials perque el seta tea•
humà i
Ire tingui una mica de valor
una mica de dignitat literaria. Perq1.1i2 al teatre de Benavente, agafeselo
per allí on vulgueu, hi veureu que la
veritat no surt enlloc, que el sentiment
no compta i que l'audacia es de per
dure.
Benavente és un heme habla que na
sabut donar gat per llebre mes duna
vegada, peal) si born no es deixa en'turnar i agaia la comedia—la que
sigui-7da quest senyor i dista anean a
pams!, s'adona que els personatges
de Benavente no són tals personatge s.
que la vida és de castró, que el sentintent és de pa sucat amb oli.
Benavente, per apoderar-se de Vatenció del sea públic, no ha anat més
enllä dintre la psicologia que alió que
havia tes el P. Colom en les Seves
famoses novelles. Benavente té una
moral de "Junta de Dames" i "Mena
sajero del Sagrado Corazón" que de
vegades eembla que es vsUgui disfressar d'una heterodòxia tronada, però que
en el ions del ions es la moral prehistórica i utilitaria de tots els seny-ors i totes les senyores que mengen
sopa. carn d'olla i dos entrants.
A base daquesta moral Benavente
ha volgut crear un món de personatges. Aquests personatges sempre són
iguals. duna manca de vida absoluta;
no tenen altre objecte que anar engegant al públic, amb un "gracejo" dacademia de la llengua, les sentencies
daquesta moral benaventiana, devegades amb un to de sermó de jesuita
d'exit segur, o amb cl pebre estante
d'un aristócrata "chulo", que té mes
de "chulo" que d'aristòcrata.
Benavente potser es pensa que dintre el seu teatre (bastant copiós) hi
ha jet passar tota la burgesia i la
gens de gran món que ell coneix, pesó
en el ions i en la forma no ha fe
altea cosa que repetir un seguit de
liocs comuns, repetir misia dotzena
de personaages de palla i repetir unes
lliçons de filosofia barata per a les
filies de Maria que tenen ganes de
casar-se.
Aquest home, dotat de gran habilitat
teatral, que ha tingut i que te un gran
públic i que disposa d'empresaris, si
hagués estat el que malta gent es creu
haueia pogut <Iras cosos d'un positiu
valor; quan vol sortir daquestes comèdies de "fulla dominical", quan vol
Irr coses caen, per exemple, "La noche del salado" o com aquesta martingala espiritista que va estrenar a
América. un se'n adora de la manca
de sensibilitat, de la poca intelligencia,
de la grolleria mental i literaria del
senyor Benavente.
Gens del prestigi de Pérez de Ayala
li han cantal les quaranta i Ii laust dit
el que feia el cas, pesó l'admiraciö
pel senyor Benavente es una de tantea
pingues que pateix la incultura espanyola.
Ara ha estrenar aixi) de "Las l ecciones de buen amor", i això ja és
una cosa irritant. Es una comedia
feta purament per guanyar uns quants
guarros, perquat jo no cree que el senyor Benavente sigui tan Ilue de Creti.i
re que en "Las lecciones (le buen amor"
hagi dit alguna cosa nova, hagi fet
el mes petit esforç com a horno de
teatre. La comedia no pos éster mes
planera ni mes vulgar, i a mes a més
no pot ésser més falsa.
Imagineu-vos que es tracta d'un advocal famós que té al seu servei una
mecanógrafa; aqueas advocat es un
home de quaranta anys, solter i reí de
no se quina parnaquia. Vds aquí que
un amic intim i client de l'advocat s'ha
barallat per centésima regada amb la
seva dona; la clama ha fugit de casa, i
el marit va a trotar el seu amte adrocas i Ii deixa la criatura, un twist
de cinc anys, perque lJ guardi per un
parell de dies. L'advocat protesta,
pesé, l'amk és implacable, i ara ve que
la mecanógrafa es cuida del nano, i
resulta una mare de familia ideal, i
l'advocat s'entendreix amb el nano i
la mecarukrafa, es baralla amb la seva
amiga (una amiga que té amb sensibilitat de cuinera), i quan els pares de
la criatura tornen per recollir el noiet
resulta que Vadvocat i la mecanógrafa
et fan un tip de plorar, i es casen.
El nen és el que ha donat las lecciones del buen amor, i per mitjä del
ssen l'advocat ha descobert la perla que
bi bavia en el cor de la mecanógrafa.
La com4dia és un seguit de sentències
aquella moral del P. Colma que
*km abano; agentes sentkncies
lkinveme le, le die alteraatinment

e l'advocat i a la mecanògraf a, i hona
es va meravellant de veure com aquell
solterot i aquella xicota es van convertint en dos angelets. en dos éssers
de sucre candi que gairebé fan apretat
a córrer. I el més antipàtic de la comedia és que Benavente explota el
truc del nen eer fer alotar a les se
nyores i per anar deixatant aquell earop infecte a les orelles de l'auditori.
Si aquesta comedia llagues escrita
un xicot que contenga. diriema "Piegua jove, que per aquest cansí no
anirá enlloc". Havent-la escrita Benavente, a mis a mes de la poca fe
que tenim en el seu geni dramatic,
podem afirmar que "Las lecciones de
buen amor" sin un ras de mercantilisme vulgar i una manca d'honradesa
literaria, coses que són molt greus
tractant-se d'un senyor amb el prerna
Nobel a la butxaca i amb una posició
que N permet no haver de recórrer a
aquesta mena de misèries.
Joma Merla de Sagarra

CRONICA DE CULTURA
CURSETS DE VACANCES
L'Institut. Uz)iversitart Frutaces organitza uns cursets

vacances que començaran el
dia II) del mes corrent. La matrícula per a aquests cursets
restara oberta fins el dissabte,
dia 7.
(Diri gir-se al senvor secretari. C,Msell de Cent",, 338).
3IEMORIES p Arxur.— CIENCIES F1SIQUES I MATE3IATIQUES
S'ha publicat la convoaatória als concursos anuals que
el senyor Batel Patxot i Jubert va instituir en 1922, confiant-los a la Biblioteca de Ca(atalaya.
Els premis sön els segilents:
Segon concurs: Premi, 5.000
pesseles.
Terna: Estudi d'estructures
emprades en la construcció.—
Eis treballs s'hauran de presentar, signats per l'autor, a
la Biblioteca de Catalunya
abans de les vuit del vespre del
dia 31 de desembre de 1024.
Tercer concurs: a) Premi,
smeo pessetes.
Tema: Estudi fisiografie n le
Catalunya o d'alguna de les seves contrades. — Els treballs
slauran de presentar a la Bibliotecas de Catalunya abano de
les vuit del vespre del dia 31
de desembre de 1925:
b) Premi: 10.000 pessetes.
Tema: Monografia documentada referent a la història
les Ciències físi q ues o matembi tiques , a Gatalunya durant
l'Edat Mitjana. — Els trebafis
s'hauran de presentar signats
per l'autor. abans de les vuit
del vespre del dia 31 de desembre de 1928.
Per a mes detalle dirigir-se
a la Biblioteca de Catalunya,

Del

Iviunicipi

ARBITRI SOBRE LLOGUERS
En anys anteriors, des de la implantació de l'arbitri sobre els lloguers,
fou augmentant räpidament el nombre
de quotes satisfetes per asearme L'alcaldia, a petició dels tinents d'alcalde,
delegats de Finances i Recaptació, crida l'atenció dels contribuents per concepte d'arbitri de Boguen, sobre les
facilitats que l'Ajuntament ha donat i
continua donant per pagar per avançat
les quotes de l'arbitra, amb un descompte del 6 per teto, i sense que les oficines liquidadores i recaptadores de
l'arbitri puguin molestar el contribuent
durant l'exercici per al qual s'hagi pagar la quota avançada, encara que sofreixi variació el Iloguer satisfet.
L'ordenarme corresponent no ha estar encara aprovada per la Delegació
de lenauces, per estar ara exposada al
públic. No obstant, com que la prescripció corresponent a l'avenç de quotes és copiada de la vigent, l'Alcaldia
ha acordat prevenir des d'ara, que seran ateses totes les peticione que es
formulin per al pagament anyal per
avançat, de la quota de l'arbitri sobre
els l'aguces, sense perjudici de publicar
l'anunci oficial, quan sigui aprovada la
nova ordenança.
.Anab aquest motiu s'adverteix que
les quotes dorresponents als lloguers
interiors a l000 passetes anyals, han
estar rebaixades. El següent quadro
conté alguns exemples:
Efectes de la reforma de la Tarifa
de Lloguer:
1923-24
420

500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000

Quota Pies.
420
7'50
40
105
220
400
510

4
7
11

16
17
rg24-25
Quota

3
5
8.5
13
17

Quota Ptes.
o
5
30
75
170
325
510

ELS BOSCOS MUNICIPALS
Havent-se de procedir a la neteja
del bosc baix i arbres joves (amb exclusió dels grans arbres) de les parts
del pare municipal de Vallvidrera, an- thrament conerudet Ser "Sota d'Ea Cut-,

CATALUNt-Á

JERVE1 METEOKOLOG1C

Ola 4 de
2.—SITUACIO ATMOSFERICA GENERAL A
LES 7 DEL MATI. (Observacions d'Europa, Nord
d'Africa i l'Atläntic, rebudes per telegrafia sense fila)
Ha perdut Ileugerament estabilitat el bon temps
al nordest de la Península Ibérica, França i Illes Bri'
Unieues. Actualment s'observen pluges a les costes
de la ruar del Nord i al centre de Franca. — El ascli principal de pertorbació atmosférica d'Escandinavia desapareix cap a la mar Báltica, mes a Italia
sembla haver-se format un minim secundari, els
efectes del qual no són actualment d'importància.

Juny de 1 924.
a. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA, A
LES 8 DEL MATI. (Observacions de la Xarxa meteorològica catalana, comunicades per telèfon):
Actualment el temps és bo a tot Catalunya, observant-se alguno núvols isolats a tot arreu.
Al Pireneu slan registras lleugeres pluges, essent
el ntàxim de • milimetres a Capdella.
El caudal del Segre a Camarasa es de go meteco
cúbica per segon.

miaus, 5 de Pm de le

CATALUNYA

-••••••.••••••••„,,,,,z:
Ravell, el màgic Rav el , el mg
complet i el més m adur dei3
actuals composilors i cabdill
rescola franamsa, tan plena a:
valora; indiscutibles; R aye\ pi
lendrament 0h01 su de vegade's.i
de vegades exasperat i escalan
pera sempre just i solidís%-,
fr an dil amb una P erfec rid dian
do leal eleserl. Mai, mal i entine
liarfem sonfil una exeruW, (a,
imponderable' d'armes, "Tris,
de larivel. El tem peransent rito_
C.,..de."a
NYA
ridional del: arlistes s'hi vessi.
junt aro)) ima p7issia i un fase'
admirables, però sempre am otIlai- i solsmesos a la terrosa i
ce,
a la grrin eseola que aolitalment
posseeixen. 11 violí i el vinlfin:
•
era semi-den fosos en una ntaiPiX1 1 Anira carda de registro
ins f rf piano d'en Ud ., RoLEYt".erleg4."
naterra la an'aque...ta tan 051 111.
7.
parv impecable.
PlCELONA
El "MaerhireI ".. el "Panlonm" i
el "Pasearaille", tole tres temps
hon dif o rents tots tres meraTARRAGONA
vellosos. oldingurren l'exneuehs
fe
preeisa i neta que Ilur caient
PIA.cce.4.5 -fl.i.MY/iell a 8 hafesi
rerillereix.
*Moras
El canl del primer, emotiu
i sonoritat a v ellutada. d'orizinalita f i extravagiincia
del ségnit, la rdidesa del ferrase
13. VENTS SUPERIORS, A BARCELONA. (Sondatges de l'atmósfera lliure, a les 7 del matí):
i. per dansunt dis tot , ei earäcter
Altitud, metres:
1000. 2000, 3000,
2_0, 500,
general del enn MI-1f tan hm (ha:
Direcció:
E. ESE. WSW. W. a,V.
val.
tan incomparahlemenl exVelocitat, meces per sepa:
5,
7,
3
9.
8prossaa. entusiaemnren cl psiblic. que aplandia sorollosament
111.10M.81n11nI
els artislre. fenf-los re aparéiser aion 11ot-fibra de vrgarle,,, nep
OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
enrro3pondre a la inaistimeia de
Hores d'observaciót 7, 13 i t8 hores
EnvariA. tan sincera i tan meBarómetre a zero i al nivell de la mar: 765'4, 7047, 762'S. — Termenuetre sec: 193, 21 ' 1, 208 . —
recetada.
Termarnetre humit: 17 3, 153, ye& — Humitat (e entessimes de saturació): SI, 75, 65. — Direcció del
DespHe PIS (los art.:
vean: ENE., SW., SSW. — Velocitat del vent en ni erres per segon: z. 6, 2. — Estas , del cel: tapat, nuniers- lellIf13 de Cissar Frank
volós, (mas(' send. — Classe de núvols: alts : strats: s trats- cúmuls, cirrus-strats: cirrus-strats..
l'oren un palliatininsubstitnihle.
Temperatures extremes a l'ombra:
Tnf occollant l'"Andante" ens
Máxima: 232. — Mínima: t6'6. — Oscitlació te rmométrica: 6 .6. — Temperatura mitja: teeq. — Presenil e m encara (lino la imprescipitada ;lignosa, des de les 7 lacres del du anterior a les 7 Iteres del dia de la data: 02 ni:Enseres. —
suS (1,1 "relee:" de Renal, i les
Recorregut del vent en igual temas: 274 quitOmetres.
rehifalles de l'entusiasme. Me:,
por a par. . Cisar Frank ohrt el
mirarle de temperar-nos abra
dona", una Fiords; de la 'Villa JoaForera aprovades les nómines per al
vreeeta. i osas oltiirern sorona_
na", i abres situades prop des limits
sosteniment ate dementa pobres, a carrnont la reriodia raptivant dol
SANT FELIU DE PALLAROLS gran mostee belga. que .l'etive_
de l'esmentat Parc, amb les finques del
tee ale la Mancomunaras, corresponents
LA festa major
Tranversal i Rectoren s'attmesran proal mes d'abril proppassat.
lava amb justa pausa. i pulcra
posicions per a la dita neteja s extraede les mano dele artisEs dona compte duna comunicació
Els ¡Bes 8, 15, IU a i I del
ció de branques , en el Negociar d'Urcorrent mes celebrara aquesta
de l'Alcaldia de Llias5 ale Val!, re.
lee. I. en arahar. d e speas del
banització i Reforma, fina el dia 20
vila cl seu tradicional Roser
rant numen: i l'exerticiA bricordant que el senyor alcalde no pegue
Al Govern civil han facilitat assisitir per causes de salut a la reo festa major, els principals
del corrent. duraste les hores d'oiillantísima de maesIst soguera' neut referent al
festeigs
de
la
qual
oían:
cina, en es diran les condiciona fixatoso". esclatä l'ovacid definicepció d'alcaldes de Catalunya, que
Cotlegi d'Advocats:
Dia- 8. Ilepic de campanes,
des per la 'Direcció de Pares Pública.
tiva.
- Con fecha jr
¡ hoy el señor Migué 'loe el dia le de maig darrer,
distribució de pa als pobres i
Davant ins insistkicia de VanLA CIRCULACIO RODADA
pregant que es t'ad pública la seca
gobernador civil de esta prosolemnes completes a l'esglé- diteri. els caigan' executar. fera
Aquest maní ha estat a l'Alcalde,
vincia dirige al nutñui decaim adhesió a l'acre.
sia parroquial.
de pro g rama, un -Tambourin",
alci
LMegias de Abogadt-,s
S'assabenta el Consell atril) intima
per tal dacorniadar-se senyor AlDia 3. Cerea-..vila pele gedas Bareelonat las siguientes satisfacció de l'escena a tinent genegants, cavallets i mulassa. So- de llamean.
calde, el regidor de la Riva. que aquesconniniraciones:
Nosaltr e s ens retiritrem enlemne 0th-si a l'església del Rota nit marea cap a París i Londres,
ral del senyor Einili Barrera, i del
1. • En el término de cuarara sota la impressió que ene
ses 1 despees sardanes per la
amb l'objecte d'estudiar a les dites caSeil normaban:in deiinitiu (le capad
renta y ocho horas contadas a
produí In "rentrée" ert lema
ttobla Barcelona. .a la tarda,
pital, el problema de la circulació ropaleto' do las ealorce del dla general de Catalunya, acordant que
ball a l'envelat de can Lau i
tan esplèndida del -Trio Hiel.
dada i corresponents tarifes, en relució
eanstés en acta el testimoni d'afecte
jr hoy, se senara V. S. remiseguidarnent hilaran .110e ele nia" després de Harpa absenti
amb les 11CCCSSil5lS de Barcelona
tirme ...opta Ich neta de la se- del Consell i que aquest es traslladés
tipies halls de contrapas, niai ponsant en la lamentable (
o.Cut celebrada por la Junta gea la Capitania general, coral ho ha fet
tadegolla i sardana curta pels equivocarla prefortmcia que
na a ral extraordinaria de ese en corporació, felicitant personatment
gegants t eavallote. Despeas ve7aales hem tingut per a cerhl
Ilustre Colegio de Abogados el amb efusiva i entusiasta cordialitat el
eardanes per les cables I3aree- inst dur ions estrangeres a us
alfa lo da . mayo último, así co- dit general.
lona i L'Avenç, d'aquesta pohem scntit a Cataluraya.
mas la lista lbe las lon'Sonas que
blacia5. A la nit concerts, ball
Deixi enllestit el Consell el projeca' a .• i que ni de
l'orinaban 1;1 alosa y de los firl'envelat i sentarles a la
de
te
pressupost
per
l'exercici
econiu
rnolt ens han donat ntai una ta:,
mante:, t
jr a la proposición que
plaea.
mis:
1924-25,
que
ha
de
sotmetre
a
fila aprobada, caso de que Mforta sensació de solidesa terDia. 10. El mateix prograL'ORQUESTRA DF LA "SOCIEelles ex! r tuno S 110 figuren en el l'aprovació de la propvinent assemblea,
nica, i un tan just punt dolo en
ma que el dia anterior.
TE DES CONCERTS" DE PARIS
acta. Dios, etc.
convocada per al /6 d'aquest mes."
Dia 11. Tontaboda general, el sentiment expressin i apasLa settnana entrant sera hoste de la
Itaile a to. ;a N'. S. mi orden
sionat iont en els comporents
balas, jocs de eueanya, etc.,
nostra chitar la tan famosa instinicit; de 15 da abril último para que
...aquost "Teto", d'una fase,
cl
francesa, que és una de lea més
se publiques en forma analega
PINEDA
COmpleta.
a
los
altos
anteriores,
pero
en
sigues i reputades de totes les orqUeSLa Cambra Mercan- El que ens escriu En Valeni
idioma easte a llfanea, la lista y
tres que existeixen avui.
MOLLERUSA
Comes
Guía
thal
Ilustre
Colegio
de
El sol sean (raqueara gloriosa agriaLA CONCLIStil DEI,ME. DE
Abogados
de
est:1
t'apila!.
Esta
til
i
el
R.
D.
d'inquiEn
N'aterí
Comes,
alcalde
3
,
pació evoca una part molt considera'
a • - e ?"'t de Pineda, ens escriu
orden ha de quedar cumpliLA FEST.1 alA.1011
NIAIG
ble de la història musical de Parg
mentada en et termino de 15
diem que el dipositari de l'Alinat
L'Associacin de Eillesale Ma(les segle enea car des de la seva
días a contar de las diez y sirjuntament que ell presideix no ña ha posat antb f esta Confundació, en 1828, filas als nostres
te le .ras del sis de hoy. Dios,
Irrst destittnt segons boas dielusita del mes de Maig. feta el
etcétera."
•
dies la "Société des ('encerts" ve congui, sitial que, d'acota! anda
fía visitat al president
215 del passat. un brillantíssim
• .
sagrant-se a la dividgació de la gran
5013
de
Dele
DEetatut
municipal
l'Autliència I). S. Ferniandez Arfinal als cultes que en obsequi
vingut cetnota. o' litt fet carne de la Di- de /a lmtuaettlada
Al mateix centre oficial han
música amh esforç no mai interromput
güelles, per
i agreteposita nra un conseller del ma- lebrant 101 aquest mes.
aquesta altea relativa
i preucupant-se en tot moment defeli, en non% de tot el comere de
de cea
la
missa
de
teix Ajuntarnent.
Després
l'exiliament del doctor Lluís Barcelona, larte tic justicia rearir les seves interpretacions inspirades
f1011 nen6
Carreras:
munid fou beneit
en el mes fervorós respecte per les
litzat per un dignissim jutge
l'Associació. apadrinant-lo la
"Por su persistente actuaFIGUERES
tsbres executades, de tal manera que
,listingida senyoreta Na Maria
ojón contraria a los intereses d'aquesta ciutat concedint sls
A l'Associació de Música de
el seu estil és d'una grata excluidamesos de prórroga a un indusCapalevila Balsells.
de la Patria y a la Dinastía, le
haFigueres
Al rosari dc la tarda
risas i d'una extraordinaria bellesa.
ha sido ordenado a don Luis trial desalinciat, abatas que pugttai
Trisagi Marih 1 molías
La iniciativa de la creaci6 d'aquesta
gui (5sser Iranent de ¡'establiDivendres passat litigué !loe
Carreras Mas que fije su, resieantals pei l'Schola Cantórum
dencia en el Jugar que le señament que «upa.
massa simiónica correspen a Cheni• l'Assa:a . uon) alúsiva do Eii el Casta l'AssociaciO, gla-,seant
le et señor gobernador eivil
Es mes digne d'ésser tinguda
hini, el director de l' "Feote Royal de
gueres el VII Concert del seu d'una manera magistral les
la provincia de Huesca."
P11 compte i elogiar aqueela &:tfusique", rl qual en ce ta fiä. la realitprimer curs, a e • rree del -TVIO gióraes de Maria el nostre boa• ••
ten-enlació, si es considera que
zaciO a Halealects, aconseguint aquest
BO span i a "
volgut atnie Mareeli Dais
Al Bisbat hein reeollit la se_ els propietaris cdli uns senyors
que des d'un principi la "Soeiéte" adD'aquost "frio". que e1 rom- ondee. que ja havia fet la plaist formució:
nea a la festa del /mil.
dedicats a l'explotarid de cases
po:en erls górinans Liada i Riquirís tnia qualitat i prestigi descone!
"Per raí) d'esludis 1 amb
— 'El Centre de Cultura tiade "recreus" i el desalturiat un
rara Piellot i Lluis Bona/tarea,
guts fins aleshoses per totes les orels dies
Pautoritzacid i heneplacit de
industrial que ha invertit mi•
violoncel i piano, respoc:- gue contrariada
questres que d'una manera precaria
a
'le
la feota major la cobla "C
l'autorilat
eclesilistica,
sortir,
lers do Pessetes en ala fina
tivainent,
cal
parlar-ne
antb
qual-tab:y".el13ron,
existien a la capital francesa.
tan I raquests dies cap a l'esla qual S'el desahucia, i que el
deleniment
i
com
correopont
a
La majar part de Ira Simfonies de
enlä
guatee
audicions
exas
ranger el reverend doctor
motiu allega l pel desahuei ha
une artistes que feia temps no
sardanes als jardins de l'esBeethoven, Mozart, IIaydn, Schumann,
Lluts Carreras Mas.
retal dedivarda a la pròpia inn1entada societat i dates a la
haviem pogul sentir • a rausa
etc., i de les mes fameses passines sins2
que
exerPlaça d'Angel Guirnerh. essent
dústria de "recrens"
de Ilur pertniseièneia i seguidas
femiques fosen timbales a eeneixer per
bdes concamreguilissimes 1 baerren
a
diversos
locals
de
',
"lourio, es," t‘er l'estranger, i a
aquesta Societat a París. la fama de
Barcelona.
l'art deis qua A. onainitutst it i llalles per un etsneiderable nomla qual va estendre's rajtialament per
LA NOVA
bre
d'entusiastee sardanistes ale
• ••
absolutament depuraat. no dubtea Europa, per la qual cosa els IMés
i de fora.
Ira
la Junta diUna
Contissb)
de
tem
ost
qualiffeate
després
de
Les altres soeietate reerea ti
eminents ;asistes i concertistes buscaMANCOMUNITAT rectiva de a Cambra Mercantil sentir-Ins novament, de veritad,-vestingurcopay
ren sempre la seca collaboració per
es triaba ae-fnaTinent a Madrid ble revelació.
sarsuela i atraccions.
presentar-se al deuda del públic cesEL CONSELL PERMANENT
gestionant la prórroga del reja'
— llar/ torna del viatge de
El progi'arna fou el segiient:
mopolita de París; i així avui pot eshades per les terres catalanos
Carnet esjentant
PREN ACORDS
Tria en "re menor". de -Saltomentar la "Société des Conccrts" cona
els
esposos Tomas Badia a Tütote ole mitjans prrquls definirnann; Trio -en "la menor", de
La nota oficiosa dels acords del
dates glorioses aquelles en que Chopin,
CarreraS.
resa
la
incorTrio en "fa diési meColasen permanent, facilitada ;dais, deu' 1 iva/1mM sigui un fet
INfendelssohn, Vieuxtemps, Listo, Clara
perneió en el (lit R. D., del &el
nor". de Casar Frank.
aixi:
SARREAL
Schumann, Cesar Franck, Saint-Sams,
intangible &la induatria lla als
Pelo temps del primer, tote
"Examina el Consell la relució de
Sarasate, Planté i tants d'altres preso
de alela"
Ciclismo
el seu
rxererixen
(rime
Ineade
dsrecutate
arnh
justesa
i
raleesles publicacions que es reben a les Bis
gueren part en les seres audicions.
De-sable
fou 't
01/
e onsoAnria amh el
romere,
sia't
exquivides.
triarem
Setterblioteques populars, dependents de la
En aquesta forma s'ha laborat la
pas deis corredors que donaren
criteri euslentat en 10 s diverses
no, on palosaren gran quaMancomunitat de Catalunya, acordant
seva actual situació preponderant enexposirians elevados per la
la VI N'olla de Catalunya Per
Mate le, eniques jde prcrisid i
que es douto de baixa de la subscriptre les entitats simfteniques de Paca
malgrat aser
Carnbra '.\Tereanlil a loto ela
t'onjunt. 1 Adagio, en el qual
nombrOs
cid de tota classe de diaris política a
i aelhue entre toses les existents; no
novenas, i d'una manera espeHule Pichot_ens manifeeth una
dia feiner.
a-ecomenar a la Direcció (U:muelles que
essent d'eslranyar que durant la guerpunt
trave ssaA /es ¿bu
cial al del Dirertbri.
änima i una silnorital quc en;
s'eliminin des llora de lectura els que
ra ti los confiada pel Govern franLes 110l(eie9, rebudes fins avni
sorprengue ;10 (10.1 n1 per la sera ven la nostra vila ele tre s l`t'"
es
ceben
gratuitament.
cés la missió de divulgar pels Estats
mers uorrealors, anant a frec nle
fan e oncehre esperances ben
definitiva I indis(litible
Acosa prorrogar el termini per al
J11211, ,SC'
Units la música francesa, tournée que
fonamentades que seran AteSeS
ene.
roda Idusió, Otero i
pagament
de
l'arbitri
sobre
circulació
revestí caràcters de carrera triomfal.
les asplrarions do la Cambra
gatito a poca disibucia pata'
'Un progrés insospital i trinmsd'automòbils
i
altres
vehicles
per
carAmb tan gloriosa i llarga histócia,
Mercantil.
teis, i passant fine a 27 eh-Ai
fal ha estad el del "Trio Hispareteres mancomunals.
i amb els seas prestigis conservats i
les, el darrer a la una d e 15
nia" durant acuses' temps. sena
Concedir des de primer del corrent
renovats constantment, la "Société
pta. allInnyal (Ir nosaltres. En
tarda.
la
una pesseta diaria d'augment per a cades Concerts du Conservatoire" ve a
finir la primera part i els llargs
— Diumen ge 1 jugad llo e
da
una
de
les
maialtes
recloses
al
Manosaltres, amb el set eminent direcriplandiments quo la enrollaren,
feria d o lee "Filles alO Maria".
nicomi do Sato Boi de Llobregat, dutor el mestre Felip Gaubert, per doprenenf-hi part els nene i nene5
se sentía ja un amhent d'expesrara els dies que ocupen l'Hospital de
nar els tres concerts anunciats que bau
facid per la sorpresa i l'espera
que el cha 29 t'oren la primor',
nova creació, ates que, segons infordespertat tan enorme expectació, els
de los al1PR obres qua Segilien.
Comunid.
3
me de l'inspector facultatiu, esta ja
guals esdevindran, sens dubte, tres
La proonsaó. etue Se eelle/011
A per
" n""'
a s VEGETAMOS nrubdues i especials per
tarda,
fou
arnmpanvada
Per
solemnitats inoblidables en els m'ab dé disposat el local ¡in. al ¡cree; de CIIn
les
dots
de
tot
posar
a
prova
Ins
CasaSorribas, t2Iinerön,222
nica.
la "Lira Celemina",
.rAnociaci6 de Masita "da Camera".
artista.
Llúria, 62
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Disposicions governatives

La Música

COMUNICAT

CANET DE MAR
Actes culturafs %•
Diumenge passat negué lloc a
la sala d'actes de l'Escola
dústries una conierencia-concert
dedicada al compositor i guitarrista
català Ferran Sor. a carrec del concertista de guitarra Alfred Romea.
Davant d'un nombres i selecte
audtiori. el senyor Romea féu la biografia de l'eminent Sor i un estudi
apologCtic de la seca obra cons a
compositor. Termina la conferencia
chent que la guitarra és (l'origen catala i que a l'artista que s'Immenatjava desatan el que aquel instrumeist
estigui avió a l'altura que ii pertany.
car d'ell--i aleó poguérem apreciar
els que assistirean a aquest acte—
es poden treure efectes de sonoritat i sIe dicció sorprenents.
A continuacin el eenyor Romea,
revelant-sc un excellent executant,
coneixedor de l'instrument que esasa i un pulcre artista que sent i
fa sentir tot el que toca, ens dona a
conéixer algunos de les obres de
Ferran Sor, que apareixen estructulactes en els motllos classics, 1 en
les quals, amb domini dels tons menees, canta el músic els sofriments
de la sera :mima enamorada d'artista, sobre tot en cl seu "Esludi
en si menor", una de les seves
pkgines Inés genials i en el "Morccaux de Concert", que és de les
seves obres una de les més
tants i característiques.
L'auditori. que mes que amb atenció oí amh devoció la tasca de l'interpret, aplaudí amb entusiasme
el scnyor Romea, el qual es reie
obligas a augmentar el programa
amb ducs composicions originals:
"Toco de campanes al camespre"
i "Caiacta de música". que mereixen també sincera aplaudiments.
Caza vegada més feliciten els
organitzadors d'aquests acres cultural; que de quan en quan amb
tant d'encert se celebren a l'Eecola
d'Indústries.

tu

010110A JUDICIARIA
ÁRSENYALAMENTS PER A
AVIS!
'AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. — No té assen) . alattents.
Sala segona. — No te assenyalakeats.
AUDIENCIA PROVINCIAL
• Seccid primera.—Vich: Un oral per
'esiolaci6, contra Esteve Casals, i
allre por lesions contra Mercè No•guera.
Drassanes: Un oral per estafa C017Juset Fernández.
Secc:6 segcna.—Vilafranca: Un oral
'ggy estafa, contra Josep Peira.
Vilanora: Tres ora:s per furt
i amenaces, contra Iaaegri Mar'ce., Agusti. Pietro i Jeroni Masscauer.
Sczció tercera.—Hospital: Un oral
pc: estafa contra Francesc Oliva i
en abre per lesions contra Frederic
: Narbona.—Sud :Un oral per lesams
,N-ontra Peor Escoaa.
Secció quarta. — Cencepció: Tres
'Orala per robatori, icaions estala, conTea 30 5ep Coello, Vicens Della i Manuel Beet.

L'arel. del Baco de Barcelona
Dimaits al mati se celebra a la
Sala aegona de lo civil la viata de
interposada pel Benc
.:Barcelona contra la sentaneia dicta',U" el dia /y de fiebres pel jutjat de
prtmera instancia del districte de
l'Audiencia.
El tribunal va constituir-se a dos
arts de dotze, essent ferntat pel
president de Sala N'Evarist Casado i els magistrats En Didac Valiente, En Eral:cese Sana, En Josep
Salvi i En Josep Hernändez.
El Banc de Barcelona i e:o creditors adherits al Conveli estarce represemats per Eadrocat Selly07 Janme Comer i el procurador aenyor
Vilaregut.
Ni ei . ministeri fiscal, ni la part
apeliada "Els matra : ice de BarceloEa - assistiren a la 'isla.
El senyor Carnet. mi el Sao C10Oritnr i documentar aliarme. que dula pro? de tres horca impugna la
aentancia que revoca el conveni que
salvas-a els creditora del Banc
Barcelona de la greu situado creada.
Fati histaria de t a ta l'actuado en
aquest expedient de 5/arpe:asió de
pagements i despeas examina una
Ter una totes les causes qt:e acidneae
Eaavocat de la Companvia sie
vies en la impugnacio del canveni.
Respecte de la tesi que en la impugnada; se sostenia dicat que Maritata el halan: definitiu. contesta el
aenyor Comer que. tal cona disposa
rraricie S de la nava Ilci de suspensiono de julial dc 1922, el
Mane es presenta en forma amb
nadarme dels intereentars que remata al foli 1.745. preeentant-se els sis
valurns anal, les lliates re croaitors i
011 amb Finventari amb radia i el
passiu. Aquest helarse era definitiu
i no poden justificar-oc le3 apreciacieno deis impugnadora i els consietraads del fall apellat. 'ringlas
en compte—afegeix—que te la la:llanta-a deis interventere, ale quals
la lid ha conferit l'encirrec de presentaran i garantir-lo.
Rebutja el "considerando - que
din lue el balane no tau fet en forma pel masca .: Melar, dient que no

és el jatist el . que havia de fer-lo,
sine, els interventors, els quals eón
árgano de la hei. i per tant, no pot
negar-seis rirtualitat.
Segueix el senyor Carnee examinan: i rebutjant cada causa d'irapugnaci6 i acaba dient que espera
de la sercnitat, l'experiencia i rectitud de la Sala Eaprovació del Conresta que considera veritable tribut a la justicia.
El senyor Comer fan molt felicitas.
CRONICA DELS JUTJATS
Joan Poch, un hin senyor que acredita la quantitat de 1.833 pessetes d'un
individu que es nega a pagar-li el
deute , ha presentas una deninscia den-aman: al Jutjat que faci memaria a
Eernentat deutor.
— Un altre senyor anomenat Raman Llansä, tambe ha denunciat
subjecte al qua' baria venut generes
per valor de 1,500 pessetes, i ara nd
es deixa vetare per pagar-les.
— Mirad Fentandez Borges, fingint-se cobrador d'una companyia delectricaat. arta a cobrar un rebut fals,
perä devia portar el paper poc assajat
i ion caçat al vol anuas a talare el
cebos i en al Jutjat de guardia.
— El súbdit estranger Vilhem Parl
cometa la indelicadesa de prendre
ua aitre súbdit estranger änerneriar
Eakold Cristi:wat/d. metre dortnia, ia
quantitat de 117 pessetes. I set aqul
que la policia el detingué alar guara
l'horas. - prcnia - la freca assegat trataquillament a l'escullea.
— Ha estat ddingut un individu
anomenat Flancese Farrris, acusar pea
Ernili Subilla dhaser-lo amenaeat de
mort , al carrer de la Creu Cabeeta.
— Un senyor que co diu Isidre Torres ha denuncias al Jutjat que de Caro
seva (caree: del Coll del Porten)
han poca 425 pessetes.
— Catarina Lleal. que rin rellogada
ea un pis del carrer de Jaume Giralt,
ha denunciar lamo del pis, ja que, segans la Lleal. tingue la paca lleialtat
de prender-1i joies i roba.
— Al caerer de l'Hospital fou delineut Amen: Marin. al qual s'ocupa
una pistola "Smith" sense tenir :licencia d'armes.
Instrueix diligencies el Jutjat de
l'Hospital.
EL NOU JUTGE DE LLOTJA
Ha pres possessii) del catre:, de jutge
de primera instancia i instrucció del
districte dr laotja cl senyor Rascan de
Mamerto Jiménez, magistrat. Ha Cerrlt
el jutge menicipal que actuava de misstu-lt senyar Sierra Pomares.

CRONICA PALA!.
ASSEMBLEA
Aval. dijous. a du qtlarls de den
de 1 0 vztllt. celebrara la G.:u-mas-alas
La Unió Ultramarina, a l'estatge
Teatre de l'Atenets Empardanes (carrer del Pi . iii. Assensblea general
orchnäria de socis. en la qual es tr octara la ecarient ordre del dia:
Lectura de l'acta anteei n r: renovae
ti a de cin-recs de la Junta; aSStinlpitS
Itala!S i general: nomenament de delegats per ab (* omites paritaris, i 2.rtuatiä a seguir.
Donada la itnpartancia dels assumptes a tractor. la Junta recomana tots
el: aseaciate la puntnal
E5 imprescindible la presentada) a
mes.
l'entrozla del rebut de

EST
ES
DE
it

MAU JLilPf
3

3

======

Dissabte, 7 de juay, a ln 10 de la ni1

eßte

fi
V 7f el%

-

3

3 le

a l'Estadi de MOiltieiCh
Banda Municipal :: Visions Mástiques
de l'enterrament de Sigffid i
de l'et antament del foc de
Concert per la

y

la

Wi:\

Dime vica Mestre Lamote de Crignon.
%tulló arislica: Magua Junyeet.

Entrada: 1 pta.
NOTA

Tribuna: 2 ptas.

Por a m6a oornedlt a t del púbilo, s'expendran entradas al
Matees preu, al Centro de Localitats, Placa do Catalu.
,'320, O; eirrer de Casp, 10; Marques del Duero, 85, I
Ronda UniversItat, 24

ELS
Notable victòria de
Luropa sobre e;
Birmingham per 2 al

E

PORTS

Eli tercet cestral d'aquesta davantera no ha esta tampoc de !'empeltre
que li coneixism i si bé combinant
han fet meravelles, la precisió en
les rematades ha deixat molt que desitjar.
Amb tot, continuen essent els del
Birmingham els grano mestres de la
bala, (le la concepció rápida del jop
dels trucs originals i sorprenents que
deixen captivat l'espectador.
El partit d'ahir va ésser arbitrat
'tomes que regularment per En Villena. Cal censurar-li que no sabes
tallar räpidament el joc brut, la iniciativa del qual va sortir dels elements locals.
El públic, molt nombrós, sortí satisfet.
L'equip local s'arrenglerà en la
forma anunciada:
Jaurnandreu, Alcoriza, Montesinos,
Xavier, Maurici, Caicedo, Pellicer,
Alegre, Cros, Olivella i Alcázar.
Els anglesos, a la primera part,
eren: Hibbs, AsIturts, Jones, Dale,
Crinean. Barton, Harns, Crosbie,
Bradford, Islip i Hunter. Aquest, a
la regona part, es canvià per Jones
i Harns bou substituit per titular de
l'equip Harvey, "l'extrem de les mitges ratllades”.

ELIMINATORIES
OLIMPIQUES

Han estat fixades les següents dates per celebrar-se a la piscina del
C. N. Barcelona entre nedadors se-,
leccionables i entrenats per Mr. Cour-

seny i Pafautordera. Sortida, el dia
8, a les 540 del matí, per Vestaci6
de M. S. A.
A canee de la Secció de Fotografia.—Diumenge, día 8, interessant
excursió pel Montseny, amb el segUelit difieran: Breda, Bias, nuez
de Morse:, Santa Fe i Gualba. Sortida, a les 540 del matí, per l'estació de M. S. A.
• • •

A l'Estadi de
Monti
EL FESTIVAL WAGNER/A
Estan uitimats tots els de tags ler
al festival wagnerià que he de ok.
brar-se dissabte, 7 de jway, a rEomi
de Montjuich.
El públic, segons les localitats, po.
dra ocupar la p iefa, les grades
tribuna. En la pista
°Macan,
milers de cadires.
S'ha aprofitat la formosor de la I,
drera que limita una part de l'Es.
saa; per tal de construir-11i una eseees
natural, trasplantant ubres, ori
dran lloc les dues v:sicais plastiques
que s'anuncien.
A les deu comeneari el Cancere, pe,
la Banda municipal, que dirigira
mestre Lamote de Grignon. El pro grama consta de dues parts:
1.—E1 vaixell fantasma", obertura;
"Els mestres cantaires", selecció de
reate tercer; "Entrada dels déus
%Va/halla"; "Marxa fúnebre" per
l'enterrament de Sigfrila Quan imquintes interpretara aquesta marta, e ip
lurninara anís:kan-wat l'escena i
demostrará plastcament, durara ura
minuts. la visió de Venterrament 4
l'heroi.
2. — "Tannhaüser". obertura; "ro.
cis del Divendres Sant", de Parsifal,
i "La Walkyria". selecció i encanta.
ment del foc. Aeui tomará a aluna.
nar-se l'escena i els espectadora pa
dran contemplar una meraveilosa is.
terpretació plástica de l'incendi fan&
Entre la primera i segona pan ss
haurà vint minuts de descans.
El Combe Executiu de les FtSt3
de maig-juny mis ha enconarte al
pintor Oleguer Junyent la direcció te.
tistica, no tenint en compte cap sacra
fici per assolir que aquest feas:sal
wagneria resulti un espectacle popular
d'art esplandid.
S'ha disposat que les avingudes de
l'Exposició que porten a la plaça
Sortidor (polvori). per on &cursi
a l'Estada estiguin profusament aluna
nades. Per a més comeditat del pa.
blic s'ha aconseguit que ultra els ser.
veis usuals de tramvies i aun:usaba
a la plaça dEspanya, la Companyiaga
neral d'Autamnibus facilita des de la
nott de lt nit, diversos serreis aspe.
casa; des de la Placa de Catalunya i
l'Estada i des de h Plaça d'Espanyat
l'Estadi, i a la inversa.
Els preus de les localitats seran.
com sala anuncia!. ciama pesseta tea
tracia i dues pessetes les tribunes,
els impostos a carree del públie.
Donades les excellents i rares ea,
dicions actistiques que te l'Estadi a
Montjuich. no es dificil assegurar
arribaran integees al públic les rae
delicades sonoritats de les magnificas
cbres que santerpeetaran de lamen
creador de la Tetralogia.

El Club Muntanyenc efectuará
bot:
durant les pròximes festes les seLA SENSACIONAL ACTUACIO
ro de juny, a les set de la tarda;
güents excursions:
roo m., Blute.
D'EN JALT MANDREU, QUE ES
A la serra del Çadi, sota el se11 de juny, a les set de la tarda;
REVELA UN GRAN "GOALgiient itinerari: Guardiola, Massanés,
200 m., braça.
KEEPER"
Puig de la Canal Bartdana,
Gósol,
12 de / un a, a les set de la tarda:
coll de Pendis, font del Faig 1 BaEl partit d'ahir ton altarnent cutowaterpolo.
ga. Sortida, a les 620 del dia 8, per
cionant; els anglcsos, de bell antuvi,
t3 de jung, a les set de la tarda:
l'estaci6 del Nord; tornada per la
sortiren disposats a guanyar, i selleSalas.
dita estació. el dia
jaren d'un joc impetuós, inesperat en
14 de juny, a les set de la tarda:
Una altra a Les Guilleries, sota
ells. Peris per la seva part, l'Europa
400 m.
el següent itinerari: Vieh, Folguerova tancar-se en una defensa herrete15 de juny, a les onze del mate:
les, ermita de Sant Julia, Sant Roma.
tica, desesperada, jugant amb una
water-polo.
de Sau, cingles de Tavertet, Dzilmen
fogositat que en certs moments de16 de juny, a les set de la tarda:
de l'Avene i sepultures celtes, Rugenerà en bruticia.
1500 metres,
pit, puig Aíre, santuari de la Mare
L'Europa es va créixer material17 de juny, a les set de la tarda:
de Den del Coll, Sant Feliu de Patrent; hom sto podio esperar d'ells
200 m., relleus.
Ilarols i Girona.
un joc semblant i a mesura que
REM
Sortida, a les 7'40 de la nit del dia
transcorria el match creixia laneras
CAMPIONATS DE CATA7, per l'estació del Nord; tornada
dels britänics per marcar. Perú tots
LUN YA
per la de França, el dia 9, a les onllurs esforços :oren endelmdes, gräDesprés dels resultats de les re- ce de la nit.
cies a la magistral actuaci,5 d'En
gates de diumenge passat, els nosDia 8.—Visita a la central de l'EJaurnandreu, al costat del quid, alar,
tres renters han entrat en un fort
nergia Eléctrica de Catalunya a Sant
pallidejaren totes les gliaiea que han
entrenament, ei 'que zara que les proAdria del Besós.
desfilat pelo nostres campa Es inves de diumenge vinent assoleixin
Sortida pel tramvia de Badalona
descriptible tot el que va ier aquest
el máxim interés, per les imites aiera les 9'3o; tornada, al migdia.
xicot 1 seriell poca cosa tots els elorissades que duran els tres cerdeo
gie que la prodigariem. Acaba: l'enDUNDEE-BARCELONA
concursants.
• • •
contre, el capita Bartort ens deia que
Aquesta tarda. a dos quarts de set,
AVIACIO
certament el seu equip baria estat
tindrà lloc al camp de Les Corts el
PENYA DE L'AIRE
El Centre Excursionista "Rodapor afortunas, pena que, amb tot,
segon partit entre el Barcelona i VeDissabte passat tingué lloc a l'es- món".—Els dies de Pasqua fans les
anavien trobat sorpresos amb la pre- cezip professional escocés Dundee.
tatge social d'aquesta entitat dariasencia d'un "goal-keeper" fantästic.
següents excursions:
Per l'hora que s'ha anunciat aquest
cid el repartir:lene dels premis del
Al Pireneu: Ribes, Gorges del
I val a dir-ho: en Jaumandreu va
partit. el qual farà que els nostres aja'
celebrat concurs de models reduïts
Fresser, coma de Vaca, ascensió al
estar fantàstic saivant el sets equip cionats el puguin presenciar, és d'esd'avions.
lorreneules per la Fontnegra, tord'una infinitas de gola que altrament perar que el cama es veurà molt conEls premis foren distribuits en la nant a Ribes pel roc le la l'ata, naiii hauricn estas jets.
corregut, majorment despees de l'exsegüent forma:
xement de la Fontalba i Caralps.
El pablic va portar-lo triomialcenen: actuació del Dundee en el parPrinter: De 15o pessetes, de PeAl Bergadä: La Baells, Vilada,
ment a pes de braços i els seus adtir de diumenge passat.
nya
de
l'Aire,
a
En
Jordi
Abra!
de
portell de l'Ovellar, vall de Vilada,
versario el felicitaren públicament.
BOXA
Pega.
serra de Picanee!, monestir de la
Que perduriti els llorers, pera que
Segon: De bao pessetes, d'En MiLA VETLLADA D'AVUI
Portella, santuari de la Quart, La
sobretot no oblidi que la sera gloquel
Massó,
a
En
Francesc
ChaAL
PARC
Molina, font de les Teixoneres, eoricsa jornada d'ahir la den a l'entubonat.
nes Roig, Alpens i Sant Quirze de
siasme i al fervor que posa en la
Aquesta nit tindrä lloc als jardins
Tercer: De so pessetes, dels seBesora.
partida.
del Pare la primera vetllada de boza
nyors Sancho Bassols, a En J.
Tota la resta de l'equip va jugar
professional. sota el programa següent:
Abrial de Pega.
TENNIS
notablernent: pera tarnbe entre els
Llid6 contra el iluitadar "batan" del
Premi especial de so pessetes. d'En
ncvells que es "destaparen - cal esSporting. Young Ciclon.
PARTITS ANGLATJERRAELS
J. Bigorra (primer nacional classimentar Alcanza, que jugà anal) mona
El segon combat sera entre Cabané,
ES PA N YA
ficat a a En Jamete Boix.
velentia. En general, els defensen i
de Gracia. contra Moya.
Birmingham, 4.—Partits de tenPremi honorific d'En Casimir
mitjos—en aquests sobresortí CalceAlbert Urtasurn, que lang passat
Soler (millor classificat sortint de nis. — Simples per a senyors.
de, de l'Espanyol—s'entengueren forbasa dintre el pes mosca. efectuará el
El jugador Alonso vetee l'anglas
terral, a En Jordi Abrial de Pega.
ça i aria) la seva roluntat portaren
primer combat dintre el pes ploma enWheatly per 6 a 3, 9-7, 2-6 i
Premi de 25 pessetes, del senyar
la dearnoralització als rengles coníront del pu jan de Grácia, Meran
Barange, per al millor lot de fo- Gilbert, anglas, venç Alonso per 6
traria.
Masacro.
tograiies del concurs, al fot a.grat se- a o, 6-4, i 6-5. Aquest darrer torn
La davantera ja no fati sri joc
Finalment el pes lleuger F. Meetres,
nyor alarsell.
baria de jugar-la Flaquea perO
han troa tan brillar,: potser els miun deis que tnillors exhihicions ha fet
En acabar, el aecretari. senyor Ca- ho pogue fea per estar malalt. Relloro foren rIo extrems. Els dos gols contra estrangers. sera posas davant el
nudaa, anuncià que la Comissió de sulta que de cinc matchs Anghtere
foren marcat durant la primera part
nos/ "poulain" del senyor Pauli el bora ralla guanyat tres.
Concursos de Penya de l'Aire ha
conseoüencia d'un carnee rematas xador Giménez.
Birmingham. 4—Detalls de l'enlaarbitratge daquesta vetllada anirk donat una formosa copa d'argent,
per l'Olivella i d'un penan* tirat per
contre de tennis celebras entre Aloisque es concedirä al constructor que,
a carece d'arbitres de la Federació CaXavier.
so i Wheatly i entre el primer ; Gilper tot el dia 30 del vinent setemA la segura part va asa er nts va
talana de boxa.
bre, estigui en posseasió del record
destacar-ee 111 05 la impetuositat deis
de Catalunya de models reduits da
NATACIO
va dominar constantnent
.rt i
bt Alonso
britanics i Jitar anbei ier gol. Fe-vion,
a Weatly, cl qual aconsegui poques
ren eortir a Harvcy, el famós extrem
GRAN PREMI DE PASQUA
vegades passar la pilota per darnunt
¿reto, que abatas nn baria jugat,
FINAL "CHALLENGE" JOAN
EXCURSIONISME
de la xarxa, merare que el seu conBA R B A
iones passä a l'extreni esquerra.
El Centre Excursionista Barcelo- trincant ho (eta constantment.
13radford. que sempre shavia anosSalan celebras proveo eliminatòries
ni, en les prOximes festes, portarà
A la poca estona d'haver comentras reservas a cau.at d'una Iesiô, poper al Gran Premi de Nagua, que tina cap les següents excursions:
de la Primera Divisl6 de
çat la partida, Wheatly es trobava
sä. una gran vivesa cii el seu joe.
dra Ilac diumenge al mati a la piscina
A carrec de la Secció de alun- rnolt cansar , ja que Alonso, amb
la Lliga Escociese de ProEl domina cona ja hem uit, iou
del Club Natació Barcelona, quedant
fessionals
tanya.—Dies 7 al 9: Al Bregada,
els seas atacs imprevistos, el va
absolut per a ella fino t l'extrem que da-:alicato per a la final els nedadors
sota el segitent recorregut: Primeobligar a carrer mols per poder
contra
,olansent, pogueren arribar els daPeradejordi. Trueta, Baste i
ra jornada: Guardiola, Sant Juliä
tornar la pilara, que remete diverses
vantere europeistes tres vegades a la
Turista.
Caldes i Gösol. Segona jornada:
regadas lora del joc.
porta contrinia. Els xuts ereu seAquesta solemnitat de natació coinPrat de Reo, ascensia al PedraforGilbert a-a demostrar éster bota
guits, brutals alguns. de peu mestre
FI el
cidirá amb el partit final del "Chaca. santuari del Gresolet. Tercera
jugador. trobant a J. Alonso menys
els altres. lees mea refinedes comba
neme" joan Barba, que es aisputarän
jornada: Coll de la Vena, fonts del
disposat i ägil per a l'atac que el
dlJous, dia 5 de Jull
Domà,
r-cions, les jugades mes absurdes
els primers eqnips del C. N. Sabadell
Bastareny i Bagä.. Sortida. a les
seu gerrnä Manuel.
la una darrera Ealtra, pera el gol no
A les 6'30
I
i del C. N. Barcelona, el que primar-6.20 del dia 7, per l'estada del Nord.
Algunes equivocacions de Gilbert
arribriva: ara topant amb Alcoriza o
cariara tin mes gran renca/ a la fasta
També en els estnentats dies s'e- ean donar avantatge Atanso, pera
o lsd Czticedo o encara
CAMP DE LES MIS
L'ordre del programa é5 el següent:
fectuaris una altra excursió al Ripomalgrat aixa, cal recont:,ixer que cl
Maurici i fi valinent la figura de ionCursa de 30 in. infantil (reservada
llés. Itinerari: Ripoll, Alta La Medarrer no ea tin adversari san pera
mundeen que a través del sets joc al C. N. B.).
na, serres del Moixara, Das i Ri- Pea: cona el seu germä.—Havas.
•••••••••••• ••••••••••••nn••.••••••n311•711•ML•••••
ieed, calmas i acre. alta preneut unes
bes. Sortida, a les 1715 del dia 7,
C urso de p a in. neòfits (reservada al
Bolonya, 4.—El campia de tenflin:ensions formidables. Aconseguiper l'estaca; del Nord.
C. N. B. ) .
nis senyor Alvarez: que ha de re...FAN/teme 7nliOS eanaaaos
ron cis britanice el seu únie gol a
Curso de 6o ni. debutants (Inter-cluba
Dies 8 i 9, excursia al Montseny, presentar Eapanya en els Jocs Olimconaeqüencia d'un top ¡ralle que reCursa de roo nt• (Inter-club), Gran itinerari: Breda, Riells, Turons de pies ha arriba: a Touquet.
:nata Cringan, i l'atac aal augmenPrerni de Pásenla.
Mora i daarenys, Roca de la CamEl senyor Alvarez e s. dedica a enlatir en intenatat, SenSt, pera, arribra, Les Agudes, San! Marea!, ePartit final de water-polo del
trenar-se per prendre part eas els
har-se a Eempat.
queis
-Challenge" Joan Barba.
de Babaza poble del alunt- parlas de campionat.—Haeas
Els darrers deu minnts fr-ren d'un
alusiasnie delimita tant per la gran
amilitat de joc ofensits dels "pross"
eeedeaos enen per Edicert de la gran
-aefensa europeieta.
90 ß 95
de ....... ... . 111anes arruaari eltarnalea 58/60 de
••
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TEATRES-

SANTPERE - BERGES

featre Català Romea

Aval, nuous, tarda, a les cinc.

Telefon 3500 A

Entrada 5 butaca USA peste«
BAIXANT DE LA FONT DEL DAT
o
LA MARIETA DE L'ULL VIU
Bit;
LA BORDA
Denla. divendre's , tarda 1 nu
NO III IIA ruNclo
per munir! el decoral
LA CAMPANA DE GRACIA
o
EL FILI. DE LA MARIETA

dijous, nit. a les den. Els

eminents artista:,

franeosos

Sarur et Germalne Dermoz
fa inosa obra 11 , 1.:IN
LE DUEL

,!,trreerl

de

Le Bargy

01

rmaine Dermoz. L'enigma,
;le de nuit et. Fahles de Latamo, diles par Mr. de Le
Bargy

debut de la companyia
Simó Raso. Estrena de
CURRITO DE LA CRUZ
Lugin i lanares Rivas.
Ktuitenge. tarda i

Illd.

CURRITO DE LA CRUZ

Es despatxa a comotaduria

Grandiosa companyia de
Primer actor i director:

TEATRE APOLO

EL FILON

Tourin ; a Manual Sugraftes

•La famosa i po p ular revista en
21 mutaras
I K...!
part 15n aren la qua!
tistes espanyolos i estvangeres. 150
200 vestits nons de Madame
Jeanette, 200. 20 decoracions
aoves do Ros i Grial]. 20

ANai, dijous, tarda, a les
a preus espacials. Butaguas a tres pessetes

LES NOVES OIVIDRES EN
RELLEU

Presentados

EL DICTADOR

l'aplaudida

por

troupo Aubin Leonel. Exil
l'slret eh eOroie, tamal tit ‘ ;11 dos
ouadros:
DE MOSCOU A MONTSERRAT
per al qual ha pintat Mies mag-

Emili Sagi-Barba. NI.. a
les don:
DOÑA FRANCISQUITA

grans funcions
en honor i benefici de I 'O.111 i11(. 1'11 ) i ItiN cantant
PAU GORGE
Tarda. primera representaa preus populars de la
grandiosa sarsuela
Divendres,

nifiques decoracions l'aplauda
eseeni , graf lans i Güell. Luads
tobbogan.
vestuari. Original
Sorpronen t s
Ir ues. Apoleosi
sense parid i el magnifie quadro de J. Juan Cadenas
UNA NIT DEL DECAMERON
i el fenomenal artista de

LOS GAVILANES
. progiania soleoto: Ao.. seguin de Doña Francislquita; arte prillar d, Maruda i El maestro Campanona

pantalla

MACISTE

d+O4-*444444+004.44444.**.
44444444 54+.44444+444444

/TEATRE NOVETATS
Temporada d'ist iu
C mpanyia eülnieo-dranittlira dirigida per

Martínez Sierra

ol N'evitable atleta: el que soste
dos lirones amb un sol brae: el
que doblega veritables bigues

de ferro a la vista del públic:
tots els que
ui que desafia
arlistes en/nimiografirs. ei rei de la fot ca que
juitarä amb
POLITO
l'invoneibli . : l'atleta mes
00 l'exilds elindn.
¡ del
neniatogrittie. projectat ntds de
7,110

tealm.

inis segUilifi s uu 1 Cnliseuni.

Brookiln.
Londrls.
Public-House o El terror de
Colossal ropartiles places.
agnific &coral.
1110111
Entrada 1 butaca, 2 pessetes

de Madrid: primera
aotria:

Catarina Bárcena

divendres, dia 6. a la nit,
GRANDIOS FESTIVAL
en honor i benefici del director
art latir

Avni. tarda. a les cine, inaugucachi de los matindes populars. La novena aseenica
tros artes, do Gregori
Marlinea slerra.
SUENO DE UNA NOCHE DE
AGOSTO
Y '. a los d o n. seg,na re-

MANUEL SUGRANES
:30 al raeeions 30: 40 nameros

N-arietes, 40; colossal programa. Fixeu-vos en els cartells

presenta:2M de

Las Has del rey Loar
despaixa u ,qapi:olurnt.
ntuxuu obort Paboitanient

Teatre Barcelona
Cornpanyia de comedias
DIAZ-ARTIGAS
dirigida riel primer actor
Manuel Díaz de la Haya

I

1+1144.11+11.Krei+2114+11441144

TEATRE TALIA
Companyia de comadiiis de

MELL1 CIBRIAN

Avui. dijous, tarda, a un
quart dr; ris. La Formosa

comedia en tres actea, dels
germana Can int

Barrera selmana
.N ., ii. :lijous, tarda, a les cine.
El rayo; nit, a un quart d'onze.
'alona a Barcelona Ile El peso
k las canturias.-Darna. tarEl roble de la Jarosa; nit.
El peso de las centurias.-Dia,,, ,...inmi de la e-mpanyia.

Es despatx0 a comptaduria
rs.**4-taro i.ataaa***4

80CIETE DES CONCERTS
de Patís
dirigida per reinitient
ME? ''1,' 1 1 1111.IPPE GAvitEitT
Programes interessanlissiins. arib Sintfonies do
Eeethovan i Cesar Franck,
ari's nie Bach,

Mozart, Mendelssohn,

Haydn, Wagner, Weber,

Borodine i il'eMin n nts autors de l'escala francesa.
La "S'ocie'', des Concerls"
vindra oxohNivanient contraelada per rtssdriaeid nie MUSied "da C.ainei a", tornant-se'n
de seguida a la capital francesa. No dmialit. por tant. cap
nitre romana eme nunests tres

e444+444+.4...~.......eae.

COL ISEUM

Gran Teatre Comtal 1
Gran Cinema Bohemia
.ivtii, dijow, tarda 1 nit, monomental proerama. Les pellIculea

rOrniques, Un marit com no n'hi ha
pal p es i El pescador de perlas; la
sarnosa comedia El primer amor;
la divertida El crim de Maui&
Chevalier; VIII 1 Carrera jornada
La casa del mieten, 1 l'Interessant 1.*
IIIIn de -El Caballero Audaz" La
tragèdia del Folies ampare
AVI/11, la colossal srrle ro sino
jornades La fila de l'hospici

/4411:44.16:116166•04.:

4001sossosoosoosesosee4 *

Monumental - Pedr5
Walkyria
Ovni. dijous, estrenos, A lea grades del tron, per Wallace Ren1; El
triomf de l'honor; El cerrar Majar;
El crim de Maurici; Amor I oil.
• Al cinema Muntirdenta1, gran esdrs
si- maneta, Misa Venus, sarnosa
°perola elnernalogranca. Intimenge, 1/111 Camelia o La fila abandonada, I Jornada

...394 104114•444,44414444444

4611.**********114+11441+0+4»

Orquesir3fallCast

Pau Casals
Per a programas i I, '

.

FILL DE PAUL IZABAL
SS, PASSEIG DE GRACIA, 35

Avul, tarda 1 nit, esplencild

Divendres, 6 de juny, a dos
quarts de 5is. 558 audició.
CONCERT DE CANT
per la dintinu'da sonyureta

PROGRAMA

MERCE DE CADENAS

Obres de Mozart, Haydn i
Weekerl!n; m n imianyaila al
piano VI' J. Sänchez. Audició del Gran (irgue Aeo- t

WILLIAM 8. HART
FATTY i
NEGRET AFRICA
Café . Orguestrina Orfeo

54444444.44444444444444e,

Diana - Argentina
Exceisior
Alma dijous. O últint n1e La
Gasa del misterl, La tragedia
del Folies Bergere, El primer
amor, Un marit eom n'hi ha
molts, El pescador de perlas.

COLISEUM

UNA VIEJA
.% VII i. nliJi,us.

cuto: 111(

deut.

001015-

dli 1 , programes
Notables petlioules
Exit n le la forrnosa glansa-

TEATRE COMIC

Fina

1 companyla hispano -ertona de

b441444444,44444444.04•0444

Presentació de l'espectacle
meravellós i fantästic
LES conasigs EN RELLEU
Grandiós äxlt dele famosos

Iv ill, dIjous, tarda, a dos quarts
le cine, gran mallnee popular. Buuaques mili entrada 2 pi'.; gener al 0 ' 1 .0, I. La ',mili, sac. ier la en
II ", arn, La ealea de Aniceta; II. La
•G - enosa comedia en ‚tus artes El
Pair6t1 muricipal, inierprülal per
'Ur clsin, III. Ser primera PU Darla de di a dr reina la grandiosa
s vusta en diles jornales 1 del/

equilifirislos
LES PR!CO

La bella i popularissima ar.
lista
LA GOYITA

Repertori nou i exclusiu.
Rigufssima presentació
L'ovacionada i celebre divette

El arracimo Ultiman. Nit,
a dos ouarts du' den: I. La serme,, an un arte La salsa de Animas;
ul. La sarsuela ell MI ario, Ei 1111140.n
•
cr r acI6 de Narelsin; III. Exil
grandia: de la D eb utar revista
EL PRINCIPE CAIUMION

h adros

NITTA.J0

dia:
LES OMBRES EN RELLEU
Forra ,10 -, LA GOTITA

Denik i

ter Nserisla 1 Sota la companyta;
:anua, presentarle., decorat nou .

Ir actons interminables II :tarden
quan reetta, en rataiä, la tamosa

Donrir, divendres grandiosa
fundió de gala a banano)

deis millilats 110 la autariticid de Bareeluna .5 la guerra del Marroc
.
i

11411441101100004444••••444Na'

Cinema Princesa
Via Layelana, número 14
Telefon 1371 A.
dijous, grans oslrenes,
lot èxit e. Programa moustre:
La Casa del mistar', projectantse el solé Ilihre de tan volossa I
cupos -simio; "Alma de Dios",
grandiosa produreid
basada en l'obra del mateix tito!, polis nolahles artistas fro_
ib spa ¡ Joari Donafi'; Entre
l'espasa 1 la parat, magnif
filn inlorprotal poi popular ar-

tista Charles Hay. Ajuria; Sagrandiosa cinta d9moea,
ereació de la divina artista Alla
Naz¡niowa; L'odlesta d'un bebä, Cinta cinnica do gran broma.
-Diumenge, nit, grans estrenes.
lomé,

WAGNER
Tristany i Isolda, preludi i

eer

FESTES DE MAIGJUNY 1924

Ite,staurant Tuve-Park
Un sakí magnific en un
para delicias
Propi per a tota mena de
banqucts
f",
SERVEI CARDO

e

Dissabte, '7 de juny, a les
'e deu de la iiit
Festival wagnerià a l'Estadi do Montjuich

Cancera per la Banda Municipal. Visions plastiques de
l'enterrament de Sigfrid i
f d e l'enantainent
e
del . fec de
la Ealkytia.
Director musical: Mestre
Lamote de Grignon
Direccid artística: Oleg.uer
hinyent
Entrada. 1 pesseta; tribuna

b.44444144.04.0+4~44.144«,>-.>
IMIMBIMPC,13.1.15131.~M~....321C~MMI

mincommisommum
TURO-PARK
Nlagnifics ¡mabita:
imocis larda i
tarda:

CINQUENA
INFANTII.
Exhibleid :10 Le cochon cornlque. Loileís, la IlltirlIl i r al p gria ilo la goal menuda. Exhibirai dr

ELS CA212102.13 DE L'AIRE
L'atrauc“' . ujlV1 s 1111111 . 1.111;1111 vis-

NOTA: '-ir 'a mes gran

romnditat públic :s'fi Np o non entrados al mateix
-1) ría! O 1 CPOire de LoiirtliUds, Plaça de Catalunya, 9;
:7> correr de Casp. 10; Mar- ,›
J, gires del DIIP1'0, 1)5 i Ronda

de la Universitat, 21.

Cate-restaurant

Avul,
CASAMENT3

BOXA

QUATRE GRANS COMBATS
entre

DE CASA

Francesos, 3740 per loa.
Anglesos, 3i'80 pessetes.
Italians, 32 per len.
Belgues, 3250 per upo.
Suisms. 12973 per Ido.
Portuguesos, 617 pessetes.
Holandesos, 262 pessetes.
Suecia, l'8o pessetes.

Noruega, ego ()casetes.
Dinamarca, 112 pessetes
Romania, 350 per 100.
Turquia, 350 pessetes.
Estats Units, 7'32 pessetes.
Canadà. 7'2o pessetes.
Argentins. 235 pessetes.
Uruguais, 340 pessetes.
Xilens, &fa pessetes. .
Brasilers, o'65 pessetet
Soliviaos, 2 pessetes.
Pcruans. 23 pessetes.

•Paraguais, &ro pessetes.
Japonesos, 225 pessetes.
Algerins. sifoo per roo.

OR
13650 per 100.
L'Ices 13850 per 100.
4 i 2 duros. 13850 per loa.
1 duro, 138'50 per loa.
138 .50 per 100.
Frailes. 13850 per nao.
4110115,

bota i lluita greeo-romana
5 gral?:, Colltbar, . 5
Bruguer - Barcia

Blasco - Roca
'
G!RDN ES - LEROY
e
Vida! - Solé
MI ACISTE - ARDEVOL i
Entracia general, 2 pessetes
Iting I.' classe, 10 possetes:
2.• classe, 5 pessetes
G.' ,'lasse 3 pessetes
(Imposlos iliclosoS)

.4teeoeeee-O.C+2.2411.0.1HH:444,2

CICLOSE, CORANE,
MEYA, URTASUM, MONTERO,
XIE,TIIE,+ I JIME.'.Iy.

BANQUERS
BITLLETS

IRMIMMUNI14

/ DISSABTE, 7 DE JUNY
NIT, A LES DEU
.n.
9 1i ran.li..sa verilada luixia de

PARC

Sola; i Torra germana

Egipte, 31 .go pessetes.
Filipinas, 305 pessetes

S:

Arenes de Barcelona

Pista de Gel

DINAR&

'1

2 posselen

ta fino avui a Barcelona.
Entrada, fa7,1i, ad, a los: dolze:
Le ccchon corn igue i
ELS CAMPIONS DE L'AIRE

osmio

Despatz de localitats a la taquilla del
Conseurn, a les horas de costum

PA)

I

Satz-Band Ver d ura

Lliurts, 3490 pessetes.
Dällars, 7'17 pessetes.
Cullis, 7'15 pessetes.
Melhc neu. 140 per roo.
Veneauela, 137' $ o per 5 00.
Mares, 169 75 per 10e.

CALÇATS

SUBU

.R

lioqueria, 30 : Sant Paa, 16 daos t,

Entrada de passeia: UNA pesseta

•On

El programa mes extraordinari eUarreiona
es

projecta avul 1 cada dia als aristocràtics salons

Kursaal 1 Calahnua
LA REINA DE SABA
grandiosa petlicula de l'Orient

Barreros

C 3 C893 a

!lirio t'Alud

POLVOS 4.11ORLINE
Eis
autuumuumumuniiituutuutstimuuninatiumuitutilumuntunia

1.'iiniea patinada :pm en el maloix quadro, i sense cap
aptireixen el armador 1 la l'era,

Casa ls. Per a ,luealit 1115 ¡ a l_
trrs delalls :11 COIISGUM.
AVIADORA, outni.dia
per Dorothy Gish.

Cançons russes
GRANADOS
Goyescas, intermezzo

NOTA.-El incslre PAU CASALS exetueari, coro a vio'oacoWata, la scgonapart del programa, en
l'entitat organitzadora d'SqUZSt1 au aisló

RESTAURANTS

lloc ull Colleorl ii riirree iloi
genial vhdrinrellist a Pau

Numen:ro: PATRICIA

LIADOW

SAINT-SAENS
CONCERT en la menor per a violoncel-lo i
orquestra
Violoncello: PAU CASALS
Direcció: Enric Casals

zt-244,044O.O.C4.~44+Ki-aat

dijons, tarda: NOVETATS UNIVERSAL, número 101: gran axil. de YATES L'EGOISTA, formós
drama de 'Oral amerivis.

CUSTODIA ROMERO

NARCISIN

" oc a a Barcelona'', de mossèn Ja11t1 Verdepuer, beillssima sardaN, danses tipa:pies cetalines, etc.
!Olt acial:
EL BOTONES DEL IIIAIPU

tarda. a los

MORERA
Serra amunt, sardana dquestrada

II

e Invitacions com de costurn

Telefon 3535 A.

.0444.11448+808.4.0•4444.0a
Col iseu de varletate

BERLIOZ
Carnaval romà, obertura
MOZART
SIMFONIA en sol menor

han

Avui. ditons. Pamplinas ma.

,\\'IuA',Av iii. dijous. a la
till. ha bi funrid ei_
nematogi M'ira , por tenir

ELDORADO

11

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Non

s44444•4.4444144.444441.444

Mi444114444+444114444ffl
4444 44$444444 44.044+04,

al

SALÃ EOLIAL

mitat

,A.1r-affl

- PROGRAMA

Coliseum

Provenea. 2 5 0. entre Rambla i Balines

/1;10 i
lal per William 1
Jana
ENCREUAMENTS TELEFONICS, per
Gtally:
geall i1Xii. i
la 1'1'1111 ira LA NOSTRA
QUADRILLA, pol negret
Atrioa i ;:11ros xientels.

LA LINDA TAPADA

ladiaeche i el mestre Mon
1 reprodueeió de la sarsuela en un acta

'all? ;its :

NOTA : Id piano. marca
Beinstein, ha estat cedil galantment pm la rasa Illeardltibea.

)

a

seta la Iiirectie del seu lustre lee, ihtitie de Violeetelio per PAU USO

I I_

rä a cärrec de l'eminent violanceltista

rnernvolInsanIBIll illIPeure-

1 1924. a un quart d'onze
1-,-;reria de la sarsuela en
.1 , - artes, de gran exit a
M.,,i h d. 80 representacions

š

Berlioz, Mozart, Saint Saens,
Morera, Liadow, Granados, Wagner
La segona part del concert ani-

Cinema M/RIA
1 Elegant
cinema de la Inti1

1

(AUDICIO LXII)

sota la diroccid del eeis inestre
fundadaa Obres de

44441444444444444*4444444

n Ii\endr e, . tarda.
Amanecer. 1i. Mañanita de
San Juan u Lecciones de
buen amor.

m

Piano Berkst r in, c e da per la CESS/

15444444444444444+4444444h

DEBUT

1 iMimeres. II de juay de

E Ilt..113r 4014 1.

t'O ^pre,

Conoert extraordinari per la

EL GENIO ALEGRE

reta expressament per a Pepet a Díaz d'Apilaras

Concert extraordinari per l' 0 RQUEST R A

Avui, a tres multa s de deu del

Nit , a un quart (Pon g o. L'en-

LECCIONES DE BUEN
AMOR

panyola del
.1,..afre amic. de Madrid

socis

BATEIGS

l'aplamlidíssuna con-g. dia en tres artes, de Benavente,

iTEATRE NOU
C ,,mpanyia de sarsuela es-

--C;NEAAES--

mútilo. 595 ft54)9

AVUI, DIJOU, 5 DE JUNY DE 1921, A TRES QUARTS DE DEU DEL VESPRE

aniineials
rigorosament reservats als

riner, La carta amorosa, L'elegant senyora Blondel, La casa
del misteri, 8: "Alma de Dios",

D'emes Mañanita de San
Juan. T P :'1 .fe ree representa-

e+24+04.44+64be 5 ss44~

a pie teatre

LA PIMPINELA
ESCARLATA

Nit, alles den. L'èxit veritable

Entrada I butaca, 2 pessetes

FERRAR VALLEJO
Mestres director.:
Josep Espelta, Gerard Tomàs i Ramon Gorgé

S

Aval, dijous. malinee salarla

que s'estrenara dissabte a la ni:

da. a dos guiarla de cinc: ni?,
a les den: Esdrveninient
tic. Peogrannt monstra. El millor I

Ea7suela.

a 18 funciona

Companyia oficial de comedia del leal re Infanta Isabel
de Madrid. Diroccid artística i d'escena,
ARTUR SERRANO

Avui, dijous, 5 de juny. Tar-

TEATRE TIVOLI

G regOli
-oc e dent

1

Dies 10, 11 1 12 de juny.
Clausura del curs 1923-24
Presenta ció a Bareeloita
•
de la famosa
ORQUESTRA de la

TEATRE POLIORAMA

Corto Catalan •s*

COLISEUM

Associaciú Música Camera

1.0.44114 .6•114ffler9'teie4ee -

Gran Teatre Espanyol

«ost.

CONCERTS

: :

1

conammonsameimmmm nmmann;
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I'N hrislocri lics 111 11 SAAL 1 SALO CATiiiIN fil
Sextet
Orquestrina Sufié
R
N,,,

Torreis

a
ti

bi
nel

0
I
t l' II- Ni
ANui. dijous, PROGRAMA MONSTRE!!! La cina
ta
II mica Heredia hereda; Darreres c aceres a I'Afrio a Nierldio. a
21
a nal teXeillSiVa . los gestos de l'oxido' adoi Lluis ahuman;
a La relna de Saba (exclusiva:, marea "Fox", ereaeid de
: Betty Blethe.
rd

del Ilarg, 115(1 'algo de los C010I4sals pelIIBardes La reina de Saba i Darreres cacemos, es projPe/II- N
Calaltuiya, a les cine do o
III ran senceres, la Mimara, al 1)151,1
II la larda i a las den do la lil, i al Kursaid. a les sis ale la INII
U
N t arda i a Ilres quarts d'onze III' la nit, i Darreres cacarea, III
rd
a 111 Kursaal, a les eine de 1;1 tarda i a les dou do la att, i al o
II Cal alunya , a les set, a la tai da. i d'atice a dos q esa rts de U
III
III
Il dotze a la nit.
u
PREUS DE COSTUM
B
o
o
Bernia, divendres, Moda selecta, de%palxant-se butaques •
a
•
nuffierades
per
a
la
sessió
especial
de
he
sis
de
ditimenge.
M
al
_ fill 111 11 •1 11 •n •• n•111 1•••11 11111111 n11• 111• 11111 111 1111111111 1111IIMIZIO
e

NOTA.-Malgral

devenir formosa, avellutada la cara; la pell
i agradable, suau com la d'un iníant. Eis
Polvos d'Horli'nc son cl millor sccrct de for-,.
mosura i loventut.
fan

PREUS DE COSTUM

fina

PRODUCTES HORUNE:
Alela d'Hediste (t i n t ura prometio* per de cabello kbetea)s 1.Dentlatorl (actiu 1 ( n oteada): 6. - Polvos (snob &Mareara): 2'50.Crema (evita les arrugues» 2'50. - Algua dealitrtee (se com.
priants elervescents): 5. - Dathol tiontry bala mineral, pan
bay-rhum pu
ala banys de pella): 3150. • gafad (comprimas al
a regenerar el cabell)' 3'50.
DIpdef t ~Mi Esiablimenli DALMAU °LINEADA, A. A.
PASSEIG DE L'INDUSIRIA. 14 - DARCILORA

111111111111111H111111111111111111111111111111111131111N111111111113119M1111M111111119

LATOPI
EN

PERF UMERIE

'T,

▪

Dijo«, 54. jan, ta

LA PRIMIOTI'AT

'

GRANS

MAGATZEMS

REIANYI

DAMIANS
Gran

PELA N) , 20

Exposició de Cristall

La casa que ven més barat de Barcelona

omo conami EVIIIIII

IMPORTANTS REBAIXES

IMPORTANTS REBAIXES

m.

Capells de Palla des de 1'95 Pies.

ei nostre lema ha estat sempre no enganyar el
públic i donar el que ole Un, procurant sempre
intensificar la xifra de venda, única manera de
poder vendre barat

1:13

bätliKLLS Dt. LiOillA
1 Oraseis de lotes cianea en me-

tan. 1 fuetes. Asoldase en ala «a-

carrees. Cenia Catalanes, sil (eo.
tre firme I Literal, Tel. 711 S. P.

ARTICLES PER A ERCURSIONISTES
LIQUIDACIO D'ARTICLES DE CRISTALL
Cantimplores d'alumini fort t litre, a
VASOS CRISTALL FI (sense tares)
6
290 Cantimplores d'alumini fort 3/4 de litre, a
PER AIGUA. dotzena,
5'50
CO?AUNIO
ART1CLES
Vasos uns barril, per aigua, dna.,
4. Cantimplores de ferro esmaltat, a
a
Fiambreres
rodones,
a
Vasos fins barril, per vi, dna..
.3
1'45
290 Fiambrerea ovalades planes,
Vasos fins barril, per xcree, dna.,
225
Vasos
d'alumini
niquelat,
a
0
75,
1
i
6
per a Casamatas lbatelas. Sud1'25
Copes ou, per aigua, an.,
Vasos d'alumini plegables, a
Copes ou per vi, dna.,
5
/ ea Casa BArtGuts, sanar
075
plegables,
Coberts
2
Ampolles
licor,
cristall,
amb
m'anee,
una,
2
de Sant Pa 38
115 Plata d'alumini, a
Gerros per aigua, forma veneciana, un,
e' 10
effleeelheseeeeeeeeihmesee
l'6o Thermos patentats,vas aillador:
Gerros per aigua,, forma Brusselles, un,
1/4 litre
1/2
t 6o
Gerros per aigua, forma novetat, un,
1 litre
3/4
per cervesa, forma parisien, un.
423
Ptes. 4'25
1 La Iluentor dej vosee vestlt um Gerrrls
7
9
Renta-fruites cristall fi, un,
095 Destapadors plegables, a
desaPareIxera amb l'UNAo'8o
aislan
obrat,
una,
Fruiteres
Gcladores marca "SIBERIA":
VILL000. A les droguerlee,
Formatgers cristall ii, un,
7
Per
1 litre
2
a 0'75 peasetee.
Sucreres fines, montura metall,
095
23
OS
27.50
3550
Vinagreres fines, 4 places,
2.95
Neveres marca "OSO".
IIIMERNINUMMININERNIV
Jocs per gelats, 12 serveis cristall blanc
L7'50 Neveres rodones gran novetat, molt ailladores i
o color verd,
pràctiques.
1050
Jocs cervesa cristall, decorat fi,
ARTICLES PER A NETEJA
Classilicals
Jocs maduixes, cristall obras, 13 peces,
9'50
Articles per a neteja crema "Lion Noir" en cap15
Tasses cristall verd per gclats, dna.,
ses i tubs "Radia", per netejar cuinos econornia 0'50 pessetes I es deu priARTICLES TAULA
a
Coberts alpaca, dna.,
19'50 ques. "Encaustique" per pisos i linoleums. "Mimeres paraules i a 0'10 per
Culleretes cafè alpaca, dna.,
.550 ror" per a metalls daurats. "Agenti I" per a mecada una d'excés
523 tas blancs, àdhuc l'alumini i l'argent. Grassa
Cullcrot sopa, un,
Cullera servir, una,
3'75 per a calçat de camp. Liquid "1Venner" per a la
restaurachi de mobles i autos.
12.50
Culleretes per gelats alpaca, dna.,
1.35
Draps camussa, a
1050
Ganivets taula acer fi, dita.,
Caniusses angieses, a
065
Idem ídem id., superiors, dna.,
21
Camusses per a cotxes, a
675
Per ala dice de tes» F uror VOrerelX
Ganivets tanta manee alpaca, dna.,
32
ta. EbC1. 111113 e La PUBLICAVto
Draps migics per neteihr els metalls, a
Ganivets taula m'anee platejat,
45
TAT número Jet
Palea matamosques, a
o'so
Forquelles
pastells
alpaca,
dna.,
1150
a ESPECIALITZADA EN EL SEU RAM PEL BON GUST
Polvos insecticides.
Jot trinxant mänet alpaca, un,
14
▪
EN LA DIAtrapamosques espiral, molt pràctic, tub,
o*to
Pala per doleos en alpaca, una,
OFERTES DE
4
ARTICLES D'HIGIENE
.11.30
Jocs entremcsos fina des d'
▪ VERSITAT DE MODELS EN MOBLES I PER LA LIMITACIO DE
Irrigadors de ferro esmaltat, 2 litres, 150
050
Salers fino cristal' i metal!,
APRENENT 2,171-1
Granvla. 6".
metres goma Parà i joc anules,
8
2
Pintes per sucre, una,
PREUS
Irrigadors plegables de goma.
per a Catalunya, a coBATERIA DE CUINA
NTIATJANT mtssld,
es neceselte per
BIDETS — BANYS — DUTXES — LAVAJoc 3 Diles alumini poll 14, 16 i 18 cm.
a La renda de productes alimenticia: da
7 LA NOSTRA EXPOSICIO POT ESSER VISITADA LLIUREMENT
BOS — RENTAPEUS
necessarl eallgul ben relaciona! amb el
(obsequi
d'un
colabor).
14.50
oernere de comestibles I similar. EsVENTILADORS ELECTRICS
Joc 3 casseroles alumini polit, 14, t6 i 18
tenue Mil p ean que seguelx a Ttroleses
titiritero I dO. Petayo.
cm. (obsequi d'un colador),
9'75 Tipus econòmic corrent alterna i continua, 36
TENIM ELS MOBLES QUE DESITGEU
Bullidora per r litre de llet,
3'60 Fabricació Marelli, descomptes del 30 per
1.00 en tots els modelo.
Bullidors per 2. litres de llet,
4'50
'VENDES
1'5
II SI NECESSITEU COMPRAR MOBLES, GRAVEU ALA MEMORIA EL
Lletcres alumini 1 litre,
360 Estoixs pila butxaca. des de'
OBJECTES D'ESCRIPTORI
Lleteres alumini 1 i 1/2 litro,
4'35
cabete, tot &t'en., des de
•
NOM
ARQUES 210 pincelen. Mallorca, MI.
Escorredores d'alumini amp eu 18 cm., a 3'40 PLOMES ESTILOGRAFIQUES "Conmero 125, interior.
way Stewart", ompliment automátit, y
Flamera d'alumini, 12 cm.,
2
•
"Safety",
les
de
995
a
vrigr tres carros I dos caves.
6.23
MtJoc 6 pots ferro
esmaltas 7, 8, 9, to,
•
geiz. Mallorca. 517.
FOTOGRAFIA
10
i ta cm.,
O
e
3
Joc 6 90IS 8, 9, to, II, 12 i 14 cm.,
9'90 Plagues Ç1 x12
•
040
o'90 Revelador o fixador, tub,
Escumadora d'alumini,
"autovirant",
sobre
Papel soll
095
Escumadora d'esmalt,
TREBALLS
DE
LABORATORI
115
Cullerot d'esmalt, un,
pis modero, ami) gran terAmpliacions,
revelat
i
retoc.
PREUS
LIMITATS
PRIMER ral per llorar, a/ Clot, prop
0.20
Saldo de coladors, a

PER A PRIMERA

'`'

e

CAPSES BE LUXE

-ti

Neveres, Geladores, Ventiladors etc.

dx

Le
4

?chis bicis

CASA DEL MOBLE

DEMAliDESDETREIALL

TREBALL

•

CASA DEL MOBLE

LLOGIJERS

Corto Catalanes, 543. (entre Casanova i Vilarroel)
Teléfono 907 H.
BARCELONA

lapieeezaaameseameanzaanzi•ezementeseemeameenamesenneezetnearemeal
11~411.0.1~44411.011•41~.

•

--,..--!›<->494-4-04-04.444444144.04.04.0.04•444~~4444,

tramvia. Rad: De 10 a 12. Mallorca, 545,
segun. Clot.

a la Donanova, Iloguer
magninca sIttraeld, carrtt rlectele, tuunvta 50, st dormitorts,
bany. Jardf, etc. liad: Censen tic Cents,
numero 320 principal pro, 13 De SO a I sn

.o

es conseqüència de nerviefflat extrma. El qul deltyl dormir norm iment ha da prendre sempre

O

MALTE KNEIPP

antinervIds, nutritio, refcescant. Es legfilat si porta el
retrat del pare Ktiaipp.
De renda ale colmados, Sto., en paquete de 100, 250, 500 gramos i 1 quilogram,
al preu de 6 penates el quilograrn. DIceretare.: M'idee Companyla. Barcelona.
As.ny6, nürn. 20

a444.4444.»44

E. Continua la venda de bits de 2,

5

6, 9 i 15 pies. a la planta baba I

3,

TORRE

Kee
er

4
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COMPRES

a
u

COMPRA-VENDA. licelsee.nGenei

U

del Centre, 30. °co g ió. Economla.

DIYERSES
HIPOTEQUES. dTorst. trt ,ar re
trectec13, S. A. Penetre de /I1 p an,- 4.
•ntre.) Telefon CM A

COPIE

CASA REME
S meatuns. Circulare. ?re

ducelons Ich trances I an•
eles Mont- StO. se. Teieron 4815 A.

VIES URINARIES.

ri MAQUINARIA FRIGORIFICA
aal

ZURICH

ESCHER WYsS Y C A:

PER A FABRIQUES DE

61

fa

u

i CAMBRES FRIGORIFIQUES

3

11111X1111111a 51. PRODUCC10
FIUGGPIRSCA

0

enee•-ure DO COnisidill DE FORSIA

a

G E L

NC1111.6 - eterausearera - SARA.
•
EEM211 . TOCIN5R1E11 - LLZ•
0
• U31E5 - FaaltIQUIB II XOCOLaTa

AUTOFRIGOR
di
BARCELONA: GIRONA, 112
les F. VIVES PONS
MADRID: PRIM, 2
eee•svievemeseimmesesmeammis•mmiemmtstriesemeralwee-,,,envresissimmgmuneigis
II

111
•

LA MAQUINA IDEAL RER
PIETITA INDUSTRIA

A LA

III

N

..wsidgEmlaggimiummium6~~

M.

eASPINELLES

Agent Oficial a Barcelona

‘77,3-d
AL

COMPTAT 1

A

TERMINIS LLARGUISSIMS

Carrosseries amb vela i sense, basculants, tancldes

per a repartiment i Omnibus.

Lliuraments a l'acte

Còrsega, 233, (entre Anbau 1 Muntaner

111111111111111311111.1111191111111191131111111(1111111111111

PIANOS

'MORID/1S

Instrumenta d'Orquestra i Banda, Jazz-Band. Trompetea i Sazofons Conn.
Preus sense competencia
P. PARRAMON
Carrer del Carme, 8, primer

AUTOMOEVLS

U N 1C

ESTALVIAREU
TEMPS 1 DINERS

MARCA FRANCESA DE SUPERIOR QUALITAT
FRENS sobre redes del davant 1 sobre diferencial, governades simulenianeent per pedal. FRENS sobre rodes del darrera, governades Per Palanca» II. P.
Pessetes 12,750
Torpede 5 places... ... •
" 13,600
6/7 " ••• ••• ••• ••• •••
" 16,300
"Beatenson" (tot temps) • ..
LLIURAMENT IMMEDIAT

emprant

Camionetes U N IC

Cafè amb Ilet
ondensada

"El MES"
1'70 Ptes. pot

BALNEARI DE CALDES DE B0111 (LLEYDA)

Lea minoro aigües del indn en la seva classe, reconegudes com a tale per les eminancles mbdiques. 34 manantials
nata teta medioinals. Célebre edtufa medicinal a 60*. L'accld altament beneficiosa d'aques tes alabee, s'observa en totes
; Ata mandestacions de l'artritisme (reuma, gota, diabetis, etc.), i en les alteracions crbniqu es (lel aparell respiratori, tub
.11Igiattu 1 anexos. Viatge ea eeinodes automnbils des de Tàrrega i fine a Capdella. D'allt fine el Balneari deliciosa
apiuggiO en bonos 1 ben aparallades cavalleries, que proporciona l'Administraoid minancan t avis. Clima decido i
aw~bwant uliol, agost i estambre; Punt de partida Dei a Alteramos euurainna ate Upe susa.o.otabiu 4e1 Pitead»:
t ~me Valinetjana, Hure Nou,

BANIERES
LAVABOS

WATERS
BIDETS

DUTXES

AIXETE
Etc

LA REINA DE LES CAMIONETES
Furgó de repartiment, càrrega útil
1,000 kg., equipada amb
Pessetes 12,300
cló i arrencada elCctrica.. .. • ...
Camioneta industrial, càrrega útil
" 14,800
2,200 kg. • . .. • ...
útil
de
1,200
a
càrrega
a
Pfr
Xam sig
1,900 kg.
LLIURAMENT IMMEDIAT
PROVES I DETALLS A L'AGENT GENERAL

L, TORRA

'MIAU S. r. 1E11 IE FNII, 138 : ilattfilin
-411111111111111111111111111~1111111111101111111•1111611311111111111111fr

Cadaqués

sa'toesan
81 a m r, ler
sui
C*sa
dormilona
a
, embarcador,
a sssaa es
perba vista a la mar t la muntanya. Rad, carrer del Marque

de Montroig, V, Badalona.

La
o

fundia de ferri

:hm

NIETALLS, del 004

BenvIngut, sala, fa saber
sena clients i demts amistad' e.
dependent Joan Salon no Prweil lele 'tus, treballa a casa 106,1
que es complau a pesar 111_..„
neixement de tour., per a llar 9"-- 5 dictes coniegeno

