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L'estultfola. — Ve't aquf que
una regada hi hará uns hornee a Madrid que volien enderrocar l'Hospici barroc que
basti En P. Ribera, i airar amb
la idea d'edificar en el seu Iloc
una raetellera de cases de I loguer. La gent com cal s'avalotä
i demanä al Municipi de la vilacort que s'hi oposés. Aquel]
Ajuntament, que si, que va i
compra, per sis milions, l'Hospici ameigteat, i hi installa el
Museu d'Art Clemente. D'abre fa
quatre dies. L'Associaeie ceArquitectes de Catalunya, presidida pel gruixut pseudo-regidor
senyor Madorell, s'adherí a la
protesta de la gent de Iluc que
a Madrid evitaren aquell bàrbar
enderroc. Bé; tot alee està molt
bé. Perb ve't aquí que, entre
tant, el nostre palau dels Padelläs, del carrer de Mercaders,
obra preciosa, molt mes bella,
rnolt mes antiga i rara que
sl'adotzenat Hospici bastit en
armen churrigueresc que
hom troba a cada cantonada de
la vila de Madrid, ve't aquf que
el nostre exquisit pelan Penalläs estä Lambe amenaçat d'enderroc. El seu propietari. el senyor Camb6, el regala—aixf
mateix, el regala—a la ciutat;
ets diario i les soeietats demanen al nostre Municipi que no
se'l deixi perdre, la Junta directiva de l'Assoceacieed'Ar q uitectes de Catalunya rep dels seus
associats Apliques reiterades
perque intercede/el alei metete
per la conservació del rnonument tinte. 7 be. dones, saben
que succeirä Horn diu que
l'esmentada Junta es reuneix
PC!. tractar d'aquest enderroc;
que un individu de la Junta diu
en la tal reunid que aquesta
miestie ja eetä resel l e. eerque
l'Associrteie ha pregat Si Merocipi barcelonf que aceepti "algunes de les finestres" del palau Padelläs per encastar-les
on vulgui. i que el Municipi
tIngut ' amabilitat d' acceptar
a q uesta feixu g a comiss(d f
rASSOCiaCiá d Argnitectes de
Catalunya « dóna la qüestió per
felirment resella i aneen un
cigar.
Nosaltres no ene rodera resoldre e creure ciut tanta eetul_
fíela sigui possible en una sola
Associació catalana. encare nue
SigUi !'oficia! d'areuitectes. Cal
ene aixb s'aelereixe que no que.
di aief, que es cosa rsrou greu
pernee& !efe ele Mural-trine tinguin en alueste oeasie eh deet
d'aieecar ben crinadera la veu.

Política

Ele oomunlatee no dormlen.

4 .•••••••

:e f.'

PAMPELLUGUES

Fuli de dietari

inte termann•

4..

• .1

BARCELONA, DIVENDRES, 6 DE .JDNY DE 1924

Cattinits

fpnant el nostre propi temperament, escrivim amb freLA PRIMERA TEMPTATIVA PER
e, aquesta temporada, articies frívola. Alguns són frívola
.110$T1lE MiCTOR CORRESPONSAL)
en la forma. D'altres ho són en la forma i en el fons. A PUJAR AL COLL NORD HA FRAta darrera mena pertanyia l'editorial d'abans d'ahir, ti- CASSAT DAVANT UNA TEMDurant vaga dels ferCiraollala, mate.
Definició del periodista". No cal tenir gaire perspicàcia
PESTA VIOLENTA
a Cracbvia es produiAcabo de visitar Lodz, la ciu- roviaris
,eevinar el motiu dels nostres capbussons en les algiles de
ren esdeveniments que foren
tat
mée
industrial
de
Polenia.
darPerò
aquesta
olitat, sig./es tebiones i poc profundes.
senyal d'alarma.
centre de la producció textil l'últim
La qüesdie del. sanejament
regada ens ha succeït una cosa que no esperàvem. Un dels (Ei "Times" publica ose dese cor- d'aquest pata. El moment que
la
ulula,
saltà a primer
escrit,
de
ys de premsa alludits en el nostre editorial, ha
respondencia dudada el se de nutig, actualment esta passant la naLerma de les colleccions colpolonesa
enlloc
mes
pot
ció
pásit d'aquest, un comentan que no té res de frivol. Al
Ja abans s'havien fet
que fi edreee el lioc-finoss coronel
observar-se amb tanta faciii- lectivos.
to lleuger, eh respon amb un to grave. I així els papers
per evitar la batea del
tal corre en aquesta Manches- esforços
Nonos, des del tes camp de Rosigen canviats. En la feina intelleetual, nosaltres estem promerc.
Per()
cap dels ministres
ter de Polenta. Per aire no cal d'Hisenda pegue
dominar el
ment més aprop de l'horari i de la -disciplina que el nosbuk. A continua-id lo tradirim)
- se entre la gent, par- frenesí d'aquest bailan i endibarrejar
etimat contradictor. I ve't ací que nosaltres hem defensat
lar-hi i extreure dels seus ha tot
moniat.
El
senyor
Grabski és
"Del ae d'abril ene4--ese7iu—,
vis el secret de la seva vida. un home d'una honradesa
mis encara el fet— del periodista que presemdeix del
im}lavaran establert tres
marxat
bi.
havia
Les
entranyes
de
Lodz
sien
viescriptor
peried.stal'ordre,
i
ell
fa
l'apologia
del
ge i de
macuSada i d'una fina perspiel
seu
rostre.
L'atcatups
a
diverses
akades
del
camp
de
en
sibles
seva
feina
quotidiana.
financiera. En presentarposa cronologia mètode en la
base. Restava obrir un canal fins al mosfera que embolicava els càcia
se al Parlament es limitä a dius sembla molt interessant una conversa—no pas una poseus murta severa, bruta, ente- buixar
coll Nord del mont Everest, i coassolament les idees fode
mirar
com
hem
sobre aquestes qüestions, ara que
rament sotmesos a la hei de
namentals del seu pla de reuuir -bi el cante número e, per llegarteologia, és -per ella sola un
ea prohibida les qüestions més transcendentals. Per seguir nos des d'allí vera el cim.
formes
despees demanà podiari en el qual els habitants ders dei dictador
versa haurem de rebutjar la interpretació literal de moltes
por a tot el
Vaig deixar el camp de base el 6 publiquen els resultats de Ilurs
que es reiereix a la sida ecoparadoxes i ironies suaus de que estava erapedrat el nostre de rnaig. El matí era fred i clac. ,EI esforeos.
nómica. El Parlament li atord'ara fa dos dies. Si hem de parlar d'aquest tema amb to termranetre era a 23 graus sota O. \rite ciutat d'or i de sutge" —
gä el que demanava. El minisdigue de Lodz un poeta—. tre comeneä per augmentar els
e, no podem fer-nos solidaris del que dèiem en to Ileuger.
mo arribar seise dificultar al camp
De totes maneras, si no podem abonar seriosament la con- número 2, on hi havia cameles lace- Dones be: la negror de fum que
sous deis empleats de l'Estat,
ha estat sempre suspesa
romántica del periodisme i de la literatura, tampoc podem genes que per dos cops durant el dia
per tal de no obligar-los a viul'aire 1 ,com un himne glorifi- re de la corrupcni i a fer - los
un
assajat
d'atènyer
el
camp
núperiodisme
reglamentat
com
la
teoria
del
absolut
re en
havien
cador de les riqueses que els
d'oficina. En realitat hi ha quatre classes de periodistas:
mero 3, calent-los tornar per causa del lodzians produien durant totes instrumento fidels de les seves
passi a fer ecofred
mtelt
intens.
A
la
tarda
virem
PC
ueriodistes-confaccionadors,
els
peeodistes -escriptors, els
les borns de la sera vida, en idees. Despees
a l'aparell administraveure un espectacle lamentable: un
aquests últims temps. ha per- nomice
- repòrters i els periodistes de gasetilles i telegramas.-tes
tiu.
Finalment,
va fer cauce
grup d'homes, extenuats, venteo, acl
dut molt de la seva eleqüen- damunt de la nació una veritauna d'aquestes classes requereix condicions internes i exdirecció
del
cia,
no
es
pas
de
bon
tros
tan
caic
allí
m'aixeco,
de
la
ble pluja d'impostos. .emb un
especials. Una bona teoria del periodisme ha de començar camp número 3; em vaig recordar, dens com era.
mes n'hi /legué prou per domifer les distincions necessàries. I, tal com En Joan Arús, en veaarels, dels rerassagats de recé:En els meus passeigs pels nar els capricis del mere. Alescreiem nosaltres en la utilitat de la delanició, encara que rat anglès que omplien els cambas del carrers enormes d'aquesta ciu- hoces arribä l'hora de crear
etem d'acord amb la que ell donava d'una manera global i Cateau en 1914. No havien pogut re- tat m'acompanyava un pintor. una valuta nova. Grades als
M'ensenyava els monuments
impostos. el Hamo di , Polenta
mica confusionària.
sistir, durant mis de tramara vuit
mes interessants. Esglesies an- posseeix en or vaoers i veintes
Comencem, dones, a definir.
hores, el (red terrible que castigava
tigues? Edificis m'alabes? Tea- estrangeres, un tresor públic
Periodista-escriptor: Es el periodista encarregat dels arti- ti nostre tercer camp.
tres? No. A Lodo no n'hi ha.
que permet al "zloty" mamedels comentaris politics, de la crònica internacional i liteNo n'hi ha ni un. Sembla que nir el seu valor actual supeEns calia decidir qui havíem de fer
l'art no hi tingui dret d'asil. rior al del frene sufs.
altra
classe,
no
a
cap
etc. A aquesta classe de periodistes, i
as aquestes condicions. La temperatul'art en el sentit corNo obstant, aquesta epoca
erien En Manuel de Montoliu, En Pla-Xammar, En Josep ra al camp número 3 era de 33 graus, Almenys,
rent de la paraula. Peró malJunoy, En Lluís Nicolau crOlwer i d'altres compan y s que amb un vent cruel. No haviem patit grat que a Lodz no es fa res de sanejament no perrué Paisar-se
sense greus pertorbaIdalgrat
tott
1922.
intervingut en la polémica sobre el caràcter engolidor del un (red sembiant en
per impregnar el seas erutes
cieno econtuniques. Hetee aqui
l'enclemä, efallory, Geoffre y Bruce i
del matis artístic. aquesta ciu- perque
odfsme.
la meitat de les fähritat. que passa per esser la mes
Periodista-confeccionador: Es el que fa el diari, en el sentit jo virem manear amb un comboi que
de reViren tro- Iletja da Polenta , esta plena ques de Lodz hagueren
duir
el
treball. Penh malgrat
!Arelar, ordenar i disposar l'activitat de la redacció i de dula queviures i utensilis.
que
baixava.
Tenia
de
bollases
noves.
El
meu
comHasard,
bar aviat
efectes, de segadas bee
mar eis originals que formen cada número. Els directors
pany l'anomenä -ciutat embis- deis
tot l'aire d'un pare Noel, amb la seva
dolorosos, que algunos empre.so i els redactora en cap pertanyen a aguaste daese.
ta". Les fàbriques construides
blancs de geses
hagueren
d'experimentar,
barba
i
el
seu
mostatxo
Periodista-repòrter: No cal definir-lo, perquè en aquestes bra, marxant al vent sobre una super- segon lee Ileis de l'utelitarisme per tot arreu s'observa l'espe.
.
'acense
cap
esmes
intransigent,
especies
el
seu
°Lea.
iii
pot
haver
maltea
eles va expressat
rança que aviat la sida econóficie glaçada.
forç d'estètica, formen, no obs- mica de Polònia es reprendrà
portat ge, des del polític al ?iterare passant pel de fets diVicens Arribar al camp número 3,
tant, una arquitectura interes- amb una empenta 1 amb una
el
repórter
és
el
periodista
essència,
1 sensacionals. En
perit allí va començar una tempesta,
santesaima gràcies a les vascom no ente vist eins
rebana de fora a dins, abocant al diari les coses exteriors que va durar quaranta vuit hoces. Quan tos superfici e s rectilinies 'e- intensitat
ara. I en contemplar el panona pogut recollir.
la neu va cessar de caure, el vent va ses, nuca, desproveïdes de tot rama de Líele. el n'en company
Periodista de gasetilles i telegrames: Tampoc cal definir- lo, redoblar de furor, aixecant remolins ornat. reduïdes a l'estrictament
"Em sembla que tannecessari, a l'essencial. La re- mateix pol parlar-se ele Popel en l'enunciat va ja la definició. Tots ene que coneixen el de neu polsegosa, que encegava i es
lace
dels
diversos
edificis
de
filtrava per tot. El matí del ro ens cada fäbrica, amb tot i esser timisme d'aquestes xemeneies
all periodístic saben que les gasetilles i els telegrames eximudes".
viran despertar dins les nostres tenel el repàs i l'ordenació d'un redactor atent.
purament utilitäria, crea conTadeu Pelper
Dividit així en quatre classes el nombres contingent dels des plenos de neu. Era impossible de posicions arquitecturals d'una
ates, es ven clarament que no pot aplicar-se a tots en una guardar amb nosaltres mes europeus riquesa de formes inunensa
conjuilli que inopressiona
;a forma l'horari i la disci p lina. Han de tente horari mar- deis que fossin estrictarnent necessa- d'un
rio. Vaig acomiadar dos dels nostres fortament pel que conté d'indisciplina estricta el periodista - confeccionador i el perioseta
i
de Regio.
Soasesnomés
amb
companys, restant
de gasetilles i telegrames. Poden prescindir de l'horari i
Despres de visitar la Mutile
vell i Geoffre y Bruce.
el
periodista-escriptor
i
en
part
el
el meta company em portle a
disciplina de redacció
La nit del ro a eir el vent era inuna plaça des de /a qual poista-repòrter.
aguantable. Bufava de les tres gorges
T. S. F.
estendre una mirada paEns sembla segur que la majoria dels periodistes-eserip- que ens voltaven i sacsejava ciolenta- diem
nerämica per damunt deis
Reconec que ha d'esser difícil de
que hi ha al mere no estan sotmesos a condiclons cronolee mes: les nostres tendes. El mati de murs de Lods. L'espectacle era
s i disciplinàries. Si en algun cas aquestes condicions poden l'it ata värern veure enterrats a la grandiós. La selva de xeme- fer un parlament davant la insensible
orir la feina, en moits altres casos la destorbarien i fins la neu. No taita ni somniar d'aventurar neies de les fabriques s'al;.ava bocina d'un ni:cuelen, sense alisa sugcap al coll Nord, per intentar l'aseen- orgullosament per dnmunt ddls gestió que la de saber que la veu será
en imposeible. Opinem que elle que constitueix el periodista,
"cubus", com si fossin bracees escampada a uns quants milers de quieuesta accepció, no es pas el m è to de ni Vordre, la puntuali- tele Els nostres cerdea/ce, que sembla- esteeos al cel per ensenyar els lranctres per mitja de la T. S. F.
espiritual
i
l'estil
literari.
resistents
a
la
partida,
es
trotemperament
tan
ven
' l'obediencia, sine el
punys a Déu. Semblava que
Ja is diiicil parlar davant la bocinatura periodística és dins de Venima, no pas en el rellotge baven en el mateix estat dels infeli- travesses l'aire un caet en ho- neta del telèfon., He vist gent de ceren
havíem
topat
ços
ara
els
quals
ens
nor
de
la
terra
i
de.l'heme.
redacció.
in la cadira fixa de la
edad, poc avesada a emprar l'inNomés viatge a tiav
es de ta
el camp número 2.
vent de Grabara Bell, que ..•
No tenían altre remei que tornar al l'Alta Silesia pot oferir im- •
patia qui-sap-lo per donar curs
pressions en/siegues. Muts concamp de base per reposar duran: alREGIDOR QUE DIMITEIX
templàrem el panorama. Di- a les seres idees. Trobava a faltar
un nou assalt. Celia,
i
fer
dies
guns
El senyor Roma Vergél, de Terrasverses reflexions invadien el l'estimul de la presencia de l'interloendur-nos-en tot
se, ha dimita el carvi:e de regidor de però, també, en partir,
nostre esperit.
cutor; no veure uns ulls que el miren;
el
material
del
camp
!luneta
y
i
alía
De sobte el meu company va no contemplar els moviments de la
l'Ajuntament d'aquella tinta!.
esforç sobrenatural per fer treballar
sss
dir-me:
boca, graciosos o desagradables, els
CIRCULAR DEL COVE
DELEGAT PROCESSAT els bornes enmig de la tempesta. Geof•
—No es penal que Lodz, tal desconcertava. Pese, a empentes i tomNADOR DE GIRONA.
com dt veteen en aquest mo- ballons, anaven dient , arrossegats per
L'Audiencia de 'Girona ha decreta! frey Bruce va estar meravellós; es
ment, ens ensenyi la seva pdlar..ernador de Girona ha publiel processament de N'Artur Gas, se- collocá al mig del camp, de cara als
tencia. Fiel-ale La meitat de la soHicitacie de la veu que ressonava,
e circular al "Butlleti Oficial,"
cretari de Sant ha,s de les Abortases, quatre vente, i d'allí estant donava orles xemeneies no treuen fum. misteriosament, en leS seves cides.
dres i vigilava a tothom. Va ésser,
t que totes les societats, Odhua
en tneriis del sumari inalruit per deParlar, recitar, devane el receptor de
Estan
mudes. Les reformes del
grades a la seva energia, que ens ho
Wat:d./U/es i le, suspeses, que tinelectoraLr COMLIOS obrant con,
la T. S. F. és infinitament mis difisenyor Grabski...
ter
top.
tot
i
viren poder emportar
regi7trats els E s tOilttS, i aqussis delega! gavernatiu cus l'esmentada
El senyor 'Grabsiti, actual- cil. L'home, per avesar-s'Iti, ha de y anur amb nosaltres els homes en un es.
ment, es president del Consell cer un nombre considerable de tendinen catead. , els reprodueizin en les darreres éleccions legislatives.
de ministree polonés i minis- eles araviqucs.
Amó aquest eón cine els delegare tat força satisfactori.
El fracis de la primera temptativa tre d'Hisenda. En aquest setermini de ro dirs per com; governatius processats i que bario;
Però potser, un cop vençudes les
gen domini de la seva activitat aHudides sentencies, l'home troba un
estat nomenats per ¿'ex-oovernador so- ens ha desccbut, peto no ens ha venaquesta disposició, les
dt on en aquest moinent es
home
que
té
els
pan
nyor Lude.
çut. Tenim un
Vete no ha efectuin s'entendrd
concentra Patencie de la nació cert descans a no veure el seu audiun eltre que sita
vnuneien a seguir funcionan:, i
polonesa. En els cinc anys role, a no poder, ni vagament, copsar
L'ACTE DE MEDINA DEL seriosament gelats,
sobre
el
glaç,
1
com
Ion ser.' clausurades.
romput el peu
d'independencia de Polònia, la l'efecte de les seves paraules sobre la
CAMPO.
el mis trist accident de l'expedició, un
valuta polonesa ha ballet, un cara d'un senyor pròxim.
DOS PODERS
Perg
ia.
ball vertiginós. De dia en dia
El Avance Social, de Segòvia. publi- surca iqs sucumbit d'hernorri
Jo, que ntai he dit mis enlli de
del
dies
o
sis
veritat,
cinc
baixava el seu valor. Els hu- trenta paraules en públic, cree que paren
brillan!
i
ext:nsa
informa:id
de
dein,
La signatura de "Friend", puca una
moristes poloneses en el mere laria amb mis destrabarás davant <1.:111
nostre programa, per& ens será in¡'arte d: Medina del Campo.
hie" El Correo Catalán un articomparablement Inés fàcil de prendre pelones hi enien una compa- auditori vague, dispers i invisible, que
Heti's Gel uns fragments:
lant de les conseqüencies de la
litereria que expressava davant un auditori cona«, compacta
possessie del camp :Amere 3 i de re- rança
Del discurs de l'alcalde:
sid det p9der civil en Pedemillore que cap altra tot l'ines"El alcalde de Medina levante su començar l'assalt final. Espérese nimbe table, raparent, boig o buit. A i visible. En primer lloc, tindria la
.Vextreirm ccrueSts paràgrafs:
copa, no de ckanz,hagne, como dijo muy tenir per a la nostra nona tunead- la (ardor, hom deia que Ses tu- immensa tranquillitat de saber que la
5 de los episodios más intere•
bien, por ser un vino extranjero, sino va la benedicció del gran lama del
Y desde luege el que para los
lles seques comen de l'arbre ruede) de l'auditori no prenda promonestir de Rongbuk, que esteva masde vino de Rueda, como savia que
com ele mares. Per la prima- porciona soredloses. Cadascú, assegut
et encierra una mayor ernotivera dejen que la neu es fon al menjador de casa seva, amb els
elaborada por los recios y fuertes cas- sa malalt per donar-nos-la la primera
es, en la historia de Napoleón Ii
Corn el valor del maro. La aurieulars sobre les melles, fui ..
se refiere a sus relaciones con tellanos tonifique el corazón del pre- vegada.
gent ea reia de la pròpia des- g.., . . que retire i em dedicará els
Pontífice Pío VII.
sidente para llevar adelante la grande
Els fueres anglesos de l'expedígrieta. Els especuladors gua- improperis que la seva disconformitat
diálogo en Fontainebleau. del Pa-,
obra comenzada."
ció sen en perfecte estat. Nomas que nyaven
fortnines a Doras. Els
suggerire. Pelee ni el veure ni el
Del discurs del general Primo de tin g uem per a easeensler el temps de
ti coloso de la guerra, ha pasaindustrials fielen emprestits al Ii
4 posteridad con el prestigio de Rivero:
neo. res no ens impedirä d'arribar al
de
Metan quan havien sentiré. No aniré dient amb l'ai al con
Banc
kass inmortales.
"Resaltaron en su largo discurso los nostra fi.
de tornar el disten ni tan soga tement la contemplació que em pot de,puntos siguientes: El ideal católica
pagaven masa del que de- tarr
LloctInent coronel Nortes."
eabe
r —nt, dones, convenint que la
vien, Ja que 'desdores el mere
COMO le siente el pueblo espeso', ...I
illn arnisidn del poder civil en lot
no valla ni la meltat del sau T. S. F. is el mitjä ideal de difusió
pueblo castellano neto y tradicional,
ar..lesifitices ha sido siempre
valor anterior; ele comerciante del pensament per a cesta temperacomo base imprescindible de la granitmestigimat coaseetenteies. Goaugmentaven desmesurada. ments que tenen una justificada malrondemos, que han resistido deza de Es parta. Menciona, con este
cho en Cautivas. a la obra del Gobieranal ele preve amb el pretext fiança respecte les seres dote «ató-,
motivo, varios santuarios y efigie/ demente grandes contrariedades,
no.que la valuta banava. La vida es ries. Tambi
excellent per ale que
sentido heridos de muerte a pod vodsimas de Jesús y de Marta en lais
lela Imponible. No es podia no r7
De la onseserineie:
' , -.2
en 7.1tenen,
er
que
el
pueblo
tiene
puesto
su
coreada.
k 1C enfrentado con la Iglesia.
fer eab 011Cul. Lea vagues dala
"Como neta sinpitica esté alli el
El sentimiento monárquico, tan
1 dele empeats de l'Esobrare
41M OMItti, un peder misteriopendón morado de Castilbt y loa sotal, mida vejada eren mes frek. Wad.% inseapedmdamentel esencial a nuestra patria. Elegia al matute que asisten umadoe es co
atlante . 1 efe amenaçadores.
dell les ba calcinado; cl rey tan caballerosa, tan upado' y te

enparmitio digeldin cace le la br
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eles

d 'aquestes

corporacions;

gairebé sense recursos, estiguin
brutes, sind tot el contrari, ben
.
acondicionadas ?

La vehemincla. — La vehe,
mhncia és una bella cosa en sf,
mes bella encara si born la posa
al servei d'una bona causa; detestable 'musite si hom la posa
al servei de sentiments irrefleeles, els (wats, a la meter, poden rgsultar extraviats; miele
com de piteer si beim empra la
vehemencia per defensar o atacar fantasmes. Les persones
que vulguin impugnarila nostra
teoria, encara inedita, tan solo
insinuad, en contra de la
Densa, (aran be de prevenir-se.
dones. contra els perills de Ti
vehemencia, i faMbi obraren
sentament si impugnaren la
teoria despees que sigui esplanada. ro pas abans.
Ens fem cärrec. nn obetanee
de la impaciencia dele bens balladors per defensa'. Slur ideal,
el qual, fine avui, semblava salvan en oir ta ven discordant
de l'anti-sarau—i per això. tot i
no haver arribat errara l'ocaeje de concloure eo que no está
ni tan sols encetat, ens alerta.
despree d'unes eue.ntes impue.nacions mds que pu guin venir

reme/tests erats i respeetables
balladore. reipondre atentament
a tots d'un e e-cia. a manera d'e-n
xordi a la "Contra-Dansa".

Tal din farà un any.—Ara fa
un eny que bem obria !tapo-

Toledo o el sacra d'En

Bar-

res. —Els castellana han aixecal a Toledo un monueent a
Maurici Barees, se,gurarnent en
testimoni d'agraimert al gran
escriptor lorenene per haver
escrit aguan libre litulat-Gree
co au Ile s e cret de Tolede". real

.. erivaeeweeeezeeeee
eeeee

..erN

Sabadoll.—Es la ciutat mes
erida i mes triste os Catalunya,
la que te un exteri o r ine s miser
i poca-eolta. No obstant, en una
de les Metate catalanes que mes
solea i mes vitalitat delaten. Are
matees ene fa quedar bocabadats davant de d Al:minan de
les Arts" que un agreaarne.nt
dartistes 1 literats acaba d'edie
tar.
El contingut. que es variat i
vivac. es vesteix amb tan bellas
galindaines tipogräfiquee. mis
hom pot leen, assegurar que ni
cada cine anys es dóna a Barceiana pe. Ilibre tan luxes. tan
ben projectat, .:111 hi domini tan
acuradament 0.1 bou guse i qu o .
sigui tan neidame.nt ;meres.
Gosariem dir que filas hi ha un
exees de luxe tipogsräfic.—Que
sigui enhosabona.

sieie de Primavera. amb dues
refrospectiv e s d artletes moderno, i tina altra sie l'obra d'ur
nadan Bursubs.—Una de les
mesfre clesapare g u t ; hom hi coses raes plaeats d'aqucet Alehria lambe une Eepostrie d'art manee sahadellenc és tevocacie
estreneer. i n'organitza r a ena que En M. Hurgues fa del Saaltea crert catatä a l'estraneer; badell dele seus records Mear.,
hom editava un bell caletee,
tfvcds, histeria viva i pecant,
una p erlerelidn more-le e r/fin d'a- en/arada de sentiment primitim
quell mestre catalä desanare- simplicitat i alhora pregonesa
gut. Tot alee el Municini ho (sin d'aorta grec. En Ilegir aguces
amb quatre earos mal comp- records d'En Hurgues, bono ati•
e
uds. 2 . .
na que aquesta literatura evoBilaffleangssmorfflevasevanzregffliugh
cativa dels vells que han sabut
igleallszuranr-T,,
veure coses i retenir-les hauria
't
C7. 7,
d'ésser conreada, estimulada ea,
PotIneries.— r A gairebé tots cada una de les nostres viles i'
els palsos de la Unió Postal es viletes.
llei, des de fa molla anys estaEn Marian Hurgues és un ar-e
blerta, no timbrar la pert
tista en tota la extensió
dalles
tarjetes
postals
que
trada
mot: no es pas sceament un ltreprodueixen monuments artis- toral La literatura a un on-,
tics, vistes de paisatges. o ceotreteniment circumstancial en
tats, o altres imatee e. A vni ella La vida d'aquest heme. que es
la tarjeta posea/ illustracla es mes aviat un horMenäs. Ell fou
material d'estudi, document so- l'iniciador del reviscolarnent cevint precies i dolo d'are o d'ar- rero/1st ic de Catalunya. el priqueologia. El mutilar aguaste mer impulsor de la renaixença
imatge con/ fan Its funcionaris d'aquestes arts. Ell ensinistre
de Correus espanyols, es una el mestre Quer; ell suggeri a
preve de barbärie que despres- En Jaume Segura la idea d'extigia la Unió Postal Universal. plotar inercantelment la ceris Un estranger, sigui de la torra mico d'art catalana.
que es vulgui, Se mis endarreEn Hurgues% fou , a mes. du's
rida. no se'n sabría avenir.
pont teta la S AVII vida un uni si
visites
Diguem, per?), que
fiador per Catalunya (5.ner la
la ignominiosa Casa de Correus Justicia.
•‘, i ••
rd
Ida
s
brut
a.
barcelonina. tan
ISIIIIP1111110. n•••••nI

inconfortable i miserable, de
seguida es faria 'arree-

eenyal. —La metales Administrarte de Correus acaba
d'estahlir al cor de la ciutat, al
lino mis luxes, una oficina de
Gir postal. Es en un princinal

de la Rambla, cantonada al carrer de Pelnl: bella casa, escala
de marbre ampla 1 sumptuotra.
Tot 1 ter nom4s -qualre dies nue
roftrina de l'Estat it'ht instan,
aquell pis princi p al ja fttehorror
de tan emporoat: its coma dantesca, que sí es pot descriure;
en partaar-111, hora isard Ise nena.

Es el palau de l'earitninada 1 de
tota immundfola. Malaguanyada
Casa de Correus noten; aviat
far it tres coses!
Per club t'en atte, fine ara
eirsanve, ni la Diputad& ni
lInstltut d'E. C., n1 l'kfuntameza' nt o» de lee

dependb>

,

r-e!. e .".. En Hurgues.
es mereja un humee
nalga de gratitud de tothom.
Joan Baca

•

per tant,

La situació a Europa
•••••••••••••••n—••••

111. IllUlerand s oonteintat
• munes pele preeldenee d Is
Cimbra 1 *I Cenit. Ele senas,*
Dounterg u• I Pataleta 114neav
sellare. que erigir lierolot.
liquen, Pote, deoleut que, ocaelderant la mello» Previa de

lee saqueares per formar Ceo-

nue, tenunelava. Alseheree 411«
Ilerend ha mente leeemeult

tes «Itiet %Ve

•
e
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MERC
DEL DIA 5 DE JUNY DE 1924

COTITZACIONS
41111•11119311
.
1111nalfflaMiala.

BORSA N IT

CORSA SIATI
Obra

6505
6505
68 6790 6790

650 0
63

:

Ante. Dais Tuse
6550

Obra Ante.
6450
6765
5625

6450

BOAS& DE MADRID -

2i ames estrangeres

Bala

Tane
Fumes .

6150

6440

5uissos.
Itelzues.

6765

/Ares.

t limes
IMIars .
Peso argetitl

.
Beis
Peso Uruguay

•
3735
13280
32811
30'15
33•05
713
2'42

interiors .

.

Amortitzable 4% .
Amorlitzablit 5% .
Etneetor . .
Panc trEspan a. .
liarte Eqi. de Credlt
lomo Esp. Ille Palta
mane ilisp .(1tuctcl.
Tabacs .
Suerem P

y

a uras O

CORSA TARDA
1
0590 6520
0795
6795
1615
Andabla. .
5650
9a
5'65
Cacarea. .
9625
*ore. . . .

Maese*. .
Prense.. .

autoesatbaa .

,

6465 Aova York
43053
0715
8535
1515 Franea
56'50
1
a
5'85
0625 Italia
9912
Sufssa

24,59

Espanya

22055

Portugal

155

tfoiencla

11527

Dinamarca
Noruega

31755

DE PAR IS
9595
877.'5

Delata

70-55
9000
95'10
55-55
574-00

750
0750
20035

Holanda
Italia .
Nova Yen
Portugal

CARVI DE L'OR
86
3750
265

alon!dei

8625

5.

35025

Argentina

Alernauya

Grecia
Noruega.
Dinamarca
Berilo
VIC113

Praga

5900
845

Ittunanla

OFICIAL DE BARCELONA

alontevIdet

4325

Xile

001ln./

4060 Traction

Buenos Aires

a as

55625

preierenta .

(2: 4le neelee,% . 6% •
C.

amonitzaeal 0%.

C0/111

6%. •

Traerlos 7% 1921. •

.

1003111 Cantiga ElectrIcItat
12400 A.tuntaMent Sevilla 6%. •
98 03 Hotel tina 7%.
. .
100'75, Unió Salinera d'Espallya. •
93'50i

99'35
95'50
7900
st 'os

aova Yerli

TII0e/S 5 luna
3/0
350
3 15
500

GAFES
Tanda 5 lurio

Disponible
Jullol
Se t embre
octubre

14 I '2
12'7
1900
1189
1114

Noveinbre

GASE A El A 1[",

manComuNITAT
DE CATALUNIVA

1920. . 73'50
C. C. Comunal. . 1 73'05•
intPuTnCto DE BARCF./.01•01

5lare

DEUTEI CE I. ESTAT

7005

InterlOr 4% A.
•
•

e.
• c.
• D.
B.
5
P.
• OH

Emp. asaoo.000 . 7850
•
5.009.056
"
•
" 13.000.009 B.I 70'0.) Estertor 4% A.
• 13.000,000 C., 76'00*

10'70
70-70
10-tte
74PM1
70'50
70'25
87'00
8700
85'7o
00-10
S5's5

COTONS

luna. Ocbre. D.Abre Ganar

3085

Tanca

2882

2183

2510

2594

2607

2531

1697

1516

1164

1700

1529

1476

4072

2500

5070

2500

1115

2522

sso
350

LIVERPOOL
Tanca anterior. .
Obertura . . . . . .
Oreen telegrama . . .
Tanca .......

146

NOVA ORLEANS
Tanca anterior.
Obertura .
segon telegrama . . .
Tanca
, .....

30

/1r7

Liesombra

III.,

?dais'

&reten& t914. .1 73'75

Dup.

Segen tclettraMI • • •

VALORE NO INSORITS EN LA COTITZACID

14775
4106

NOVA YORK
Nova l'ora
lullot
Smern
,treçbre
D esitinbre

DE

Cotitzacions del dia 5 de juny de 1924

Tanda Mentir. . . .
Obertura

Nittle

307500

Argentina

149'50
148 34
149 50
87'au
719

SUCRES

18000

Austria.
Praga

ames
•‘

: Mingo.
"
Mural .
5 dólar& .

Bratttl

0.6.10

MERCAT

0'
ttirt0

322

trato

5M-eta

.
5

lasa

•

Suecla
SuiSS a .

1500
241'00

339'50
3 40

dlICS

Lltures .

26e..15

Espanya

36'25
89'00

Citdules.
Nord
Alaritit

BORSA DE LONI'llng
6470
6775

CORSA
Londres

1100

OBLIOACION111
I FERROCARRIL,
Norll 1.• utp. 5%. 6500
02'65
" 9.• •
•
1.

• •
g :: •

•

Per. Caialunya 5% 94'00
ACCIOla
Fer. Catalunya 0% 10/ 00
• Catalana tato tO0'85 Bane d'Espitan. . 1570030
5
•
1921 10075 Credit I &miss. .1150'00 •
" Cremallera. . 101'50
64-00*
. 191
1 E8
3E
5 CTR
% 170,110T FERROCARRILS 1 711/111110E9
63'50 „A.,IntDAd.DEAS

64'00

NORIA DE PANA
Interior esp.
,
Exterlor 4%.
• 11
Bane Espanyol
.
se. Macana .
• 80
Ac. Andalusos
.
•
Orense Vigo. „ .1 16'00 Opa.
1.i. 3
•
• 3
Andaluaos. . .1 56'75 Obl.
Obs. Catares vas.
• Canal Ebte . . .1 sama* acera Nor. .
AIGUA OAS 1 ELECTRICITAT

6415
Sants d'avui: Sants Alexandre, se:1 de guerra ardimiri que ha de veme,
Pamphlne.
Jaume Riera Puig,
quaranta un
67'15 Unió Electrica a%
Priori:al . .
bisbe i màrtir; Claudi i Norbert, i iallar la causa instruida centra el' anys,
u ting e un atac. Quan es presenta
66'35 Malles Barna, 5%
"•
\I. 5. Joan .
ENT
ILIUNTANI
100-50
•
•
Amanci
i
cempanys,
inéatirs;
c.
Nora
5%.
.
soldas d'aguan regiment Manuel
Conbisbes;
O 6% .
la
llitera
per
transportar-lo. noma
•
•
D.
DE BARCELONA
84.00
Alsasuas.
diaca,
i
Arterni,
métala
Santo Martínez, acusatarana:tala:neta
dcl supoan
05•5a• Catala- ( E, 5/2%
es Pan,
retorna i marxa
a
A1111311561 Adra.
Biutgald boa
7985
6PaamP
rcelleate
•
• F.
ma 111,.nat
Catalana!).
.
90'ou
na
.igt
Oas
i
r
f, 4j /2%
talen.
19-55
1
1/
%
tes Cándida i Paulina, màrtirs.
"
1904
te d'atemptat i lesians a agent de l'au- casa seva.
tstürles f...
72'00
• OSO
1. . .
63'25 i
•
• O 11 25'00 ;sturlea 1.•
79'85
•
'1905
e
"
F
pf.
5%
torita t.
•
6200
89-25,
"
50'25 eiincelltzable 4%
t.•
•
Enerva 5%.
190s A
pf.
9%1
80'60
5
•
89'25
61'50•
80'35
•
.
'000 II
letitnIto
Felip
Renero Pastor, de cint - i - sis
Malla Barna. o. . 110'05 Istab
617311.
•
00'25
01-75
Z. A. *9%
80'25
NOTA NECROLOG1CA
•
" sonsa 6,5%
1904 C
7400
ti
Per la policia. ahir foren denunciao,
• I '0'25
sayo,
ha huietejat Manuel Pifeacr
S. P.F. Not. 6% 4479g9897:8 ..- 22'21 191'5'% C. H. A. "mea. A. 445'00 Renti Trine. 3%
II 4 11/2% 76-15 •
•
tata: u
70'50
6
eS'ail•
7150
19'59
•
C 4% .
" • Bons 7% 7000
•
fel0 o
per conceptes distints, vint-i-cinc aunord
5.."
Solans,
disset,
d
qual
haaata
66
114
6%
d'as6677
1%
qvso
tIS-65
•
79.59
I)
4%
.
II,
•
A.
Eleet.
5%.
PER
AVUI
1912
it
S
tottoo•
ENTERRAMENT
131111Enela
NI
tomòbils,
94'355er coral de contusiens PCUS a , a rata.
74'25
E4
71'33
"
1912 E
•
• C 95'00
MATI
ISC.•es
• F5%
•
1910 I,
27 1u117 Ele61%
1350
. «6% 17608:0606. C.
•
. 01. Tengas F ti: 245'00
D 94'80'
10t-59
5 nez
•
1913 /1
51705 Lle:13rde4889:".: .
79'50
Constäneia Tona Pulguera. de 23 IlaiiillgriceillecattsweatuirGcse4;:zsuaces.111BECacani
0 94'70*
1" 11.
94'75
•
1916 11
7935
6 % 9465.0000. C.
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"
" r 6
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• 1 94'50•
6015
1.•
•
anys, Rogent, 12, al cementiri
•
19t7
100'00
Fi
79'25
Prioras. . .
2617 A 9 l'SO
74'50 OBIJGACION41 mans
e
"
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•
1918 13
17900 Pamplona
7650
2
arlan.r
Ea
y
seelluce
dusstorlal
Sant Andreu.
•
• 13 9490
3.• .
•
74 'oo• Transas:01ms 4% ' 53'00
1919 Si
79'59
m
Val ane
a
Cosi.
e«
411010
9s*:.a Oreases ns 3%
"
•
90'00 A/acant 1 .
150013
62'00
•
Dolors Sellerés Claras, de 5 altas. a
7050
10121
P
f r„
na
E
Di 91'75• ames 5% .
•
192:
99'50*
0025
c. Peninsular O
040
possatge Roma, 84, al cementiri a
• e 04'75*
•
96'35 Cir"eres 3ac.C10.«
55 4%
2
101;0 E:111 90•50
Prgens var.6%
7925
..
1216
Fi 94'75* ‘,„
2
Y.»
as 93,75.
FER A kifT3, HAV.9, ETC.
sena* Cardases
Nota A les deu.
3050 tsland 6% . . . leo -so. U. Netalldrgica P
07-00
E Eixampla 1899,
O
Tres,
A
1924
A1101'001
504e105
1913.
CS.
•
FI
92-25
7% . . . 10832:2050 : AutemnIbus 9. A 99'25 Ancianito 1.• vas 1.1.7111
78'75
la
"
Josepa Sagú Martí, de 59 anys,
"
lui'7•0• •iecutidari . 4%
"
.
6 701
.. d' eres t :‘/ .2 19 soso.* Hlapano-StIbiza
F
1907.
91'25
195'00
.
eii. / REPRESENTANTS EXCLUSWS •
5
5
r4. " A 10
Bous Reforma .
avoe•
Repartidor (Vallcarea). al cernenti- Ill
54'75
79-75*
Salta 0 . . .
4%
631
n
ö lo1-4,5* '. Gral. Tram.
e
95'50 Hullera. .
Badajos . . .
PORTO
202'00
O. 1924 A !n'a
ri de Sant Genis. A les vuit.
a
75.00.
CCaasrebss.
1
:
6237:2050:
4
Port de Barceiona. 85'15
011
,:7 .3; 111
N. soocitss P.
5 . 1. ceci. 5"argegit.
recnvies
"
arlo
13,101'40
".'5.
coost. psvs. 6%
Josep Arnau Ros, de 15 mesos, N
Menna. . tardo
O
tamales sartestee 17900
•• " I.
Barateo
r , . P
36
",:r.
ti r
7 :.'
'2L .:
r
t
1
.. _ kg
Sevilla. . U2'50
NOTA-E
la usan
smb
. anim
es
st. AM. 4% 15'00 Coleen& Orlen 6 % 9%2;0°0°.
Gignas, lo, al cementiri . Nos. A les Z Unics pel seu ,
•
•
, saco
u
• arrld-Barna. 6%. 101'00 ghl. de P. de 0. 7% 99'00
tld
den.
sen canvis antatial
nl[PUTACIÖ, 234
n
.....nn•n•n=en.
95
Andreu Mora Vinaret, de 34 anYs, SI ! n izmuril pliiIie
89
Creuet, 18. al cementiri d'Hosta- •
EL MILLOR Te LLER ELECT RI C ti quatre hontes i dos ecos-. de les quals agafa el neta de neta anys Rafel
Sofre precipitat (gris), el se
C
havia set de ferides.
dro Valiente, trencant-li les ducs ca'e
franchs. A les vuit.
ao quilos, a 9.
ilim
11 ila EIVIDeEEMR9_131iiiiriLi2Gre-.21239.EltiEininGEU.72.311e
alaniíestä
que
a
la
carretera
de
Vi:ile4
rnes.
Serrano
Sanchez,
de
Joscp
Sofre sublimat (flor), el äC
lafranca, a quaranta quilianetres de
- Pujant a un tramvia, a la piaaa
sos, Valencia, 49, al ccmentiri Nou.
taAIGUDA DES DE DALT D'UN Barcelona trabé un automäbil holcat,
BANQUERS
So quilos, a 20.
CONFERENCIA SUSPESA
d'Urquinacata,
Joaquim
Ahicar
CastiCarme Gràcia Martínez, de 46
Solee terrós, els soo quilma
PONT
S'ha suspas, per malaltia del ccaBITLLETS
amb un borne a sota, i sentí diversas
llo, de cinquanta anys, ha caigut
anys, Sant Rafel, 7, al cementiri
Maria Jatjesa Comadrau, de tiaSolee canea els lo° quilos, a
ferenciant, la Conferancia que hacia
veas d'auxili que sortien d'un barranc s'ha trencat la cinquena costella esNou. A les vuit.
3
Franeeser,
37',
per Inc.
Els preus indicats són saz
de donar en apesta ciutat el dia 7 quanta set .anys, nigua des de dalt de vuit meines de profunditat. Els pu- guerra.
Llúcia Aden Alonso, de 86 anys.
210gleSOS,
31595 pessetes.
tol d'informació i scnse c
del que som el senyor • Ferran Ruiz (ad pont de ferro que 15 ha a la 'ala- 55 del barranc, així com el que es
Est. la al cementiri Nov. A les vuit.
Italiano,
32
per
roo.
maría i es causé contusicns a distintas
Encarnació Marhuenda Díaz, de Feduaby, co celabracia del IX anisar.. palas del cos i probable fractura de ter-Itaca sota el vehicie, transportant3240 per 100.
sari dc l fundació de l'Associacia d'A,
los a Barcelona.
62 anys, Entenaa, 79, al cementiri
Suissos, 13020 per roo.
costelles.
Fou traslladada a l'Hospital
Mercat de Borges B
gents
d'Assegaranzes;
perä
havent
el
Els
feria
passaren
al
dispensara
de Les Corts. A les deu.
Holandesos, 2'62 pessetea
Clínic.
Blat blaue, de 26 a 27.
d'ilostafrancs, on foren curats pels
Lluís Larraga, de 59 anys, Po- dit scnyor enviat escrita la seca conpessetes.
Suecia,
terancia, aquesta sera llegida en l'acta
doctoro jesús Figueras, Lluis Porta i
/dern roig seca, de 23 a 29.
nent, 23, al cementiri Nou. A les
Noruega, dgeo pessetes.
6 ethadros
CALÇATS
de rapat commemoratiu de l'esmentat
Idern ídem borla, de 27 a 26
Frederic al a r scal.
nou.
Dinan:arca,
pessetes.
2.45a5raCcers
aunGuNO
DA
MAYOR
aniversaai, al (mal tindrà lloc diurna.>
Ordi. de 12 a 13.
Els ferits san Joati Parnies Roman,
TARDA
Roinania, 350 per loo.
Valencia,
293
S.R.C.
Civada, dar a 1150.
de vint-i-un ama. que presentava
Turquia. 350 pessetes.
Felip Poch Carbó, de 68 anys, pla- ge que ve, a dos quarts (le diles de
R des
la tarda, al aletropaliian Hotel.
Pana, de 21 a 22.
Pan; Josepa Olivaras Valles, de
Estats Units, 7'35 pessete,
ea. Padró, 2, al cementiri de Les
iin::eria, 3 : Su! Pm, 16 : jEue 1, 15 cinguanta anys, ferida •ntusa a la reFases, de 20 a 21.
L'Acadamia d'Higiene de Catalunya
Canadà, 7 . 20 pessetes.
Corts. A les quatre.
Vegcu "El Diluvio"
REFRACTARIS 1 GelF.S
Fesols, de 70 a 80.
gió dreta. Ilets ; Ranion Oliveras Va- celebrara sessió científica pública avui,
Argentins, 235 pessetes.
Jacinta Oriol Jauré, de 8 anys,
------Veces, de 22 a 23.
divendres, a dos quarts de nou de la
Ilea de cinquanta un anys, contusions
liruguaiS, 5 40 pessetes.
Hospital Clínic, al cementiri Nou.
110MENATGE A CLAVE
Preus per pessetes la guanera
Ilesa; Joan Oliveras Vallas; fractura na co la qua1 el scayar Jasep aosca
Xilens, 0 . 6o pessetes.
A les quatre.
A les deu del inati del dia 8 es re- de la clavícula esquerra , fractura ober- acaaratIara el tema "Algnacs canquatre dobles.
Brasilers, 0'65 pessetes.
Paula Pladellorens Roig, de 21
Cantores, 54 -:- Tel. 1418 A. \miran a l'Esquerra
de
l'Eixampla
les
Llavor d'alfals, de 18 a 19
sideracions sobre la filtració de
ta del radi esquerre. probable fractuBoliviana, 2 pessetes.
anys. Bisbe Morgadcs, 9. A dos
co titats que COMp011ele agyeSta Fr-de- ra de costelles i ferides al nas i a les aigiles de consum".
Patatas, de 325 a 350.
Peruano, 25 pessetes.
UN MESTRE QUE PEGA
quarts de quatre.
rack', adhue les que no pertanyen
Pneus per pessetes els 10 clt"
altres parto del cos, pronastO2 greu:
Paraguais, 0'10 pessetes.
Joatt Augé Navarro i Adolf Sala
Didier Moisé Roger, de 29 anys,
la LIMO de Societats Coral; i Orieons
Alfals. de 3 a 450.
Petronella Segarra Adell, de vint-i-cinc
Japonesos, 225 pessetes.
Pérez, de deu anys, foren curats al
CALÇATS
al cementiri Non. A les tres.
Palla, de 2 ' 50 a 3.
Algerins, 35'5o per roo.
Josepa Pares Vilalta, de So anys, dispensad de Gràcia de Mverses can- de Clavé, per dur al inonunient • del anys, ferida contusa a la regia occinnisic J. A. Clavé corones de flora i pital-parietal electa, amputació de dos
Fulla d'olivera, a 350.
Egipte, 32 pessetes.
produides a causa d'haverMagallans, 19, al cernentiri Nota A
Garrotes, de 950 a 1650.
dits de la m'a esquerra i distintas {aFilipinas, 305 pessetes.
los pegat el mestre del collegi on van, plantes naturals. Tot seguís es dales lustre.
Preus per pesSetes els 40
cides a diversas parto del cos, de proEmerj a ,
Josep Albert Estrader, d't any, situar al número 36 del carrer de les nata un cuneara A la tarda se cele: Saul Pau, 16 : Jaume 1, 15
Gallinas, de 6 a 9 pessetes test
braré un cantad als Palaus de l'Exniastic greu; faena Oliveras Roca,
La Roqueta, 'letras M. i C., al ce- Carneas.
OR
Vegeu "El Diluvio" d'avui
Galls, de 6 a 9 pessetes un.
Més tard lla estat curas per la ma- posició, on se celebra, la Pira de Mos- d'un any, cuntusió a la regló parietal
rnentiri d'Horta. A les cinc.
AliOns. 13850 bel' 100.
Conills, de 250 a 350 pes
tres.
dreta, Neo.
Rosalia López Antequera, de 3
teixa causa Eugeni Pahissa Sanxo. de
INCENDI
Unces, 13850 per roo.
un.
, Cruda sccietat dura la seva ensema
Petronella Segares i Joan Oliveras
anys, Pontevedra, 37, al cementiri eatorze anys.
A dos quarts de dotze del mati d'ahir
i 2 duros, 13850 per 100
Ono, a 240 pessetes la do
passaren a l'Hospital Clinic. Els alde Sarria. A les tres.
El mestre qua tracia tan be éls seus i una corona de itors.
es calés foc al pis segon, segona porta,
1 duro, 13850 per 100,
bas
a
lhas
dornicilis.
OLIS D'OLIVES
es
diu
Anami
Torres
Salsa.
deixebles
de
la
casa
68
del
carrer
d'Urgen,
haFUNERALS
100.
Isabel,
13850
per
RESTAURANT ROYA!.
Fruitat extra , de aiso a II.
bitat per la senyora Consol Uran.
Na Roseta Bo y é i Salvat. afori-el
Francs,
13850
per
too,
Saló
do
Te
Fi, de 9 . 50 a to.
Maja, Rico Sabaas de cinc anys,
Ph acudireu les bombas del Parc,
dia 27 de maig. Avui, a dos quarts
Lliures, 34 .90 pessetes.
cada din te daiLsant de 5 a dos
No dejarse sorprender
Corrent. de 8'50 a 950.
tau tnosseaarla per un gos, a l'avanta les ordres del senyor Emili Gutiérd'onze. a Santa Maria de la Mar.
con
pomposos
quarls
do
8,
i
dinar
a
lamenDeillars,
717
pessetes.
Preus pu quarta de 3 ' 90e q
bala dret. dz pranaaa reservat.
rez.
En Jordi Berini i Chappuis. Mouna, de 9 a 11.
NOMBRES
Cuba, 715 pessetes.
OLIS DE PINVOLA
El foc ha quedat localitzat al cap
rí el dia 25 d'abril. Avui, de nOli a
EXTRANJEROS
Itlejieä nou, ro per leo
Groc, de 130 a [35 duros.
de
mitja
hora.
trigant
un
mica
mis
dotze, misses a les Concepcionistes.
para sólo
ACCIDENT DEL TREBALL
Veneauela, 13750 per hm
Verd. de 120 a 125 duros.
ELE
10
a estar del tot apagar.
cobear mas ogro.
N'Emili Dan= i Prats, vidu en
Carregant fustes a rEstació del
Marcs, 169'75 per aso.
Peces per carga de 115 quites.
Tot
e)
que
hi
havia
al
pis
ata
quedat
Los
Water-cloacts
de
primeres unces de Na Mercè Vidál.
Joan
Parra
Aradas,
de
quaranNord ,
mis duración e higiene.
completament cremat No han ocorreMori el día to d'abril. Ami, a dos
ta anye, es causa diverses eantusions
de gortintie absoluta.
gut desgracies personals.
quarts d'onze, a .1a Casa de Car:tat.
a la regia tibial interior esquerra, de
quo 110 So cuartean, son
do Fabricación Eapa flota
Na Comed Pascual i de Bofarull,
prouästc
reservat.
ES
llevando
toa
noma
•••••••4444444.44444~.44,
'delta d'En Lluís Mari Codolar i
... a. bree '1...ball/VIS'.
Gclabert. Morí el dia 29 de maig.
- -.1-, O "LE0A" y se haAl Mercat Central u/1 gos m'asees
"HULES" - PLOMERS
-----'"
i Ilse do venta en
Informad() de la Casa
Avui, a dos quarts d'onze, als SaSalt
la ma esquerra d'Enalia Fardó Ea' toda» las principe.
JOGUINES
lesians.
,i
len
casas del ramo
De pica i finados. 1)iumeuge
rrie. de trenta sis anys.
J. Espinas
En Xavier Vila i Nadal. Mari el
.,.J en u:soafin.
8 de juay. Obertura secció d'oAGUSTl CASTELLS
dia 12 de rnaig. Aviti, a le, deu,
Adobs
Un cavan donä una cessa a l'ull
Fa b ric a nte: F.• ailf, ra i'elaso,
Bu"I'lla
Sant Josep Oriol.'
Pertaferrissa, 18. T. 1983 A
Superfosiat d'os 18/20 äcid fosfä'11
dret da Jainne Pujol Rovira, de viatIAMMDIMMCM
4.01•rearXrrrrrp
ANIVERSARIS
i-tres anys. La ferida que reb,:: és DOUGLAS FAIRBANKS REP LES
64444444444 .4444444.6444de ric i 1/2 per roo :atta:gen, a 16.
PALMES ACADEMIQUES
En Joan Tomàs i Cruells. Morí llen.
Superfosfat de ealç 18/2.o per leo
ATROPELLS
el ,dia 6 de juny tIc 1923. Aval, de
acid fosfóric soluble, a 12.50.
El ministre de Belles Arts del GoEstela:mía Martín Gutiarrez, de sis
set a nou, misses a Sant Atitoni de
Idern 16/18 per roo àcid fosfäric
veril francés ha conferit al famas "as"
Bill3r Wat a Propialaris de la pantalla Donglas Faiebanks roe- anys, fan atropellada rwr una tartana,
Vilanova; de deu a dotze, a Santa
soluble, a 1150.
la
qual
Ii
caus;a
una
ierida
contusa
Maria de la Geltrú i a Rompcia.
Idem i3/15 per so° acid fosiòde einl iti (le Jora, sense hipo- de d'oficial dlustrucció Pública.
Contra remesa de 2 5 et"
a la regí(' occipital, una altra al front
ric soluble, a 975.
leca ni de9e,,,es.
Malalties d'origen nerviós
La remesa del diploma i de les inquetes blanques de les (111?
i
contu
s
Palla, 16, pral. Do 3 a 5
a':
al
nas,
amb
cpistaxis,
de
La 'Joventut Cultural Popular",
Sufat
d'amoniac
20/21
per loo nisignias ha tingut Hoe el passat divenvan enganxades en el po
I - - o desconegut - dissabte, a les vuit de la vetlla, efectrogen, a 55.
tires a l'Hotel Crillon. de París, per pronòstic reservat.
de la Farina Lacteado' Net
CAIGUDA
Una
bicicleta
atropellà
a
Valenti
tuará en son domicili social, la VisiNitrat
de
sosa
15/16
per
roo
nimediad::: dc M. Jean de la Graze, deMassatge
s
Ud", es regalara una pre'
Afama Vidal Fant caigua del carro legal del ministre de Negocia estran- Giriberts Bertran, de quaranfa anys.
ta Espiritual a la Patrona de l'entitrogen, a 47.50.
eiosa nina.
Maialties del Païdor, ElecReba ferides al cap, les mano i carnes.
tat, i diumenge, a les vuit del mati, que menava i es produi ferales con- gers.
Sulfat de potassa 9o/92 per too,
troteräpin, Raigo X, Depitusas a la cama esquerra, amb proba- Un antomabil atropella a PasJa Comunió genera/ ieglamentária a
equivalent a 49/50 potassa pura.
•
asn
-- - lacid Elèctrica -- sentar
-se
e(' iigga
uTeAlteTss foriidcrei nerei
la ' oe
qual Martínez Surinyach, de quinze
l'Església de Nostra Dona de l'Ajut, ble fractura ele la tibia.
a 39.
royo, el n ittal hagué d'ésser curat de
catres Baix de Sant Rete.
Clorur de potassa 8oZ85, per too,
Granvia Layetana, 41, Bar'
equivalent a 50/51 potassa pura,
OMAS i Ca N lesions distintes parts del cos, de
Maialttes
Una vaina agredí a Merca Pallas
celona. .
pronòstic
reservat.
a 32.
CALCATS
PASSE.10 DE GRACIA, 2 ;;;
Doctor J. Fontova, CòrseFíala i at Dolors Vila Bros, esgarra- Al Passeig de Pujades un auto• M atada orgànica carnea natural
Aquest obsequi 9110
ga,
307,
principal primera
pant-les la cara.
mòbil afropellá a Enric Grácia Can.
acompannt d'un Bt1:11ell
toilt nitrogen i 2/3 acid fosfdric,
Pantalons do franela
del
nostre Concurs per
tues, de disset anys, produint-li ferides
Dimarts, dimeores, divena 40.
JOIE8, VERITABLE OCASIO
Americanas osoort
l'adjudicació d'una nina
d'importäneia.
dres i dissabtes, tarda.
Nitrogina "Sant Jordi" 8/so per
luc
: heI fr 1: Jesei
gran tamany.
I oestes usuta de totee 0189••
- Al carees del Marqués del Dueleo nitrogen, a 30.
•
lomo Ne1 Diluvie" rae&
tes. P r eu flx. Tallara, núm. 41.
ro un automòbil atropellà a Alfons
"Nitrogina", aliment per al besUN AUTOMOBIL QUE BOLCA
CALÇATs
Terri Seres, de cinc anys. Fpu curat
tiar, a Izo.
"tiN CONSELL DE GUERRA
TOPADA D'UN CARRO 1 UN
SIS FERITS
al dispensari de Santa, Madrona . de
Sofres
•
. PER A . Dirimes
TRAMVIA
A les tres de la matinada d'alar es ferides a distintas parts del cos, En
Sofre "Sant Jordi" 98/zoo per
a les deu del Atad;
.S
A Saut Martí toparen un carro i presenta al quartetet d'Hostaf ranas estat orco pasa a l'Ilospital de la
zoo. el sac de 40 quilos, a 1350.
un tramvia. El carreter, Ventura An- Marceli Argente, conduint el seu auto- Santa Crea.
u4.beiedee, di 'nema: cmVALORS2
0ANvi
!moda, 31 !al Fas, : Jame 1, 5
Sofre "Sant Jordi", "Extra fino"
Sta si *nidada el Caes dreu, cebe contusión' Ileus al cap.
mobil amb nou persones-tres dones,
- Al carnee d'Anglada un afitobje
Rambla MI Oso" 14
Vegeu "El Diluvio" d'avul
543/ieo, el sac de 40 quilos, a 15.
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o tes d'Esports
FUTBOL
gdee 2 Barcelona 1
,est partit no es presta a gaiN mentaris; potser com menys
parli sera millor. Feia temps
as ;lada vist un desgavell
ant i els espectadora en sortirirament defraudats.
"Dund ee " va mostrar-se un
de tau escassa vàlua, que el
favor que pot fer-se-li és su• que va tenir una mala tarda.
arribaven els peus hi havien
ae.s. Les bruticies per llur part
a Fordre del dia i el joc detotalment. L'equip barcelo, adb les seves repetides varia, lampee encertà a elevar el
'a, que si a la primera part s'hapassador, a la segona fou deaicò contribuí molt els continua
:ceca de l'arbitre, senyor Co-a que semblava fer tots els
nies per acabar de desarreglaren.
gol del Barcelona fou ato:1_ als cinc minuta de començat.
. na justa centrada d • En Piera,
el propi defensa escocés acadintroduir dins la xarxa. L'emfau per obra de l'interior dreta,
tira un fortissim xut. que Paseo encertà a desviar.
segon gol ho fou tumbé per
de l'interior dreta, aprofitant
.decisió entre Blanco i Sancho.
penalty tirat per Sagi el desvià
el portee CSCOCC.s.
Lis equips s'arrengleraren de la
ra següent:
pandee: Patterson. Brown, GilCoyle. Rankine. Thomson,
-an. Mac Lean. Letham, HunMac Donald.
ancelona: Pascual, Coma, Bla uBosch (substituir per Elies),
Che", Carulla, Piera, Bertran,
etolio (després Arnau), Alean(despees Bosch) i Sagi.

la retirada de Samitler
ihir als centres esportius eren
.ecte de generals comentaris les
aracions que un diari madrileny
say a en boca del jugador Josep
Mier. Si be molts no les creien
caes, majorment en ço que es
roma les ingratimds rebudes,
segons un antic directiu del Bar.a. aquestes "ingratituds - han
a 11,iCS 18,000 en la present
zrada, molts eren inclinara a
-les per certes, vist que catan
cc:asonancia arnb les que fa una
ena de dies baria jet a un reta- d'un diari de Bilbao i en les
3 exposava En Samitier la saya
erencia de jugar amb equips dints d'aquells amb els quals haunquerit el nom i la fama que
gaudeix.
F.1.- IP DE TURQUIA A LA
PENINSULA?
-ten de Madrid que als cercles
erais avui es deia que s'aconsea que requip representatiu de
:70.1ia a l'Olimpíada es trasIladara
a Península, per jugar alguna paren diferents regions del país.
a'eouip turc és bastant excellent
CC demostrar-ho nhi ha prou amb
rdar que fou eliminar del torneig
Paris per un equip de la cate'a del rxecoslovac, i no obstant,
^rarguiren els turcs fer-los dos

CICLISME
AL VELODROM DE
SABADELL
Arnb motín de celebrar-se la fesratos a la y ema ciutat durant
dies 8 i 9, s'efectuaran les sents proves al VeVidrom:
:tia 8, a dos quarts de cinc de la
Cursa de dues horca a l'americaPer equipa d'un corredor de pciira
i un d'inferior. disida per sprints cada ts minuta
punts de 6, 4, 2 i a, els quaprimers doblats a la segona ho:tE r,ON GRAN PREMI CREU
ALTA
Primera serie, mig
amb enadors a 01010. 20 quilometres.
El mateix dia, a dos quarts de deu
la nit:
See , na serie de velocitat, disputaper series i final . Loco metres.
C ursa de primos , roo pessetes, per
eliminats de la prova anterior,
'c edint-se primes de lo pessetes
da 6 volteo.
T ercera serie del Gran Premi Creu
.a
Dta 9. a dos quarts de cinc de la
Cu rsa d'una hora a l'americana,
te de categories, sprints cada 15
ns : els dos primera sprints 6,
1. 2 punta i els dos restants la, 8
Cursa handicap social.
l'anal del Gran Peerni Creu Ali ° quilómetres amb entrenadors a
Les inscripcions per a aquestes
Cs s'admetran fins aquesta nit
ótal del Club VeLicipédic dc Sa!len i al bar Petit Munic, de Bar!
na.

NERI
4 PIONATS DE CATALL'REGATES FRE-OLIMPIQUES
fer d'ajuntar-se en lea. regates
diumenge vinent dos esdeveniampionats de Catalunya i
pre-olimpiques--ha despeelit gran interés entre la nostra

ellortin i desitjant cii orga-

nitzadors correspondre a aquest intetas i fomentar-lo tant com sigui
possible. han acordar que els preus
que regiran siguin eminentment populan, la qual cosa ha estat vista
de molt bon grat per la Federado:,
Catalana de Rem-encara que li representi un sacrifici-ja que amb
aquest acte es disposa entprendre
una nova etapa de la seca actuada
en pro del bell i atlatic esport del
fem.

IdOTORISIRE
PROVA DE REGULARITAT
BARCELONA-MADRID
Aquesta cursa, que tindrà Hoc els
dies 21 i 22 d'aquest mes. esta reservada per a tots els vehicles de
les categories establertes per a naotodcletes side-car i autocicles, podent-hi prendre part tots aquella
corredors que no estiguin afectats
per alguna desqualiiicació.
La prova tindrä el caräcter de regularitat i turisme, havent-la d'efectuar els concursants amb les següents velocitats:
Wia 21. tarda: Velomotors fins
150 C. c.. sicle-cars fins 330 C. C. 25
quilinnetres per hora de prornedi.
Motocicletes uns 300 c. c. , sidecaes fina 56o c. c. i autocicles fins
750 c. c., 30 quilòmetres per hora.
Motocicletes superiors a 300 C. C.,
side-cars superiora a 360 c. c., i autocicles fine atoo c. c., a 35 quilòmetres per hora.
Dia 22, mati tarda: Velomotors
tos aso c. c., side-cars fina 330 C. c.,
30 lquilómetres per hora de promedi.
Motocicletes fins 300 c. c., sidecars fins 560 C. C., i autocicles fins
750 C. C., a 35 quilómetres per hora.
Motocicletes superiors a 300 c. c.,
side-cars superiors a 560 c. e.. i autocicles fins 1,roo c. c., a 40 quitómetres.
REGATES INTERNACIONALS
DE CANOES AUTOMOBILS
Els organitzadors d'aquestes importants regates, que harten d'efectuar-se els dies 14 i 15 d'aquest mes,
atenent els precs rebuts d'algun s elements estrangers que donada la proximitat de les dates es velen en el
cas de no poder-hi condarrer, han
pres l'acord d'ajornar-les per als
dies 28 i 29 del corrent mes, facilitant d'aquesta manera la participació en aquestes regates de les cases estrangeres que ja han donat a
conèixer el seu desig de prendre-hi
part.
Aquesta setmana secan varades les
calmes "Patufet', "Skerp", "Este vet", que junt arnb "Skitx", les proves de la qual han cridat poderosatnent l'atenció, seran els representanta de Catalunya.
VELA
TROFEU "MARAVILLAS"
Diumenge vinent, a tres guares
d'onze del mati, tindrä lloc en aquest
port la regata de descmpat entre cl;
yachts de la classe de sis metres de
fórmula internacional ( 1 907). " Mer
a per disputar-se la-ceds"iGavot
possessió actual del Trofeu "Maravillas", creat pel Club Maritim de
Barcelona.
CLUB MARITIM DE BARCELONA
El Comité de Vela del Club Maritim de Barcelona celebrara el vinent dia 9, a les cinc de la tarda,
al seu estatge social, junta particular extraordinäria de segona convocatòria per a la renovada dels individus que componen l'esmentat organisme.

EXCURSIONISME
L'Agrupació Excursionista "'Fagamanent' durant els dies ele Pasqua
efectuara les següents excursions:
.A Castelltersol, Centelles i Pla
de la Ganga.
Recorregut: Vall yidrera. can Ros,
Salir Cunar. Sant Quirze, Sabadell,
Polinyà, Sentmenat, Gallifa,
Sant Sadurní. Castelltersol, Castellcir, Sant Martí de Centellea, castell
de Sant Martí, Mas Cerda de la
Garga, El Purgatori, font Graelia i
Centellas.
Sortida: F. C. de Catalunya. a les
Cinf del rnati del día 8.
A Garraf. Camp d'Ases. can Llus5ä. colinda de Vallgrassa, Plana Novella, Les Piques, l'Hospital, Olesa
de Ronesvalls, Casa Llarga. Riera
d'Ordal, Sant Sarturni dc Noia, Torre Ramona. església Salir _loan,
can tell ile Suldrats, Ordal, con de
la Crem Pont del Lledoner, font del
Lledoner, Sant Pone. Corhera, La
Palma i Mohos dc Rei.
Lloc de reuní: Estació de Sí. S.
A., a les cinc.
El Grup Excursionista "Marathon"
fara els clics 7, 8 i 9 de l'actual una
excursió als Pireneus amb e! se güera itinerari: Camprodon, Set Cases, ¡'li de Ter, pie de Bastiments,
pie de l'Infern. Nou Creus, celi de
Puignial. Núria, salt del
Sastre. Queralps i Ribes.
Reunió: Enlació dcl Nord, a les
5'45 del mari del dia 7.
Per als vinents dies 7. 8 i 9, el
Grup Excursionista "Nlossen Cinto" farà tina excursió a Caralps,
Núria, xalet d'Ull de Ter, Set Cases i Camprodon.
Lloc de reunió: Placa de Tetuan,
a la una de la tarda del dia 7.
• ••
El Centre Excursionista "Rafel
Casanova" ha organitzat per diumenge vinent, dia 8, una excursi6visita conectiva al co g e& de Sant
Juliä de Vilatorta, sota el segtient
itinerari: Vich, font d'En Bruguis,
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El Congr s comunista de Mosco!'
Eis oradors ataquen
Trotskt i Radek
Riga. 5.-Les darreres sessions del Congras comunista
que s'acaba de celebrar a Moscou han estat molt agilades.
Nombrosos oradors retrague_
ren a Trotsky l'haver dedicat
constántment Ila sa y a activitat
fora I per damunt del partit
comunista.
Radek va rabee acusacions
d'4ser el causant del fracäs de
la revolució alernanya intentada
la proppassada tardor.
Altros oradors ii dirigiren
fortes frases de censura, dientli que ja no representa ni tant
sols l'extrema dreta de la internacional iamunista que ha esfat derrotada a Allemanya i a
n'anea, si tu, . quant a Aterryarya, cal tenir en (M'Unte que els
romunistes, en la primera ses_
Reichstag. donaren mossil
tres d'estar animats d'anhels
revolurion,dis. i usaren nous
mblodes d'arc•id.-Hayas.
EL DISCURS DE TROTSKI
FOU INVENTAT
Londres. 5. - Segons una
informació de l'Aganeta Reuter,
el representant dels S,sviots a
Londres ha derlaral que PI senyor Trotski no ha sortit de.
Moscon en aquestes selmanes
darreres i qm, la no taria datada a Berna relativa al discurs
de l'esmentat polilla. rus, diseuro pronuncia! al ¡tolde de Podolsk. (s s de font romanesa.
Dóna a acinesia noticia una
negativa eategbriea i ategeix
que les drelararians atrihnides
al senyor Trotski relatives a la
Bessaräbia són contradirtbries
amin la politica del pocero
Soviets.
Pel eontrari, ei gnvern deis
Soviets havia declaraf d'una
manera expressa que no tenia
rap Miel-trió hostil contra Remania.
Araba dient que el disrurs
atribuil a Trotski ds una tnvenció ridieula.-Hava3.
LITVINOV A LONDRES
Higa, 5. - El senyor Lit y ino ,' ha passat p p r aqa(-31a "anital ara direcció a .Londres.

M.

ultimätem
Herriot, cridat per Niillerand, ferroyiaris:La
renuncia a formar ministeri tad'electricistes
Metropolit
Un

LES CONSULTES :: HERRIOT EXPLICA L'ENTREVISTA AMB MILLERAND :: LA CAMBRA VOTA L'AFFICHAGE DEL DISCURS DE PAINLEVE :: EL SENAT AJORNA LES SESSIONS FINS A DIMARTS
Paria, 5. - Parlant ea l'esmorzar
dedicat a la premsa anglo-saxona, He.
rriot expressi el seu ferm de desig
de conciliar la política de la democracia amb els interesaos de França.
Digné que posara tot el seu especial
desig a realitzar en el pressupost. que és la seca tasca més essencial.
Una cegada hagi aconseguit tornar
a França la seva pròpia prosperitat,
s'esforçarä per aconseguir la pau
d'Europa, desenrotllant institucions aebitrals que depenguin de la Societat
de Nacions i del Tribunal de Justicia
internacional de La Haia.-Havas,
PAINLEVE SIGNA EL PROTOCOL
París, 5.-Els senyors Millerand
Painlevé han canviat avui les signaturas de protocol amb motiu de
releed() d'aquest darrer per al arree de president de la Cambra.
dos presidenta dura un quart d'hoL'entrevista que han celebrat tots
na, i en ella no es ten alusió per a
res als actuara esdeveniments polítics.-Hayas.
LES CONSULTES
Pana, 3.-M. Millerand ha rebut
a les 16 al president del Senat, M.
Doumergue, amb el qual ha celebrar
una conferencia que ha durat ao
minuts. M. Douniergue • aconsella al
president que crides a M. Herriot
per formar Govern.
M. Painlevé fou rebut per AL MiHerand a les 17. El president de la
Cambra aconsella també que fos
cridat M. Herriot.
Millerand na jet passar avis a
M. Herriot perquè anés a l'Eiiseu.
-Hayas.

A L'ELISI
Herriot renuncia
Paria, 5.-EI senyor Herrriot,
al qual havia estat eonforit
1ml senyor M i I le tau utul l'encarree
de formar tiabinet, ho ha reb uf ja 1 .-Havas.

M. Herriot explica el seu gest

D'ORIENT
Ha fracassat la conferència
sobre Mossul
Londres. 3.--L'Agéncia Reluce comunica que la Conferncia angloturca sobre la qiiestieí de Mossul ha
fracassat.-H ayas.
TURQUIA I LA QUESTIO
DE 3IOSSUL
ConstanlinoliTe. 5.-EI Consell de Comiese ha comunicat a
Bethi-bey que s'enearregui
defensa/ . les reivindirarions
gires
co que es refereix a la
qüestiri de ltIossul.--,Havas.
LES BOYES INTENCIONS
D'ITALIA
Angora, "a. - Ismet-paxii
deettarat que el representant de
Turquía a flonut li ha tranis
idenes satisfaccions, assegurant
que les intencions d'Itàlia són
amistoses, i que aquesta no ha
tt preparaltis militars de cap
classe contra Turquia. LA REINA DE ROMANIA
París, 5.-Procedent de Londres ha
arribat aquesta nit la Reina de Romania.-Hayas.

ermita de Sant Jordi, Folguereles,
Vilatorta, Alturriba, Riudeperes i
Vieh.
Idee de reunió: A des girarla de
sis del matí, a l'estacii; del Nord.
• ••
El Foment Excursionista de Barcelona Jara una excursió els dies 7,
8 i u, a la Segarra, sota el segúent
itincrari:
Dia 7. a Cervera, fent-hi nit.
Dia 8: Alujes, Montfalcó, Sant
Ramon de la Matiresana, Porten,
lborra i 'Inri.
Dia 9' Tora, Fontaitet, CastclIfuIlit i Calaf.
Lloc de reunió: Estamió dcl Nord,
N ICS quatre de la tarda del dia 7.
HIPISMh
CURSES DE CAVALLS
A mesura que ea va apropant l'aArment de la temno r ada ele curses, ofereixen mes ictz• res les preves que encara manquen diquttar,
per tal com les rennion, ultra els
impoetants premia: cont "Fadt:seta",
que cs disput,era elinmenge, i "Ebre",
gran cursa de tanques, que es cerreta dijeme, slai comprenen nornbrosos handicaps, que dificulten lotes les apreciacions que puguin fer
técnica i aficionats.
Constant actualtnent les set/tolo:1s
de cine curses, el Comité de la Societat de Curses 'na pogut conibinar
el programa de manera que se ctlebri uni dia mes de preves, qt,e se ti d dijous dia 122, i en el qual,
segurament, concorreran els rejo
d'Italia.

ORAN BRETANYA -

Paris, 5.-Internural en sor5 ir (IP l'Elisi, el s p nyor llerriot
ha fet les declatacions següents:
di, no haig de discutir els
termes del comunicat que dotan I'linni sabre la nieva entrevista amb
senyor president
de la Repúblioa.
A dir la a• eritat, en la primera pala de la con y ersiovia s'ha
I t ay t al, utenys d'un lua'agrs ma
que sobre detertninsat nombre
de qüestions d'intoa • es nacional
que PO ()Odien Obtenir Cap COninstalad.
En y o que es refereix al resant de la Conferiinria, el meu
programa ha estar publica' i
senyor plesident, off' 1 a Repúbli.
eu vulg,ne dir-loie que no el deseo lite ix ia.
Es perferlament exaele que
ja Ini dit ril senyor president do
la Repúblira que have»t ala-tenea t duenne tfila la eampanya
electoral el "cartero" de les esguerree, no poilia e‘oanniar un
col instant en formal Un fujr¡j1....
tela foro d'aquestes esquerres.
lau doeisfil de les quals enlate
pat'a . r constitucional tel Prot:iden1 ha eslat reeent morir tela
públiea.
Trobant-nie davant d'un esta! le fets otee na ' ,a f aman la
forro:acial d'un ministeri talanlitigia per lana majoria d'es1/1/PITAS, .i.1 no palia for altra
eoan que declinar el mamnda! que
m'I t ri vin estar M'Art.-Hayas.

La nota oficiosa sobre
l'entrevista
París, 5.-EI president de la Re,
pública, M. Millerand, ha facilitat
darrera hora d'aquesta tarda la
s eg uent nota oficiosa:
D'acord amb les indicacions dele,
mesident's de les Cambres, que hacien estat rebufa aquesta tarda, el
president de la Repfilalica demana
seuyor Herriot que calés al l'atan de
l'Elisi.
El senyor Millerand, &sures dilaver CX110Sa1 iiseuyer Ilerriot la sit uaci.; general de la política exterior
i interior, li ha demanat si podia
comprar amb el seu apoi per a la
formacie del nou GOVVr11, per tal de
portar a la practica les idee, pale. sadea pel sufragi universal en les
darree e.. ele, cien]s.
Seguidament hi ha hagut un canvi
d'impression. elurtint el qual no Ora
evideneiat cap desacord pel que fa
rcferinicia al programa.
En plantejar desates el senyor
Ilerriot la qiiestió de la presidencia
de la Repabhca, el senyor SI illerand
ha declarat que no pocha decidir-se a
examinar una qiiestia que el respecte
a la un Ii prolübeix de plantejar.
La Constituchi-ha afegit el senyor Millerand-ha lixat co set anys
la alunada de la presidencia; dones,
be; cridat a l'Elisi per set anys, el
president de la República creu que
el seu deure Es permanaixer en el
sen Une el temps legal que la hei Ii
mana.
El senyor Milleran&estä disposat
a lee Ist el que d'el' depengui per

tal d'assegurar el respecte a la Coastituci6 i per descartar un precedent
les conseqüències del qual no es possible calcular.
El senyor HerriM, sense valer endintzar-se en la discussió dels argunients del senyor Millerand, ha
contestat només que creia, personalmcnt, que no podia acceptar la tasca
que el president de la República li
hacia encarrcgat.
El senyor Millerand, aquesta nit,
(ara noyes consultes.-Havas.
SEGUEIXEN LES CONSULTES
París
president de República,
senyor Millerand, ha continuar les
consultes que hacia començat a la tarda, després de la negativa del senyor
Herriot de formar Govern,
El President ha conferenciat, successiYament, amb els senadors senyors
Ratier i Rio -Hayan.
París, 5.-El senyor Millerand ha
seguit consultant les personalitats politiquea sobre la designació del futur
president del Consell, havent rebut,
amb aquest objecte, el senyor Millies
la Croix.-Hayas.
LA CAMBRA VOTA L'"AFFICHAGE" DEL DISCURS DE
PAINLEVE
París, 3.-La Canibra ha votat per
340 vota contra 176 raffichage" del
discurs de M. Painlevé.
El Senat ha ajornat les sessions
fins dimarts.-Havas.
UN DISCURS DE MILLERAND
DE TONS COMERCIALS •
Paria 5.-En un discurs pronunciat
per al. Millerand en un recaes presentat al Tribunal de Comen:, el cap
d'Estat digné que generalment els ',ornes de lleis sentien inclinació a donar als perits en general una importancia desmesurada, i això és canseqiiima que la Berra oculta el seu
veritable esperit.
En canvi no esdevé aixt amb els
perita de comerç, puix aquesta catan
més en intim contacte amb la vida i
amb les seves diíicultats.
Digné que el respecte a les Ileis
é> la salvaguarda suprema de la democracia i la condició primordial per a
la seguretat de les transaccions; sense la qual cosa regnaria l'anarquia i
la miseria.
Transcorreguda la lluita sense pierae. França, la laboriosa, la forra, la
adosa dc les seves tradicions, va
aprendre i comprendre mes he el
molt que valen i representen la concürdia i la disciplina. El seu esperit
treballador, les secas esperances econòmiques i el seu clar bota sentir,
feren comprendre i acceptar al po-

D'ALEMANYA
LA DISCUSSIO DE LA DECLARACIO MINISTERIAL
AL REICHSTAG
Berlín, 5.-Sessió del Reichstag.En iniciar-se la discussió sobre la declaració del (Joven, el populista senyor Scholta declara, en nom del centre. dels demócrates i dels ponutistes,
que l'ohjecte perseguir pela dits partits
abs la constitució d'una coalició gocennamental el mis amplia possible.
Es precis--elfu-que s'aprovi amb
rapidesa l'informe dels pinirs i
de mantenir la nostra politica estrangera sobre aquesta base. No n'In cap
de possible sinó aquesta per a una intelligéncia entre els partits i renio
que cal ara és reconstituir la coalició
anterior.
El conue AVestharp declara q.ne el
Govern hauria hamat de no achucute
l'acusació que se ti. ha adrogar d'ésser
Alemanya rúnica culpable de la guerra.
Els nacionalistes-afegeix-exigiren
aixis per condicionar llar entrada en
el Govern. El; nacionalistes saben que
na poden governar sols i per aix6 durata les Ultimes negociaeMns han anat
tan Iluny eoni han pogut quant a concessions.-Haras.
Berlín. 5.--Sessi6 del ReichstagEt 34 • Cyer Imebe, en ami dels socialistes, ha criticar les tonmatives infructuoses fetc., pels narionalistes per
!al d'arribar al Poder, i s'ha dolgut
,nie ei Canceller toleres l'actitud d'aquests úll ms, expressant la seva conHIlça en la democracia francesa-Ha.
caS.
It EUNIO PE LES EllACCIONS
POLI-1101'ES :: El, QUE DIU
LA PREMSA
5. - Les fraerions
del Heichstag PS reuniren anit
desprAs d'amthada la sessi,i,
por disentir lloir artitud
peel e de III deelarapid
i sal que Miura d'esser Ilegi•
da nvni.
El "Tagehialt" diu que els
parlas moderats taran .i p pondre la fórmula de la moc id
aprovaid la doelartmid
tei'4si dei tornh que protignin
etei debals
El "Lokal Anzeiger" recid)
el rumor que els corannistea 1
els ultra-narionallstes tenen
inlenció de presentar i fer y otal, respectivament, un or-

ble francés les carregues indispensables per aconseguir el irt5bOr g irnent económic i financies de la nadó.
'Les esmentades virtuts sein la sola arma envejable que sostingueran
França. i li van permetre formar un
&out infrangible ellavant l'ofensiva encaminada a la baixa del franc.
Aquesta victaria econòmica sostingué la política exterior de França,
constituida a través deis successius
ministeris per la forta i invencible
voluntat d'un poble que vol obtenir
d'Alemanya el compliment dels compromisos que va contreure.
Tot això permet-acaba dientmirar amb tota confiança i tranguillitat l'esdevenidor del país.-Havas.

AM Hl HAURA GOVERN

La Cambra decidirá
el cas Millerand
París, 5.-El. nou Gocenn sembla
que quedara constnuit demä, divendres,
i que ca presentana. immediatament!
probablement, diumenge, davant del
Par:arnent.
Tan acial com s'hagi Ileg!t la declarad() ministerial, ur.a interpellaci6
provocara un ampli debat que atabarä
en votació.
Si el ministeri Es derrotat Mimediatament, el senyor Ilillerand en
treura tot seguit les conseqüencies, ja
que la qüestió presidencial actualment
plantejada no pot solucionar-se constitucionalment si no és pel vol concret
d'una o ultra de les dues Assembleea.
S'ha desmentir el rumor que ha circular referent a la possibilitat de la
clausura per decret dels treballa parlamentario fías al dia 9 de l'actual,Hayas.
LES OPERAtaIONS AL
MARROC
Rabat, 5. - L'orgauitzacia
del front ile l'Ouer g lia (les de
Moulas Aindjenan fine Lezziab,
prossegueix aelivament.
S'ha assenyalat Ibugera
lacia sense influio neia a l'or:rila
esquerra a la regid de l'Alt
anergha.
La struació s molt favoirdde
als territoris de Mezzona,
i Benin Zert..uai,
l'ala familia de Caiujs ha intenta/ explotar en henefiet set:
la situarid inestable de la regia 0/1 habiten. .tinti bit, Un
d ' aqUeSI o Chiujs, anta' Dintel
d'Ahd-el-Krirn, s'ha
ti?davat
con t rari a ota munifestimid
hustll respecte dc les autoritais
fraticeses.-Havas.
dre del dia de confianca, per
tal d p provoear una votah6
eonertita de la pulitica exterior, .votant. naturalmenl, en
contra de llar mocia.-Ilavas.
LA PREMa.1 G031UNISTA DE
SAXONIA, SUSPESA
Berlin, 5. - SPg0/1S noticies
ole p roe criarlo ia corn un lis t a. a
Saxbilia ha estat suspesa iota
la premsa d'aquest matis. Ras as.
ELS FERROVIARIS ALEMANYS S'OLED; MES JORNAL
Berlín. 5. - Els obrers
fe rrocarrils ?loa Ren e' han olemanaf augment do Jornal. Hayas.
UN CONSELL DE GUERRA
CONTRA ANTIMILITARISTES
Magnneia. 5.--El Consell de guien.
ra de Alagnitcia ha jet pUblie el seu
veredicte en una causa de propaganda antimilistarista que Migue lloc
darrer ttls paisos rhenans i a
la Futir.
lli havia 57 acusats; d'ella dos austrises, un mal,, ata serial i nL franceses; da altres eren aletnanys. entre els (utah tn i havia sis dones.
El cap de la banda ha estat conaeonnat a deu anys de presó. Als
altres els han estar imposade, condenotes que oscillen entre sis mesos
i cinc anys.
20 acusats, entre ella una dona,
han estat posara en Ilibertat.-liaALSACIA PER FRANÇA
I.'OPINIO D'UN PERIODISTA
ALEMAN Y
Berlín. 3.-De tornada d'un viatge a Alsäcia, A senyor Otto Grared( ha publicat a la "Gaceta de
Woss" un article en el qual diu, entre alares coses, el següent:
Cal dir la veritat. Els alsacians
no voten res amb Alemanya.
Alsacia esta ja perduda per al
Reich.
En efecte, a Abada no hi ha cap
partit " proteatafgri"; mentre en
1870, guau Ansäcia fou anexionada
a Alemanya, l'Elite de la poblada
emigra a Franca, en 1918 no hi hagué cap alsaciä que se n'anés a Alenianya.
Demes, araba dient, els malora
ofíciala de l'exiecit francés són naturals d'Alsacia o Lorena.-Havas.
EL 170VERN APIOLES I LA
POLITICA EUROPEA
Londres, 5. - COntestant •

deis
vaga
afee,-

el

•

Londres, 5. - El Sindicat de fogaineta i maquinistas ferroviaris ha dirigit a les companyies de ferrocarril;
un ultimar:un demanant la soluci6 de
determinades qüestions suseitades per
l'acord de gener.-Havas.
• ••
Londres,-La vaga d'electrieistes, Pneara no proclamada
oficialment, ha ronieneat a detxar-se sentir als tallers i estarinns que subministren l'energia als metropolitans londinecs,
Ca, que ha ohligat a restringir
el Servei. Des d'anit restaren
taneadee quaranta estacione
del metropolitä. Algunas de les
guate han tornat a obrir-se ben
avançat el matt.-Hacas.
EL SDELEGATS SOVIETICS
A PALAU
Londres, 5.-Els delegats sovi p tistes a le Conferència anglo-russa, han assistit a una
recepei6 donada pel - ret • -d'Anglaterra en el Buckingharn Pa.
lasa-Bacas.

ELS BALCANS
LA INSURRECCIO

S'EXTEN A ALBANIA

Els rebels reclamen
la dimissió del Govern
Belgrad. 3.-Les Ultimes non
ticies rebudes d'Albania anuncien que eol matiment insurent
s'ha estäs arreu del país, havent
obtingut nombroses victòries,Rayas,
• ••
Belgrad, 5. - Els nacionals
insurgente albanesos amenacen
Eibassan estan atacant Alessio, havent dirigit un ultimátum
en el qual redimen la immediata dinissiö de l'actual Goyern.-Havas.
ELS REBBLS PRENEN BARAT
UN ATEMPTAT CONTRA EL
CAP DEL GOVERN
Dorna. 5. - Els periòdics
anuncien que eIls insurgents nacionals albanesos han ocupat
Berat.
Corren rumors afirrnant que
el president del Cansen albr.nás
ha estat vIctinta «d'un atemptat.
-Havaa.
LA POSICIO DELS REBELS
Londres, 5.-L'Agancia Reuter publica una informadó en la qual es
diu que als cardes albanesos de Londres s'Ira rebufe amb data de -j del
corrent, del cap de l'oposita:, el següent telegrama:
"L'exércit nacional del Sud ha entrat a la durar de Berat i segueix
el cerní de la ribera del Scundi.
L'exercit del Nord ha arribat a la
ribera de Mari, seguint cap a Tirana.
-Hayas.
IUGOSLAVIA I LA INDEPEN-.
DENCIA ALBANESA
Belgrad, 5. - El ministre de l'Extejos iugoslau, Ninxix, declara. que
lugesIti‘ia esta fu:mune:u adherida al
principi de la Independencia d'Albània,
peria no podria romandre indiferent en
cas d'una intervenció delemears
it aegas ea ele assumptes
-Hayas.
EL RE.ZEL DE ICGOSLAVIA
CONTRA ITALIA
Berlina 5. - 1.2 simació a Albania
segueix essent mett grey.
La premsa itmoslivia tem pe sorgeixin complicacions. i acusa el Go-.
yern italia d'intrigar en la politica interior d'Albania.
Els nacionalistes revolucionaris set
gurixen fent progressos.
}Jan sortit cap a sigues albaneses
dives,, vaixells de guerra italiana de
roe tonellarge.-Havas.
NO III It.- IlAtat'T COP D'ESTAT A ROMANIA
Bucarest. 5 - Es deament els tu mora scbre un suposar cop d'Estat.
tot el mis tagua un ordre complet.
Tambe es desment que lexplosM en
cl dipòsit de municions hasi causat
nombros2S victimes.-Havas.
L'AVIACIÓ

Pelletier d'Oisy torna
a Corea
Nagasaki, 5.-L'aviador Pelletier
ha intentat sortir de Corea per ¡reí.
fase al _lapa, peró degut a la boira
alan vist obligar a ternas al Roe de
sortida. Dissabte pros-ari altra venado de sortia-Havas.
MOMMININIZIOMIMMIRMIN

diverses preguntes, els mems
tires del Govein, a la Camlya
alela Cornuns han dit:
ntre els infor
Primer.--Üe
deis perits no estiguin-mes
compiletament aeeeptats en el
qua es refereix al Reglament
,de les repararions alernanyes.
el t.tovern anglAs no podrá far
eap deelaració de la seca politica relacionada amb la bitua.
cid europea.
Segon.-El Oovern no ha per.
dut de vista la qüestid de la
dlibertat i repatriaol6 dele Trz
sonare política de la Ruhr

Ilbenania.-Havas.
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ROMEA. - Companyia Le

Prirr
Bargy; "Le ntarquis
lo", de Lavedan.
« Le marquis de Priola" deu fer
erint-ieinc o trenta anys que roda peti
esccnaris. • Quan Le Bargy va estrenar aquesta obra sembla que sen va
fer un gram cabal; la creació de Le
Barg • era una meravella. Tant i tant
va agradar a tothom que a Le Bargy
Ii deien "le marquis de Priola". Per
aquella apoca Le Barg)' era l'actor
més elegant de Paris: ell i el difunt
rei Ethiard VII d'Anglatcrra tallaven
el bacallà en qüestió de corbates . Diga:ames, botina i altres varictats. Aleshorra Le Ffargy duia un bigoti ccm una
crisantema; jo recordo que era un
nano i Ii vaig veme fer el Sainó%
"Marquis": duia un jaque' de color de
cendra. amb un copal/a i un clavell
yermen al trau; el seu gran bigoti, la
seca ven nasal, la seca panxeta,
aquella aires de gall passejant-se per
l'escena recordo que cm feren un gran
efecte. D'abrò que tonto han passat
11111101/e o quince anys. Am torna Le
13 argy a Barcelona amb "Le marquis
de Priola" per primer plat. La companaia. insignificant. Germaine Detracta es una senyora alta com una
amazona de la bona epoca, plena, blanca. fresca, dolc'ssima, una gran figura
com a dona. Ara, com actriu no emociona gens. Ni la ven. ni el geat, ni
rexpressió, ni la intenció cranmnuene"
Els restants actors i actrius ni val
111 pena de parlar-ne; fan el paper
enes tants comeriants frantesos, escampats per tants teatres tense im•

portancia.
Tota la lenta, nones, es ta per Le

Borge. Es sm heme que ja té els seus
anyess, però que s'aguanta COM un mal
espg rit La seva ven li falla algun
moment: pero, quina veu! Pastosa,
ondulada, flexible, ben timbrada, sem
bla una veu de qualitat de 'tole gras"
i dc "peale en cocotte" fet amb tots
els ets i cts. Es una ven expressa
per recitar els versos de "Cyrann". A
mi aquest senyor m'agrada més dient
versos que fent drama realista; quan
es te una veu i unes gráns aptituds de
mimic CalT1 Le Bargy s'ha de donar tota
la corda.
Bargy ha estat tm formidable
elezant. A l'epoca en que Le Bargy
era un formidable elegant, la majoria
dels llames vicien les filtimes &caries
del dicten i el començament del segle.
L'època dels calçotets !larga amb vetes i de rota la poca gracia de l'Ad
Ilament masculí. Avui dia en el ram
de sasteeria i camiseria si;ha progressat; aixi que l'elegancia de Le Bargy
no ve de nou. Es un actor que vesteix correctament, sense afectació, pecó
que no tapa a ningii.
Fent "Le marquis de Priola" se'l
ven tant i tant ficat dintre el paper,
tant cotn a casa seva, que meravella
l'aplom i la gracia amb qué no perdona el mes petit derallet.
L'obra de Lavcdnn en les boquea
que es va estrenar també Ida un gran
efecte. Es una comedia de trucs, amb
un diäleg que diu coses de tant en tant.
paró... han passat misiles coses d'ença
de l'estrena d'aquest "Marquis".
El "Don Juan", tal com l'entenen
els francesas, amb la característica
tan vulgar del fill natural i la salsera de la paràlisi general progressiva pel II:U/nene particular de l'autor,
és tot "Le marquis de Priola".
Avui dia aquestes obres ja no agraden; avui dia agraden molt poques
coses, peró s'ha de confessar que
aquestes obres no sellen dret a agradar.
"Le marquis de Priola" ha passat
d, moda con, les limbes de color
tabac, que ja nomes les duen un o clos
socis del "Comité dc Defensa Social".
Ma:geat Sims. celebrem la pen,acla que
Le Bargy hagi vingut a Barcelona,
perqué sempre és agradable teure una
gran figura dcl teatre trances encara
que vagi cami del capvespre, si se sap
aguantar amh la ciencia i amb la gracia de Le Bargy.

S.

Noma "Las hijas del rey Lear" Es
pitjors que hem vist.
Sembla talment una primera comedia
d'aiicionat.
Es tracta de tres aetes mig Untimentals, mig d'astratanada. Com a co-•
média sentimental és carrinclona, no
ho pot ésser mis; com a astracanada,
ni tan sols fa riure. Té algun trate
digne de Muñoz Seca, naturalment.
però boas pocs. Només direm que les
(tacs i situacions, que ja sahem que
Muñoz Seca les aboca a cabassos,
"Las hijas del rey Lcar" un pot comprar amb els dits de la mi les que sdn
acceptables.
1 no partem de la part sentimental.
que de tan ensopida i coneguda i med
reeixida, adhuc fa riure. El tercer
acre, a més a mis, és una manera de
Josep M. Folch i Torres: hi surten
els bona i els dolents-aquestes coses
primitives-, la fallida económica, la
conversió dels dolents, el triomf dels
bons amb el sacrifici deis propis interessats...
Afegim a tot abro!, que el sentimensalirme i l'astracanada no 'liguen gens
ni mica. i que els tinals d'actea és el
pitjor de tot.
No obstant ésser el debut d'una bona
companyia i d'una actriu com la Barcena, que fou aplaudida diversos cops
en reeixir de les sintacions més diflcils de sostenir, tot just si al final
de l'obra el tele, s'aixeca un sol cap.
I sort encara que la, Barcena, com
hern dit, i la senyora Quijada i els senyors Collado i Martínez Baena feren
miracles.
1 és que el nostre palie no té pas
ben be pa a l'ull. Hens vist obres
dolentes. però com "Las hijas del rey
Lear", cal din-ho. no!
Hem d'esperar que la direcció tindrä
mis cura en les altres obres que cns
seran presentades, car amb ~Mies
com aquesta no 1sf guanya res la companyia ni és possible que els actora
puguin donar-nos el seu talent.
una de les coses

R.

• • •
Dintre pocs dies i en un teaIre de Terrassa, debutara amb
inpera "La 'Fraviata". el nostre bon arnic En Pan Gota-Latea,
fill dc l'esnientada eititat.
Desitgem al novel! artista
un gran triomf en la seva carrera.

NOU.-Debut de la compaLyia
del Teatre Cómic de Madrid.
El dimecres dia o de juny debutara en aquest teatre la notable companyia de sarsuela espanyola del Tea,
tre Cómic de Madrid, amb l'estrena
de "La linda Tapada" i la reposició
de "Una vicja".
Eis aquesta companyia hi figuren
animes tan notables com Rafela García de Haro. primera tiple cómica;
tiple cantara, Emília Iglesias; tiple
lleugera, Empar Miguel Angel; tenor,
Cajeta Penyalver; barítons. Josep Lluis
Lloret i Josep Marín; primera actora,
Marian Ozores, Carlea Rufart , Fansti Bretano, Ramon Abolafia; tenor cómic, Joaquim Fernández Roa; mestres directora i concertadora; Manuel
M. Faixa, Enric Estela, Ferran Obradore; actrius: Empar Abolafia. Victercia Argota; Llúcia Barandiarän,
Maria Calcan°, Marina Domingo, Carmen García de Hato, Maria García
de Ilaro, Matilde López, Josepeta Maurano, Victòria Betúa, Berta Zuaro;
actors: Adolf Bellver, Enric Golvän,
Joaquim Marín Alcaine, Albert Morales del Valle. José Oltra, Jesús Ortiz. Francesc Prieto, Eduard Romero
i Eid Vilches.
L'empresa estrenari a Barcelona
"Carmina la Cazeruca". de ()Mimo
i el mestre Calleja: "N'llatida". d'Antoni Aureli Castilla, música dels mestres Falsa i Casses; "Florinda la de
Toledc.". de Selva Aramburu i López
Nuerin, música del %narre Roig,
"Los pajes del Rey". de Vela Moreno. música de Cannes. i altres obres,
a mes a trés d'un repertori de sarsueles grans i que fa anns no es representen.

NOVETATS

Debut de la Companyia Martínez. Sie-,
res amb la comédia de Muñoz Seca
"Las hijas del rey Leer",
Dirnecres a la nit debuta al teatre
de Novetats la companyia cómicccdramfdica que dirigrix l'escriptor senyor
Gregori Martínez Sierra.
Es una cornpanyia a bastament coneguda del públic harceloní perquè ara
en partem amb detenció. La companyia Martínez Sierra forma un boa
conjunt i compta amb elements tan
valuosos com Anna Maria Quijada,
Manuel Collado, Martínez Baena i
sobretot la primera actriu. la celebre
Catarina Barcena, que ha asselit un
just renom. Altrament, la direcció
del senyor Martínez Sierra és ben un.
sopegada i precisa; fa que els actora
Interpretin les obres ami) una naturalitat i un bon gnu notables.
Tots aquests mèrits fiaren les notes
earacteristiques en el debut de la
Companyia la nit de dimecres. En el
que no estigué pas tan encentada fou
en robra escollida per a la presenó.
taci

.

Tanmateix creiem que ens podien
donar una estrena millar que la cornidia en tres actes del senyor Pere Mufioz Seca "Las hijas del rey Leer",

ELDORADO.-Serata d'onore
de "La Cena".
La simpàtica Goyita, tan estimada
del Odie celebrará derna. dis/abte,
la seva serata donare amb un programa selecte.
El públie de Barcelona. el seu ptlblic. millar dit. denla palme-a una
vegada mes el sea entusiasme per la
encisadora artista, omplint-la d'aplaudiments.
Per a la setmana que ve s'anuncia
a Eldorado un debut interessant: el
del tneravellós artista, imitador d'estrelles caneonetistes, Edmond de Bries.
^^-

En Ramon d'Alos és

rebut a l'Acadèmia
de Bones Lletres
A la sesPi6 extraordinària
que celebra neadimia de Borles Llelres per a la reerpei6
del senyor Ramon d'Alba, i a la
quall assisti un públic selecte i

nombrosos representante de
corporacions oficials, cientifiques
1 literàries, Pacadémic
que ni podia interessar al públic ni
electe,
després. de dedicar un
• fer fluir els artistes. La mateixa Ce-. encomiàstic
homenatge al seu
terina Barcena, l'actriu ingenua i dolJ predecessor dodtor Codina,
ea que posseeix l'e:simia de la llar,
tracia de "Els bestiaris a Caleo pegue mostrar altra cosa que aquel
talunya".
Comena g fent un historial
- 16a leva ven tan simpatice 1 captiva.'
1 li callad tot el sets art per d'aquests pelas 'metate do
zoolo g ia, que generalmeut s'e
iipassear l'obra. I per aguantar una
companyen d'explicacions elle.
as Lar hijas del rey Lean'
gbriques o .moralitats, remarea lidiáis &Mate. .
•
emú la sort que tinguaren •
t

dl
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111:111LICITAT

aERVEI METEOROLOGIC DE CATALUN A
Ole 5 de Juny de 1924
1.-SITUACIO ATMOSFICRICA GENERAL A
LES 7 DEL MATI. (Observadora' d'Europa, 'Nord
<Ubica i rebudes per telegrafie sense,p1s)
A Italia i a la Mediterrània occidental domina el
régirn de baixes pressions, essent el temps en general bo, mes de poca estabilitat. - Actualment s'observen pluges a França i a Suissa. - A la Península Ibérica existeixen abundosos núvols a les costes
de la Cantàbria i a Andalusia, 5 seré a la resta.

a. ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA, A
LES 8 DEL MATI. (Observacions de la Xarai meteorológica catalana, comunicades per telefon):
A Catalunya regna bon temps, existmt solament
alguna núvols a la provincia de Tarragona. - Ha
plogut lleugerament a la regid del Pallars.
Les temperatures es mantenen elevades, havent
estat la máxima, de 30 graus a Flix.

y. VENTS SUPERIORS, A BARCELONA. (Sondatges de l'atmäsfera littre, a leo 7 del wad):
Altitud, mores:
• 250. 500. 1000. 2000, 3000, 4000.
Direcció:
SSE, W. W. W. WNW. W.
Velocitat, metres per segon:
12,
10.
5, to,
I.
t.

Del Municipi Les sardane
SUBHASTES
S'ha celebrat la subhasta relativa a
l'obertura de fosses per a la collocació de tuheries destinades ui regadiu
del Pare d'aquesta ciutat; fou presidida pel regidor senyor Miguel Madorell, en represetuaciA del senyor alcalde, i amb assistència del senyor
Joan de Pagen, en representació de
l'Ajuntament. Fea, autoritzada pel
notad senyor Alfons Grande, i adjudicada provisionalment a la Societat
Construccions i Servcis. S. A., per la
quantitat de 58.000 P rsers - Les subhastes anunciades a la
"Gaceta" de Madrid i But!leti Oficia/
de la provincia, corresponents als dies
18 i oo de maig últim, respectivament,
i relativa a la construcció al Cementiri del Sud-Oest, agrupació setena, Via
de Sant Jordi, de 1,262 hipogeus colunabaris, model B, distribuïts en 27
grupa, deis qual 18 d'aquests ja recen
construida la cimentació i les parets
transversal i posteriors, l'escala (costat dret) de cornunicació del primer al
segon banqueic sobre el quart tram
la Via de Sant Jordi, i les dasegueres
i airees obres accessòries scrnblanes,
sota el tipus de 249,999'96 pessees, se
celebrarj a les Cases Consistorials, a
les dotze del dia 12 del que som. i els
piecs de proposició s'admetran a l'oficina de Ccmentiris, fins al dia si, a
les dotze
EL BOGATELL

OBSERVATORI METEOROLOGIC DF LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Hores d'observac , 6: 7, 13 1 sh notes
Barórnetre a zero i al nieell de la mar: 7597, ; 60'8, yno'5.
Ternannetre sec: 23'2, 223, 21'n. Terrnómetre Isunsit
ano.
- HUniitat
rutissitucS sie saturació): 66, 78, 74.
Direcció del
vent: W. S., SE.
Velocitat del vent en metres pee segon: 5. 6, 7. •- Estas del cel: seré. nuvolós, uuvolós.
Classe de núvols: cirrus; cirrus-ctimuls, st rata; cirrus-cümuls, strats.
Temperaturen ex trames a l'ombra:
Maxima: - Mínima: 16'7. - Oscillació t enuometrica: 92. -• Temperatura mitja: 18'3. Precipitació aigunsa. des de lea 7 llores del dia ante rior a les 7 bores del dia de la data: o'o milimetres.
- Recorregut del vent en igual temps: go quitó inetres.

l'Edat Miljana i fins despees
del Renaixement, dogo!, entre
altres enuses. al sett doble ca-

racter d'obres psdudo_einnIffi_
ques i morals. Ea materia deba
bestiaris, que fonannitila lumia
prové de Pan! te "Physiologua",
pa/inri a enriqiiir alguna de le";
obre s mes 'tut e i; a l'Edil
lalit ,jana. cutis pee ovomplc los
gran: eneiclebdies del segle X111. liessenyil, despees, les
prineipals tracluccions feles
l'Europa oecidental. especialment en Iletigiies ruina/ligues,
esmentant diversos textos provençals, italians, espanyols, etcit era , con f ronl a nt-los amb altres de catalans.
Referint-se d'una manera especial a la literatura catalana,

exposis els principals passalges

dels nostres poetes. movalistea.
oradors sageats, ele., on es
fa referencia a naturaleses
d'alguns animals. Deis dels
"Bestiavis". Aixf lambe ten observar freqüents ettineideneies
etinh el folla-10re. 1 n0 passada,
que
s'ocupa de la influencia
els "Besliaris" han exer cit en
l'Art, peincipalinent
relacid
a Galalunta. f si It sss, (.. 11111
proca mes fefaent de la divulgad..., ifaquests tras-hit:: st Catablea. donit cumple de l'exiaalimein de tres tnantiselits ealalans. que Ile,, crivi ;t'eh versions que fonamentiWnient no
sún mes quo una i itquesta derivada del "Jtest talio Toseano".
In magistral dissertacid
novell aeademie rou premiada
anal) entusiastes aplandiments,
rtivf eme el disours dss oonteslacid del senvor l'erran do Sagatea. en el qual ten el merescoi sIagi de l a r".,.4iilitat
teritrin
senyor Itatním . tl'Alós, 1 aporta algunos Oport 'mes
/motete -unta ti Perudil t
quo
aptos' acalla/va de

s, ,

CRONICA DE CULTURA
cutsos.; A t....tc.n nEmIÄ-rii:
JURISPRUDENCIA
L'Avademla de Jurisprulle»eta i Legislació d'aquesta eintat. en ei set] tleaig que 'la ;idvoeals coneixin j pliquin amb
una base sólida el Dad Cataba. ha empres l'estulta en ¡liversos cursos da les reladons
diverses sud mateiv,
tneul amb
lard Roma. 11dr-entinan(
els
seria
elemerits
conslitutins, i el del
seu e5lusl adual. Com a .nan_
plement i per tal de facilitar
les incestigarions. orgatilizara
lambe aulos o Rierais iridio.
mes. probablemen!
del
Ilat t.
angles i alernany, reserca»t- se per a mAs enclavan i
la del gres:. Els estudianls que
!reir:in alter/ya: el Drel 'torna i
deeilgin assishe ale esmenia4
CUP;-:0S, 1 s fhir n111 mani test a r..ho
aixf a la sereetaria rla La y aProvenea. .! 9. .1 . 1 1 a 1.

LA TECA
Neo ¡libre de cuina catalana

FEA! BALLS CATALANSI
Sr. Director:

LA PUBLICITAT del dia 22 d'abril pasear, tractant dels balls russos, deia: "invitcin tots els nostres
artistes a considerar de prop els elements que In inicrvenen i girar els
ulls a les nostres llegendes i al folklore".
Ena sera permés de parlar de les
nobles deries que co ya el nostre esperit1 A l'Exposició d'Art de l'any
1917 vaig presentar una collecció
de projectes sir iigurins i de decorare de balle catalana i de Ilavors
enea he anat trehallant ¡in,: fa poc,
que he publicar Ull voium titulat:
"Teatre d'Art Prometen'', a base de
cançons pojsssiars escenificades, plastica animada, di:Meras poética, minnca, halls, etc., tot d'una escaienea
ben de casa, acose influencies cateangere5.
No aspirem tot d'una a abastar
aquella fantasia d'orientalisme i
aquelles danses dels alats i blincadiseos cossos que atresoren els russos dele halls. L'aire popular dc les
danses russes ja exigeix complicacions en travessades d'agilitat i de
moviment. a la qual cosa /romea
manca 'aquell scutiment d'expressió
i aquella misst ica estatuaria.
Per als nostres balls mai no harem d'acceptar les ingerencies de
cap aire exidic. per tal com la nostra s'anea te rota la (orna característica, servant ben viva la sera signiTicanca plácida 5 bucólica; manca
només que els iniciats dels "Esbarts
de . Dansaires" co donin compte 'de
la transcendencia que podria tenir
la formaciO d'aquesta obra de conlasst artístic a Catalunya.
Tant com el jove de rEsbart"
ens coticé el cotnpoeitor que estableixi la relació dels .5011S amb la mobilitat del ball. els ..orfeonistes per a
les execucions corals, les miles de
la rítmica i pnstiert, els pintors joves
que sentissin l'aucläcia de reprocluir
el nostre paisatge d'una fais6 decorativa amb la ponderació de color
que accentités les coses UléS carneteristiques Iluny de les perspectiees
encartronades dc molts dels nostres
cscenógrais més en boga i tantes
d'alerce collaboracions prettablesaportad,...) de toses les l'elles ;trisque enntribuirien a crear una obra
dc maxima emoció.
Esta dit. Eem halls catalana?
Eiti plan d'invitar a tothom que
!Maui desinteressada afició a ajudar-nos-com a element d'inter1sretaci.3 o simple admirador-al nostre Estsssli, Trafalgar, 36, 4, 5, de set
non de la vetlla, en botes será iniormat dels nostres projectes de decorare. ligurins. tel el que havem lee
tins ara i manera de poder-ho tirar
t . 0 da va lit.
M.

Clivillé

UN VETES-1-FILS CONT EN T.
Sr. Director:
'Fa:moteje tinguiren rad en dir'le que no havia de disgitAar o e.

familiar, compone pel famós

cuiner català Ignasi Domenech
Conté mes de 6co fórmules
de cubil' präetica, ben explicades i de resultat segu-

rissim. PREU: 3 PTES.
DE VENDA

EL LECTOR DIU...

•

EDITORIAL POLIGLOT'
~rama, -

senyor Soldevila, primer, i Pedinrial de l'Are din. despees, ho cm-horas. Així m'ha 'alat
rete,' ar-nos, el mett atole veles-i-fils.
l 'ataca tan cometa avui cont dis:asta Ilavors; éa que el meu atine
cela no que l'edi-orint de divet;'res glossava, - car el meu ande,
- s ri,mne té plena de ¡libres UUN
inte.tatges de la retrotiga. els de l'avena els ti amarats «una santa
totes les ton' aratats i boicotatges, que de iot

sim vist! La hi té tant d'amarada
d'aquesta idecubt st que en die-

nte co que tranacra Ii espurnejaven
els ulls d'agrainient.
-Pi fi se'ns fa justicia! En est
-calxrfotne di:-Axí
estrenyeria la rna qtic escriu els eclifreíais... Per la ere/lada e..piritual
eme portett corneneada els intellectuals cal que hi comptin asub nosaltres; anirem a 13 renglera, tant
se vall Cal que ti cornptin, però.
J. Aleta Figuerola
VEDUCACIO DEL SARDANIS TA.
Sr. director:
Dol nuirna veure en moltes dandicions la desmoralització de molts dels
sardanistes actualss no saben el per
que datasen ni com han de dansar, ni
eis tenen la miss dreta ni on testen l'esguerra, ignorant completament la moralitat i la cortesia de la dansa nostrada. I aix6 ea majorment lamentable avui que ha augmentat tan considerablement el nombre de sardanis-

tes.
Prou ala fet i es fa campanya, referent a aquest assumpte, en revistes
i periódics, pela; dissortadament ele que
ho llegeixen sík els que ja n'estan assalientats, i, en canvi, els sardanistes
aprenents. els notells i els despreocupara. que seo/ als que directament atany
dassabentar-se'n, aún els que no ho
Ilegeixen.
Caldria, dones, que les entitats saz.dartistes procuressin ssn xk l'ensenyament de l'educació moral de la dansa,
fa per mitiä de brevíssims parlametes educatius en un sol intermedi
daudició, ja per lidies volants impreSeS, prolusament repartidcs a 10131
sarclanistes.
llosaltres, humilment, proposem,
dones, per a la seca impressió, els següents den preceptes dz l'educació del
sardaniata:
i rol no
Ceses que no
oblidar-les

t. Es pat catrar a la sardana d'un
a un o (le parella en parella En cl
segon cas , es pet dernanar compromis
per a la dansa a la noia que plagui.
si accepta. se la porta sie la ma esquerra a la rothana.
2. Demanar pertine per entrar a la
roclona zurb tiss "on prenses" o "vol
fer la meneé, o favor?".
3. Per poc que es pugui. co posa e
se un sal individu en una rodona on ja
tot siguin parelles. En el cas dha.
verles de partir. posar-se sempre a
l'esquerra d'un jove.
4. Donar he !es mane. Sempre UO3
noia ha de donar les mans posant-les
damunt lee del jove. i aquest ha
gafar-li només els dits. quedasit, per'
san*. la SOV:1 sota la d'ella. Si la rodona es composa solament tila:mes ó
de dones. Ilavor s cada un ve obligat a
donar la seca ma al de l'esquerra i
a gafar la del cl . la dreta.
5 Dansar seriosatnent. Ab:6 no vol
dir. de cap manera. que desaparegui el
sornrinre, la rialla, no, vol dir solamem luis fer rl bojo.
6. No belingar els bravos con/ mi
mico El 5ilber dansar es concia amli
els bravos. Han d 'estar quien ¡ no
han de seguir el ritme.
7. No rubricar amb els peus. Dansar sense voler fer proeses de carnes.
8. Si es te parella, no parlar, si per
ésser, el jove amb la de Vesquerra, o
la viola amb el de la dreta, car no ist
la Sera parella, i, ensems. es mostea'
desconsiderad() a la que ho Es.
g. En acabar la sardana, donar lei
grades a la halladora o als que s'ha
demanat permis per entrar.
lo. No posar-se a fer una rodona
al mig d'una altea, mentre hi hagi
suficient.
Aura,' OortIolla-Mytret

A l'última Junta celebrada per
Comissió d'Eixampla es prenguis Vacord que sigui revestida amb eiment
ia riera que hi ha a continuad?) del
Bogatell a la part que ha estas coberta amb càrrec al pressupost de la'
Décima per facilitar amb aixn reeacuació d'aigües. El pressupost per a
la dita obra és de I00.000 pessetes. Davant la ditn Comissió, ha to-.'mulat una
meció el regidor senyor Barba, pera
que es construeixi la morera corresponen! al Convent de lea Magdalenes
Penedides, existent al carrer «Macó, entre Borell i Vilaclomat.
LA GENT DEL CAMP
Ha estat al despatx de l'Alcaldia cl
pres:dent d'Acció de Defensa Agrícola, senyor Josep Eras de Molins,
conferenciant amb l'alcalde, respecte la
conveniencia de fomentar, per tots els
mitjans possibles, el retara a les feines del camp dels molts obrera que, allueinats per apariencies enganyoses,
sisan anat eencentrant als gran centres de poblaci6.

retiet7":~s.el
it› •s , A ,2eg
LES PLAQUES DELS CARRERS
Per collocar plagues indicadores de
carrers d'aquesta ciutat és indispensable adquirir 70 noves plagues de ferro
esmaltar, les quals importaran aproximadament 2,00o pessetes, i per tal
motiu, s'obre concurs entre industrials,
perquè fins al dia 21 del que som. a
la una de la tarda, puguin presentar
notes de preus, i assabentar-se dels antecedents, que estaran de manifest al
Negocias d'Urbanització i Reforma, de
la Secció de Foment, de la secretaria
municipal, durant les hores d'oficina.

DEL TE1t10 DELS PEIIDICON
AL TIMO DELS TIQUETS
La Ponincia d'entita¡s
N,
leus tu, tes, liomenada per
coni
balee el negoci que amb
dielons do sardanes les ay
fan E
JoaqIiim Erigida 1 C aries

na. ,..-ila
6i.J.)
assabenlal que
pel
individus e smentals has
,sta
roes:acto.; algultus lletres a di
verse 55 Pe l'S011, i
de les qua
, Ponencia en té alg
unes, p,
sorprenden la seca bona fe, .
quo notifica peequi obrin .:

conseqüencia. Din aixi e Lo
Ira en qiieslid:
Distinga senyor: D
a les circumstancies especials er,
eir; srohcm i veient que el Centre
Depntlents, antic org anitzadnr del.),
pirc de la Sardana no pot portar
cap aquesta t'esta. donat a qué es
ba clausurada la seva secció de
tocanda, tms quants co mpanys e,
siastes de la riostra dansa s has o'
a ajudar-sins perqué la celebraciá e
questa resta sigui un fet.
Essent així que rIlris del sardani_
hi ha un entusiasme gran, bern
portar a cap "La Diada de la 4

(lana".
el 1 .3 1 ei-e=r-zrz-fx.,231
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-Es per a x(i quc diatcm pansat
Estar-sos per demanar-vos la ea
emperne-tú. Vós, que tam amor liza
demosirat per les nostres coses, sab
cooperar a la nostra simpática f
Es per ai'AZ, ClUe
p
tiquis al preu d'una ussela ea

un, que esperem que us els quedare;
Lid aixi una vegäda mis demostr
del vostre alt altruisme i del vos
amor roer les cuses nostradcs.
Esperem que us servireu elan
ginesta quantitat al secretari singa re
testa, En Caries Girona, carrer Pa
de Sant Just, 7, pral., o be ens
caree el :loe on podem passar-íz
recollir.
Cas de no voler-les serviu-sos
nar-los immediatament a ra4re9.,a.
dicada.
Esperan/ la costra decisió aproul
aquesta ocasió per saludarvos i pez
nos a la V05172 disposiciii.
Per la Comissió organizzadonk
"La fiada de In Sardana", el
dent, Jnagnim Erigida (signar). Ela
un segell que diu: "Cernissú
zadora de la "La Dienta de

daca."
Sarda nisl es: reeardenaal
que a 13arcelona no val aba.
dar.
LA COBEA LA PRINCIPAL

CASSA DE LA SELVA, A S.151
CUGAT DEL VALLES
Orga nit za da per la isa
Agenpaeid Sardanista de SI
Cunar, linc‘rh non denla disse.
te, a les den de la vetila,
jardins del Pare '311inicipa'a
una andieiti de sardancs.
Són molles les persones ga
hi assistiran per poder bal'at
la nostra dansa al sil de la lamosa cobla empordanesa.

ELS ESCORXADORS
Sacrifici d'avuii bous , o; vcdelles,
172; me lt osss. 437; cabrits, 78; bens,
1.406; vsdelles. 661; cabree, 14, i pues,
34ea.

Ditnecres passat al mati el tinent
d'alcalde i cap d'Obres públiques
l'Ajuntatucnt N'Albert Masco Parquitecte municipal N'Ezequiel Porcel, van efectuar una visita al carrer de Llull, fent-se cárrec de la millora urbana desitjada 1111:1111121CMCIII
1 sol-licitada per la incansalde U 0515
de Propictarsi i Itidustrials del districte Desi., la (lua) visita va resultar eficacissima, per quant les esmentades autoritats competents van
fer-se carne de la cabdal necessitat
de l'obertura del correr de Llull fins
et limit d'Eixampla (riu Besäs).
L'enlusiaffle que ha desp:rtat
aqueas ptojecte entre tots els veins
en general ha esta mes extraordinarl quan s'ha sobar que tainbe es va
escondan l'obertura cld carrer de
Bar!, de Boda fins al de Pere
el qual alai quedara cbcrt des del
carrer de . faulat-i, oi mes. al confirmar-se la nova d'una lisura de
tramvies que anira, passant pel carrer sIe Lluli i travessant el de Bach
de Roda, de darrera el Pare (carrer
de Sicilia) fins el riu Besös.
Fan mes factibles i econenniques
aqueates millores els treballs porta ts a cap amb fervent es:: stCi .5 sme
per la Unió de Propietaris i Industrials del districte X. fa qual entitat
isa obtingut prèviament de tots els
propietoris aiectats 1, cess'.6 per
van d'ells dels terrenys viables.
Acompanyaven cl senyor Blasco i
a l'areuitecte scnyor Force), cl seeyer Serra i Sulé, Presiden s de la
Usil die propietaris, i entre altrcs els
senyors Girona, Vidal. Cuside, Dorninguez, Serrataró, ExpOsit, Mas,
Jure, Durall, Vila, Buch, Boada,
Carreres, Creus, Otter, Riv:ere,
Cots, Piqué, Borren, Olivé, Vieta,
Baffle, etc.
•
La realització d'aquestes millones
són de molt interés no solament per
als carrers afectats i els dels encontorna, sine. per Barcelona en general,
que senec aquestes reformes als carrera extrema no pot créixer ni millorar.

CENTRE EXCURSIONISTA ID-

EEL CASANOVA
Aquest centre fa avinent a
les altres entitats sardanislet
conseqüent u i en general a foil
els seguidors de la seca obra.
qtie s'estan
ultimant el 1r5
baile per a la inaugurad.; de'
nou estalge, sítuat al carro:
it Os l'O lass ti (tocan': al carece de Salnierän. Se celebrai
la inaugurad.; arnb dues

Iraordinaries ballades sie ea:(bines all pati del matelx local,
ajes II. a la isi i ci ID.
la tarda, d'aquest mes, amb eseollidissims programes a carreo d'una prestigiosa eobla.
•

...SO
ANO

CINE fi E S
KURSAAL I SALO CATA'
LUNYA. - "La reina Sabl..
Dirnacres a la nit i amb cts P.,,5
vessar s'estrena, a aquests dos cltprn
salema la grandlosa pellícula "La
de
Saha". L'èxit aconseguit per a4o,l'
ta obra menurmestal marcará ludz bnb:ement una data mol/ assenyalada
l'aiburn d'i:xlts de l'empresa.
Eis informes que teniem d'agucen
peNicula erell immillorabies. peros
reaitar ha superat de molt el ger.
viem imaginar. "La reMa de Saba"
asta vellícula que está cridada a ligo'
rar en cl cartell molts ches.
L'estrena el mateix dia de "Ultiod
cacaree a l'Airka mer:dional" tettuna
altra veritable manliestacib d'cacc'
que va szeisfer el pühne en gran Pu'
erra. Les esceaes de caca donen 1,3
nota de realista/e d'emoci3 tan Pa'''.
que l'espectador queda eaetiva;
en un mateix quadro el caçador
seise martingales « de cap 1114‘
l'altlattet l e

•

AQUEST NUMERO
HA PASSAT PE3
CENSURA MILITAR

-Mraira.
11111

EA

LLEYDA
P. U. P. :I Un sulold17
Toalla d'un cadäver Inoendl

Altros noves
Diumenge a la tarda hont cekbra al local-escola que s'esta
anstro int a Vil lanova d'Alpieat
z nar t e d'afirmadas del non
dnetid o Unión Patriótica" (P.

t. P.).
Varen pronunciar discursos,
iialtint l'obra que porta a cap
Directo ri militar, el diputat
m a". senyor Sangenis i
tl delega( governatiu , senyor

Ores.

alelt contents devien quedar

a habitante de l'esmentat pos
o amb tan bells parlamenta,
:aneipal m e nt el de l'eloqüenasint i infatigable, etc., etc.,

anyer Sangenta.
El senyor bisbe d'aques-

DRicesi ha sortir a practicar
sila pastoral.
- Fins el dia 10 de juny
pot presentar a la Secre.ria de l'Audiència Territorial
Barcelona les apellacions per
Tribunal Suprema dels nomeali e nta següents:
Jutges : de Menarguens,

>ce Callare Miranda; de Vira s :a En Joan Baptista Niealau
adot; de Bell-Hoeh. En Masa Renyer Nadal. i de Torres

En Josep Ruedes i
2 Segre.
!icana.; i de ffects4 d'Arrás i Vila.
favor de N'Antoni Martínez i
-

Es trova vacant a Baa-

. : P r la plaça di' secretari da-

:'l Jutjat municipal.
- En un café del noble de Via y a d'Alpicat fou sorpresa per

a

a

gearella civil dissabte a la nit
3 partida de joc, incautant-se dels
ara i de les cartes, procedint a la
:recia de de 21 individus que es
aaven en aquel! !loc.
liem ha ordenas la clausura del
5. imposant-se-li a l'amo de resaltar establiment la penyora de
au pessetes.
- Ha sollicitat autorització per
tablir un servei pablic de cotxes
sminabils per a passatgers entre
Zorbias i aquesta ciutat N'Eugeni
rnpols i Capdevila.
L'Ajuntament d'Agramunt
bre un concurs per proveir la plade cartea d'aquella població, super defunció del que l'exercia.
- Arab el fi de poder realitzar
prejecte de construcció dc l'enrala municipal del poble de Clara:
&arrenda per cine anys les
:res comunals d'aquell terme
Ha tingut 'loe a la Cornissió
a de reclutament les revisions
xempcions dels minyons corressent als anys 1924, 1923, 1922 i
se de Lleyda.
- Des del dia primer de juny
paga a la Dipositaria dels cabals
la Diputada, el cursó número 23
titols del Deute provincial per

a

altes.
- Pel .ConseIl permanent, en
éarrer asessió, hom acorda el Iliusient de la quantitat necessaria
prosseguiri els treballs de reacia i millora del cami d'Agulló
iger per Corsa i serra dc Montde Ribagorçana.
al
- La Comissió provincial ha
sal al governador, informas, el
de prestació personal formaper l'Ajuntament d'Alarnús per
aspe 1924-25 i 1925-26 per atena rarreglament de camina seiu

a

res

- Han estat aprovats els campa municipals dels Ajuntaments de
aixanet i Alzada: 1922-23, Sant
ave de la Sarga 1922-23, i Sant
Oi de Mala. 1922-23.
- Per Reial ordre dictada pel
austera de Finances s'ha roncea Na Maria Concepció Oriol
rexcedencia voluntaria d'oilauxiliar de la tresoreria d'Ha
.ia d'aquesta capital.
- En la darrera sessió de rAament ; - • es va acordar
a eriase als treballs per aconset que els ferrocarrils catalans cansa la seca 1Mia fina a aquesta
compareixent en periode
A udiencia, reclamant de l'autoritat
: apetent les garanties acordades
defensa del canal de Granyena i
aleze relatiu a la construcció dels

quarteis.
▪ Ahir aparegué en greu estas
D ipasit del ferrocarril del Nord,
arresta ciutat, el guarda-agulles
Peertolcs Puertoles, de 38
casas.

al fit indiviau presentara una in-

re
la
re

nra
tir

•an
!lea

it ferida Marina blanca al coll,
r esultes ;le la qual va morir al
tenias Mhaver estat trasEadat
l' Hospital dc Santa Maria. Lestust subjecte era persona que

a caba una bona conducta, es-

, !mas estimat pels seus com-

S'ig noren els :Trabas que l'induia suicidar-se.

-• A la partida de Rutes, torre
etit, distartt uns quatre quieres d'aquesta capital i al qua
'ar e 423 de la carretera de Sae ssa, i en una asequia prop de la
Torres, ha estat trobat per un
'bar d'En Josep Arquea el cad u c individu que representatenir uns 50 a 55 anys, d'estaturegular, la qual mort data, ses embla, d'una deu dies, donar
de descomposició en que es

ea.

t pe) jutge rablecament
Illeläses he ordenas d'ésser dut

al Dipòsit judicial del cementiri,
amh el fi que pugui ésser esbrinat
el seu nom.
En una finca de la partida ano-

menada "Colsos", del terme municipal de Barbens, propietat de N'Antoni Solé Talavera, i mentre aquest
es trobava junt amb la seva dona,
Salvadora Sistere Ibsen, treballant
en els seus queicrs del camp, va
catire a l'acequia noca l'Ibars d'Urgell, que cresa resmentada finca
un fill d'aquests . anomenat Estanislau, de tres anys, morint ofegat.

Mentre es trobaven sopant els
propietaris i obrers d'una torre situada a dos quilòmetres del poble
de Belianes, es declara un incendi,
crernant-se bastants quintars de cuba d'olivera.
Tot era propietat d'En Jaume
Baffle i Queralt, havent aquest manifestat que el foc bou casual, ja que
dos obrers que treien el carbó del
forn Eamuntegaren creient-se que
eslava apagas, podent-se sufocar el
dit foc als pocs moments.
Les pérdues es calculen en mis
de a500 pessetes.
-

La guardia municipal ha de-

tingut, prop de l'estacia del ferrocarril, un subjecte anomenat Marius Tino Rivoli, de nacionalitat italiana, niolt conegut per la seca professió de "carterista" el (mal mamelas abans havia robas una bossa
a una senyora contenint Inés de cent
pessetes.
L'esmentat individu fou posat a
disposició de la pedida, havent estas
rccuperal els objectes furtats.

La nova coMacià reclamat
bra de Lleyda : - : La Junta de Beneficència
El jutjat d'Instrucció d'aquesta
En

capital interessa la presentació davant seu d'En Erancese Maca, ex;
diputas a Corts, orocessat pel
te d'excitació a la rebelió.
El governador civil ha aprovat
eis compres municipals de l'Ajuntament de Tàrrega pertanyents a
l'any 1903.
El Gavera de !a provincia ha
remas a informe de la Comissió
permanent l'acta d'elecció de tres
síndics generals i tres suplents per
al Sindicas general del Canal d'Urgell, qual elecció es va celebrar a
Mollerusa el passa' mes de maig.
Diumenge tingué lloc al camp
del F. C. Lleyda de la P. D. S. un
partit entre aquest equip i l'Ateneu
Igualadi de la C. O., guanyant el
primer, per sis gols a dos.
Al Camp d'Esports jugaren una
selecció de jugadors de Barcelona
i el Joventut F. C., guanyant aquest
darrer, per dos a un.
El sots-delegat de farmacia
del partit de la Seu d'Urgell,
cita que els adreguers, dipositaris i
detallistes que radiquen en aquell
partir remetin la relació numérica i
jurada dels exemplars que actualment passeeixin dels productes que
s'interessa a la circular del govern
de la provincia data 12 de maig.
Diumenge passat, dia primer
de juny, tal con] eslava anunciar,
lloc al local de la Sala Vieraria la primera audició de la cobla
organitzada pel grup Foment de la
Sardana.
Holt abans de començar, el saló
estasa plenassim de distingida concurrencia, demostrant ufra vegada
més l'exit en toses les coses de la
nostra terna.
Enhorabona al Foment, aixi com
als música, als quals desitgen força
anys de vida per continuar la seva
lloable actuació.

-

Sala publicas un han per l'Al-

caldia fent present: que estant-se
efectuant en l'actualitat el reparta
ment i recollida de les lunes d'inscripció per al nou cens electoral,
es recomana a tots els verns als
quals per absencia o per ella no
els hagin efectuat el (lit repartiment,
que poden fer una reclamada, a l'Oficina del cens, establerta a l'Ajuntament, signant la relació una
persona solvent, per evitar abusos,
i seas Meraran les falles que desitgin.
-

El governador ha remes a la
Comissió permanent, per al sen informe, els compres municipals de
l'Ajuntument d'aquesta capital sorresponents a l'any 1922.
Ha celebrar sessió l'esmentada junta, arenera els següents
acorde:

Prendre nota d'haver estas aprovats per la Direeciti general d'Admiteistració diversos comptes de
l'any 1923 de diferents fundacions

ministeri d'Instrucció pública i Belles Arta per a la seva ultimació.
A proposta del president es fa
constar en acta un vot de gràcies a
favor del senyor vice-president, En
Pere Abizanda, per la redacció de

lesmentat Estatut.
Ha estas elevada a definitiva
la creació provisional de les Escotes unitaria de nens a Arfa, mixta
de Bellvis i unitaria de nens a Gerp.
Amb motiu del desgraciat accident que costa la vida a la mestressa de Sarroca de Matera. Na Isabel Revuelta, el Magisteri d'aquella
comarca, volent retre el darrer tribus i provar la seva companyionia
ha obert una subscripció voluntaria per cobrir les despeses i donar
recursos amb que socórrer a la usare de la infortunada mestressa.
El governador ha remes a informe de la Comissia provincial l'ex•
pedient d'expropiada forçosa de les
finques que s'han d'ocupar amb mofin de la construcció del Cros según
de la carretera de tercer ordre, de
la de Madrid a França per 'Fanega
a Arbcca.
Hom ha declaras extingida la
tuberculosi bovina al tenue municipal de Salareis'', l'existencia de la
A la Tresorecia de Finances
qual es va declarar amb data 21
de desembre darrcr.
es troben possades al pagament les
marnines de les quantitats que per
per roo de farmacia de matricula industrial corresponent als alcaldes i secretaris que van confeccionar-les des de l'any 192o.
Abir tingué lloc al Camp de
Mare la lira mensual de bestiar
gros.
Hi va contribuir bastant de bestiar, advertint-se una baixa en els

li

preus.
En josep Llovera Darla ha
sollicitat la corresponent autorització per prolongar el servei d'auto-

mabils de servei púlale que te establert entre 'Farread i Sort fins la
frontera francesa (Pont del Rei) arribant per am ihis a Salarclú.
La junta d'Obres públiques
de Martinet de Montellà, provincia
de Lleyda, ha acordat I.t construcció per contracta pública ‘Eun edifici destinat a Escotes Naeionals,
Casa dels senyors Mestres i Casa
Ajuntament, segons el projecte redactas per l'arquitecte N'Ignasi Villalonga i aprovat per la dita Junta.
Els plecs per obrar a la subhasta hauran de remetre's des del dia 7
al 17 de l'actual, essent el preu asaxim o tipus limitas per a la subhasta el de 75,85893 pessetes.
El dia 14 de l'actual tindrà
Hoe a la Casa Consistorial d'Alós
de Balgauer la subhasta per alienar les pastures del rnont Sorra
de Sant Mantea situat en aquel l terme municipal.

OLOT
Inauguració del camp de Les Planes :-: Volta a Catalunya
Väria
Con • esponent a l'amable incitaciat que Poni a corresponsal
de LA PUBLICITAT ens fou
trames:a (rijoso; assist fi • ens a la
inauguració del canip de futbol

de. la veina vila de Les Planes, que, grades a la generositat. d'En 1- e Sacri2st; des
d'aquesta data tindra Les Planes F. C.
El senyor Sacros!, esplèndid
sempre, ultra les moltes obres
de caracha . Imitarle i social que
arrea va deixtint, acatas de

culminar-la andt la construeció d'aqueal C.'.a lni) ele cultura
física i ii 'estima ) . tamstrult en
terreny ¡tropa l'impost
l'arranjamniii ud qua,
inferior
a amaino ',estadas. La pista és
magnifica,
ta les ilj!0ensiOnS
n'animes
i as
capäs per unes 2,00 O persones,
laemas. per la inauguriteia,
oferi una magnifica copa (Por
i arg,ent i d'un calor artistie
ben amateur/de.
la coneurriincia fou exteaorth»aria. Ultra la m'ad traque.
Ila eontrada, lit aündí una ve_
ritable uta nació ell) . 101 Girola,
Ariter, Anglas i Sara •Felitt de
Pallarías, aixf elan els temas,
que arribaren plenfasims, hi
celaren) mes de quaranla col-

xes entre turismes i
bus.

Anarem al latrap t ravessant

cl magnífie pare de la principesca res/dime:a titl senyor Sa
ernst, i aculesl ja eslava ple dc

gom a gom.

Desoves de la seva benctliecid pel dignissim !Teto' . de ist
Planes, coinenra el parlit amietds ( !) entre ela pr. inters equipa
de la Unió Deportiva de linona. i ¡'Olot F. C.
Rehlits els equipiere amb nodrits aplandiments, fon tirat
kie-off ;ter la gentil' filma del
senyor Siterest, Na Cabria Sa-

de Beneficencia particular, del telegrama de la dita Direcció referent
a retro comptes; dha zer cursas les'
crear. Remas-qts.
de l'Hospital de pobres de Tremp
Els que assistiren al mach,
de dues instancias de l'excellentisprincipalment els olotins, amb
sim senyor bisbe de la Seu d'Ur- la illusiö de gtianyar, eren exgell al sots-r,ccrctari del ministeri cessivament optintistes, si no
apassionats.
d'Instrucció pública i Belles Arts,
Els que eoneixen la valor deis
referent a la fundació "Mig Aran"
dos equipe en :q uita, ben
de les que té el Patronat.
t'amen! preveien el resulte.
Aprovar els dictàmens de toma- La Unió de Girona. • del grup
tes de l'any 1923 de la Causa Pia
A, arnb equipiers escollas amen
instituida a Balaguer per En Gas- i alguns a soll, contra l'Olot
F. C., completament sol, perpar Salvia i les de 1914 a 1922 del

doctor irai Antoni Mallol, a Palau
de Noguera, per ésser elevades a la
Direcció general, als efectes de la
so y a ultirnació.
Pe/ mateix amb l'Estatut que ha
de regir la • fundació "Pese Vila i
Codina" a la provincia de Lleyda,
unint-se en l'expedient que s'ha incoat de classificació de la mateixa
de conformitat amb la R. O. de 34
de juny de 1923, el quid ea remes al

tanyent al grup B; es ben palesa la superioritat del primer.
Solament per deferéncia al senyor Sacrest podien els nostres
acceptar una Huila tan desigual.
L'àrbitre, senyor Palomeros;
estigue encertat i regularntent
just, però excessiu en corregir
els castiga.
Si a tot' ço-esmentat hi ategim el joc dur, durisßiim per
no dir brut, dels gironins, el

PUBLICITAT

bon conjunt 1 compenetració de
toles les tintes,. la justesa de
combinacions i rapidesa 'excellent, veurett que els olotins leren més del que podien, si be
cal remarcar que altres dies els
hem vist mes encertats. Ami)
tot, palesaren una forte resistencia i un bon esperit d'ama teurs. Estigueren lambe dissorlats en rematar a gol en 'duna
bones ocasions.
Els gironins marcaren dos
bonics gols, directes i imparables, i dos més de (risc -hic,
quasi a la malita de penal; l'un
al primer temps i ele altres a
la segsita part.
Deis nostres, el que més ens
va satisfer fou En Marfany, a
la porta, que fein magnifiques
parados. Tols els altres. conapliren amb bona voluntat. sobre tot En Gil/unte i En Frei.
xae.
Acabat el partit, fou Iliurada al capita deis gironins la
copa disputada. entre Betas
aplaudiments de llurs partidaria.
Despres, tina eseollida andicid de sardanes, que l'oren dansacies amb dalit pel jovent, po_
sä fi a tan bella festa. de la
qual guardarem tots un bon record.
A dretes deixem de consignar
les distingides families que
starren veiarena per no fer
cap omiss la.
1 despras de regradar al senyor Saerest les seves Munerescudes alonetorts, retornaren/
cap a Olot, ben satisfets del
tot. encara une lameotant que
els nostres jugadora no s'ernporlessin minan . escore que sincerantent podio!' oblenir-lo. i el
mereixien per la resisténeta i
joc einprat a la primera para
- Divendr a s. a mig cuatí,
pasearen, procedente de FigueVes. i *en direeciO a Vieh. els eldistes de la IV Volta a CataInnya organitzada per la Unid
Velocipeda dc Sans. El control
e:digne encerladament a caeroe de la Junta de l'Olot F. C.
- Han esta/ nontenats per
formar parl de la Lliga contra
la blasfémia, els nostres com.
patrieis senvors Liosas i Mossen Caries de Bolós.
- Han celebrat la sera festa
eis barri ele venas del de la Verge del Portal.
- Grades a la pluja darrera ha refreseat la temperatura, per() catilinua el persist&I
aixut.
Referent a aixti, s'ha observa t que mentre les fonts mes
abundoses intu yen i s'esgotcn
del tot, n'hi ha d'altres que feni.
ruolts anys que estaven completarte/1i seques, ara ragen
amb relatiu tabulador.
Alguns pous tarnbe han augmentat quelcom, (testa que amb
la calor s'ha fet mes sensible
la capilaritat de la terna.
- Dissable, elespres de penosa enfermetat. morí, als 38
anys. En Vicens Vilanova Segur,
grrnalt de l'ex-regidor i bon
arnie nostre En Joan. A l'acto
del sepeli hi acudí nombrosa
concurrència, demostrant-se les
gratis simpaties arnb qué compta la familia Vilanova-Seguí,
a la qual trasIladem el nostre
mes sentit condol.
- S'ha possessionat novament del crrec de sub-caporal
de la guardia urbana En Irancese Mut i Mut.
- Els mentres i mestresses
oficials del partit han celebrat.
Factisturnada reunió anual al
Saló Consistorial, prersidint-la
Ein'apector provincial.

- Diumenge passat hi hagil un partit arnistós entre els
primers equips del 13areelona
F. C. i l'Olot F. C., amb el result.at d'un gol a zero a favor
dele fumarle.
- La societat Unid °celtista ha celebrat amb éxit el seu
anyal concurs, repartint-se di..
versos premis honorífics i en
metallie.
Les sardanes, concert i danses que hi han hagnt amb tal
nard in es veieren concorreguts
i anitnats.
Noticies diverses
Durant el mes de maig han estas
saeriiicats a l'Escorxador municipal 269 porcs, 1,421 xais, 29 °s'elles,
279 cabrits i ro8 vedettes, arnb un
pes de 55,98 0 quilos, cobvant-se el
Municipi, per arbitris i impostos
10,31040 pessetes.
La fira de cap de, mes, celebrada (litiasis, estigué rima concorreg u da, abundant-hi tota classe dans i e tes i bestiar, principalment boya
Les transcacions foren molt animades, notant-se una petita puja en els
preus.
-

Des

del dia 2 ha quedas es-

tablert el I1011 horari en els trens de
la línia d'Olas a Girona, quedant retardada la sortida i arribada dels
trans amb relació a l'horma antic.
Heins diu que la innovació sera eransisarla.
En els darrers quinze dies el
moviment demográfic ha estat
sis morts, onze naixements i tres ma-

EL GOVERN DEL DIRECTORI MILITA
EL GENERAL PRIMO DE RIVERA, DIRIGINT-SE PER RADIOTELEFONIA
ALS POBLES DE L'AMERICA LLATINA I DE PORTUGAL, DESPRES D'ENUMERAR ELS PROBLEMES QUE EL DIRECTOR! HA RESOLT, ENTRE ELS
QUALS HI COMPTA EL DEL MARROC, QUE, SEGONS AFIRMA, HA ENDEGAT PER VIES DE DIGNA I SENSATA RESOLUCIO, HA DIT QUE MAS
DESITJA LA MATEIXA BENEFICA LLIBERTAT QUE AVUI GAUDEIX
ESPANYA
HAN ESTAT DETINGUTS UN OFICIAL DE CORREUS DE MADRID I LA
SEVA MULLER, PER HAVER-SE DESCOBERT QUE DE MOLT TEMPS
ENÇA SOSTREIEN PLECS DE VALORS I CERTIFICATS
EL VIATGE
DELS REIS D'ITALIA
A VALENCIA
Valéricaa, 8.-En l'exprés han
arribal aquest. mal! a Valencia
l'infant dota Ferrara i el contralafiniralt Magaz, que representen
el monarca i cl Directori, per
rebre els reis
D. Forran ha revistat la c om panyia del regiment de Mallorca. i en autotaii,bit. acompanyat
de l'alcalde. sha traeliladat a la
Capitania general. on sima .desdejunat i Ifa conferencia' amb
Madrid.
En aquesta capital s' han
arloplat intisitades precaucione
amb motiu del viatge dels reas
d'Italia. fins a Veatrem que
s'Iran donat severfssirnes ordres
perqua ningú, sigui In que sigui
la seva categoria i significació,
pugui rompre la fila coberta per

trepes.
L'infant don Ferran i el contrailntirali Marraz s'embarcaran
en el "Jaime I", a les sis del
matt, I seguits de la resta de
l'esquadra marxaran a alta mar
per sortir a l'encontre de l'esles

quadra

L'encontre serft a les altures
de les Mes Columbretes.
Allí, del "Jaime I" es destacara una gasolinera. portant
I 'infant don reman i et contralmirall Magaz. el quals
seran conduits fins al vaixellalmirall
El eap ths pollera italia, que
es troba aquí. ha dittat algunes
disposicions, relacionades amb
el trajecte que recorreran els
reis des del Grau a Valencia.
SEa modificat el trajecte en
alguns carrers.
La vigilància seria molt severa, fins en l'arbrat.
Valencia. - A dos quarts de
tres slia celebrat el .banquet
amb que el director de la
Transinediterränia obsequia
l'infant don Ferran a bord del
"Sister". El menjador del vaixell estava guama amb flore.
Al banquet assistirea l'almirall
Magan, capitä general, generals Barrera 1 Lossada. marques d'Hoyoz, tots els comandants dels vaixells, diversos
caps i oficials. les autoritats i
altres personalitats.
L'alcalde de Valencia ha ter
a un periodista les segilents
rnanifestacions: Valéncia tindra l'honor d'esser la. primera
poblaeió espanyola que robra
els reis d'Italia, aquesta nació
germana a la qual ens uneixen
llaços de sang, i
UNA CARTA D'EN MUSSOLINI
AL PRESIDENT DEL DIRECTORI
A la Presidencia han facilitas ia
segitent a'arta, dirigala per Llenet Mussolini al general Prima de Rivera:
"Estimas President:
Als començaments de la legislatura
i dels treballs de la nava Cambra,
que representa despres de la recent
Ilaita electoral, un experiment d'importancia excepcional en la vida pública italiana, Mimpideixen d'una manera absoluta absentar-ne de Roma
en aquests moments.
V. E. ira de dinar-se compte fácilmena estimat President, que la meva
continua i assidua participació és indispensable os aquesta mena de treballs per laNnecessitat en qué cm trabo que en aquest periode d'activitat
política el carácter que jo entene ha
d'assegurar-se, i amb el mes viu sentiment eilt veig obligas a renunciar
al sincer desig d'acompanyar els meus
sobirans en la próxima visita que taran a SS. MM . els reis d'Espanya.
Aquest sentiment, que és tant mes
gran percata jo hauria tingut el gust
de (ane j ar amb la E. impressions palitigues i pogut contrastar direceameat
fab sentiment del gloriós poble esansia i del fidel cansí que va elegir
el qual raspón a les seres tradicions per
tal de seguir la via del progrés i de la

civilització.

trimonis.
Eins el dia 20 se celebrarais
al lloc de costum, les contabucions
industrial i territorial corresponents
al trimestre corrent.
- Per diumenge i dilluns vinent
l'Olot F. C. te anunciats dos importants partits entre el seu primer
equip i el del Centre d'Esports de
Masnou.

V. E., que sap per pròpia experiencia els amases imperatius del deure
en algunes situacions "polítiques i concia la mesa simpatia i amistar vers
la seva persona, es fara carrec del
meu estat d'ànim i podrà ésser el mibloc interpret meu proa de SS. ataf.
els sobirans d'Espanya, als quals, pel
sea conducte expreso respectuosament
el meu personal semi:luan de &s-oció.

SABADELL

en un esdevenidor próxim trobare OCRsiö propitia per poder

5l'-atreveixo a esperar que

Revisió dele noma dele carrera
Ha començat a actuar una Comis-

si6 extra-consistorial encarregada de*
dar a terme una reviste; total dels
noms dels carrers de la ciutat, així
com el bateig de carrers que són encara sense nom en el pla general.
Formen aquesta Comissió toses les
entitats de cultura de 1S ciutat, representades per membres cofnpetents j de
reconeguda autoritat en equestea matéries.

tornar a veurein's i nadar
llargament de les stluarions
deis dos

països.

Entretant li envite la present
pel meu cap de Gabinet,- marques Paoluci de Calvoili, el qual
te especial encarame de renovar de paraula el ¡non reconeizentent i testimoniar-vos l'expressió de la meya antie(at i
el meu mds cordial salut . Benet Mussolini."

NOTA DEL DIRECTORI
Madrid, 5.-A la Presidencia
han faci I it al 1 a següent nota:

"El Directori esta ben segur
l'acollida entusiasta amb qué
a tetes iies poblacions espanyoles que seran ben rebataele reis (PR:Iba, que no aitra
cosa inereixen per elle, per la
representació de la nació que
genuinamen! ostenten i com a
justa corresponancia a les
ateneions que ells i el noble
dalia dispensaren ale noslres
hui,: en Hur recent visita a Palia, perö /10 cal oblidar que
aquestes atencions no f9ren
solament, per als Reis, Ilur segniel i el GovP1'11, sind per a
tole, els espanyols que els acomde

panyaven II viajen a Italia. als
tlitais consideraren cota a hostes. robent continuals obsequiai Satis preferencies en cancera-

e les,
ni aseas,
alilot jan-tetas.
tOnsit i
toles les ocasione
que s'oforiren.
El Direelori ealit segur de la
reeiprocitat i correspondència.
i per això no ha eregiat neceeC ar l estimular l'expressia de
sentiment que generosament i
espontaniament es prodneixen,

perú encarrega a tots els fun-

cionarle que aquests dies donin
als italirtns especials facilitats
sobre lea que

sempre mereixen

els estrangers • en un pajas hospitalari i cavallerós."

missatge del Directori
Ilegit per radiotelefonia

El

Madrid, 5.-El nussatge del
Direetori Militar que aquesta
tarda Itlegira. el marquas d'Es-

tella per radiotelefonia als espanyols residents a Amarreta i
Portugal, das aixf:

"Salut, pobles germans:
Aprofito el nou oferiment
d'utilitzar la rjdio- difusió per
saludar-vos.
En sta primera °cae:6 vaig dedicar les nieves paraules a Espanya; avui parlo a una perllongació d'aquesta. Són América i Portugal els pobles mes
afins i fraternals.
Es demano atenció i amor per
a les meves paran:es.
No són rernordiments els que
ens impulsen a justificar davant del mön hispano-arnerieä
i portugues el nostre procedir,
sitió natural afany de salsaguardar el bon nona d'Espanya
davant dels que mes ens interessa que sigui estimat, i davant dels que, enrogeix consignar-lw, es fa una campanya antipatriótica de difamació.
.1 diem antipatriótica, perquä
si lóssim tan perversos o ignorants cona - se'ns vol presentar,
aquesta Espanya que ens assisteix i ens aclama, Ilevat comptades excepcions representativa
de sectors inevitablement punits, estaria maneada de dignatat o d'enteniment, i aixt) ja ho
saben, espanyols d'Amèrica i
Portugal, això no es veritat:
que Espanya des de Cacliz
Barcelona i des do Cortinya
Atraerla, pasean', per les enrobustides Castelles, de digna i lis
Na dnlitem que en l'error, per
a ningú mes lamentable que per
a la nostra bona fe. que tis
nnstre anie afaay, hi hilaste:u
eaigut alguna versada. que humana; sota i no posseim el do
d'encartar ecl tol; pera tii ha
algti de bona fe (me ene cregui
negligente o rnal intencionats?
El Directori i els sena funtionaKs trchallen sense descansar i reclinen i estudien lates
II' s petieione, resolent amb la
possible rapidesa sempre desint eressadament
El Directori ha assolit
un.; quants mese-es endegar el
problema del Marroc per eamiirs de digna i sensata resornillorar les despeses, ret'orear' els ing.ressos públics en
ni4 • t• le 300 milions, millorar la
xarxa de cemunieacions, restaurar rordre, alltinyar el fantasma del separatisme, cona/mear la reeonstriteció d'estalles
en 1:111111) l'e n'o s a gran que Sil
un quinqueni de regina
purificar l'administrada municipal ama manera que el 0 0
per y en( deis Aiunlaments (e
els seus pressupostos IliVPitat 3, crear institueions tan loa.
portan! e erial el Collogi Mus lor
dr reduir a dos anys; el
St . I'VPi militar, reorganitlar els
servris agrícoles del pals, orgnnitzar el trafec ferroviari,
croar tribu/11s mixtas del trehall, i en fi, un estimable, moderna, cientifiea i humana tasca civ11.
La tirania del nostre regir/a?
De 2 .1 sentencies de mort dietades pele tribunals anteriors al
nostro advenir:1ml, aletins no
estudiarles ni resoltes en anva
pchs goierns, hem proposat
l'indult de 19, reservant la dura

pena capital per a COSSOS
criminalitat aterradora. Bis jutjata i condemnats en el nes-

(re terups ho han estat amb lotes les garanties de la hei.
Departacions i exilas? No

arriben a mitja dotzena. i enC01'0 anhelas a castos d'estrident, continu i irraonable afany
de difamar i desprestigiar el
poder públic i les institucions.
Cap opiniö politica, social, econniatiea i internacional trobi
ni orsna,It;
n es
s e lif
s ti icjItat d'exposició
Per una vegada tan solament
eras dirigim al n'eón hispano*.
america i portugués, segura
que els que ens eseoltin t no
ene justifiquin i aesistenxim
són esperits parions dels pocs
que a Espanya es resisteixen a
l'evidencia arte contrastaren i
proclamaren a Barcelona tots
els representants estrangers. i
Pm l'evidencia que ciutats i viles
cada tiia dannen amb la unànime petiajó de qué prosseguim
la nostra tasca i de qué per finge ni per res abandonem el
poder. Aixi ho demana el noble
espanyol i aixf creem que he
dentaren ele nostres germans
d'América. Aixi ha farem.
La primera vegada que parli
el noble als comide ens donara
el seu vol, no en tenim cap
dula' e.
Ni els bornes de la po lí tica
cm-Derrocada. que, nona succeeix
sovint, que la majada gen patriotes i serens, no fato res per
entorpir la nostra tases. que

eta el noble i sagaç esperit erutad:a (roben garantice i facilita
,,,aetnposri
o t moure a uns quants
g)testar.
p
mes pel que supoque anern
fer que pel
que fins ara hem fet? La irratibilitat nerviosa deis deeequilibrats i extravagante. l'afany
de notorietat i de contradicció
que els mou a posar en dubte
les nostres mes pures gleries
de la història pàtria, la pateenitat de Cervantes en el seta
immortal llibre de "El Quixot",
l'encert de Colomb en el deseobriment d'América, l'exaltada
pietat de Sarda Teresa, el talent i virtut d'Isabel la Católica la tasca científica de Cajal
i tot gramil és tresor i patrullo/1i de gläria hispana. Contra
aquests individus poc podem,
nomes apartats coral erapeetats
del cos social perquè no el congrenin, que altres violències ene
les prohibíais el nostre civieme
I el respecte a la vida humana.
Espanyole d'América i a
América, portuguesos. El Dareclori espanyó,I, gavera atasCUL 1 acceptat per Espanya per

Espanya per servir-la i reprea
ue saluda amb areca
tu i conealeradó única, purgue
a o °saltees lambe us mou lislis ala rasparas tan orgulMsa del
sous talla i de la times que aquí
les correspon, 1 rumies us ae-

que abans d'admitir un
cancepte dolent per al pobee
cepanyul, el seu rel i el sete govera, ho contrasten serenament i 110 lid castiguen amb la
injusticia dolorosa, autb el judici reneaart:n s als que per Esmana

pazrya a per a Espanya Ita sacrificares; tot amb asuma ferales i seres que natvea de la
I'Veiit.11(1 de les intencions i de

l'exaltació del patriotisme.
1 ara que els nostres gerlunas de ra;a iberica i hura
descender/1s d'Ame.rica han estat posats per mi en possess.ió
de la veritat del moment Matarle actual espanyol, rebin la

InCs cordial i sensera salutació,
expressiva del desig vehement
de saber que aquests estimats.
pobles són Teneos i ereixen
sense dificultats en un ambient
de pau, justicia. amor i treball,
caletoterístic.a do la veritable
liier-tat cono la que en aquests
moments ;andel' Espanya.
Visca la raca.

Ha estat detingut un oficial
de Correus que robava plecs
de valors
Madrid, 5.-Aquesta tarda cha sas
but que la policia 'savia realitzat un
boa servei detenint un oficial de Correas, el qual, aprofitant-se del caerec, es dedicaba a robar envelops
lletrea de valors destinats als soldata
d'Africa.
Aquest sumí s'han posat a la porta
del Palas/ de Correus i Telègrafs dos
agents esperant que sentís l'oficiat,
anomenat Manuel Aguado. En sortir
aquest Iba seguit un policia durant
una estona, i en arribar a la plaga
de Santa Anna, amb una excusa l'ha
detingut per interrogar-lo. Mlegant
una semblança extraordinaria arte
un subjecte al qual cerca la policia,
l'ha obligat a identificar la seva pea.

s"a
C olnitsat.que no portava els docuntents, se iba traslladat a la comissada del Centre, on bou registrar. En
una de les butxaques de l'americana
se li ha trobat un gran paquet
Iteres que contenien valora El

quet contenia fins a 67 pitee. gairelsj.
Sois ells adreçats als soldase eAtily
'
ea i tramesos des de Cuba. • •
En trobar-li aguaita pleea
de Corma ala desamores

Divendree. 6 de Juny de

PUBLICITAT
LA
par._ justificar-se ha explicas que si
are Partan eh plecs era per organillo* la ieva tasca del dia .següent.
li ha fet observar la candidesa
tresfescesaa i se li ha dit el que feia
aquellas
Iletres, les quals, des' anal)
prés . d'ésser obertes, la seva multar
les' tela desapareiXer cremant-les.
alangdit a preguntes, Aguado Gil ha
Cbdtetat el delicte, que venia fent des
di tnott temps entera.
La quantitat furtada ascendeix a
diveirate - milers de pesetas.
*".convicte i cantes, ha agregas que la
Jf ve. •esposa coneixia tot el que ell

erial que la indústria navilera
travessa, ha hagut d'ésser declarat deserrel coneurs celebrat
rl 24 de mate darrer, per no
haver-se presentat cap propoeti-

comandament, el conservi i obtingui
dels seas subordinats les facilitats de
subordinació i afecte i confiança que
a mi en, dispensaren i que mai no oblidaré.
DESMENTINT EL RUMOR DEL
COP D'ESTAT FRANGES
El cap d'informacions del Directori
ha manifestat als periodistas ço que
segueix:
Podem desmentir d'una manera aiitotasada, puix que tenim informes de
Pamba:suda de Paris, cl rumor escampa: avui per Madrid amb grati insistanda. ran Crull cep d'Estat a Frau ça, encara que és veritat que la política de la República cebra entra en
un periode de fort apassionament.

cid.
LA MORT DE LA ßENNORETa
GONZALEZ
Madrid, 5. — Ha eslat tornada
al fiscal la (atusa instruirla rontra Gonçal de la Colina, per la
mort de la sanyorcla Purificaei6 Gonzälez, filla de l'ex-ministra don Alfóns.
El representant de la Ilei,
després de relatar cas fels que
Irnmediatantent ha estat detinguda la determinaren Eagressia qualiEautkr, anomenada Maria Huertas, que, ficä erl dret considerant que
Junta amb el seu matit ha estat pononstitueix un delicti , d'assassisaaa a d•isposició del jutge militar de
mit. qualifient ner
arnb les agravante dc promedignardia.
04 ..71
'("elICT
n Fea un registre a l'habitació que lacia i haver esta( comes el
pasen
els
esposos,
al
cure:
de
Sanerial P11 lloc sagral.
del•
Damatta en consaqinancia per
ta Maria. s'han trobat diverses joies
al Gonaal de la Colina. la pena
DE BARCELONA
en capees, que sena dubte pertanyen
de mart.
tianabi a les remeses dels plecs rabats.
I.a causa passä chic a padrr
La dona d'Aguado Gil ha cardesL'ORQUESTRA PAU CASALS
* seu delicte, manifestant que el ,le Eacusaciar pr n vat. oanvor AnAL COLISEUM
dran Aragón. el qual aviat ovadiner no espanyol que el su marit
El coticen donat anit passada per
atnrä les seves conelusions
agatava dels envelops el canviava per
l'Orquestra Pau Casals im una ¡esta
provisionals.
enes' esganyol en una casa de banca.
EL PRESIDENT DEL DIRECSO:e111112 que haura deixat impresa()
TOR'
profunda a tots els que hi assisbrem.
De les tres nenes
El program fou ben imponant, i la
A Guerra el presiden del Directodesaparegudes
ri despataii amb els sots-sccretaris segona part la reserva en Casals per
• -EL PARE D'UNA D'ELLES
iermos escoltar el seu magic violoncel.
Foment. Goveroació i Estat.
Madrid. 5.—E1 julge del disEl triomf del gran inestre revestí
Després el marqués d'Estalla celetricte de la Uniersta ba rebut
bra una coi/jaranea; aria; el geacral proporcions excepcionals, i el públicun -ofici de la Dirercia General
sorti crac:tiesta sessió visiblement celoWeyler. A les cinc el president raleé
ife - Seguretat en el qual se li a Guerra la iniasió italiana vinguda cianat. L'hora avançada en que acaba
comunica que les recerques feanti motin elel präxi111 viatge deis no ens perir.at donar-ne detalls. En la
te-a- fins ara amb motiu de la reis Ua dels comissionats próxima edició del nostre «hace en pardesaparició de les tres nenes Iiiura ai general Primo de Rivera larca: i trametrem lambe al; kctors
ne han donat. de moment, cap
les intercssams Unpressions que del a:a..una carta autógrafa del president
resaltat definitiu.
.tela mestre Casals hem recollit celealussolini.
fegeix Fofici que la policia
remes als concerts que la seva Orques'
EL GENERAL CAVALCANTI.
'continua les investigacions. i
Ira acaba de (lanar a Paris i a l'èxit
CONSELLER
DE
L'ARRENoblingne aixt que d'aquestes s
extraordinari que han obtingut.
DATARIA
gai el resultat que s'espera es
Per informes oficiosos sala saarandetra al Jutjat la camunibia que si bé és cert que al geneVALENCIA
caraba corresponent.
aal Cavalcanti Ii ha estat M'un el
Les orientacions de la maliPROGRAMA A a'ALENCIA
EL.
eta en el sucres de les tienes
efixrec de conseller de l'ArrendatäGRAN S PREC.1ECIONS
desaparegudes. giren a Pentorn rinde Tabacs , no ho meays que
Valanaia. — El maletas de
de la figura de Francesc Cue- ell no ha trabat el moment ni el lloc
vas. pare d'una de les nenes, el adeauat a les funcions del seu alt Magaz ha fat los següenls manitestaeions a un periodista:
qual abandonà la seva
i hormas en la destinada que li ha
Ei aquests
I 'es seus fills fa set anys,
estat
indicat.
No
ha
pres
possessió
—que van a unir-se en una
sortint cap a Franca. on fa de
es
reserva
la
facultat
de
renunciar
feria
abraeada els reis dita.
gyaann¡er. Tots els que el eoe: carrec en el moment que ho cre- limt ; d'Espanya, el directori mine:xen ha, asseguren que salase
litar. pes primera regada, engui °porta.
arribar a exercir-lo carn a provio una salid:u:tú a los colönies
fessid, ha fet a Almeria cures
EL CONSELL DEL DIRECTOR! espanya la italiana de Buenos
prodigioses amb medicaments
El general Vallespill,:,sa ala Aires, dient-los que elles tambn
preparats a base de • drogues
donat la sogüant referencia;
euntribueixin a qui • sigui cada
beroiques. La seva dona, CarHa assistit al Consell el sots- dia mes sólida la unió que tan
me Guille, realitzà gestions
secrelari de Gavernació
qual h a nafirtiosa ha cresser per a
encaminades a esbrinar en es
ha prasentat
un prajecte
t'adatas paiaos.
traba ea seu marit. En aquesRetal decret organitzant
Aquaata nit copia ii marquas
tes gestione la va ajudar un
campanya contra el palluclisnie. de Magaz ,•11 companym 1101 Seperiodista, En Joaquim PizarTambé asaistf a fit reunia el guiri paladi. l'ainhaixador
ro, el qual vivia u la mateixa
director general de Sanital que
l'agrogat de l'Ambaixaca -s:a del carrer d'Hilarión Esha . portat el pee de la delibe- da ile, In, Ha, corona I Mareetigo.
lava;
ració. El projecte ha estat
A dos ;piaras ;Panza han cm7 Al' cap de moles mesas d'inútils
innova !, en allò que es ralare:x barcal Vinfatit don Fe; ran i
itceraues. Carme va saber, per l'Am- • a la inspecció i s ig ililncia sa- naarquas de. Magaz en
vaixell
aaixatla espanyola a Paris. que a la
"Jaime I". el qual salparà a
nitaria dels trens a les estala
inatiaada
Oil
'inspanyla
de
Ciotts. Par altim ha marcial
França hi vieja un espanyol,
aprovat un altre projecte que resquadra estia p yola, i en di▪ naba del qual se sembiava molt al
es retereix a la rearganització l'avala a les lilas Columbretes.
• a-anctec Cuevas FernZ.ndcz.
del Cousell sanitari fixant el A les atizo del matI es creuarli
Aquest individu Lela a París una
nombra de vorals daterminant n'ab • I'Antbaixada italiana.
Vicia ama mica misteriosa.
A Valí:mala s'eslan prenent
les anabuciona deis mateixos.
Calme Guillén procurà atraure el
grane precaucione e 1 1 eVitació
seu espòs i ii dona compte de les peEl general Primo de Rivera ile qualsavalga eonfliate.
Ea el dit festival e3 hallaran els
naíitaes solanas d'anca de la seva
i el general Barrera
halls típica del país i haura una
marxa a l'estranger.
Tamice
hall
facilita;
a
la
Predcstilada carrosses, una de les
Les cartas de l'esposa varen imprcssidencia la sagaent eart a del
nuals representara un casament a
'forzar Francesa Cuevas, el qua] va president da] Director; al capiprincipis del segle XIX. Després,
ascriure a Barbara Marica dientai que
a general de Baraelana:
distingides senyoretes de la localino tindria cap inconvenient de tornar
Encare que sense exercir-lo
ta t , vestirles anal; vestits típics del
a-Espanya si s'accnseguia una coliaca- fa ja mesos. considerava hontais, Sara °frena de flors als Reis.
tia per a ell en la fabrica de alat:es nosissim el clarea en que avni
Acabada la fasta, SS. MM . seran
López o bé en una ala-a fabrica d'im- acabo de enanas general d'aguasregia), la mi:unida) do la qual
obsequiats anib un Inads. Al port
anta-arria de Madrid. Pera Francesa ta
iniriara unanima, fide( i decis'han inatallat dos globus captius,
Cuevas ne va enviar ni una pesseta.
dida el movininnt patriòtic, la
els quals sostindran uua garlanda
En la seva darrera 'arta del \alar dal qual ronsis-tia a deInes - de 'novembre de rally pas- cidir -so a la Iluita interna i de de flors formant un are sota del qual
entraran els Reis a València.
sat dat a que no Ii era pass,ble consciencia entre pr aceptes
apilar la ,n eVa familia paca- santa de diseiplina i mananitiriamant, pera. qua amb ell ment s imperatius de patriolisfi de fer mas suportablo la se- rna iill e amb molt pees seetors
DEL MARROC
-ea situad& s'amparlaria els bistarics poe pugnar.
NOTES DE MELILLA
L'ac!ntnricid t assistnneia pú. ens dos filie mes gratis. Des
— Iniarmee procedents
:l'aquesta data Francesc Cuí-- blica i la seguretat d'estar serdel camp enemic donen detalls soayas no ha tornat a ramunirar- -vini la" a Espanya elimina de
tela amargura el record del
bre les rebellions que s'adverteixen
le amb la seva dona.
fea, que tot 1 alai hanris •la san-• Aquesta As la histaria
a les diferents cabiles contra el caquest heme, que ara adquireix cionar-1 a algun día aaina maIn:cilla de Beni Urriaguel. Fa (lies
nera
ratr-göriea 1 preclaa
.actualitat.
els rlissidents de la cabila de Beni
la vainilla' nacional.
'UNA HERENCIA NOVEL.LESCA
Scrnal, situada al limit de la zona
En aquasta ocasia enearrego
francesa i per on anchen a Atal-el.. Salamanca, 5.—De Peñarana V. E. transmeti en general
Krirn reforços deis indígenas de l'alIota la goarnicia
-da de Bracamante, comuniquen
ro_
051(1 , pregaot-li quo ranservi
tra zona, antro/lamen la %ha amb
-el següent cas:
unia i disemia:a da qua vanon
aquells i els causaren nombrosos
• Tan rnatrimoni cense fills, el
;laman' prava anib ocatak, d's
rnorts.
' Ill u a 4 eru pti v a una caseta de casacrifieis
que
el
ba
patri
trillasminare, a la carratera de Maqua oxi.sa i ele traball i
tragueren de Ellaspici de
geix o n l'ata-aoja 1 l'axampla.
MAnRin
'Salamanca, perapin els acompaMaltars i mariners realitzen una
Tezerife. — Procedent de l'Argennyes en llur vallasa, una nana, tasca que la Història faca ju;ticia i
¿Pie es casä amh sin pastor del quan el civiliserte recuperara la seva tina ha ancorat el transatlàntic alemany "Cabo Bolcano - , amb 1.500 paspoble.
preponderancia natural en el desenrotvitae-1's per a Vigo, Bilbao i Hamburg.
Avui es diu que ha mort a Ilament de la vida política, tots els
N'embarcaren so.
Madrid una marquesa. la qual bons patriotas reconeixeran el nostre
ta deixat Tots els selva batas, servei.
DEL RAPTE DE LES TRES
-que s.° supasa migra iiuns
NENES
Que V. E. que tants prcstigis ha
eine milions siS paaaotas. a
aconseguit Cl) l'exercici interí d'aquest
Sant Sebastiä. — Es fals que Imane
lunte disposieia ile l'hoopieiana
-que adoptaren ele caminera.
n11/7n••nnn••n
El matrimoni ha sortit ran a
.Madrid, amb l'objerta de arenNOVA GRAKI EMPRESA rE
'Ore -Post:aseda de l'herancia.
CONC'TtS DESESRT
Madrid. 5.—A la PresidOncia
htn facilitat la següent inflar...y:meta dell ministeri d'Estat:
ministeri d • Estat. rerollint
jesindicacions que sobre rattlit2aci6 del servei maritim inler:Insular a Fernando Pdo, ti foren
Constituida en elite' nave' Pesaparegut el tunest monopoli
atea per parertilers atildare
Casa central i oficinas:
tavileree i elements que repte.eenten interesaos en aquell terde
donar
tota
1 desitjós
'lefa nuni . 1027 A'
&fe ble de Catalunya,
;pepa de facillitats parque ele
ermadors espanyols hi enneorgaralgr Cima, 39 (prep g, tialina) -TèJ. 313 3. 13.
ln fent oferiments per a tal fi,
eonfecclonft un plec de condi-.
81/GU
88888
: Caerse Amplio, nam. S. Tolibton 8410 A
~de en el .qual s'augmentave
caen. Valluplr, núm. 28 (Sano). Telafon 840 II
3r4111bvenoi6 sobre el tipus conCama 81Aja, núm. 44 (Sarria). Telaton 4330 44
en precedente concursos,
1, a eollici tud de la le g aItervel permanent : Moderna sombra de deednfeeoló
Aparen portät11 de dielnfesold a demIolll : Traslimite
rEsp. n a de la Cambra
bia Pernandina, la data
a prestadas, I a 'Mitramos. : Correeponeale a pro.
t amenyalada per a
vine'« : Promptaud, Itenerament, asonomla
licitad&
so einta0,1 malgrat la

POMPES FUNEBRES
C,ONDAL
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r

passat per aquí les tres nenes desaperegudes. •
Ningü recoda el pas de l'automòbil per Alegria de Oria ni cosa que
si assembli.
Segurament han partit els rumors
d'uns pares que el dia 25 celebraren
amb un dinar a l'esmentat lloc la primera comunal dels nens.

Deigra' cia al carrer d'Eslava
I DUES
EU
UNA NENA GRMORTA
A les 520 de la tarda anava pel
correr d'Hitarión Eslava un autocamió carregat amb rajetas per una
teulada pròxima. En ier un fals viratge es posà a l'acera, topant contra una parca agregat a la casa en
construcció número 71. La pared
fou tirada per complet, anant a caure la rima sobre un grup de persones que a l'altre costas comentaven
el celebre succés que està donant
tant de parlar en aquella barriada.
D'entre les runes foren tretas tres
nenes, una d'elles morta, i les altres
duce gravíssimament ferides. Demis, altres tres persones ferides
de gravetat, entre elles un carbonar
del dit carrer anomenat Josep Martincz, de 59 anys, i un borne que
sols se sap fins ara que es diu Fausta
La nena mona es din Esperatraa
Mera Torres. i les abres ducs Eulógia i Maria, ignorant-tse Ilurs
nones de casa. Avisat el jutjat de
guardia, que era el de Bonavista,
ordena que fossin traalladats el nac.:ay er de la nena al Dipòsit judicial i els fcrits a l'Hospital de la
Princesa, car per la seva gravetat
no podien ésser portats al san domicili. Ha prestat declaració el carbonen, cl qual ha dit que l'accident
és degut a la poca serenitat del xo-

ta, Mesquida i nanas: obrera, Gastelis, Garcia i A. Caballé.
A les onza. — Núm. 526, per acaident del traban de l'obrer Lloren; Moran contra el patró Adria Gibert i
Companyia Zurich. Jarats: patrona,
Ruiz, Ferrer i Jeremias; obrers, Llore n s, Castells i Díaz.
A un quart de dotze.—Núm. 535, per
reciamació de sous de l'obrer Manuel
Barbarà contra el patró August Dcig.
Juran: patrons, Basté. Mesquida i Bacilo; obrers, Andreu, Vilaplana i Mirar.
A dos quarts de dotze. — Núm. 535,
per reclamació de sous de lobrar loseta Prieto contra el patró Llorens
Germana. Jurase: patrons, Anclenrä,
Basté i Vila; obrers, Castells, Gómez i
Díaz.
A tres quarts de dotze. — Núm. 467,
per reciamació de sous de l'obrer Anabrós Airoldi contra el parró Exposició del Moblé. Juran: patrons, Casajuana, Valls i Fugassot; obrero, Cal'yenes. Miret i Garcia.

fer.

DE L'ESTRANGER
ELS JOCS OL1MPICS

FUTBOL
Suissa: 2 Suecia: 1
París, 5. doce °limpies. —
Assosciació. Suïssa vena
Suacia per 2 tants a f. — !la-

vas.
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CRONICA JUDICIARIA
LES VISTES D'AHIR
A la cció primera. i a porta tancada, se celebra la ni -ma de la causa
seguida pei Jutjat (le Vich contra un
subjecte anornenat E. C R acusat
del delicte d'abusos deshonestos comesos al lloc "an Fugues", del terma municipal de Sant Feliu de Taren& el 3 0 de juay darrer.
E/ fiscal sollicita per al processat
la pena de tres anys, sis mesos i vinti-un días de presó correccional i a una
indemnització de mil pessetes per a
Votesa.
— la Secció segona comparegue
Merca Noguera Juvanteny, qu,7 l'any
passat. un dia calorós cían devia esser
el 25 d'adosa es trobä la seca tia Meta
ce Pontius a l'estació de Torelló, i cena
que ja estaven renyides feia ternas,.
erogué que seria una bona avinentesa
per cobrar-se un compte, agredintaa
cops de basté deixant-la arnh lesioas
que trigaren a curar-se 49 dies.
El fiscal demana per a la neboda
de tant geni u any, 8 mesos i un dia
de presa', i pagament de 25 0 pessetes
d'indemnització.
A les Seccions tercera i quarta les
vistes asscnyaladn per altir ¡aren suspeses.
ASSENYALAMENTS PER A
AVUI

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. — Menor quantia. —
jume Ximiaach contra Jaume Escora
sa.
Concepció. — Major quantia. —

"dance contra J. Maimó.
Sala segona.
Majotaquantia. a-.
Maten Ferragut contra Jaume Pascó.
Audiencia. — Incident. — Manuela
Aviles contra Enric Cabellos.

Una

indústria
fabulosa

Cinzano. Aquest nom is conegut arrea: a Europa. a América, en les encontradas mis Ilunyanes, tothom ha
salan aquest nom, tothom ha tastat el
vermut d'aquesta casa.
Si un homo hi ha d'energia indomable, d'empenta comercial sense aturador, és En Francesa Cinzano. que ha
muntat la primera casa del mein productora de vermut.
Al Piar:lona al peu de la muntanya
de Santa Vittória, hi ha cstablcrta
casa Cinzano. que ocupa una área de
poma° metres quadrats, zonoo dais
quals són destinats a oficinas, callara,
magatzems, laboratoris, etc.
Una inia eléctrica de mes d'un quilennetre de llargada tutela la fabrica
amb l'estació del ferrocarril.
La casa Cinzano serveix als seus
clients l'enorme quantitat de 25 milions de litres de vermut cada any.
Podríem arman columnas del diari
detallant les installacions i el funcionament d'aquesta indústria monstre.
No cal, paró Mis interessant que això
és poder dir que el Vermut Cinzano
is fabricat ami tal perfecció que no
hl ha marca amargada, no ja superior,
sinó ni tan sols semblant.
A la Fira de Mostees actual la
casa Cinzano hi ha muntat un stand
que indiscutiblement Es el que mes crida l'atenció dels visitants Es una
bella nota de color. d'una grandiositat
digna de la casa Cinzano. En Salvador Alarma ha pc,sat a contribució el
seu conegut bon gust que s'ha traduit
en una obra d'encartadas Roles.
L'organització de ia casa Cinzano es
tal, que en les;diferentes fabriques que
té escampados pel món s'Iti elabora el
vermut amb la mateixa cura., arnb la
mateixa meticulositat, amb la matcixa
ciencia ande que el prepara la casa central. Es clar que per assolir-ho. taut
cona amb el secret de la fabricació del
seu vermut, ha de comptar la casa CMrano amb personal que a la pròpia
iniciativa uneixi una absoluta identificació amb els procediments i la
manera d'asser de la casa central.
No coneixem en detall l'organització ni la marea creixent de les lancinabrah'es fabriques dipósits Cinzano
que hi ha escampats pal móc, paró de
la fabrica que hi ha establerta a la
nostra ciutat i que regenta amb plena
autonomia el nostre bon amic Josep
Prat dc la Riba hem de dir-ne que no
cr, iem possible l'existència d'atad entbt industrial mes perfecta.
Nornés donant cop d'ull a la fabrica Cinzano, establerta al carrer de
Lepanto de la nostra ciutat, pot comprendre's de rcguida, encara que hom
sigui llec en la materia, que no és
possible arribar a una majen perfecció.
Cal felicitar, dones, la casa Cinzana
pel desenrcallament a qué ha arribat
la sena indústria i ami mateix a l'arnic Prat de la Riba, parque aquella
casa no podia trobar a Barcelona millor intèrpret deis scus procedirnents i
torta actuació industrial i comercial.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. — Un eral, per lesions, contra J. Massagué; un altre,
per estafa, contra P. Monina, i un
incident. sobre estafa.
Secció segona. — Un oral per malver . ad,a contra Carme Asens,
oral, per robatori, contra S. S.
Mataró. — Un eral per fut, contra
Lluis Argalaga.
Secció tercera — Un oral, per echainri, contra Vicens Marcos, i un altre. per rapte, contra Antnni Ordóllez.
Secció quanta. — Dns orals, per furt,
contra Salvador Tomas i Jaume Focht,
respectivament; un altre, per dathy,,
contra Eufeni Pizane, un altre, per
lesions omtra Francesa Martínez.

TRIBUNAL INDUSTRIAL
Per a avui Osan efectuat els següents assenyalaments:
Avantjudicis a les deu. — Núm. 619,
per rechmació de cose de l'obrera'Pilar Rodríguez, contra el patri> Manuel
García. Núm. 6ao, per reclamació de
sous de l'obrer Pau Gané contra el
patró Rodolf Mossuama. Núm. 62r.
per reclamada de sean de l'obrar Eral-ices Badia contra el patró Francesa
Bor. Núm. 61, per reclamació de
solle ile l'ohrer Diode Sanchez contra
el parró Imprenta Editorial Millä.
Núm. 64 7, per reclamació de sous de
l'obrer Francesa Manero contra el pa
tul Miguel Coll.
Judicis a dos quarts d'onze, — Número tul per acejdent del treball de
l'obrer Pere Poch contra el patria Mútua General d'Aesegurances i Pingue-

n i Carbonen. Jurats: pasmas, Coa-

L'ASSALT DE LA CAIXA D'ESTALVIS DE BADALONA
L'Audiencia ha remas al Jutjat 'del
districtc de la Concepció la causa iqstriada amb motiu de l'assalt i robaton a tila armada, eiectuat la tarda
dcl dia 27 d'abril de 194 a la Caixa
de Pension; per a la Vellesa i d'Estalvis, sucursal de Badalona, parque es
practiquin algunas diligencies que el
representant del ministeri fiscal creo
necessäres per aclarir alguns extrems.
Per resmen:at fet es troba processal Josep Aracil,Cortés (a) "Nano de
Rosquilla", sobrasseint-sa ei proceSsament que es decreta contra el xofcr
Narcis Roca Creuhet.

CRONICA DELS JUTJATS
Antoni López Pata sent una afició
especial per la Ilet de pot, i aliir al
carear de Tamarit Migue la pensada
de robar una caixa plena de pote, paró
un guardia que el veté Migué la pensada d'agafar-lo i acompaoyar-lo al
Jutjat da guardia des (Ion s'ha trasIladat a la Presó Model.
— Amadeu Torart, que viu al cantar d'Entença, ha denunciat que de casa
sera ha desaparcgut misteriosament
una americana que no era de fantasia,
que guardava 350 pessetes.
— Han estat detinguts Cartas Gastarnala i Agusti Pablo, amo un dependent duta lloc de venda als Encants,
als quals seas ocuparan fines procedents d'un robatori.
— Un scnyor anomenat Jaume Picas ha denanaciat que dos individus, a
la plaça d'Espanya, se li atansaren
amablement i li robaren dos paguen i
zao pessztes.
—' El jutge del districte del Nord ha
decretas la Ilibertat d'Hcribert Valls
Arta! tal "Gravata per no resultar en
contra seu cap arree en el sumari per
assassinat de Joan Lluís Mollea i lesions, gnus a Salvador Sans, al car•
rer d'Espronceda, fet esdevingut l'any

passat.
Herihert Valls, pera, ha quedat detingut a disposició del goventador.
— La policia pracedi a la detenzió
de lobea San Ramón, per haver-se-li
ocupas en el seu domicili, carrer de
l'Hospital, un revòlver i un ganivet

menee la corresponent Wanda.

CUNHA SOCI Al,
ASSEMBLEA DE L'ART TEXTIL
A MANRESA
La Delegació Regia del ministeri
del Treball, Cornarç i 'mili:aria, ha
publicat un Edicte, convocant els patrons del ram textil i fabril de Mauirasa. i els obrers contramestres i paradors, a una Assemblea, la qual tindrä Roe dissabte. dia ra del que som„
a les quatre de la tarda, a la sala
d'actes de l'Ajuntament Constitucional
de la dita ciutat, per tractar de /a
constitució del Comité paritari circumstancial del ram.
Tumbé fa públic que l'Assemblea
preliminar per constituir el Comité
paritari circumstancial de patrons t
dependents d'hotels, cafés, restaurants
i similars de Manresa. la qual estava
assenyalada per al dio 16 del que son
tindrà Roe el dia La a les cinc de la
tarda, a la sala dantas de l'Ajuntament.
ELS METAL.LURGICS
Prosseguint l'orientació traçada a
l'Assemblea que tingué lloc el passat
unes de Labren la Junta directiva del
Sindicat Lliure Professional Metallúrgic ha acabat la confecció del Reglamera de la Germandat del dit Sindicat,
i entre altres extrems mereixen especial atenció els següents apartats:
Per a la Secció d'assegurança de
malaltia es disposa que tots ele associts. en caure malalts, colirio un subsidi diari de 6 pessetes, ultra l'assistencia facultativa.
Sobre l'assegurança de defunció s'estipula una quantitat, la qual, segons el
nombre d'associats, °sala entre 500 i
1 coa pessetes, que seran lliurades a
la familia del difunt, ultra la quan- •
that que li correspongu: de subsidi pels
dies que hagi estat malalt.
També s'implanta l'assegurança de
vellesa-invalidesa. estipulant • se u
temps prudencial per al seu funcionament. establint un subsidi per als
obrers metallitrgics que, exhaurits fl•
sicament, es vegin impossibilitats de poder trabaran i per consegiient de guanyar-se la vida.
D'aquí a pocs dies es convocara una
magna Assemblea d'obrar; metallúrg:cs per apresar l'esmentat Reglament,
i s'elegira, la Junta directiva que ha
d'administrar la Germandat.

la presentació del Romiatge

la Verga de Montserrat; ac
abada la qual s'organitak la pro
cessci amb tia v enerable i dandi

imatge de Jestia t rucificat de

la parròquia de Sane, duta per
EH-lustre Cos de portants, per
fer l'exercici del Via -Crucis a
les estaciona monumentale,
sultant un cate i mp onent,
tant
pel nombre d'assistents eorrl per
les visibles mostres de pielasa
i devota seriositat d'aquests,
A la capella de la Soledat
predica el Rnd. P. Sacaries de
Lbareris.
Diumenge, dia 25, a les vuit
del mal!. fugué lloc /a Missa.
de Comunid , que celebrà el poro
Provincial, assistit pal reverend
mossèn Josep Puig i :t intin e
rector de Sans, i dos Pares Ca-'
putxins, fent el sermó el reata.
rend P. Fulgenci ele Etarcelona.
L'Escolania del Santuari cantä les parts variables de la Missa. i el restant ho cantaren fot s
mis romeus alternant amb
colania del Convent dels Capan_
xins de Sarria, donant tot junt
una nota de brin gust i seriositat.
Tothom s'atan0 devotame114
a la sagrada tanta per t'abre

NOVES RELIGIOSES
Quaranta barre. A l'església
de Nostra Dona (le Parasaeya,
de Pares Caputxins. llores d'exposicia: De les sis do: ;alai a
dos quarts de vuit de la tarda.
Cort de Maria: Nostra Dona de Lourdes. a Santa :Madrona (Poble See.
Adorarla nocturna: Tara de
Sant Joan Evangelista.
Vetlles en sufragi de les antilla:: del Purgatori: Dama, Tarta
del Sant Angel Custodi i Sant
Araängra a la rnateixa
t'apena.
TORNADA DE L'ABAT DE
31ONTSERRAT
. Després d'haaer estat un
mas a Roma, on a.ssistf a la
Retina', a Dieta celebrada per
Cong rogae id Be nedict ina
ahir al tontí arribä a
Barcelona lal rnvarandissim
P. thai da Montserrat. Antoni
Maria alaroat, O. S. B.
A la tarda sortf aap a la Soy a Abadia de la muntanya (19
Mantserrat, a fi de poder ' e'Mirar les solemnitats de la
Pentreasta m'ab l'esplendor litürgic arosturnat. a la Basílica
de la Patrona dc Catalunya.
ROMIATGE DEL TERÇ ORDE
• A MONTSERRAT
De veritable esdeveniment
Vot qualifiearese el Roinintge
reli:brat pol Tora Ordo Sant
Francesa del pla dr Barcelona
al t'ostro Montsarrat áls ches 21.
25 i 26 de maig—segons s'havia
antInanat--lant pel gros nombre d'inserits. que ultrapassà 01
de 800, eam per la seriosa i entertada organitzacia i vio-asuela
de tols els actes del programa.
A los '713 del dia 24 surtí el
tren asuela' del Romiatge arrihant a Monisdrca a tres guatas
de deu. Tot segad es procedí al
eanvi de tren, ocupant-na set
del Cremallera. els quals l'aman¡aran d'arribar a Mantser_
rat a dOS quarts d'anua LatIdjalUent dels romeus es fen sanase el menor inciden( i atad) perfarde orare.
A les quatre' de la tarda fou
rebut TIonlialge per la RPvemida Comunitat rir Monjas Renedictins 1 l'Eacolania. entrant
en doble renglara a la Basílica
amb el rauf ele Ice lletanies lauret alles i la Salve.
El M. II. P. Frederie de Berga,
Provint ial deis C.apulains de Ca-

talunya, pu jä a la troica, ten(

Jesús sota les especies angra-

mentals.
Al vespre. després del Rosari,
tingué 'loe al daustre gbtio
una s'alnada amb recitació de
poesies, representació de gracioses peces dramàtiques de
bon gust, i loes artificials per
elements del Centre Catòlic de
Sane, que l'oren sorollosament
aplaudas.
El dia 2& a les vuit dei matt,
s'anà a cantar el Sant Rosari
pels misteris del carril de le
Al tercer Mistar de Dolor,
dirigi la paraula als devota el
lind, P. Tomà s de Barcelona.
Horn pogue admirar l'encartada
restauració de l'artística /Tuya,
portada a cap pel pintor de Sarriä En Pare OuPraltó.
A la tarda es prengué comiat

de la dolca. Moreneta, retornant
a la Ciutat cense el Inés petit
inriclent ni disgust de cap mena.
Cal remarcar Tan:rada interpratació dels cants del Romiatge. predent-hi part tothom,perb
tionant-hi especial rallen st
nombras ron de Filies de Maria
de Sane i l'esmentada Escolania
de KarrIä.
Romiatges com aquest deixen
perdurable record als qui trinen
la sort d'assistir-hi. i caldria
fomentar-los cada dia mes.
IMIECIIMMIEWIE211
—0—
Ha estat un bit l'acahamed
de la primera tanda d'exercias
espirituals que ha donat a ID:,
rebana el popular P. F. de V2S. T.. que a tantos comarques i robles ha precErat.
El mati del passat (inmerge,
a la capella del Colleg.: do la

Companyia de Jesús. a Sarrja,

hi anaren molts exercitants de
Barcelona. Sant Andreu. Sana
Hostafranchs. Collblanch I Bubi
amb llurs families i arnies.
Es varen congregar els exercitants all ,jardl de la C3Sa
d'Exercicis, an va mostrar-se la
santa expansió entre ells manitesta. dasdatunant-se i canviant impressions i prometences
per propagar l'Obra dels Sants
Exercicis, recollint nous inscrits
i mitjans.
La segona 'tanda. que entrara
el dia 9 p o r eixir-ne el 13, esta
ja avaneadissima. i sera un m0s
remarcable axil per a Seas i
Sarriä.
CONGRES Et-CARISTIC INTr11NACIONAL DaaMSTERD.aal
Seau r ix e n angmentant les
inseripri n ns al grup que m'eanitza rApostalat Central de
l' (ararla. de la parròquia de
San; -TaurnP. par tal d'assistia
a l a s soleninitals auraristiques
(1-Amsterdam.
Cara antra els insarils n'hi 115
qua dasitaan visitar la capital
analesa. s'adverteix a ta que
panaa p inarriurars i tamtni degin anar a Taladres, mi e en
tratirr ob lana:sanar,. leo faCia.
nil re. per Franca. Bél g ica m HOlande. per Ana-1114, 1. ra d'anuo!"
la rnantra farilitaran Ice ZAStionS qu e on el S e ll dia laca
Cnmita, per tal nI'arganitzar rloa
malament la \aspa.
les consultes tetes respecte
les Vi9ifefs de riatats n a Paln"
presea MI l'ilitlerarj. din el CO
pra•
null' atta no ha posa . en el
grama Illsta da nonas peral4
mai s'ha praposal sarprendre ts
bona fe de ninsal.
Es taran visito,: des de Parle.
drs rin rrnsaelles i des cl • Am s
Prrb-terdan,picbu
d'acorcl amb ele annarrasist,3:
P a r tal qu a Ints els crups d'eapelinid roaultin satisfate.
Tarnba advertrix rl Comitb
alle el grup de l'Apoátnlal
Huía quo passar sis dirs role'
piale. i proalsamant rls del Cen
-ares,Amtd.
Actualment es gestionA el Pe-,
der esser rebuts pol Carde n
;S'Arriar, apóstol de la Medutel°
Universal de !Varia, el (1 11al "
celebra( el (inquantenari de la
seva ortlenarid sneerdotal
pocs dies.

Detallo i inserincion s

a

Hormiga de Oro- , plaça de SO'

la Anua, 24.
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Telafon 3500 A.
Avui. debut de la companyia
alma Raso. Estrena de
~RITO DE LA CRUZ
de Pérez Lugin i Linares Rivas.
Diumenge. larda i liit.
CURRITO DE LA CRUZ
Es despatxa a comptaduria

6 a 8 1/2
1/2 " 5
4 " 4 1/2

14~4.441-044401904404~4:44,

TEATRE COMIC
Companyla b Isnano-crlolla de
NARCISO'

88 s 85
te • te
so • si

remolatu, enran gera. . de
rano de coco . . . . . . de
Fuina UMOsa. . . . . . • de
( P ro), per 100 kg., amo sac, dar/tutti carro ama.)

Polpa

l'unta remolina. PUL • • • de

os

i
i
•, M'uf, dfvutivires. tarda. a dos quarts 5›.

•U

. de cale, 1, Val/ a/alinee popniar. En- •
1 laques antb entrada 2 Os.: g ene- ;
ral, Onlet 1. La sarsuela en
un acto El diablo con toldas; 11. El i
ma
.
4 salnet criollo enun arte Asose,
/- creació de N:ata:tau: /I!. Grandiós ).
4 CAlt de la sarsuela en un acte I
,. quadros E1 señorito, maals- .,
e tete
traltnent interprrtatia Per NarcIsilL
Nit, NO III II. FUNCIO per tal de •
poder wsaJar i t aproptisii en un •
I
acta i tres quadros

VAGONS ARRIBATS
ESTACIO u. e. e.
21 de blat 1 de citada; 4 d'ordt
111111C00 DEL NORD
19 de Dan; O de farIna. 1 d'ord1.

irnpressió georliesweal:

MOVIMENT MARITIM
Vaixells entrats
Vapor espanyol "Su III", de Tarragona. amb hast. Arnarrat moll de
Muralla. Consignaatri, Pascual.
Vapor .espanyol "Rzina Victoria",
de Tarragona, amb ilast. Amarrar
moll ci'Espanya NE. Consignatari,

Cornpanyia Transmeditcrränia.
Vapor espanyol "Rey Jaime I",
de Palma, amb càrrega general i 113
e les
passatgers. Amarrat orohl
Drassanes. Consignaran, Companyia
Transrnediterränia.
Va7,or espanyol "María Dolores",
de la orar, amb peix. Amarrar moll
de Llevant. Consignatari, Gilabert.
Vapor noruec "Bruse Jarl", de
Londres. amb cárrega general.
Amarrar moll de Barcelona S. Consignatari, Condeminas.
Vapor espanyol "Villareal", de
Valencia, amb càrrega general i 120
passatgers. Amarrar moll d'Espanya
NE. Consignatari. Compa,nyia
Transmediterränia.
Vapor espanyol "Tintore", d'Alacant. amb càrrega general i 132
passatgers. Amarrar moll d'Esranya NE. Consignaran, Companyia
Transmediterränia,

Llevant. Consignatari. Freixas.
Vapor espanyol "Alicante", de
Cádiz i escales, amb cärrega general. Amarrat moll de Balcars O.
Consignatari, Ripol.

Vaixells sarilla

Pailebot espanyol "Sant Vicente",
amb càrrega general, cap a Alacant.
Pailebot espanyol "Porto Colón",
amb carrega general, cap a Cartagena.

e
•

patas( el günial cantan! polfron
RA31ON POIITAVELLA

s.

CALÇATS
Sal tan,

Llagut espanyol "Carmcncita

aparelil de telefonia sanee
fils, marca "Godi", de tres
lämpares, amb quatre auriculars, NOU DE TRINCA.
Raó: Barbarä, lt i 13, im-

Dr.

Companyia
sarsuela espanyola del
Teatre Cómic, de Madrid

Diumenge, 8 de juny. a les te"

TEATRE NOU

dEellaechr i el mestre Alon_
so, i reproduecii3 de la sarsuela en un acte
UNA VIEJA
..4144614.114.1212444.0444444+dv

traducen del

Neass.44..›.24.44.:-,w-esso4,44,Gran Teatre Espanyol i
,. ,,. sANTPERE - BERGES .51

PASTA NIX

e44414.0•44444444.044***44

de la

CAPSES DE LUXE

'.?'
.,
S'
/I Ami, divenCrvs i.
X per don Nar° HUI :. at littictraNaldisleo del deI

elaborada
pell. El seu lis cura irritncions,

pensant en l'higiene

gratis, etc.

La

a casaments 1 batelgs. lintipa Casa BARGuits, Garrar
de Sant Paz 38

-

1
o

9

1

o
EL FILL DE LA MARIETA
(Amicliatis 1 Mantua)

....

LA MAR/ETA DE L'ULL VIO ..
Ni!, EH•EVENEPENT TEATRAL!
ESTRENA
LA CAMPANA DE GRACIA

FESTES
DE

MAIG-JUNY 1 24
U

Q

Oissabte, 7 de juey, a les 10 de la nil
ningtí pot portar-lo encara
que tingui un gran amor a
les flors; rhome de bon
gust, però, ha resolt
aquesta cosa perfumant
el seu mocador amb

•ssència
Flors de Primavera
de perfum gratesim que
persistelx delitosament
BessamI Adela
Bouquet rprer Felle Heliotrop
Trébol Clavell Lilas - Nugget

Violeta - Rosa -

N'hi ha prou amb una gota!
'1;11!•;P'

fiase pies, iota Emane
Perfumada Oil- Madrid

Festival
arel
l'Estadi Montjuich
de

a

Concert

Banda MuVisions Plàstiques

per

la

. nicipal
de l'enterrament de Sigfrid i

de l'encantament del foc de
la WALKYRIA.
Nula asile lastre todo de Grignon.
Directa urda Oleguer Janyent.

Entrada: 1 pta.

!

Es despatxa a comptaduria

4.

S.

TEATRE APOLO

preu

Tournee Manuel Sugrafies

ele ESO pessetes sub

•

EL HM

DAIXANT DE LA FONT DEL OIT i

.',-e444 444o44a44444444*VP

E) emana-ho en clroguenes 1 perlumeries al

Un jardí a la butxaca

Atan. divendres, tarda, matinée selecta. Nit i cada dia

t

tat a l'antisa.

o

4 Companyia oficial de eomkdía del teatre Infanta Isabel
de Madrid. Direcció artIsti‹(
ea i d'escena,
ARTUR SERRANO

Denla, dissabte, tarda, a dos quarta •C•
de cine:
1
ES LLOGA UN P18

cara, cleSpri•S

sembla; que té els muscles d 'una seda peca,
ni aquella ere.on tan molesta, ele l ' afai-

I

,444444~•~44~~».•
z
TEATRE POLIORAMA

coral i assaig general de

LA CAMPANA DE GRACIA
o
EL FtLL DE La MAR1ETA

- que s'es t renara denla a la nft

crafaitar-se, Ii queclarà fina, fresca, suau,
sense aquel encarcarament que 1t fa

POP

la nit, esdeveniment araetba,
Cartel] monstre. 6 actas, 5. anee
obres, dues. L'obra en tres ac,-frs. (le grandiós èxit, La 0001..
tessa de Montrnartre, per Kmpar Romo, Maria Severini, P/Ilb
Viñas, pique) Mire, lEnP111
Torrijos, Modest Cid. 2, El gran
exit en dos actas La
per Emill Vendrell, pirnerrrte
part. a niés a mes, Impar Ro.
mo, Marta Severini, Pep Veas,
Modest Cid. Fixeu-vos be en ler
ohres i en els interprets.
eil/nent, es trobara mildor corte
junt.
•-

LA LINDA TAPADA

Peyri, pina 86).

ha estat

I

DEBUT
Dirneeres, 11 de juny de
1924, a un quarl. d'onze
Estrena de la sarsuela en
dos acres, de gran èxit a
Madrid. SO iepresentacions
a isla teatre

Entre totes les cremes, la

premia —

tau

Dissabte, tarda, a les cine,
matinée popular, la comba
dia en tres actas Adiós ju.
ventud! Nit, a les deu: Eatrena, Ideal conoert. Nou il
brillan( espectacle. Es des..
patxa a comptaduria.

TEATRE NOU

emplear les cremes o pastes per a

Saateld,

Las hijas del ray

COMPANYIA DE SARSITICLA.
DE PEP VIÑAS

dermatOleSs aconsellen

Cosmética», ele

Avui, nit, a tes deu, primera
dc l'abonament Oran "toda,

re044-0-44444~...ead.4.0.4.0+41.v

Vegeu "El Diluvio" d'avul

ES VEN

Catarina Barcena - >

I

4te4444.34444444444444,94. z
dr

15 : idllfil3 1, 15

Les formes sahonoses (ves aManual de

i

Oregon Martínez Sierra
procedent del teatre Eelava,
de Madrid; primera
actriu:

l'eniment baix cantant
PJeC GORGE
Tarda. primera representaciú a preus populars de
LOS GAVILANES
Nit, programa salaele. Acto
segon de •
DOÑA FRANCO:MITA
Acta primer de
AIARUXA
i El M aestro Campanone
Es despatxa a coMptadurla

SUBUR

bogada,

------rT

Temporada d'iatin
Companyia cbmico-dranä.
tica dirigida per

Avui, divendres, grano funciono en honor i benafici de

amh preferénela al sahi; tetes

Amsterdam.

Torrevella.

ella,.tilssabfe, de-

qur

1 TEATRE NOVETATS

GranditIsa companyia de
sarsuela. Primer actor 1 dt.
rector:
FERRAR VALLEJO
. Mestres director.:
Jame Espelta, Gerard To..
mäs i Ramon Gorgä

1911151111111111H111111111111111113MOH111111111111311111111111111111111111311313i11111!111111113111030.1111)!Illß

Pailebot espanvo 1"joven Manoamb carrega general, ca ti a
Alacant.

Vapor espanyol "A. de SatrUstegui", amb llast, cap a Avilés.
Vapor alemany -Frieburg", aritb
cärrega general i trànsit, cap a

Ferrer", amb càrrega general, cap
a Denia.
Vapor italià "Donizetti", amb
cärrega general i trànsit, cap a Genora i escales.
Vapor espanyol "Santa Adela",
amb el seu equip. cap a la mar.
Vapor espanyol "Infanta Isabel",
amb hast, cap a Marsella.
Vapor espanyol "Rey Jaime II",
amb cárrega general, cap a Malló.
Llagut espanyol "Joven Pepe",
amb carbó, cap a Denla.
Vapor holandès "Barendreat",
amb petroli. en tränsit, cap a Palma.
Goleta espanyola "Virgen del
Mar", amb cärrega general, cap a

El. BOTONES DEL 12IAIPU

o

foren tan sols per lles necessitats mes precises.
tideroat.—No gaire animal el d'ahir. Les transaccions
que hi ha millor disposició venedora. M entre que el disp.mibla procedent
aloreao.—Com dèiem 1111 l ' aque sts dies, sembla
preus mes amunt apuntats, pel que és pròxim a arribv tan sols s'ofereix
del Plata, davant la poca exist enria, es ven als
t Caixai. ofriran dade 34'50 a 35 pessetes, damunt carro nostre port; no hi ha dubte, dones, que les Nitres classes, Plata
vallada.
a, gairebe podem dir que ha estat malmesa, per les arribadas d'uns velera
aarrofes.—Aquella fermesa de dies enray
de Taragdna, que seguia aguantant-se en els seus preus, i sense que ros Fácil
amb carregament a ronsignació. El Camp
d'adquirir.ne, es troba avui amb la competencia de la part valenciana, la qual, malgrat no voler cedir res a preus mes enraenals, sita notat un bon xic de baixa en el preu del dit anhele.
Sense res d'importäncia en altres generes.
Vapor espanyol "Francisco", de
la usar, arnb peix. Amarrar mol: de

TEATRE TIVOLI

Teatre Catalä Romea

a 1/2 " 6

-o--

111/1 a 130
115 117
515 • 117

"1444•49~~erei~
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ea
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100
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,
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So " SO 1/2
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de
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damunt carro MIL/

BLATS
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Tribuna: 2

ptes.

NOTA

Per a nes oomodltat del mello, s'expenen entradas al
militeis ¡treta, al °entre de Localltate, Plaga de Catalu.
nya, 0; «Frac de Oses, 10; Marquès del Duero, es, I
Ronda Univereast, 24

ii

Avui, divendres, dia ñ de
muy. a les deu de la nit. Funcio on honor i benefici del diroobtr ata ist io
MANUEL SUGRANES
par! 30 grans atraccions, 30. 10 - nitmerns (ir variates, Programa monstre
Entrada i butaca, 2 pessetes
la famosa i popular revista en
:1 taladros
I K...!
Les novas ombres en relleu
prosonlak por l'aplaudida
1 rn
AUBiN LEONE,L
Exit ele Psliefeli c;aiiic. rapar.•tit en 2 quadros:
DE raoscou A AIONTSERRAT
Sucres dels fenon(otmls arlisles
II)' la paulalla
MACISTE
pi verthibie alioli), el que sust,..
dos Itonies andt un sol hrui;', el
que . doblega vritabies bigues
u, ferro zt la Vis 1 a del públio;

el que desaria a lols els quo
s'antin-ion aiittles einomidogrtt_

tacs, et rol da la foraa, Iluitara
amb
POUTO
el IlleS gel i1
ras: l'invonrildr:
oh') in.in 00 rAiF.1,11

11Plitatogn ilrie gnitit•u•Illf
ailltIPlit liff‘S II.‘ 500 Mis tel.1111fles al 101iSe11111, tle Londres, lit Ulal

Br000klin-PublIc-House o
EI terror de lee planes

Colossal ropartimenl. inagnifie
‚levo! al, 150 arlisles ospanyoles
i estranjores, 150. 20 docora-

eions ile

naa i alioli, 20; 250

Nestits notts . de Max Viralkarkl, 250.

En honor del beneflolat hi
prendran azul:
t. Els notablos dansarins The
aleuryS; 2, la célabro ranconetis
la Jesuseta Artero; 3, el camelo-earieato Faust; 4, la famosa
diansarina india Tutan-Tikan;
5, la celebre ebuuea de I, Kn..
Amälia Palau; 6, l'enciclopèdica
artista Itonetty; 7, la notable i
molt. aplaudida eatwonetista Eu
gänia Roca, que cantara les notables rancons El fill de ~gil
i La Elidirona, de les (pialo As
autor el benefielat; 8, OrIxtonserothers, els ¿ansarino
del nilón; 9, la divertida eserMa
Un bolo te treball gran, per la
ennyora Xatart • i els senyors
Montero i Sena; 10, la famosa
troupe Atibin Loollei; I I, la ge.
nial bailarina espanyola Anee.
Iota Rublo. Aguas t colossal programa començar a les deu en
punt.

Teatre Barcelona
Companyia de comedios,
DIAZ.ARTIGAS
dirigida peA primer actor
Manuel Dias da la Mara
Avui, divendres. tarda, aun

quartsde sis. La formosa
comedia en tres actas, de
Oregon i Martínez Sierra,
AMANECER
Nit. a un quart d'onze. L'en.
t rPtIlÉS Mañanita de ilan
Jüan. Quanta representacid da l'aplaudidissima comedia en tres actas, de
navente,
LECCIONES DE RUIN
AMOR

feta expressament per a Pe..
pata Diaz d'Artigas
dissabte. tarda. Malvalooa, Nit, Mañanita de
San Juan i Lecolonee de
buen amor.
•-et,..;•••1•04•911+4•444.2.1÷14-912110

ELDORADO
Colla« de »Metate
Aval, divendres, tarda. a les
cino, colossals programes
Notables petlioulee
Eta de la formosa dansarina
CUSTODIA ROMERO
Presentació de l'espeotacte
meravellós i fantistle .
LEA ORARES EN 1111.140
Grandes irlt deis famosos.
equilibristas
1.-E4 P11100
La bella i populartasima
lista
LA GOTITA
Repertori nou 1 «duele
Riquissima presentaeid
L'ovacionada i celebro tW'
vette
.
Demà i cada dia:
LES ORARES EN MIME
NITTA JO -LA ROMA.
Nit, a 106 deu, g
tunee de Ida a'
dels mutilata de la ara..
ció de Barcelona a la. gttee
ra del Muno'
Detalla per progralltal
cartel', @apee*

LA PUBLICITAT

.*:CANEMESOpa Teatro Conital 1
Kra.Clama Bohämia

1

«vendeos, tarda 1 ntt. monu- ,
Mea-MI programa. Les pellIcules
.•
aun« co. en
;
deeeedee de parles;
tubos' ome ga El primer uno.;
.Ia divertida al cebe de Betaelei

Elltevallw; VIII t darrera Jorned*
La ere dii enleterl. 1 PInteressant
mm de • Irl Caballero Audaz" La
bergar•
trapidla ded
»las, la colossal serle en cine
jornada La dila de Plagad

1114131,111101135400054.013114.19.

de Obes Vaque, "Mente bien",
per Douglas Mea Lean, Ajuria,
d'altres.

444.ereereeopsoereeseeoeet

Diana - Argeathuk

Excelsior

ALL DE PAUL IZABAL
16. PASMO DE OleLCIL.

el ! pregreene mdle extraerdinart da Baremona es meseta
ale aristooritles fusione

Avui, La oasa del Water!, 8:
La tragedia del Folleo gimie-

Aval, dlvendres, a dos quarts de
(11511 andleld)

Kursaal i Catalunya

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
Avuirdivendres, Pamplinas ma3Iner, La carta amorosa, L'elegant senyora Blondel, La casa
del mistorl, 8; "Alma de Dios".

Walkyria

1444444•44144460444~~

&vendeos. 61115: A he waPer Wallece Red. El
teme do Peono.; II oarree Majar;
II Orile de Illisuriel; Ao.O 1 oll.
Al cine= Monumenial, gran esdeveniment: Mies Bog ue, xamosa
opereta cinema:Brenca. Dlumenmi, Me: Easeette • La lila dula.
delleedd. jornada
Aval.

d« da t'e%

.114•41.••••••••••••••••••4•1

Mema MIRIA
Elegant cinema de la InUmitat
provees, 260, entre Rambla i Balines
Aval, tarda I nit, espiendid
PROGRAMA

*FILMA• 8. HART
FATTY i
NEGRET AFRICA
Oefe . Orquestrina Orfeo

61~14444444441.44effle64
Cheira Princesa
Yla Layetana, número fi
Telefon 1371 A.
Avui, divendres, programa
extraordinari: La casa del mistan, projectant-se el set e liibre de tan colossal super-serie;

n Alma de Dios", grandiosa producch5 espanyoda, basada en
l'obra del mateix tito'. pels notables artistes Irene Alba i Joan

Bonafe; Entre l'espasa l la pa.
ret, magnific film. interpretat

pe) popular artista Charles hay,
Ajuria: Salame, grandiosa cinta d' è poca, creació de la divina
artista Atila Nacirnowa; L'odi s sea d'un bebé, cinta eärnica de
gran broma.-Diumenge, nil,
estrena del vuitè i darrer ¡libre
de La casa del misten'. - DiHuns. grans esdeveniments, en_
tre ells La tragedia del Fonos
Etergere, segons la novella del
"Caballero Audaz'; • El manicui

COLISEUN1
Telefon 3535

A,

•
Avui, diverdres: NOVE.
TATS UNIVERSAL, número 101: gran èxit de YATCS L'EGOISTA, drama de
l'Oest americà, magistralment interpretat per WiHidin S. Hart i Jane Novak;
ENCREUAMENTS TELEFONICS, comedia, per Gladys Walten, i LA NOSTRA
4 QUADRU.LA, pel negrea
4 Africa i els seus companys.

reefflegebeleeee~~

SALA

WERNER I
It. Camps Pujol
Ronda de la Universitat, 31
Diumenge. 8 de juny 1924 f.
CONCERT
per

BENET ()MALLOS

Demà, dissabte: PATRIç. CIA AVIADORA, comedia .

violinista

i llurs deixebles

cómica del PROGRAMA 7:

polen

AJURLit. per Dorothy Gish.

BASTE

pianista

+e-meepeet...deffleebee;

'URCE COTS

violinista
Programa escollit
Invitacions a la Casa

: : CONCERTS

Werner

ce

Ássociaciö Música Ganara
Dies 10, II I 12 de juny.
, Clausura del curs 1923-24
Presentació a Barcelona
de la famosa
ORQUESTES de

la

SOCIETE DES CONCERTS
de París
diri g ida per l'eminent
M ESTRE - PHILIPPE GAUBERT
Programes int eressantfssims, amb Simfonies de
Beethoven i Cesar Franck,
diverses obres de Ilach,
Mozart, Mendelssohn,

Flaydn, Wagner, Weber,
Borodina i d'eminents autors de l'eseola francesa.
-Socidte des Concerts"
vindrà exclusivament contrac.
Inda per l'Assoeiació de Música -da Camera". tornant-se'n

de seguida a la capital francesa. No donarà. per tant, cap
[aíre concert que aquests tres

anunciats
rigorosament reservats als
socis

:
ni

irislocilits

I'Mricl

peRfoula documental, on aparelxen el cegador I la ter*
Junta, *enes cap tue

1

IMEINIMMEHNIMMINC

e
:

4-I•••••••••4•444.9444.•~
Regates

Grans

a

- - ESPORTS - -

Carreras de CaV8iIS - Hipe:0m
Novena reunid
(Diumenge, 8 de Juriy)
Premi FADRINETA, a IA cine
de la tarda
Entrada, lliure mentad& 10
pessetes; general, 1'25 pessetes. Entrada de carruatge, 8'25
pessetes. Venda de localitats,
taquilla del teatre de Novetats,
Centres de Localitats i taquilles de l'Hipbdrom. Servei especial d'autdmnibus i de taxis
des de la Plaga de Catalunya,
Servei extraordinari de Tram-

Rem

jo

Preus populars: llotges amb
sis entrades, 12 pessetes;
entrada general, 0'65 pessetes, timbres inclòs.
Per a comoditat del püblic es despatxaran entrades i localitats als següents
Hoes:
Nobles Ochoa, Pelai, 50;
Cardtis, Portaferrissa, 10;
A la Couronne, Ferran, 33;
Centre de Localitats, Plan
de Catalunya, 9. i exclusiva
de revenda. Ronda de la Universitat, 20.

i
144.440444+6.0441144044444

.
r

-

Avui, divendres, moda selecta: Programa monstroM La 11
ii cinta còmica Heredia hereda; Dameros cueros a l'Atrios me. 81
II
N ridional (exclusiva), per -l'explorador L'ut. albumen; La •
ara reina de Saba (exclusiva), marca Fox, interpretada per Betty ii•
li Blythe. Preus de costum.
•
il
N
NOTA: Malgrat del liarg metratge de la grandiosa pel- a
a
e fl cula La reina de Saba, es projectarà sencera al Kursaal, a •
aNi les sis de la tarda, i nit, a dos quarts d'onze. Les darreres
III caceres a l'Africa Meridional, tarda, a les cinc, i nit, a les a
Ill deu.- Saló Catailunya, a les cinc de la tarda, La reina de e
•
di
a Saba, i a les deu de la nit, i Les darreres °aceres a l'Arrice
• Meridional, a les set de la tarda i a les onze de la nit.
u
:
Avui, de sis a vuit, es despatxaran butaques numerades •
:
•
,
jr
a per a la sessió especial de les sis de diumenge.
•
s.
11

11313111131111/111111E•110311••••11112.1111111111••••111531111ki

NOTA: Per a més gran
comoditat del públic s'expenen entrades al mateix
preu al Centre de Locali: tate, Plaga de Catalunya, 9; ¡
carrer de Casp, 10; Marques del Duero, 65 i Ronda
de la Universitat, 24.
I •••••••••••••••n•••••••••444+..

Campionat de Catalunya
Diumenge, dia 8, a dos•
quarts de sis de la tarda, a
l'extrem del moll de Barce s-

ii

ChTILIINTI a
!HUIR 1 SILOSextet
•
Torren

Oro Pestrina Sute

n

Dissabte, 7 de juny, a les
deu de la nit
Festival wagnerià a l'Estadi de Niontjuloh
Concert per la Banda Municipal. Visions plàstiques
l'enterrament de Sigfrid i
de l'encantament del (oc de
la Walkyria.
Director musical: Mestre
Lamote de Grignon
Direcció artística: Oleguer
Junyent
Entrada, 1 pesseta; tribuna,
2 pessetes

Extraordlneihe produoolit do Pantio Orient

remes meres

'

FESTES DE MAIGJUNY 1924

LA REINA DE SABA

eliel144444•44•44444+0114441 vies.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIGIONZIEBIBINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•111111

1

11 1 1 n 'iiP

Dime grana embalses, duo,. Proas comenta

•-egedelbeilleeM444•0444e,

1

Magnifico jarttlIlO. Oberts
nit, funcionant totes les grane atrae-

teta els dies, tarda 4
Mons.

CONCEPT DE CANT
par le QI5Uneda senvoreta
momo Da CARDEÑAll
eeorepanyada per e. Sancha; 1 auMeló d• eran bravo
PROORAMA
PRIMERA PART
oc.
Muy
Oodeed
loaislyn
13pInmey
vesee. Bella
en eme Aeollan
M'eterna
Carmona
1.-41.1son dorman
5.--Ieunea
3.--Je comas un Berger
U. dt lärtienas-4. »lob«
SEGONA PART
Mozart
Mese de F(gar•
%libes ,
El rettainyol
Oigas »otea
Duce caneen* 1 rente«. de" 11120
a) 11 ne faut jurel de rlen
a) Faut 11 done qu'en me marie
lia•ndal
Iluzann•
U. do Cirdonassi. lanotata
InvItacions com de costuM

com n'hi ha molla, El pescador
de perlas.

TURO-PÄRK

AVUI

SHA EOLIAN

re, El primer amor, Un marit

444.114444•Peeleeeeeeeeee
1 Monumental - Pedrei

111111111111111111111,111119111111111111111
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«44444444.044.4444.044~

Arenes de Barcelona I
DEMA, DISSABTE, 7 DE
JUNY, NIT, A DOS QUARTS
D'ONZE
Grandiosa vetillada mixta de
boxa i Iluita greco-romana
5 grans combats, 5
Bruguer Garcia
Blas«) - Roca
GIMES - LEROT
-Vida! . Solé

Maciste-Areo.
pessetes

DIVERSOS

Entrada general, 2
Ring 1." classe, lo pessetes;

iffleisimer
PARC

classe, 5 pessetes
3." classe 3 pessetes
(Impost es Melosos)
Es despatxa a la taquilla
de la Rambla, de les nou del
metí a les vuit de la nit,'
àdhuc l'entrada general.

Pista de Gel
Temporada d'Istits
Ctzla Cta. d'II a 1
Ineons. De 6 a e
diluir de 9 de la
tarda. SESSIO Tk:
De 10 a 12 de la nit. Pa.
Unaige general
JAll-BAND VERDURA
CAFE-BESTAUllANT

.44•4•44.44444.1.3•Q--,2

1

NOTA.-Diumen g e que ve
EXCEPCIONAL PROGRAMA

La Iluentor del vostre vestlt
desaPareixera amb MARAVILLOSO. A les drogueries,
a 015 pessetes.

..

ii.xik e IIae-a
.1 eIPe•ar-r
II %ea
• •• •
•••
•7. •

U",.

Si voleu laborar per a vosaltres mateixos, protegiu en tot la indústria nacional,

III • •

1 la
U
11
11 N
1.

au

Motocicletes "SALVADOR", de i 1 HP., a pessetes 850.-Casa constructora: Rogent, 72

u

le• II
awasseuemv-eormameffloramcn

REFRESC

RiQUISSIM, IDEAL I FI

Demaneu-lo ala cedes 1 bars
J. vILA VALENCIA. 159 :: Teläran 395 G.

II
le

la si
1,91,4;113

et.

-B
Ilize ilIVIAIVAI '
el e- e IV eliAie' !it
t'el •
'II.•
' 1F
'
'
al BI 18 , li
-IV
Ille 1
e • • • • • Ire-II • Ir
g iiiir

•
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El Valor Real
Más Alto en Motores de
6 Cilindros
Fi equipo

de fábrica está valuado en

50 millones de dólares, y se emplea
constantemente un ejército de 20,000
operarios, para la construcción de
los automóviles Studebaken
Se manufactura pues lo mejor en
coches de seis cilindros, especializando estas enormes facilidades en
la manufactura exclusiva de"seises%
Durante 72 años el nombre
Studebaker se destaca como la
irrot---1
-tos excelentes.
amurre OININALS
STEVENSON, RONIAGOSA I 0.11

1.

DIGESTIVA•

Valanoia, VIO

SALO

STUDEPAKER

POI4e.--Pamie de Grecia, 54

Sama« U1ILSli

EXCELENTE PARA MESA

da TarUve
3 enloda

PETITS ANIINCIS CLASSINITS
a 0'50 pessetes les deu nrimeres paraules i a
0'10 per cada una d'excés

OFERTES

g TREBALL

ren, jli.Granvls, 643,
APRENENTat

VENDES

Astarminedee en un minut Srs•
IL
Cinsecticida PARADELL
&maca PARACIELL.COMN A1se1t28-haeflONA
UNA,PCSSETA-Pee ceentuX50 pareo&

STUDEBAKER

V1ES URINAR1ES
1NTERES SA

SABER (ovtfrA:Weriais.

NAM._ PROSTATA, »UnDE 1.4 PELL. ArsniMit. paeg.rrAr
TA RONYONS. que la MIMA MODERNA 011 1.1 RIME la Verdea que pot
t reinad de Dual Reto.
oterli - tee muera suman per st suartment
unten ni wie 1 D'O»IA
s ira asitalsaitaiebk,
ledeffle
rees
t ilea
00/811/L1As ellt a s.00taa
lMa ~eh SS, Debes

14. De 19 a

1

I de 3 a %.

La«apare,
es" ta"
important
TAPISSOS Pm".

Especialista en molestia rettgloaes. Upo.
permanent do (medros a FM/. oraseis, uleogranei. etc. Patinasen) de marca
tootilures.-No couipreu densa alelar
equest4 casa. F. llootlalcou. liOlera.

ano PortaterrINIO.

10% icen. din de
210 paneles. Medres. MI.
mero 155. interior.

ARQUES

rew tres tarros I des candis. LITgel. atanores, 517.

v 144".

COMPRES
ESTE ES EL AÑO DEL

riges,

alele

% situada al termo de La Roca
FINcj del Valles. amb dues mines
d'atan& I uns dos mil arbres rrulters, entre ~Unen. oliveres. arnetiler3 1 trldtres • menei, d'irneS van quereres d'ea•
temió. una tercera Part de lea cuata el
Pol regar. Hl ha casa amb babltactons
per al masorer 1 el propletsrl; tuluestes
darreres disponibles. Es ven per 55,000
pesetes. ase: Marta Rose116, carrer de
Barcelona. número. 19. Mataró.

Ea

TORRENT, DENTISTA Lltrr:

de. Oeaa16. ECOnOode.

DIVERSES
11,

trtrel Totetan 5454 A

JIL COAS E1111111111111. 15$.

Instrumente d'Orquestra i Banda, Juz-Band. Trompetea i Saxofons Cents.
hiena sesee curIMMIancia
P. PARRAMON
Cure: del Carme, 5, primer

ESTALVIAREU
TEMPS I DINERS

Caff) amb Ilet
wedensadit

7.1.12:. .•
HIPOTEQUE&
trame», 8. A: Puestos • de Pa..
CABELL
PELL,
Doeletr Y. dedada. date U

itfaNRIRS

PINOS

tunprant

01. japirti
COMPItA-VENDA. 3s°1611.
del Cabe..

131111113111131EN11991111311111111111111111111111

di Pe

"EL PACES"
110

Ptee. pot

