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MIS DE FI DE CM1S MAX JACOB
EL& POETES AMICS

Tres eran, tres, els examinands que l'altre dia veiérem. Tres
companys. L'un és hellenista, Peltre da poeta, Peltre
poeta i heltenista alhora. Els vàrem trobar a la porta de la
cci6: ells entreven, nosaltres sortfem. Duien sota el bree
voluminosa càrrega vil: llibrots i paperotes.
Exàmens de fi de curs, veu's-ho aquí. Van en densa les
S de text grosses com un maó. Apunts humorístics i els
ganes coberts d'aquelles menudes notes manusceites margiinterlineals, que sen el fraudulós recurs mnemotècnic. Dais visió dels tres amics dilectes, dels tres xicots inteHigenims carregats amb feixuc material d'examen, sentirem tote
tra g edia de l'estudinnt d'aquestes latituds.
En algunes Universitats, en determinades Facultats i en
rtes càtedres, la noble feina d'estudiar es zonverteix en una
eneració grotesca. Les temporades d'estudi gin perdudes per a
Intelligincia. Les obres de text sovint eón llibrots, ela apunts
pro grames quasi sempre sen tartamudeigs senils o buidors de
'aire. Si l'estudiant és un home vulgar, tot això no el fa patir
esa. Però si es una bella ment, o simplement una intelligencia
-perta, el curs, el pseudo-estudi i l'examen eón per a di una
osa tortura moral.
Tes planyem, els tres amics, en aquests dies de fi de curs.
sabem el que As aquest patir de l'ensenyament caricaturesc;
pel record de la pròpia angúnia passada mesurem la vostra ania Ves, el que traduiu Platel; i ves, el que canteu a
enbra del Iledoner; i vós, el que a l'Ateneu del carrer de la
da atureu de vegades la lectura deis clàssics per escriure
versos enamoradissos: procureu enllestir ben aviat la Dicentura, i el doctorat, si cal, perquè així ptegueu Planear el papede les "assignatures" a la foguerada de la nit de Sant -loan,
e crema les cadires esbotzades i els altres trastes vells.
En bona veritat, cal renovar els mètodes docents. I els edii el personal, i l'änirna que ho aguanta. Heu pensat en la
mensa riquesa que es perd en els anys perduts dels estuts? Heu pensat el dany irreparable que fan a un poble les
ef;e:encies de l'ensenyament? Això ve a ésser el sabotatge de
joventut intellectual.

Sant Joan és festa gran. Ho és molt més encara si els tras cremen be en la resplendent foguera nocturna. Trastes
015 eón, per a l'esperit, una part considerable de les obres de
et, deis apunta, dele programes i de les lliçons. La vellesa és

os

spectable en moka Casos, perla no sempre. Faríem Mal fet si
ressim al foc totes les coses velles. Però els trastes vells si que
an d'esser devorats per les flames de la nit encesa, sobre tot
5 trastes de golfa i d'escalafó.
Cal suprimir—oi, amcs?—aquests exàmens de fi de clan,
erquä el turment ha estat suprimit ja a tots els pobles civilitS del món.

a. Política Full de dietari
EL "DIARI DE MATARO"
Pcr festejar la tira que per Poscelebra Mataró, el "Diari"
eintot ka publicar un enímero
arnb text abundant, graeceollits i tirat a ¿roes tintes.
fr un mimen° que fa malt de boa

COLORS I COLORAINES
els marinera, a e:wat.
bonic
Pan

La blancor de llurs vestits, baldament
relativa, alegra el panorama deis carrers i de les places.
No da que als nostres carrers i places els narsv.ri co..or; Inés aviat diria
que els en tohra. Les barceloaines, en
LA 3fANCO3fUNITA5 VA- general, atasen deis toas vioients.
Perú la vioiència no sempre és aleLENCIANA.
gre. El banc és mis optimista que
SogueIxen els treballa per arribar a molts vermells cree mo:ts ocres. Horn
.-nunar les diputacions de Vatopa per aquests móns de Déu amb
:Macan! i Casrelid.
algunes noies que porten brasas esgarSeinb:a que inAat S erà un fet.
rifiases, capaces de fer ernmalaltir
PER L'ACTUACIO DE LES oriental, avesat als ecntrastos més unEso CERRES.
penases.
En n.atbria de color. cl conjunt de
11:C7S de jahol se celebrare;
la nostra ciutat ha experimenta! un
a
parlanu.near:s
coeLL dantics
Jara's d'Espana i a la .Vancontu-• retrca:és. No plic atribuir-lo a qué la
e: ce Catahinya, represen:en:Lo de burgesia hagi perdut les nocions de
!persa carciana, a l'oblecte de ecr- discreció que arana cenquerint amb
pnclre a la crida que els féu Vea- penes i treballs, escoltant de lluny les
sugg,eseons de Paris. M'inclino a creuPa:o; En JIarceli Domingq.
Son.% que la majoria d'ells ha re ime les principals causants de les
p sai fa particulermánt 11w opinu3 nostres mortificacions oculars són les
rninycnes Ee servei"
senyr.. Domingo.
Acuestes noies fa deu anys vestien
.4 CASTELLO D'EMPUmolestan:cm, amb robes de percaia, de
RIES.
dibujo; csmortuit i grisenc. Ara toles
ilespeis de set dies d'empresone- vesteixen de seda i, empeses per un
t per ordre governati: sa, han estat gust salvatge, format ea la contemplaaerats, prcvi el pagament duna pe' rle, de es vendares, en lloc de triar
ra do 2.250 pcssetee, els senyors cola7s, trien coloraines.
>irre Cabarrocas i 4.1ut, Pere Ms.
Passeu un diumenge, a les set de la
Josep Ferrerd, Antoni Monee, tarda, per la plaea de Catalunya, i cm
tzirea Gibert i Bonaventura hinca. sabreu dir si exagero.
loo (ami, ha estat Processat Vicens
Ah, que en són de sortosos els poroet.
bles que conserven fidelment un vesEL "P. U. P." A GIRONet tit nac!onall Quantes angúnies s'estalSota la presidencia del govcrnador vien! Quants problemes desconeixen!
eral Casi, sita contlituit el "P.
Carlea Soldevila
R" a Girona.
Es constituiren Comités provincial,
cutiu i local, adjudicant-se els coren Ilur majoria, a persones que
reino del Tribunal Suprem cine su.,
n'ompni a la Dipulació i a l'A ¡un - maris ordeEant el processament dele
17:t.
('r-diputats a Corte Francesc Moda i
REGIDOR QUE DIMITEIX
Marcek Domingo.
A mis a més dgl senyor Vergés —
El corresponent al «baja * de la Unit,
Ami:515 del qual comunicarem no versitat és per un article publioot
dies--ka dimitit el carees de Yany 1922 a La Tralla, considera su
Oder que OMPSIXI a rmatiONWISi
ultratge a la bandera esponyäks.
sa el. :mayor Ribera.
El del lutjat de fa Artefacto de
A HONOR DEL CAPITA
per un altre articin Publicas o La
Tralla, també rasy ton, considera,
GENERAL
a la forma de Govern. i el de
%anitzat plt alonnnes de Cantiga contrari
nasa General Militar te celebra- les Drassanes fa per un ararle publiper excitoeid a la retui al wedin bampeet a honor ca l'any 5918
sou capita general N'Emili Da- bellió.
Contra En Mareen Doláis" per
'. Ja me, as Palas de Selle: Arts, le <reiste publicas a Solidaridad
Je t
alarnameat barben portee. Obrera fase %MI ter njeriet grelo
rei.
CINC PROCESSAMENTS
— Tembi el .hajor ¿e Todas. Se
CONTRA ELS SENYORS
testa, Ni de lisreelene eshort,
RFANCESC MA CI A, I
que ha correspost Ni del Noel, otear
MARCELI DOMINGO.
relafsi - li que 1ressfei decloweití • En
it 'jale Me digirieses isla Ussi• Minen Ipleias pe am elide pub»
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A Pau p. Pice.ss6

.ce, tres

Max Jacob, poeta e pinten ame
de dues generacions d'amen cuelan'
que han puses per Paris, es, no obstant, conegut tan sola d'un nombre limitat dele nostres intellectuals. I
Max Jacob, no solament Es un bon
amic dele catalana, sine, tumbé,
bon ande de Catalunya.
Si la civilització és sensibilitat,
aquesta
tercanvi de sentiments —,
momeas, en qui els bornes que a
Frenp representen l'esperit modera
reten a Max Jacob la justicia de reconèixer i proclamar la uva valor,
que les - desventura de la cultura catalana troben en la intellectualitat
francesa un ressò amable i benvolent
—sia'ns permès d'acostar la figura
extraordinaria de Max Jacob, al co,
neixement dele nostres patricis, amb
mires a una alta idealitat civil.
Max Jacob, azoqué el dia E/ de juliol de 1876 a la vila de QuimPer (Fi*
nistere), país bretó que fa les gente

cantelludes 1 somniadores, brutale en
l'expreasia dele seus sentiments sobre
un fons de positiva bondat, devotes i
religions.
Els seus pares, botiguers jume, galaclint d'una bona posició social, donaren al petit Max una educació de ric.
Aixi ell apeen la densa, la música, el
dibuix i àdhuc l'esgrima.
Si bé en l'escola es distingeix per
l'especial profit que obta dele estudie,
Max Jacob no creu que aquesta con-

dictó de "estudiant aprofitat" hagi
tingut desprEs cap influència en la
sera carera literaria.- Ell atribula

aquesta vocació a herencia de la sen
mare, a qui ell estima amb gran fuvor, la qual escriu extraordinkiament bé, encara que no hagi publicar
mai res, i com a deixa del seu pare,
qui, en les 'seca Retes, ha. deixat escrits versos mcisadoes, que, segons
el 5CU fill, són la gracia i la gentiles&
mateixes.

Els seas parea endevinaren, des de
mole jeme, que Max podia eadevenir
un gran escriptor; pero, prudente i
curosos del seu lili, volien que seguís
els estudis del professorat.
Als den any s Ii Pa desechen el pri-

mer quadern de versos: com si íos
l'exhibició d'una intimitat inconfessable, això el contraria en alt grau i
el deixa avergonyit per una tempol
rada.
Als divuit anys, el director del Liceo, de Quimper diu sm dia al seu pare:
"El vostre troj arribare a presiden
del Consell o de la República". i encara que la profecia es afalagadora,
no curulla per aix6 la mesura de les
aspiracions paternals, que tenen per á
Max, nobles ambiciona més altes.
Finalment esclata la revolta. Max
Jacob declara solemnialment als autors dele seas dies "que no vol derer

professor". Vençut i acorralat pele
arguments paternale, transforma
seca rehelió de negativa en va,itiva; "vol cursar els estudia a i'Escola Colonial". Quar., actualment, Max
Jacob recorda aquest esdeveniment di
la sena vida ne atina a concretar per
quino set sous Ii nasqué aquesta vocació fulminant per als estudis colonials; nomas ho pot atribuir a dues
circumstàncies que no delata de tenir
la seva importancia: cursar ele estudia col onials volia dir no tenle exämena i viure a Paris--la tranquillitai
i l'emancipació—. Al cap de dos anys
de freqüentar l'Escota Colonial. renuncia a continuar els estudia i presenta la dimissió; aleshores Es Ilicenciat en dret.

!Una el segon cop d'Estat. Notifica als seas pares "que vol éster pintor". M'unta manifestaci6 els desconcerta i es neguen a entrar en negociacions sobre agucen base Però,
al cap de por temps, Marc Jacob cau
metate el seu pare el va a veure a
Pede: ve el servil militar, del qual
n'a declarat 'exceptuat; s'accentua la
reconciliació i torna a Quimper, al
redós familiar, on passa nos guares
anys: ele pasea en el mes negre pessimiente, maleint-ho tot i mese altre

esplai que el de dibuixar, al qual dedica gairebé tot el seu temps. Pub,
a l'últim, Ii elan el geni, un die,
manee dir res a ningú, musa novament a Parir, on comuna una vida
de miseria que ha durat vial &aya
Ea dedica a escriure critiques d'are
aixb lila oblidar el pintar. Ea re
daetor en cap d'una revista fins que
una persona, amb autoritat literaria,
ti diu: "Vas etnia condicione per
aprendre d'escriure i per arribar a
fer-ho bå. I, pef aprendre (es
calare, abandona la critica can hacia
abans abandonas l'Escota Colonial per
aprendre de pintar.
• Dierant aguan tesas la laTt vida 4a
una continua nube: do dependan de
comen, eacreteri de diferente penoBatees , iseneat d'admite 1 Usen preceptor. Aquesta duren profeasid if
fa recordar els estudia del. Ligan di
Dalless. L aer arruen asede, no dice
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Aleshores conde el nutre Picassd
1 Junts manteen el taita& d'anar vivint sense que ells mateixos tinguin
conscialcia de «MI ho aconsegueixen.
Cap a l'any reos es coaliguen amb
Guillaume Apollinaire i Andre Salmon i no penen ni sonden en res
mes que en revolucionar les arte.
Entretant Max Jacob beata comenpa a formar el neu seda: ultra critique, d'art. tenia Ja escrita gran
quantitat de versos i publicate doe 111-:
bree de premi per a nota, "Histoire
du Rol Raboul et de /slarnsiton Genvilo" 1 "Grant du Soler, sortit a les
Leceuree de lo Semita l'any ego,

ola actual:nene una taraste bibliogranee molt dificil de trobar.
Aleshores da quan, amb ele seta
ponme co prosa, comença la revelada
de les arte a dentpamasse i a Monomanee Ele compasan de "Secta",
caduca din, la respectiva activitat,
eenenden eficaement el moviment. Era
la pobresa i la de per tot
arrea !ele cercan, tedien els anavi
a veure, tothom volia parlar unb
però la vida continuava asea
encara un problema.
Tot Montparnasse aeut a la rus
Raviiman. Hi van gente d'Italia,
tambE n'hi van d'Espanya (lobos de
Gómez de la Serna Es totalment filla
d'aquell ambienta La glòria d'En
Picasso resplendeix per damunt
tots.
En aquel] temple Mr. H. Khanweiler, que era el "marchand" de la colla, l'home que ralorava els seas imite
i els !lancen al mercat de l'esperit,
tingué la idea de dediesr-se a fer
edicions, i publica les primera obres
realment serioses de Max Jacob:
"Saint Matorel", "Nueves burlesques et mistiques de freie Matera
mort au convent de Barcelone", obra
en la qual aparegueren aplegats per

que

primera vegada els ama puentes en
prosa i vera, i el "Siege de Jerusa-

lean", drama eimbblic.
Dores d'adusta publicadas, sespersas de Max Jacob ;e, recull de
versos revoluciocaris. I en, intencianadament, volgué decepcionar a tothom, lliurant, sota el tina de "La
Cate", un recull de pretesos cante
bretona de l'antiguitat, que havien er
tat simplement escrita per ell durant
l'any 5 e13.
Vingué la guerra i, amb ella, la disvertió galera!, ordenant cadascú un
pegue la seva vida. Cridat a co.'
plir el servei militar, Max Jucob n'as
cxceptuat per regona volta.
Durant aquest darrer periode, Max
Jacob, a pesar de la seva activitat literaria. no hav:a per això deixat de
pintar, si ba en realitat les seves obres
no es meraren fins que un mancartt,
Mr. Aubry, contenee de llançar- les al
mercat.

Per suscripc16, Icen publicatet
el "Cornet à Dés", prenses efe prosa,
"Le Laboratoire . Central" i 'Le Phanerogarne", en prosa i vera, plens d'idees noves i de paradoxes.
Perb el gran esdevenirnent de la
seve vida toa l'any 1005, que és quan,
apadrinat per en Picasso, bou batejat
en el convent de Sien.
Une' 1909, una aparicib a la seva
camine de la rue Ravignan provoca
la sen convenid al catolicisme — ja
leavern dit que la' seva familia eren
jumas—. Aquesta conversiö determin ì en el nostre poeta un interessant
procés psicolbgic, descrit per ell amb
admirabk sinceritat i mestratge en el'
seu llibre "La deferse de Tartuffe".

aparegut l'any role 6 1918.
L'any zote publica un nou !libre
"Cinematome", i en 1920 es retire al
Monestir de St. Benoit sur Loire, en
el departament del Loiret, acudint
únicament a Parle per breas estades

per afees professionals. D'aquesta
epoca daten les seves producirme Ca'
bittet noir", "Art poetique" i "Rot de
Beotie".
L'any lean la Nounettn Revise Fem.
:aire edita una nova producid de Mas
Jacob: "Filibuth cm la montee d'or",
i darrerament Es P nblieat el hilare
"Terrain Bouchaballe", eserit, no obs;
tan, abano del "Filibuth".
Per al teatre té eserits "Tras nouveaux figuranta au Theatre de Nan..
tes" 1 "Isabelle et Pantalon". En
les traduodons, Max Jacob ha demostrat une vetada mas el neu amor per
la sama terne publicant en les edidone de La Sirias el ? Ubre de 1*'
min i de l'ansat", de Ramas Lita
Pel que respecta a les seves pintura, les dates sien mesen precises. De
l'any igne—quan Picasso estan en el
ple de la sus • ipota blava••erobent
aguardes de Van; mi epo6 Jes enes
obres s'enriquelscen át plantara sobretot la pi!» de colon esdael wat
mis extensa. 14 lea expon al
Sea dele Indspnidertte, en la uva
mantesa te notablunent restaurada per
la asea, i
reo Paria fersmal
II dedica uttestntli.
aerodusemant Me grat, te la revista
It MI Fimo* a«.

Dilas arriben a Barceloß, venint
de Madrid, monarques italiana
Es evident que per a la riostra ciutat aquesta visita regia no pos tenir
la significael6 ni la transcendencia
politice que deu haver tingut per a
Madrid. Madi no vol pas dir que Id
autoritats que tenim a Barcelona hasta estas meten actives que les de la
cort espanyola en la preparaci6 de la
rebuda. Perla, alai 1 tot. qualsevol
nota tot seguit la diferència aquella

de • pintar tanques amb ala colon de
les banderes del dos Estats i de matar tribunes i d'ornamentar les façanee, que ens contaven les agencies 1
els diaria de Madrid, aquel pressentiment d'una greu solemnitat no ea veu

FRANÇA

LA QUESTIO PRESIDENCIAL
(OIL iosTiz REDACTOR C01818110118AL)
Parte, 4 Jung.
La Iluita contra el poder personal, la crisi presidencial, Per
clor-ho d'una manera més clara,
ba entrat on la seva fase resolutiva. El primer acte del drama fou l'elevació a da presidencia de la Cambra del senyor
Paulina. En el discurs de presa
de possessió, el senyor Paltalevé digud aquesta frase, que
resumeix admirablement la situació:
"El sufragi universal 6a el
mestre de tots; quan delta sentir la seva veu tothom ala
d'inclinar lav ant del seu vare-

a Barcelona en res, cota no sigui en
lee corrues dele marinen de les dues
dicte."
esquadres arribados al nostreeport.
Repetirem .. que el senyor
Eis reís d'Itàlia tomen ara als d'Es.
panya la visita que aquests feren a la Painlev6 ha. estat elevat a la
cort i al relatase dele primera L'afi- presidencia de la Cambra per
nitat del règim polftic que sentirme pa-asar, probablernent, a l'esglaó
retreure . aleshores tant o mes c vi- suprem, a da presidencia de la
dentment amb mes justicia) que la República. En tot o se, el senyor
unitat de civilització, torna a invocar' Painlevé serä un president de
se ara novament. emigras mancar la la Cambra Intent, perrptä el lloc
presancia corpòria de Mussolini, mana serà donat, en propietat, ala socanea. d'altra banda, excusada a bar delates, i l'home que l'00Uparh
serä el senyor Paul Boncour.
amen.
Ara s'ha taecat el segon acta,
Barcelona sent com cap altea anua de la pen'nsula l'amor a Itàlia. La que ha estat el del reftis d'Hanllengua i la cultura de Catalunya no riot. S'ha de confessar que el
senyor Millerand ha escolla, per
poden trobar viales mis directes qua
els que. de sempre, l'han unida a la anar-se'n, el eami mes llarg 1
civilitzaci6 que tingué Roma per mare complicat. llames pogut, per
ezemple, davant dels ordres del
1 per camp el Mediterrani.
dia votats pele diferente Partits,
Quant a la significació del pu deis dimitir purament 1 simplement
reis per la nostra chau, is helabasel cärrec, donada l'adversitat
Me que ha de •considerar-se involtr del mateixos. Ha triat el camí
crida en la significaeid de tot el viat- llar« que prevèiem en l'antele
ge, del qual, naturalment, la visita a anterior. Ha cridat, primer, a
Barcelona sera un simple episodi, un Herriot. Havent el "baden' del
flamero del programa solemnial de Bloc d'Esquerres refusat, ehfestes.
dará una alba personalitat del
Es l'alcalde, tinent coronel Alvarez mateix bloc. Com que teto els
de la Campa, qui cie. la sera posició partits que Ciritegren &han
oficial estant ha definit el caràcter ae
conjurat a r.o prendre el Peder
la próxima visita real en demanar
de lee enana de Millerand, es pot
esperar que Barcelona, "lejos de desassegurar que en aquestes conmerecer de las ciudades espaliolas que sultes trobarä una sirie da reSS. MM . honraran con su visita. vi- tarlos. No tindrä mas remei que
s-atizará cen ellas en hacerles agrada- encarregar al president del
ble su estancia en nuestra Pitria
Consell dimissionari, es a dir, al
en fijar en su mente, con indelebles senyor Poineard, que vagi ä la
recuerdo
de
su
paso
por
el
caracteres,
Cambra a llegir un missatge per
Espafia.
donar a conèixer les seves in' Así borrare--acaba dient l'amatencions. Ara bé: com que no
ció—ante propios y extraños la negra Os gens fácil que el senyer
Poiricara faca aquest darrer saleyenda alrededor de su nombre formada, y así conseguira, libre de las crifici, el senyor Millerand haubajas pasiones que hasta ahora la han rà de cercar, a l'oposició , un
dominado, presentarse ante el mundo horno que es disposi a formar
un Gabinet do minoria per tal
tal cual es: ciudad nefamente tapad'anar a la Cimbra a llegir el
Cola y MITIo tal franca y hospitalaria.'"
missatge presidencial, i a sofrir
La iracquesa i l'hospitalitat. antigues virtuts barcelordnes i catalanes, una derrota fulminant. Aquesta
derrota sera el fet consurnat
li han fet sempre compatibles respressió sincera dele seus sentimentre q u e proporcionara al senyor
tense antara i sense mancar, però, a Millerand el pretext de sortida.
Després d'aisb, s'entra a Verles lleis de la cortesia i de respecte als
selles.
hostes.
Aquest As 4 camf lägie. La
IMIWZMNIZIMEICIOOMMIIMMIMMOMBIM
pregunta ara és apesta: qui
sera aquest home que, s'ouarregara d ' aquesta lamentable
D'IRL.ANDA
rt'saló? Què passara en eoser
aat ol Ministeri en minoria?
bert de Senvenel, gema, del
NOVES DIVERSES ministre dinstrucció Pública
LimeEn !es eleccions parcials de
dimissionari, heme admirablement ben situat, estrivia aquest
rick, l'Estat lliure ha obtingut 28,04
vots, merare que la República ob- mati a "L'OeuNre^:
"S'anunota que l'antic (sir)
tingut 23.73 8 El vot república ha passat, dones, de 53,400 en agost, a 231381 president de la República, flanquejat per Maginot o per De
la diferència (10,334) representa un
augment de 77 per cent. En les elec- /Versal, ajudat per mllitars roni
cions parcials del mes de ciare a Da- Lyautey o Mangin, estä decidit
blin-Sud i en el connat de Dublín, eta a (er /legir al Parlament, imaugments eren, respectivament, de 43 mediatament desprös del seu
l'ames reissatge, un decret deper cent i 6a per cent.
— Diàriament.' nombrosos Gamella dissolurid." .
Davant d'aquest rumor, Rogenerals han adoptas resolucions a fales
vor de l'alliberament dele presoners bert de SouvFnel, examinant
conseqüències que podria tentr
irlandesos.
prieta d'alta trabajo.
— L'i de jun y va tenle ¡loe, a Du- aquest acto, potser, una mica
tot plegat,
blin, una demostrada per exigir l'he Es
exagerat, pele') es per dir-vos
lliberament immediat de De Valera
que es
de tots els presoners política, compre. la passid enorme amb Feia
el cas Millerand.
nent-hi els que han estas jutjats con- porta
anys que la vida politice frandenuesta pels consells de guerra de l'Es cesa nó birria vibrat com
tat 'liare.
aquests diel. La Cambra de una
mar de paseions, els corredora
aemblen rivades, a les rada°.
cions no es viu. Es discuteir
un anide del seu amic Anda Sal- una paraula, un 'eet, una vimora parlant exclusivament del pintor; sita polftica amb una passió
mai aquest poeta ha debut de parlar enorme. Tant a la &eta com a
en els setas Ilibres d'art i en revistes l'esquerra hi ha una gran dosi
de l'activitat pictòrica del sets ande.
de por. i tothom posa una CaLa darrera manifestació artística de ra extraordlaria a no allargar
Max Jacob fou en el ranas mea
m6e el peu que les sabates. Tot
mal, que reuní una colieeci6 de tea fa preveute que lea esquerres
seves obres a la Galeria Perder.
Wats decididas a arribar fine
'Les sean obres pictäri ques-latria
al final, Si a dir, fine a 'Verrentats—són-raes,conitp
saltes. El Bloc d'Esquerres poresperarles
de
duna
palgeneralment
ta raer amb una disciplina t
auges i Hiena bretones 1 escenes di una (redor extraordinäriee. 1 al
teattn.
centre de tetes lee maniobres
Hen'a aquí, en com nota breo, una de part ~marrana bf be evibiopsia del mapas, 1 del pintor.
dentment el sentar Brin& ve.
joeep Lloras Amigas ritable pontitex ocult del Bloc.
La niel» littraneenola, oom
UI he dit diversos vendes, tatil
looaliteeda en ele soolalletes. .1

no han volgut, tot i donant una
adhesió platònica a la magiobra
contra el senyor Millerand,
gar el seu nom a un vot.
sufragis coneguts donen coro a
equilibrada la majoria i la minoria del Senat. El president de
la República pot. comptant amb
la "majcitia del Senat, dissoldre
la Cambra. Posant a tota pressió el Senat, potser el senyor
Millerand hi podria trobar, per
a la seva politica de resistencia,
una petittssima majoria. Però
encara que la mejoría tos mis,
gran, i tot i essent en aquest
oas la dissolució de la Cambra
perfenament constitucional, la
dissolucid es consideraria un
con d'Estat. Qui s'hi ilanea:a un
cop d'Estat? Això es pot fer

sempre a qualsevol país que t6
una sensibilitat polltica com la
que te Espanya. Pere aquí la
gent sealearia com un sol borne,
i els resultats serien contraproduents. El mariscal Maca

Mchon no fdu mas que aixt),
el resultat fou la consolidació
de la República. Era un cop que
havia d. 3ervir per .restaurar la
monarquie, i el que produf,
dones, fou ,un resultat cona

Lean.

St la política td una lagica
humana, si no es produeix un
mirada, el senyor Mitterand na
sera pas salvat. Els treballs per
posar a punir el teatre de ver-saltes

Paria no mea Ter mes ve donar-les
eern a hillOtetics. Ate', I detxern s,rae
esmeng la sebe cnkilea, irrpre!si•I ebra
a elowmmanie at n:Aun:pe:u ,s; tia? mnue,, al woni ini'euan tun
N191.10:11MIMMTIZOMEICA

Cole legi d'Advocats
La Secretaria del Collegi d'Advocats ens trames la neta segeent:
Assabentats que abgab ehe perma
¿alotar dc la certesa de la votació
feta en la Junta general Carrera, heiss
de fer constar que és cosa fútil Vequivocació en algún nora quan es
tracia de llistes llargues i que &han
de ter ary.b presses. Ajad sabcrn que
ha passat tina en oticines públiques
on es preparen les coses streb antiripació i e3 compta arab adeoeras entre eis seus funcionad:, i que, a rnés
a mea, en traen d'alees per anear.>
rar-los.
En l'es:atentada Iiista ùr nomg,

to
my

AQUEST HUMERO
HA PASSAT PELLA'
Clit18111411104111

que servirà per a la re,

unid de l'Assemblea Nacional,
estan a, punt de començar.
desea Pie
N. de la 5.—Lea A gene:"; teicesnauss
ens han donas la el eesenrolllarnent etes•
eeveturmnts roe et !lastre reSarror a

• El que en arta manera bit•
!dial, a les mquerres, ha eatat
el 8mal. N tienat domina, mr.,
~A. helluerra MIMO. pe0 ,
te ~don d4 %.,~st .

ccmprovada de nou, hi ha ratts
errors que haver-hi posat el senyor
post (En Pene) en !loe de Fent i
Fressas, degut a la inir;a! P. que
posada per distingir-lo serví per cor.fondre'ls, i l'haver posas el senyor
.Majaelo, interpretant n:alament el
tima den altre company que és el
que realrnent V3 vetar. Pedem a;:se.
gurar que el n ambre de votants de
la prerosiciO és el mateix de tea, 1
poden assegurar -he', ultra tots e!s
assistents, des collegiats de taca i
iuncionaris del Govern Civil que yotaren en contra, i un dels secretaria,
escrutadors que fou nornenat expressatnent per donar-se per descodPptat
que votarla en contra.
El cas del senyor Segura is el de
tots aquello que no hi eren a l'hora
de la votacie, i si l'han multat no éa
perquè faguri en la circular ni en el
borrador de l'acta: i si no l'han multat es el cas d'un senyor que vol
fer pública la seva opine:), com poden
fer-ho tots els altres Collegiats que
no votaren.

LES MULTES ALS ADVOCATS
EL QUE DIU EL GOVERNADOR
Ahir al migdia el general Lossada
vega ale periodistes que deementisen
d'una manera categórica que la gula
del Collegi d'Advocats de Barcelona
feia tres ami que es "publican en ea.
tali, com havia dit un diari de Mol
drid.
—Al contrari—digui—he tingut
les meves mart.; totes les guita palia
cedes d'ença la tundead del Colina
i Dorna% la de l'uy len esa rodea
seda en catalk 1 aissä, nonas mese.
gabela de la tren:enea que anual
prenent les idees separar:lates. Vadee
a una politice de debilitats que, per
son, Pa is acabada.
Afegi el general Loanda que l'ad.
vocal Josep Gil Doria que timan
entre els sea votsats, 11 hiela irle
hartar que ell no usted a la 'mi&
suponar-le que bi be* esaimit Ilp
aimpik
nema, par la Tal mee

i área* la

Tut • radeeet' Perl'IPeetikle

havie anat a caldbir

letra *te
campear Rama Peal . Ramo
imitar lee el vaso teta
tala eem
.

Dimarts. 10

A

COMERC
COTITZÁCIONS DEL DIA 7 DE JUNY DE 924
110118A 1111M
obra

mur.

Bata

une

Obra

CORSA NIT
Mili. eux

NOMA

Divises eatrangeres
Frenes
Sulssol
Belgues
Urea.
litures
Ddlitra

mema. .

Mune.
oren., • .
seres a.

Pela

LIPUIBAR.

o

mimada

Bine Eap. 1110 Plata
Bine Hisp America
Talases.
Sucres P
Sucres O

Grecia
noruega

Dbnilnirea
Berlin
Viena
Praga
Rumania

Nord

Por* .
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Oren«.
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•

AlaCant
Franca

BORDA DE LON1
431
8620
9800
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2448
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Non York
Franca
Belkles
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Portugal
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Portuget
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Argentina
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SOMA TARDA

y

Londres
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Espan y s
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e
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18000
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14750
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338

lultol
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LIVERPOOL
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Segun telegrama . .
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GASETA BARCELONINA
Santo d'avui: Sant Timoteu, bisbe,

i Santa Oliva, vèrge.

NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS PER AVUI
Angela Tomàs Picasso, de 5 mesas. Igualtat, 269, al cementiri de
Sant Andreu.
Francesc Font Vendrell, de 48
anys, plaça de la Llibertat, 25, al
cementiri Nou. A les tres.
Josep Laura Miras, de 16 mesas,
Ferlanclina. 57, al cementiri Nou.
Miguel Gonzälez Sugraftes, de 86
anys, Corts Catalanes, 554, al tementir; Vell.
Rat el Togores Cerver6, de 52 anys,
Madraza, 42, al cementiri Nou. A
dos ouarts de tres.
Josep Querol Rodó, de 73 anys,
Caso, 73, al cementiri Vell. A les
tres.
Alicia Lloret Romera, de 3 mesos,
Santes Creus, 9, al cementiri d Horra.
Maria Trias Ribas, de 76 anys,
Fresser, 7, al cementiri de Sant Andreu. A les quatre.
Agustí Valle Llorens, de 30 anys,
Urgell, 222, al cementiri de Les
Corts. A les quatre
Cecili Martínez Mo;ales, de 7 menos. Migdia, 14, al Itmentiti Nou.
Ramon

Borràs Rodríguez, de 6

mesas, Calibria, 112. A les tres.
Pere Brini Bori, de 20 anys, Dos
de Maig, 45, al cementiri de Sant
Andreu. A les tres.

Teresa Moliner Ctícera, de 86 anys,

i a la parpella del mateix costat,

de

pronòstic greu. El fet °corregiré a
la Rambla de Sant Josep. El ferit
passä a l'Hospital de la Santa Creu.
COMISES» DE BOLES 8. R. O.
Bona guantea, bon preu, bon
assortit. Demanint-se tarifes.
Casanelles
Corteeelies. —Casanova, 60
Una gossa mossegà a la cama a
Matilde Pasqual ' , aran, de nou anys,
causant-li jenjdcs de pronòstic reservat.
UNA MORTA
Rosa Noet Gasnumt, majar d'edat,
vidua, es prengué una quantitat de
saliumant. Mari al cap de poc.

Portamonedes1 callares,
muleles, saca de viatge. Casa
Perelló, Pi, 7, bis; Petritsol, 17.
Fàbrica. Vendes al detall.

Diumenge toparen, a l'encreuament del passeig de Gracia i carrer
Consell de Cent, un tramvia i un
autornóbil. L'automail va sofrir desperfectes de consideració.
El xofer, Josep Codina, va rebre
algunes ferides a la cara, perer es nega a ésser guarit.
RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a dos
citarle de 8, i dinar a l'americana, de 9 a II.
Treballant al moll de Barcelona,
Reman Vadellas, de divuit anys, calgué de dalt d'una escala de mi, produint-se ferides de pronòstic reservat
a distintes parts del cos.

A lea cases dels senyon es beu
Casi-Soca, etiqueta verda, sec.

Estalviareu un 70 per 100

40444.1.114004+144 1118.814.+4

comprant els vostres cortes

Treballant del sen ofici de flequer,
Joan Canals Roque, de dinou anys,
s'aixafä dos dits de la nsj dreta.
i geladores de les

NÇYEBAS millors marques.
Palles per a gelats, etc. Llorens Germans. Rambla de les
Flors 30.
Un individu desconegut, que es feu

de la Cooperativa de Fa-

escapo], dona un cop al llavi infe-

brloants de Sabadell.

rior de Francesc Ballester Bea, de
vint-i-sis anys, el qual fou curat
d'una ferida Heu.

No laixeu de visitar aquesta

Saltant una cuneta de la carretera
antiga de Valencia (barriada del
Port), Elisa Ramos Balaguer, de cinquanta quatre anys, tingué la desgracia de caure i es trenca Ihúmer
esquerre.

vestit al vostre sastre.

LA PINACOTECA
Corle Catalanes, 644

Expoelold 1 venda d'una oollecol6 de cuadros. Del 7 al 21
del corrent..

entrada Ilions

Un automòbil atropellà a Pilar
Serra Masip, de divuit anys, produint-li una ferida a t'arena esquerra i conduele auditiu extern, de pronästic reservat.

Obert des del 7 de juny l'hotell

021.

D'ESPU61 11 FIJEN

casa abans d'encarredar el

(A. C. S.)
Els que el ploren: germanes, germà polític, nebots, nebot polític doctor En Joan Matas i
Carreras, parents tots i els seus .afillats N'Alfons i Na Mercè Carrencä i Tarradellas i la senyoreta Carme Mestres i Molons, preguen als andes i coneguts que encomanin a Déu la seva änima
i se serveixin concórrer a la casa mortuòria, Corts Catalanes, 554, segon, avui, dimarts, a les
onze del matí, per acompanyar el cadàver a l'eszlésia parroquial de Santa Madrona i d'allí al
Cementiri Vell.
Barcelona, 10 de juny de 1924.
NO ES CONVIDA

Encàrrecs a
Barcelona, Bruch núm. 114.
Tel. 1339 G / a l'establiment.

Joan González Nieto, de quaranta
tres anys, es va llançar des del replä
del seu pis per l'ull de l'escala. El
fet ocorregué al quart pis del número 30 del carrer del Conste de l'Assalto. El González es fractura l'húme resquerre, es produí contusions a
diverses parts del cos i commoció
cerebral.

que desitgin prendre part en el Concurs fotogràfic que se celebrará en
aquest Ateneu, que el termini d'admissic) de Bars coileecions finirà el dia 20
de l'actual a les set de la tarda i fa
present que hom admet colleccions a
la Secretaria tots els dies feiners, de
Ines a cinc de la tarda, i de set a dotze de la nit.

nostres qualitats i el pes exacte, es lla propaganda de l'Economat de Barcelona, Rambla
de Catalunya, 80.

SOLER i TORRA
BANIQUERS

RAMBLA ESTUDIS, 11 i 13 :: BONSUCCES, I i 3

l'Asma
mase e.l
C R llo S a n a tort d ec!i

_
BU

Bronquitis.

Xalets nous. Radiotelefonia. Nosa instal.lació d'aigües completa. Informes: La
Ideal Samaritana, Archa, 10.
TeMon 5149 A.
Supressid del 10 per 100 sobre factures.
DISTRICTE IX
La Comissió organitzadora d'aquesta festa celebrará el seu acte al teatre
Odeon.
La presidencia honoraria serà oferta als eminents literats N'Angel Guimera, En Santiago Rusinyol, En Conrat Roure, N'Apenes Mestres, En
Francesc Mateu i En Narcís 011er.
Actualntent hi ha prop de 50 premis, oferts per distingides personalitats.
Les composicions }munan d'anar totes signades i dirigir-les al secretari
dels Joco Florals, Emil Graells Castells, (Santa Eulàlia de Vilapiscina),
per tot el dia 25 de juliol.

VALORS CUPONS - GIRS - CANVI

AIGUA IAPERIAL

Negocio lots Els treces (el Denles Interior, Exte-

Avui, dimarts, a dos quarts de deu
de la nit, donarà l'advocat En Félix
Gonzaiez Asencio la darrera conferència dc la serie que amb tant d'èxit
ve desenrotllant sobre "La prostitució
des del punt d'ovir sociològic" a l'Atenet1 Encizlopidic Popular, Carme, 30,
El terna drt la d'avui es "Reglamentació i abolicionisme".

rior i tmortitzatie 4 per 100 i Tresor 5 per 103

vencinieni 1
ES
tindrou

MOLTA LLET

j babe de bany,

Solet 1 Torra germans
BANQUERS
BITLLETS
Francesas, 37 per loe.
Anglesos, 3185 pessetes.
Italians, 3210 per loa.
Belgues, 3250 per loa.
Suissos, 13040 per roo.
Portuguesas, 0. 17 pesstes.
Holandesas, 262 pessétei
Suecia, 1'80 pessetes.
Noruega, 090 pessetes.
Dinamarca, 112 pessetes.

prenent

bes, Waters, Bidels, etc.
Nous modela. La casa mes

Hab-Vida Miret
leo es meo que una unta del suc do

barata.

piantes lleteres quo pasturen instintivamcnt els manaren; elan tenen necessitat
d'elleise.
Duran' t'en/bares: Rob-Viela núm. 1
combat Colees 1 molesties
propis de l'estar, deSenrotIla I fortifica
el non esser. °J'enea la Osare t poci118..
posa per a un par: t'elle 1 Ilet ubuntlint
En in lactancia: (555- 111(1a 1111111. 2 506.
meto la quantitat de llet, l'enrlquele en

ISIDRE PONT

Romania, 350 per leo.

ca,setita 5 manten, reta ta nene de la
isesnutrtens causada per.l'alletainent.

Tul-quia. 350 pessetes.
Estats Units, 7'34 pesseter
Canadá, 7. 20 pessetes.
Argentins, 235 pessetes.
Uruguais, 540 pessetes.
Xileno, o'6o pessetes.
Brasilers, 065 pessetes.
Bolivians, 2 pessetes.
Peruans, 25 pcssetes.
Paraguais, cito pessetes.
Japonesas, 2'23 pessetes.
Algerins, 362o per loa.
Egipte, 3190 pesseles.
Filipines, 305 pessetes.
OR
Alfons, 13850 per roo.
Unces, 13850 per roo.
4 i 2 duros, 13850 per 10C
1 duro, 138.50 per roo.

DE F RAFIC, una petaca de

pell extra, us ser/1 lliurada

r01444.044.944.0444.9444.14.•
LA FEDERACIO GRÁFICA
S'assabenta a tots els iederats que
s'han reprès da non les tasques a
Secretaria, momentäniarnent suspeses, els dimarts, dijous i dissabtes, de
sis a vuit del vespre, i diumenges,
d'onze a una del matí, a l'estatge

social, Peu de la Creu, 14, primer.

1 JOIERIA,
ARGENTERIA
I RELLOTGERIA

miljant, ant. el canvi de 100
II tapes
del papes de fumar
NIKOLA o de 150 de CLA81CO. El canvi tindrà iloc
a Barcelona en el nietos

de juny i julioll, a les ofcines de la 0. A. F. (Via
Layetana, 56, 1.er), tots
els dies feiners, d'II a 1.
El que no vulgui petaca,
pot seguir guardant les ta-

Antoni Bordas
p laga

Santa Anna, núm. 7
4111731.M.Ii0

5A, Ronda de Sant Pera, 84 1
(dav a nt del narrar Oirona)

pes i oportunament s'avl-

A conseqüència d'haver calgut caanalment, Clara Latorre, de seixanta
cinc anys, es produí una ferida tallant a l'avantbraç esquerre, tres al
colze i dues a la mà del mateix costs, de pronbatic reservat.
Un automòbil atropellà a Josep
&Morfi García, de vint-i-set anys, el
Ecu curat de contusiona a/ cap
Qemmoció cerebral

aiete, werratetz mato
Jr''

sub de OKee Mas'Pr.0 tb. YMIsrs. núm. SS.
ATEOPELL
te, Victoria afassagué, de
Sea (119Pege t
Per eel
-4/Pid *l'Alece

OMBEL . LES Ferrar', 14 '
VANOS

Cala

CLAPES

A Adolf Sabales Bori, de vint
anys. se li inflami una quantitat de
petroli i Ii produi cremades de primer grau a la cara i ulls, de profuntic reservat.
PARAMOS» OARDUS
Portaterrldes, 111

sarä el canvi per altres
obsequis (rellotges, plomes estilogräfiques, lläpis
automatice, 010.) , indicant-se el nombre de tapes
neeessari per al canvi de
cada obfeute
Nedant a la platja de Can Tunis,
Francesc Estremera Casas, de setze

anys, topi amb una roca i es produí
diver g es ferides al cap, ¡lesiono i contusiona a distintes parta deia coa.

CAIGUDA CAtUAL
Ahir, a casa seva match', Jame
D'ATENEU OBRER DEL DIS Vil* Sane de cincuenta cine Rayo,
TRICTE II
allané casualment i es produl una
La Secció de Propaganda i ExeurcoetuW6 amb hematoma al braç esquerre i , probable fractura de l'hit- liana da l'Ateneu Obrer del distrieimee,)ele oeste. resery«. Pasee 1' te Hypätovieltr, , ,0
0, Prat

t e

Nostre servei de repartiment,
sense cap augment, la nostra
secció de reclamacions, els nostres preus avantatjosos, les

de

ju!iol vinent

talk

En farinacles Autor. clOctOr Itilrat,
plaça Conleresal. 9. Parreluna.

13, Salmeren, 13

PARTICULARMENT

UN QUE ES LLENÇA PER
L'ULL DE L'ESCALA

ELS JOCS FLORALS DEL

de vestit a les

Ha mort als 86 anys, havent rebut els Auxilis Espirituals

Un gos mossegà a la cara a Rosa
Cusne Simon, de trenta anys.

TOPADA D'UN AUTOMOBIL
I UN TRAMVIA

Marina, 72, al cementiri de Sant
Andreu. A les cinc.
Carme Fort Roig, de 56 anys,
Farra, 3, al cementiri Nou. A les
tres.
A casa seva, Josep 011er Subirä,
fou mossegat per un gat. Rebe una
ferida incisa a la mi esquerra.

Francesc Sagués Llorens, de deu
anys, fou mossegat per una gossa, la
qual Ii produi una ferida al genoll
dret.

ACCIDENT DEL TREBALL
Ahir a migdia el manobre Josep
Barben Boyé, de trenta un anys, caigué des d'uns vuit metres d'alçada
en una casa en construcció del carrer Mora d'Ebre cantonada a la Font
del Coll.
Es produi la fractura de la columna vertebral en la secció dorsolumbar amb pressió nieduHar. En estas greu seI trasllada a l'Hospital
Clínic.

6 cilindros

NINGUNO Oh leda YEI R 0ATI3MaCGI0N
Ilelenese.295
S. P.C.

Isabel, 138'50 per loa
Didlars, 717 pessetes.
Cubà. 715 pessetes.
Meiica 11011, 140 per too.

LAVABOS-BANYERES
ESCALFADORS

Venezuela, 13750 per roo.
Mares, 169'75 per 100.

•

ACTUALITATS
resista panel catalana
einfermael6 ouindial
PLANES—PRZU: 25

PELAYO,
e

•

BANQUERS

RAMBLA DEL CENTRE. Nufg . /
Davant del Gran T'upe del

L•GoU

iJ anca -Valors-Canvi-Cutons
Negociem tots els
1 cupons Denles de
l'Estat, venciment
1 de juliol
IsissmsermrammerarrArsamme

immailiirliNmemzwmawearadi

mist Rin

FITÚ
Jaumet,núm. 11

`

oimeares, 20 do pies, seareizeri

JAUME SAURET

[E f. E Silfäl

Franco, 138'50 per loa.

Lliures, 3.1 .90 pessetes.

BIDETS-DUTXES, etc.

fitH

EXTENS Assowrir
CORBATES
Preso moderadlselms

s; 10 elejuny de 1024

EE. UU. 1 JAN)

manea al Jaló la

mpanya antiamelana :: El Senat

1111 autoconstrucció
navitts

tes EE.
liza la
de

Toquio, 9.- En nombrós grup de
runiiestan ts envai ahir un ball al qual
Jsistic a nombrosos súbdits americans,
¡.; quals es retiraren en esser invta fer-bo. .1.dt
Teq..no, 9.-Els empresaris cinemafgrailcs han començat el boicot a
je paules americanes i preguen als
collegues de provincies que serien l'exemple.-Havas.
Ca grup obligà també a tandas les
¡artes de niolts cinemes en eis quals
projectaven pellicules americanes.qtras.
• ••
Washington, 9.-Sessid del Senat.
LAira Cambra aprovà ahir un pro,lertr de llei autoritzant la consrtucció
¿e tres cuirassat i la modernització
¿e gran nombre d'unitats de combat
e primera Urda.
Les sessions han quedat suspeses fins
desembre vinent.-Havas.
----ELS VAGUISTES RUSSOS
Moscou. 9.-Un grup de vaguistes
ai. saltar ahir un tren correu a la
agio de Rostov, apoderant-se de dos
=loas de rublos or.-Havas.

Mi

LA CONFERENCIA D'AGENCIES TELEGRAFIQUES
Blena, 9-La Conferència d'Agéntics telegrafiques va escoltar ahir
el discurs de M. De Etienne, director de 1 .0ficini Internacional d'Unió
telegráfica, i va adoptar diverses
dsions preliminars.
A migdia tingué lloc el banquet
que l'Agéncia telegrafica suissa ha
oiert, els representants
el Coreen sui, els de l'Oficina Internacional, els de fa S. de N. i el
cos d,plotnatic.-Havas.

El viatge dels reis

LA PUILMITAT
ternal afecto y cerillos& amistad.
"Espera la Alcaldía que en
esta solemne ocasión, Barcelona, lejos de desmerecer de las
ciudades españolas que SS. MM .
honraran con su visita, rivalizara con ellas eta hacerles
agradable su estancia en nuestra patria y en fijar en su mente, con indelebles caracteres,
el recuerdo de su paso por España.
"Aal borrarla Barcelona ante
propios i extraños la negra levenda alrededor de su nombre
formada, y asf conseguirä, libre de las bajas pasiones que
hasta ahora la han dominado,
presentarse ante el mundo tal
cual l es: ciudad netamente española y eoino tal franca y
hospitalaria.
'Barcelona, 7 de junio de
1921. - El alcalde. Fernando
Altarez de la Campa.'
Weeeles ¡I
.
•_11,"

LES REPARACIONS
Els EE. UU. neguen socorsos als nens i dones
alemanys
Washington. 8.-E1 Sena t ha
rebutjat par 51 vots contra 23
una proposició en la qual es
demanava la concessió d'un
credit de 10 milions de (Hilare
per socbrrer lee dones i netas
ale ma n ye . - Havas.
PERO ELS VENEN ARMES
Parte, 9. - Comuniquen . de
Rotterdam, als diaria, que la
pollicia ha detingut una tramesa
d'armes, de procedencia americana, consignada a ea alemany,
i declarada corn a armes de
caca.
Controlat el contingut de la
caixa. es vejé que hi havia sis
ametralladores de diferente modele. aixi com 10.000 tartutI0S.
Sha obert una enquesta respecte d'aquesta tramesa.-Havas.

GRAN BRETANYA
LA VAGA DEL METROMUTA :: LA FEDERACEO RECOMANA EL TRE-

BALL, PERO ELS OBRERS
VAGUISTES NO LA
OBEEIXEN

Demà dimecres, a les sis de
la tarda, la colònia italiana de
la nostra ciutat obsequtarä
mb un te a l'Hotel Ritz,
irtoil i oficiante ., de t'esquero d'aquel( pals, ancorado al
laot: e pünt, A lacte han est4t
eaa\ idats els marina i les autora a ts.
Els reis d'Itälia arrihnann a
Barcelona, en tren especial,
diHis, a les den del metí. Ele
preeedira un alta', tren en el
qual vindran diversos personases de llur seguid i Cos
d:plornatie.
Ultra els actes oficials anualnata. ser:Mala cosa determinada que ele :egregis viatgers
Tararan divendres al metí a Vi.
lanera i Geltrú, per tal d'efeetuar una visita als famosos establiments Pirelli. Es projecta
aixecar en aquella Mulal un are
de triomf, cópia de l'obra rociara l'Arc de llana.
L'AJUNTAMENT I EL MONU11LNT DE COL031D IL.L1:311NAT
A la facana do Casa la Ciutat es treballa activament en
el muntatge de !la /aova ilturninarid electrice
Tambe es treballa per HinrnMar de dalt a bala el monuraen: a Colomh.
L'ALCALDE AL PRESIDENT
DE LA CAMBRA MERCANTIL
El senyor alcalde ha interessat dei senyor president
la Cambra Mercantil, En Joira Cabre, que durant les dues
aits que romandran en aquesta ciutat els reis tiltälia, esLgain illuminats fins a les priMeres hores de la matinada
Cls aparadors dels comerços i
Stell espeeialment els del centre de la ciutat.
PR EPARATICS A L'ALCALDIA
IV Alcaldia confia amb aquesenear cooperaeió del comerç
a l detall per donar el mes
g.ran rea.lç possible a la ciudurant nits dele .dies
1 2 i 13 que hauran d'ésser de
i ilÇ recordament per a tot g.

t el viatge de SS. MM .
31 5 reis d'Italia, el menyor al-

Erl virtud

de va suspendre els dies d'endinmeia pública d'aquesta setInane,
CRIDA DE L'ALCALDIA
La cruda de l'Alealdia de Barcelona diu textualment:
"Alealdía de Barcelona. cS. Mir. los reyes de Italia,
am maafiados de S. .1. R. el
Pri nelpe del Piamonl 9. visitan la semana Kit/rima nuesFt riudad. Vivo aún el reenergo de la grandiosa acogida con
ele la ilación italiana Y en esPe dal su Real Familia recibid
nuestros Reyets en su reciente, vaje, llega ahora el momene de demostrar a aquella na1,,,Ó ct en su representación más
Ita, no sólo nuestra admirare, sino tambitc u nuestro re°Mo cimiento por el entusiascon que acogió a nuestros
e aquel gran pueblo al que
unen tantos lazo de fra-

Ingerències de Moscou?
Londres, 9.-La vaga d'obrers del
Metropolità decreix en intensaat.
La Federaciú nacional de cartilaires
rezumaila que es reprengui el treball.
Hayas.
Londres, 9.-El comité de vaga del
Metropolia ha declarat que refusava
la invitació de reprendre cl treball
Lela per la Federació nacional de carrilaires.
Fan notar els diaris que si bé és
quelcom limitada aqu2sta vaga, Td ha
que tenir en compre que is la tercera
vegada que la capital britànica es veo
amenaçada per una y aga dels transports. Les reivMdicacions dels vaguistes d'avui són normals, pea si es
prcfunditza Inés el problema, es veu
que tot obeeix al descontent dels tse, balladors davant la gestió del Govern
laborista.
Horn diu que aquesta disidència esa fomentada pels comunistes russos,
els quals veurien amb gust el (radas
de la tendència cap a la dreta que
dins dels soclialisrne representen els
labor istes.-I lavas.

Ril rica de Productes Ceràm(cs
Bajeles de Vel encia 1 artieles de censtruceló

DE FRANÇA
•n••nn••nn••••••

M.

Fralleois Marsal ha constituit el
Goverll del sacrifici
Cambres sobre el cas Millerand
generals del missatge del
President de la Ilepbblica

es pronunciaran les
Les línies
Paris,

- El Gabinet ha quede

Pertany al Parlament l'arreglar la qüestió presidencial;
per tant, el senyor Millerand
dernanarts a les dues Cambres
que es pronuncien en un o altre
sentit.
Afees es:unges, Lefevre du Prey.
Aquestes són, en Untes geGuerra, Maginot.
/rierais, los idees que s'assegura
Marina, Ferry.
que cotindra el missatge necee.
dencial.-Havas.
Colónies, Fabry.
Obres Públiques, Le Trocquer.
Les coses que poden passar

constituit en la següent forma:
Presidencia i Finances, Franqois
Marsal,
Justicia, Ratier.
•

Treball, Jourdain.
Regions alliberades, Mario.

Agricultura, Captas.
Instrucció, Landry.
Comerç, Flandin.
Interior, De Selves.-Havas.

DECLARACIONS DEL CAP
DEL NOU GOVERN
París, 9. - Interrogat per nombrosos periodistes que l'esperaren en sortir de l'Elisi, M. Francois Marsal va
fer ahir les següents declaracions:
"El president de la República, senyor Millerand, misa confiat
rec de formar nou Govern, i jo l'he
acceptat.
Demà, al cuatí, començaré les nieves consultes i gestions, les guate
cree que no podre acabar en tot el
dia.
Cona que el Senat no celebra sessió
Ens dimarts-afegí M. Marsal-, (111
presentarem davant dsl Parlament
aquest mateix di ta a la tarda.
Donaré lectura del missatge del
president de la República, que desitja entrar en comunicació amb les
Cambrcs, utilitzant únicament els
jans consitucionals. Ens limitarem
a trammetre a les Cumbres el missatge presidencial, amb l'objecte de provocar una votació sobre la qüestió
presidencial, actualment plantejada.
La cambra es pronunciara en un sentit o altre, i aleshores donarem a l'assumpte el deseen que convingui.Hayas.
M. MARSAL TREBALLA

París, ti. - 31. Marsal s'ha
I .eupat aquest metí del despatx
deis assumptes ¡Puente al ministeri d'Hisenda, i a les deu
ha conferenciat atrib M. Poincare.
Aquesta tarda, a dos quarts
g le cine. 31. Marsid presidirá una
reunió, a la qual han d'assistir
tots els setas col.laboradors.
Després el nou Govern visitarla Iii. 3fillarand
31. Mitterand ha r e but 31.
Marea] i 31. Re:bel-llevas.

licepatx: Tallare, 72
Telefon A. 5090
Fabrica: Carrer Denavent
prop de la Travesscra do
Sane)

BAKCELONA

discussió immediata de totes les lateapellacions i mocions que es presenen.
Sembla que els adversaria de MiIlerand no tenen el propòsit de promoure cap debat. D'esser així, Rei-

be presentarla aleshores una interpellació sobre la política general del
Govern, obligant daquesta manera a
la Cambra a manifestar la meya valuntat mitjançant una votació. Si en
aquesta votació sortis derrotat el Govern, aquest dimitiria immediatament
i Millerand rins:itaria a mantenir-se
en el seu lloc, si be sense exercir les
seres funcion.s, per tal que transmetes rendema a la Cambra el missatge de la dimissió presidencial.
D'esdevenir aixi, és probable que
l'Assemblea nacional los convocada a
Versalles el propvinent divendres sxer
designar successor a Milierarld.-111vas.
••n•••••11.1•IMOP

L'AVIAC1U

PELLETIEll 111181
A11181 A TO111110

Toqu i o, 9.-L'a y indor trances Pelletier d'Oisy ha arribat
a Tokorosawa, prop de Toquio.
-Hayas.
'toquio, 9.-Actest mati, a
EI. PRIMER CONSELL DE
les Itl'57, ha arribat l'aviador
MINISTRES
Pc4lletier
d'Oisy.-Havas.
París, 9.-Els ministres reunits en Censell aquesta tarda, ELS AVIADORS AMERICANS A
s'hcn posat d'arard sobre la deHONG-KONG
clareció ministerial.
Amoi, 9.-Ahir a migdia arEl primer ministre, 31. Frau- ribaren a Hong-Kon g elc aviacese Marea'. ha presentat tot dore americans que donen la
seguit els setas collaboradors al volta al món.
sentad. Millerand.-liavas.
PORTUGUEEL . GOVERN ILA APROVAT EL ELS AVIADORS
SOS A BANGKOK
MISSATGE DE MILLERAND
Bangkok. 3. - Els aviadora
Paris, 9.-La conferencia ce- portuguesos que donen la vollebrada a l'Elisi a les tres (Tahití ta al raón han arribat a aquesa la tarda, fou presidida per ta poblaci6.-Havas.
31. 31illerand, assistint-hi els ELS AVIADORS PORTUGUESOS
senyors Mareal. Ratier, Le TroteSTBLEVATS CAPITULEN
quer. Reibell, Ftrry, Fabry, MaParís, 9.-Telegrafien de Lisginot, Jourliain, Landry, Flan- boa als diaris que els aviadors
din. Captas i Marin.
Portugueso s que s'llavien suL'entrevista durà dues
b/e yat, ja han capitulat.-Haquelant vletuaTment constituit vas.
el non C(oe-i-ttra.
INCENDI D'UN AVIO
Millerand va Regir el missatCINC MORTS I UN FERIT
ge que-Tfameli t h a les Cambres,,
Bogota, 9.-Prop de Barranquilla
el quäl missatete el non Govern
aprovä per ulanTsilifat. - Ba- &ha incendiat un hidro-avió que conyas.

Casimir Vicans

avui
París, st. - En la conferencia celebrada ahir entre Millerand i als
membres del nou Govern s'eitaminaren les eventualitats que es podrien
produir demà a la Cambra, després
de la lectura del missatge presidencial.
El Govern, en tot cas, acceptarà

LES LIMES GENERALS
DEL MISSATGE

dula passatgers.
A conseqiiéncia de l'accident hi ha
lingut cinc morts i un ferit.-Havas.

Paris, 9,-E1 missatge del senyor 31illerand comença a ésser
cone g ut en les seres linies ge/torete.
En ell s'exposaran breurnent

LA CAMBRA
UNA sEssio DE FORMULA
Parle, 9. -- La Cambra de
Diputats s'ha reunit breument
aquesta tarda en una sessió
que ha estat de pura fórmuila.
s'havia reunit alee.
-/
T/aasi•nabsé.
LES INTERPEL.LACIONS . A
LA CAMBRA
Parle, 9. - Demä interpellarä al Govern a la Cambra,
lea-ministre M. Reibel, sobre
les condicions que han presidit la constituci6 del Gabinet.
Per la seva part el sellador
i ex-ministre d'Agricaltura senyor Cheron, interpellarä al
Govern en la mateixa forma al
Senat.-Havas.
ELS PARTITS DEL SENAT
París, 9. - S'anuncia que
els senadors endiente es reuniran detnä amb els diputats dele
Grups de l'esquerra de la Cambra.
A mes a més que hateen estat convocats individualment.
el president dc l'esquerra diplomática del Senat, senyor
Bienvenu Martin, ha convocat
per la seva part ele grups radical i radical-socialista al Senat, denla a la mateixa hora.Hayas.
RYKOV I LA POLITICA
FRANCESA
Moscos, 9.-Rikov ha declarat ale
periodistes que les elecc:on; ¡raraceses han dentostrat el cansament del
poble davant la política del El« Nacional. Ha afegit que 11 nava orientarle) de la política franresa es susieptible de solucionar rimidament les
relacione franco-russes, fent prosperar
les relacions comercials que slavten
ja intentat entre França i la República dele soviets i que havien hagut
d'ésser abandonades a causa de l'hostilitat de Poincaré.-Haras.
TROBALLA ARQUEOLOGICA
AL MAR:10C

Londres. 9.-Comuniquen
Tänger que al pla anomenat
Guisen, prop de Fez, sRa f e t la
treballa d'una hipogeus, probable-meist de l'epoca preislftmien,
creient-sie que eón vestigio
d'una ciutat que PS trnhava on
es atan Fez, i que Ion destruida
envere l'any 1000 abans de J. C.
-llaves.
AMOR 1 BALES
Marsella, 9.-Ahir, al migdia, un
espanyol anomenat ViV1COS, de trenta un anys. agredí per resentirnents
amorosos un catali que li (Euen "El
canari", amb dos trets al cap. El ferit ha estat traslladat a l'hospital en
estat gravíssim.

L'agressor ha estat detintrat.--Havas.

D'ITALIA
Un discurs de Mussolini so-

bre les eleccions a diversos
paissos i la pau armada
al seu
Roma, 8, (Relea arnb releed). - A /a Cambra promnieiä ahir Mussolini un important diseurs.
Deslinde de parlar dels discursos (le l'oposieió contestant
el missalge de la Corona, que
segons eh no feren nn'ts que
repetir els arguments de fa
vint anys, passe a parlar de
poltica exterior.

Obsequi de
la Societat

."Nestir
Contra remesa de 25 di queles blanquea de les que
van enganxades en el pot
de la Farina Lacteada rd.s.
lid", es regalarà una preciosa nina.
Les etiquetes poden presentar-se a les oficines de
la SOCIETAT NEIITLIL,
Granvia Layetana, di. Barcelona.
Aquest obsequi anirh
acompanyat d'un Butlleti
del nostre Concurs per a
l'adjudicació d'una fina de
• gran tamany.

Ilur funció histórica estan den -

(mals a donar mes chsgnetos
a les esquerres que el Bloc Nacional.
Iteforent a Anglaterra, diu
que la diferencia entre e l s vots
obtenits pele conservadora en
les elecoolons de 1922 i entre les
de 1924, es nota tan sois una
pèrdua de 16.000 vote, la qual
cosa no significa certament
una derrata.
Parlera del laborismo, die
que es un partit importent i
series, molt distinto d'alguns
deis pnrifts socialistes occidentals i que ha anant formante a traces dels segles lluitant
tenaçment per seleccionar els
seus afilíate.
En quast a les eleccions italianes,
recorda que dele 4.800.000 vote obtinguts per la llista nacional, 3 milions poden molt be atribuir-se al
fascisme, el qual equival a la suma
deis vots obtinguts per l'oposició.
Parla de l'esperit nacional favorable a liascisme i fa constar que l'exemple de la milicia nacional significa !'anhelat retorn a la disciplina,
base de la prosperitat del país.
Quant a la política exterior Mussolini recorda que han estas resoltes diverses importants qüestions en
un sentit favorable per a Italia. No
H las dubte: hi ha nombroses qüestions que encara s'han de resoldre,
tal com la de les reparacions; pecó
aquesta es presenta Inés fäcil si es
tenen en compte les declaracions ¡efes per Stresemann afirmant que Alemanya acrepta l'informe Dawes.
Digne que la situació exte-

rior d'Itàlia ha millorat
si se la compara amb la dels

nitres paises, peró "cal estar
atente i en guardia, ja que al-

guns tractats han estat redae_.
tats an-1 un esperit que no As
el nostre. Els tractat luan de
fer-se amb el sable a la nah o
m'ah o conforme a la justicia
int:e5 estricta. I com que això no
slaa fet molles vegades, la si(nació d'Europa Ii punts per
arreglar i es troba prenyada
sh• sequilibris potencials susceptibles de provocar una crisi.
"Per aquesta ra6 cal estar
a l'aguait, i al costat d'una política estrangera bastaste en la
pau i amb vius anhela de pan.
SS precie tinctre preparades i
dispostes totes les p ostres forces terrestres, maritimes i aerice."
Ourtnf a la Soeietat -de Na..
notas, dique que Itälia ha de
seguir formant-hi part, ja que
en la ella es cliscuteixen proMentes i s'adopten decisions, i
per tant Itälia no ha de leobar-se absenta.
El president araba el seo
eurs ¡d'inflant que el Parlament
funcionara intensivament i que
s'utilitzaran tots els valors
lotes les competencies per
aroilseguir la completa reconstitucid de la patria. "Tenim el
dret i el deure da'. nodrid arel,
una linfa poderosa i puixant,
durant el cure deis anys i dele
segles, el vos anaust i intangible de la Mitria."
Ele iiiputats, orets, acolleiami alta) sorollosos visqnes i
•plaudiments el discurs del clic1 9 rl

aVa

ELS BALCAlt

Els revelecieurls
albaneses s'bas
apoderat de Tirana
El govern i la lamíHa d'ihnied Zega
han fuga
•
Roma, 9 -Els rebele albanesos han ocupat Pichhopoia, a la
regid de Dibra, quedant, dones,
en poder dele .insurrectes gran
par!. del Nord d'Albània i !a re-'
gló de Malésia.
En canvi, les tomes regulara
han derrotat els rebele prop del
riu Metia, al sud de Tirana.Hayas.
9.-Els revolupiona-e
ris elan apoderat d'Alessio,
que va ésser desanotjada per
les trepes del Govern deipdis
de poder retirar tot el material
d'artilleria.-Havas.
Roma, a-Des de Brindisi Comeniquen al diari "La Idea Nacional"
el següent:
Dissabte passat va arribar a Brindisi la familia del president del Con-

sell d'Albänia, senyor Amet Zegit,
contra el qual va (elida la insurrecció albanesa.
La situació a Albänia segueix estacionària en espera dels resultats de
les converses que s'estan celebrant
entre els caps nacionalistes i el Govcrn de Tirana.
Des de Valona disten al mateix
diari que el moviment contra Tirana
segucix desenrotllant-se obeint el pla
dels caps rebels.-Havas.

Roma, 9-De Valona comuniquen al "Corriere d'Ita/i" que
Tirana ha caigut en mans dele
insurrectes.
Dl Governt. veient la gravetat
de la situació, ha fugit.- -Ha
-vas.
AUXILIS PER ALS INSURREC• ES
Belgrad, 9.-El diari "Pelíteea" assegura que el bisbe cató-,
fic d'Seutari, ha trames quantitats considerables ate insurrectes albanesos, perquè puguin
trion-dar.-Havas.
Roma. 9. - Els Governs d'Itàlia i
de Iugoslàvia han pres la decisió de
no posar cap trava a l'expansió de
l'Albània independent, considerant que
la lluita actual is una qüestió interior
d'Albänia.-Havas.

De la claveguera els bombera
han retirat sis morts i dos ferits:-Havas.
PRECAUCIONS PER REBRE
PELEGRINS
Roma, es-Preocupa a les autoritats eclesiastiques i civils l'afluència
de pelegrins que vindran a aquesta.
ciutat arnb motiu de l'any jubilar.
Es creu que sea precie construir
(1iVerS03 allotjaments provisionals.Hayas.
LA CONVENCIO ANGLO-ITA-

S.

M'El', A ESPASA ENTRE PEBit/DISTES :: UN TESTIMONI
EER1T :: ARA PROVARIA LE
PISTOLA!
Roma. 9. - Ele periodistes
Marine Carli, director de
i Caries Scarfoglio, director del "Mattino", han tingut
un dual a espesa.
Durant la Cuita., al senyor
Searfoglio li va catire l'espasa,
anant a clavar-se a la cama del
(Hamlet Bray, testimoni te arli.
Segens el "31essagero", el
cluel es reprendrä a pistola.SSIS MORTS I DOS FERITS EN
UNA CLAVEGUERA .
Roma, 9.--Aligurts nene que
jugaven en tan restaurant de
barriada, van cauro a una claveguera.
Aendiren en llur autxili diverses persones, morint alguns

d'ell asbxiat s.

LIANA
Londres, 9.-La Convenció angloitaliana relativa al Djouba ha estat
resolta tècnicament i serà signada
d'aquí a pocs dies pels dos Governs
interessats.
La nora frontera es denominara
"Frontera Milner-Scialoja". - Ha-

yas.
L'AJUT D'ITALIA A HONGRIA
Roma, 9.-Han tingut lloc diverses rcunions entre els delegats del
Govern hongarès i el director del
Banc d'Italia, que representas-a el
consorci dels Bancs itahane.
Aquestes conversacions han estat
motivadcs perqué Hongria ha pregat a Itàlia que prengui pare en
l'empasta acordat per la Societat
de Nacions per contribuir a la solamió del problema financier d'Hectgria.
Les negociacions han arribat a un
acord satisfactori per totes dios
parte-Hayas.
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els esdrvrnitrent ocorreguts
des que va ¡frenesí possessid

(le la presidencia de la República l'any 1020.
Recordad( que ha seguit
constantment un pro grama rIr
politice encaminada al progres
social. basat en la co»cürdia a
l'interior i a la pan a l'exterior.
posad( .te manifest q ue tots
°Os Gabinets als mude ha confin suevessivarnent el Poder,
han estad gabinete d'unió, en
els quals han collaborat hornee
polities le l'esquerra.
L'actitud del senyor Mitterand, declarare cl Miesatae.
estat sempre d'acord a les pecerogat ives const it voleo-mate. Al
din segiient de llre .0 o-el:irme de
I'll de maig, el o, o sident de la
República manifeetä elarament
la cera volunial ilis constituir
un tu inist e r I el prograrn a del
qual reiépongods al &si g e xpressat pet eufragi universal;
pese el m'ayer lierriot, negantse a Peferiment fet pel president, i leed. irnpossible la termaeie d'una majoria politice,
impossibilità al cap dc l'Estat
l'exercici del seu mandat.
Semblant ingerencia es inadmisible; roneordinar els poders
dl cap de l'Estat a les Buce
tuacione electorals, seria criar
per a l'esdevenidor un prcce.
rient d'una g ravetat incalculable.

Referint-se a les delegacione
franceses, diu que no es pot
dir res definitiu, puix ni ha
solament una majoria de
actos a favor de les esque'rres.,.
Cert que hi ha 29 diputats cornunistes, perb aquests, per

Doll
4

Eduld Tes bid
ha mort a l'edat de 65 aove

Rn

halad rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

(
le,

A. C. S.)

La seva desconsolada esposa Na Concepció Güell, fill Pau, filla política Na Carme Roma,
germans, presents i absents; germanes polítiques, presents i absents; nebots, presenta i absenta, i les raons socials Fills de Francesc Trias i Gabriel Rosés, en participar a Hura amica
coneguta tan eensible pèrdua, els preguen que se serveixin assistir a la Ronda de Sant Pau, 51,
avui, dimarts, a dos quarts de quatre de la tarda, per acompanyar el cadàver a l'església parroqui§1 de Santa Madrona, i d'allí a la seva darrera estada, Cementiri de les Corte.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

bA PUBLICITAT
osas,
ifO

bordélesee, 713 barde vi, 1113,6 02 quilos'
278 caixes, 775 sacs d'a-

a en gra, so saca en clofolla,
aises, 485 sacs d'ametlla en
2 5o sacs en clofolla i also saca
os en gra.
GIRONA
jeus va estrenar-se al teatre
'sij la comedia "La dona nedEn Bertrana, el qual va asr a la representació. sortint a
els aplaudiments del públic,
era nombras i selecte, al final
rada acte. En els entre-acres el
Einporium va Interpretar
Pg, escaldes composicions.
Subhasta
taró dcls mestres
L'hoflustairich : -: De viatge
tge a Pella i Forgas 5-: ConAltres noticies
curs
e ris al 23 d'aquest mes, d'onze
retze, tindra lloc a la Diputado
agame nt de les anualitats de 1917
complement de 1916 de lesfi de mestres i mestresses daprovincia.
El dia is del mes que som se
arar a la subhasta per a la venda
rantiga casa Ajuntament d'Hos-eh, al tipus de deu mil pesse_ Ha sortit cap a Suissa vacat iabricant de Les Planes senyor
Sacrest Dusol, acompanyat de
eva distingida muller.
A Bagur hi ha molt d'entuper l'homenatge que es procelebrar a la memòria de rilescriptor senyor Josep Pella
Fargas, fill d'aquella vila.
convocar concurs per dol'estafeta de correus de Santa
ata de Farnes (restarla° adequat,
rnse anys prorrogables, no poexcedir el preu de lloguer de
pessetes anuals. Les proposis podran ésser presentades en
termini de vint dies a rAdminis5 principal de Correus craquescutat.
- S'h a estrenat amb gran èxit
catre Albéniz la comedia "La
a neta - , d'En Bcrtrana, cl qual
15lat molt aplauda.

SABADELL
L'Almanac de les Arts
';-.a de les collaboracions mis
sents d'aquest volum és per noses la collaboració d'En Maca
rges. En Burgès ha escrit unes
tes del seil Sabadell—corn diu
abadell del meu record - -que sda
a deicia. I per acabar-la de comtar ha fet unes iliustracions a
seres paraules que són més forque qualsevol Ilibre que hom poescriure referent a aquella èpoEn Burgas narra gaiament les
s d'aquell temps que constituid'
la, els costums, los festes, la
de Sabadell i a cada cosa hi pon ninot i aixi seieu d'una manecara els personatges mes popudes del fabricant mis encopeiSns l'apotecari de/ carrer del
e , el frare. Les tradicions més
enticament sabadellenques són redades: Sant loan de la Barra i la
e-a-vena, i d'altres i altres. Relem el ninot de la Quaresma amb
et carnes; els del carnestoltes,
l'Ajuntament anava a rebre'l
:estaciO; i e tron on era assegut;
cavalcada i l'enterrament, els °ces, les pedregades entre el joi els agutzils i els mossos d'estes aquests ninots són fets amb
traca i d'una mena de manera,
ultra embellir l'almanac arriben
;onetrar-nos completament. Els
asir bé aquests ninots i acabe!»
estimar-los. En Burgués ha ti siuna gran idea en donar això
Almanac hi trobem que és pee reist ço que més hi escau, car
ateix calia en aquest 'libre un
record a les coses i als horneo
foren sabadellencs abans que
esltre.S.

VALLS
ata pastoral : Sardanes : Altres
nenes

s senyor cardenal-arquebisbe de
cagona efectua aquests dass la
'a pastoral en alguns pobles de
Idea Resideix a la nostra ciutat.
rofitarà aquesta estada per tanla visita pastoral, que deixà
rta quan vingué aro farà un any.
Els pagesos estan alarmats per
t, que continua. Aquests dardies han caigut uns quants TM, , que no hast beneficiar gens a
ri eya, per la seva migradesa.
La setmana passada, per tal d'imrar la graci a de la pluja, fou
e a pública processó la reliquia
..anta Ursula, patrona de la ciu,c mbla segur que la setrnana enz t es farà igual amb la insatge de
fiare de Deu del Lledó.
" La cobla "La Principal del
P" diumenge passat dona aus de sardanes a Barcelona.
1-Agrupació Sardanista anuncia
avui una notable audició a la
a del Blat.
Com a tot arreu, aquí s'han
bol-loses gestions per constiel P. U. P. Aisló no vol dir
h agin reeixit, per ara.
v erses persones que amb aquesfa alitat han estat tocades, a'han
'at de la millor manera que

Pogut. Una d'aquestes sembla
es el senyor Miguel Colom i
tlaY, ex-diputat a Corte.
Dies enrera donàrem la nova
setmanari local "Joventut"
estat suspès per granza dies.
tate riorrnent el director va rebre
segona comunicació assabenese J anspensió era do
seunanes.

— Continua pres' al emiten de
Pileta de Tarragona el jove advocat
i director del setmanari local "Jo-

ventut", En Tomas Ceiba i Grau.
— Diumenge passat, el primer
equip de l'Atlètic Vallenc ata a
Montblanc. Jugä amb el Montblanqui F. C., essent el resultas desfavorable als vallencs, Per 3 gas
a o.
També bou derrotat el reserva del
ntateix equip a Alcover. En canvi,
l'infantil guanyà a un de la mateixa categoria, de Reus.
El Valls Deportiu, al seu camp del
passeig de l'Estacha celebrà un partit anda el F. C. lielvetia, de Reus.
Els espectadors gaudiren d'un joc
viu i interessant durant tot el partit. Aquest acaba, amb l'empat a un
gol. entrat el deis rcusencs per
Corts i el del Valla per Laguna.

EL LECTOR DIU..
A Mn. Gudiol
A "La Ven de Catalunya"
dia 30, Mn. Gudiol, amb la- seva
ertidició característica, parlant del
porra català. afirma que ha d'ésser un atuell modern, o, almenys,
modern el seu nom, perquè no l'ha
troliat en documents anteriors al
segle XVIII.
Es inútil dir que la sera autoritat és de veritable pes. i que si
algú la discuteix no pot pas ésser
qui, corn el signant, no está documentar. El seu article, pesó, m'ha
renovar un ande record Personal, i
em pla y d'oferir-l'hi per si pot ésser
útil per a l'esclariment de la qüestie.
Fa una vintena d'anys que va
passar una temporada a Barcelona el celebre 'pare alortava, de l'orde de Sant Agusti. El pare Mortova era aquel' nen jueu, adoptat
pel Sant Pare Pius IX que va donar peu a un complicar conflicte
diplotnatic promogut per la reciatnació dels seus pares; i com a jueu
d'origen. tenia una pasmosa facilitat de Ilengties, ajudada per una
memòria privilegiada i uns sedosos estudis. De mes a mis havia
viatjat rnolt i parlara correntment
el grec i diverses llengües orientals.
Una de les coses que li cridaren
ratenció a Catalunya va ésscr el
porró, i va dir que el seu nom semMa y a formar per la conjunció de
dues arrels gregues, o mis concretament, per la contracció d'un verb
que expressa la idea de rajar fluidament.
Con' que he estat educat segons els
programes oficials de segona ensenyança, rige, la desgraCia de no
conèixer aquesta llengüa, pena filedegs hi ha que poden suplir la
deficièncaa, i establir si efectivament la .paraula "porra," és o no
grega. EH raonava la possibilitat,
amb a'existència de les ,colóniea
gregues a la costa catalana, alguna de les quals. com la d'Empúries, van ésser floreixents. Té fonament l'opinió? Es realment una
herencia seva? En aquest cas,
igualment el porró ho fóra.
M. A.
SET.1f,1,VA CATALANtlt

Sr. Director:

Setrnanes enrera preguntí d'aquesta mateixa secció estant si algun lector pod,ria esclarir-me un
dubte que em suscità un professor
eminent de la t'ostra terra en diente que a la instauració de la "setmana anglesa" la precedí la que
en podríem dir "setmana catalana".
Això és, que scgons el professor

illustre al qual em referesc, l'establirnent de la festa els dissabtes
a la tarda a Catalunya té una tra-

dició de segura prioritat a l'establiment de la dita festa pels anglesos.
No fa gaires dies que un lector
ha volgut respondre a la mesa pregunta d'una manera mole poc adecurada a la seriositat rmb que ja
is hora que comencem de prendre'ns les ;lastres coses. La "irania", o, millar dit, la "brometa",
característica de tota una generaci6, i veritable palaltia infecciosa que ha fet mis n'ai entre nosaltres que la pesta groga, corneara d'ésser senyal de botifleria. El
entrada honest fa algun temps que
se n'ha donat compre i que s'ha
posar seriós, mqlt justament seriós,
De passada 21c assegnrar al lector que amb tanta d'inoporunitat
ha respost a la me y a demanda a:1lb
un estirabot sense ;taita, que totes,
absolutament totes les Cases catalanes que jo sé, i a „huera hora,
yergue m n'he preocupar, passen
d'on centenar, que tenen establerta la setmana, diguem-ne catalana.
la vompleiXen amb tma correcció
exemplarissirna, tal cont solea complir les seves coses els catalans
lleials. I que una casa, rdreca, que

m'ha estat possible de sa l es qta,

sovint, tot i tenir establerta la samaria, diguem-ne ara angiesa, obliga els escrivents a anar-hi els dissabtes a la tarda, té per amo i se.
nyor un conspicu de la U. M. N.,
promotor del P. U. P. a una his-

tórica vila comarcal.
Permeteu, senyor Director, que
m'ad a estabWr la me ya pregunta
incontestada: Hi ha raons
sigues suficiente per subo:reís el
horn exòtic de "Setmana aeglesa"
pel bellissim de "Sttmana catalana?"

kurda
Impressor
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EL GOVERN DEL DIRECTORI MILITAR

Directori i pel general de Sanitat que
les ha complimentat.
A les cinc de la tarda han arribat,
en auto/II/bit els reis d'Itàlia i d'EsPanYa.

de carrabiners del
guärdies joves reteren ho-

Una companyia

El viatge dels reis d'Itàlia

fort.
També esteva% formats els somete.
nistes.
El monarca italià, acompanyat de
HA ESTAT ATORGADA A L'EMPRESA DEL METROPOLITA, DE BARCELONA, LA CONCESSIO D'UN FERROCARRIL ELECTRIC SUBTERRANI, don Alfons, els ha revistat.
Acaba la revista, els reis iban diQUE ANIRA DE LA PLAÇA DE TETUAN A SANT ANDREU
rigit al Monestir.
Foren rebuts pel Govern i el rector
de la residencia, i tota la comunitat,
Abans de les den del mat1 dels reis, Iota la ccdania
en dues filetes.
L'estada a Madrid
na resident a Madrid. En aca- formada
arribaren els reis dEspanya
Entraren els reis i els princeps, seAL MUSEU
Italia, ell princep del Piemont i bar la reeepcid, els reis i prin- guits deis agregats militars i el seMadrid, 9.—Ahir, diumenge, el president del Directori. A cep del Piemont, aeonmanyats
de l'ambaixador j del personal guid.
els reis d'Itàlia, desates (l'ole Facie tambd hi assistiren el geMentrestant, en la pina del Rei les
missa a la capella del PalAu, neral Weyler, els agregats mi- de l'Amhaixada, s'han dirigit a
amb la familia reial espanyola, litars de totes les Ambaixades, la Manta balsa on ha tingut nenes dels collegís, amb liaos dels colloc
la
cerimònia
de
descobrir
lors
nacionals italians i espanyols al
i els seguicis, es IrasIladaren a:I Legacions estrangeres, tots els la lápida amh eta noms dels
cap, donaven visques als Sobirans.
Museo de Pintores.
generals, caps i oficias franca
italians residents a Esppnya
A la capella adoraren els visiA la sera arribada foren re- de servei.
que trobaren mort peleant per
buts pel omite. del Patronat que
Les trones es trobaven for- la patria durant la Guerra En- tants el Lignum Crucie.
Després passaren al presbiteri,
presideix el due d'Alba, el di- mides al centre del passeig,
tronca. rambaixador ha pro-,
rector del Museo, senyor Soto- en passar els reis presentaren nunciat breus paraules al.lusi- on s'agenollaren davant la Vcrge i
mayor, l'alt personal i toles les armes, entoriant les bandes ves a lacte, llegint la llista dels la Sagrada Forma.
Després anaren a la Sala Capitunoms dels morts.
l'himne italia.
autoritats.
Despres sil rei i la reina han lar. i a les habitacions de Felip II i
El duo d'Alba mostró al rei
El coronel del regiment de
col -tocat corones de llorer panteó dels reis.
d'Italia i al prfncep de Piemont, Savola, en nones de les forces, adornados
amb Ilaeades blaves
A l'arribar al panteó va dir D. Alpesque les reines no van assis- presenta Illurs respectes als
ami) les xifres do la Corona fons:
tir-hi, les sales prinripals, de- reis. Immediatament després els Reial
al pela de la lapida.
—Aquest és el lloc on m'enterrareis reVistarAn les torces, setenint-se en les de Velazquez
dquesta es de marbre gris,
guits del príncep del Piemont, arnh atare de bronze i conté ran a mí; referint-se a un dels mauGoya.
En la rápida visita a les es- president del Directori militar 1 gravats 11IS noms dels monis. soleus.
El rei d'Espanya anä explicant
cultures, rei d'Itàlia examina seguid oficial.
A la part superior es llegeix:
Despreä el Fegiment desfila
la vitrina d'un Ilegal de mone"Mi l i nuevecientos quince. Pro als d'Itàlia el valor històric de totes
des antigues, i rom que es un en columna d'honor davant dels
Palria.—Mil nuevecientos diez les joies que sanca el monestir.
L'alcalde de l'Escorial, que tenia
y ocho: Gloriosi eadutti". i segran aficionat a la numismk- reit.
gneiven els noms dele morts preparats dos rams per lliurar a les
hm Hit gratis elogis del set'
El rel d'ithlia vestia uniforme
pertanyents,
respeetirament,
a
reines, en a-eure que aquestes no
de general de l'exeroit Rana. i
valor històric.
les colònies de Madrid, de Bar- anaven a la comitiva els lliurà a
El preceptor del prfncep de portara condecoracions espacelona
i
de
Sevilla.
a
a
toles
los
una dama del seguici.
nyolea.
Manee l'acompan y
Despres «bar-er revisfat les OBSEQUI ALS PERIODISTES
Per la porta reial tornaren els
sales de l'escota de pintores RaITALIANS
frotaos. les persones reials i el
reis i el seguici a Madrid.
glanes.
L'Associació de la Prensen
A la sortida esperaven forces de
seguiri es dirigiren a la easerna
VISITA A ARANJUEZ
de la Muntanva, on s'allotja el obsequia els periodistes italians
que els reteren honors ,
Madrid. 9.--Despr&, els reis regiment do Sarnia. -Al gabinet amb un Spat a l'hotel Ritz. El carrabiners,
euesta nit sisa celebras a l'Anasenyor Estelutti, de "La Scase n'anaren a Aranjuez.
de /temieres hi harten exposats la". remerciant en nom de tots bailada d'Itàlia ranunciat banquct
En aquest reia/ !loe es tributa els retrats dels seis d'Espanya
seus companys per les . aten- en honor dels reis d'Itàlia.
als reis tina rebuda entusiasta. d'Italia, i del general Primo de els
eid que harten estat objecte
Després de les nou, en automòbil
A la una de la tarda arriba el nivera.
des de la sera arribada a Es _ de la Casa Reial, preceidit per dos
tren reja!.
panya evoca el record de Ro- Inés en els quals hi anava el seguiEls
reis,
el
princep
del
PieL'estació estava ornada artfs- mont i sil seguid es situaren ma ron] a nitre del india 'latí,
ticament, tribulant honors
havia difós la Ilum de la ci, arribaren a l'ambaixada els reis
davant de les forces, que es
sobirans una secrid de caea(lors trohaven formados al paf+. les rivlització pel mío'. També re- d'Itàlia i el princep del Piemont.
En primer lloc aliaren els
del regí-me:1R si' Maria ristina, quals cantaren' l'himne del re- corda els espanyols cenyiren
corona imperial per venir a dir reis d'Italia. Seguien el princep
amb bandera i músien.
girnent.
que espanyols i italians hem del Piumont i donnert la resta
Els rete. els prtneeps del Piedel personal. La comitiva es
Desprds es coneeclf Pacte de
sentitenir e - ls matoixos
mont i d'Astúries s p alten ame- condecorar el capita David Gas- timents
al saló bien. on una ori laborar per aconsegtur
ricana i rape!! flexible.
ea, imposant-li la gran roana de -el fi, que 110 es altre que el fer questra entona I'llimne Ralla.
Ultra els selitticis
La
reina
cavaller de d'Ortir de la Corona ferm i permanent Palianea en- lacia sala es quedó a l'esnienenraonant amh les
cTEspanya. - ets acompanyava el d'Italia, por premiar el set] enm- tre les (111eS naeions.
general 'Primo de Rivera.
Després parla el representant del persones del seguici. Els reis
portament en el combrit sostind'Espanya
arribaren a dos
Els seis revistaren iles tronos. gut a la zona 'de eruta, per "Giornale
de deu en un altre autoles quals reteren honore. A la prendre la muntanya Magan.
Per últim. el senyor Francos Ro- guatas
mòbil. El rei vestia uniforme
sortida del l'estació, els reis i
Els seis esdirluiren al gabi- dríguez pronuncil un discurs, dient de capita general de l'Armada.
les rehuso pujaren en coIxes es- net de banderes. on el coronel que enlairava la copa per a la Italia La reina Iltria un afilie color
til cort arles IV, •t ira t s per sis stet regiment presenta a lsobira próspera, gran i felie, i tumbé per plana, guarnit amb or, i vestit
mules. portan), Postillons. La d'Italia a fofa l'ofirialitat.
les vint nacimos d'Amèrica, que parlen del mateix color, anal) or.
La corona era de brinants i
comitiva la composaven cinc
i escriuen l'idioma espanyol, tundes
El coronel pronuncia breus
de pestes, amb un collar de les
carruat ges.
paraules, dient que el regiment Espanya amb imborrables records. Ha mateixes pedres i un pendentif
Musitaren junt els prfnceps tenia a gran honor que ostentés tingut paraules d'elogi per al pintor
de brillants i rubíes.
.d'Astúries 1 del Piemont. Primo el titol de cor7hel honorari
Romero de Torres.
Foren rebuts al peu de J'esde Rivera, ef Ministre de Marina rei
Ha acabar donat visques a Italia i
cala pels reis i el prinnana. l'embalsa-2. 0r i el marques
Ett acabar el satt breo diseurs, a Espanya, que fosen contestats amb cep del Pitimont i les persones
de Mana.
de l'Ambaixada.
tramesa al rei d'un artfstir gran entusiasme.
Davant del Palau formava el re- álbum el cutaT dontd i
EL PROGRAMA D'AVUI
A l'acte assistí el tinent coronel Pegiment de Maria Cristina, que esta
l'historial del regiment, foto- re Rico. cap del gabinet de censura de
El programa oficial de la,
guarnició a Aranjuez. continuant
jornada deis reis d'Italia, asan,
g rafies del batalld, en vestit
la Presidencia.
després la comitiva als rcials jardins,
campanya i en vestit de gag a. i EL DISCURS DEL REI D'ITALIA es el següent:
A dos quarts de dotze del
fins arribar a la Casa del Llamador,
les de fofa Pis cape i oficials
rnati.—Excursió a Toledo. DiAL CORONEL DE SAVOIA
construida per Carles IV. A la seva
marta ell eampanya.
nar
al tren.
El discurs que pronuncia el rei d'Itäarribada, els reis foren rebuts pel
Fi rei d'Italia, en fer-se cärrec de*
A la una he la tarda.—Arripersonal del Reial Patrimoni. Visital'Atina (ligué que ostentara amh ori lia davant el coronel del regiment de bada. "Te Deuni" a la Catedral.
ren les joies artístiques que conté el
null el cárter de coronel honorad del Savoia, estava concebut aixi:
A les rines.—Visita a l'Aea_
"Senyor coronel: Em considero molt demia d'Infanteria.
pala y . A la sala de ball, convertida
Regiment de Savoia, al qual va unit
A dos quarts de quatre.—Vi.
feliç en trobar-me per primera regada
en menjador. que eslava espléndidaun gloriós historial.
ment ornada, se serví un dinar Intim
Després els sobirans van recórrer en mig dels oficials i soldats del sise sita de Monurnents.
A un quart de sis.—Visita a
compost de seixanta coherts. Des- totes les dependències de la caserna, regiment d'infanteria de Saboia, del
la fábrica d'armes.
qual S. M. el rei Alfons XIII es digprés del dinar visitaren cl palau i els
elogiant especialment l'escola d'analA les sis.—Exercicis a la vejardins.
labets. Al quarto de banderes se a nomenar-me coronel honorar( i que ga pel regiment d'alumnes.
és,
per
tant,
regiment
meu.
Molt
grat
A les set.—Sortida de Toledo
serví un esplendicl 'lunch".
A L'HIPODROM REIAL
.
A dos quarts de nou.—ArriEls sobirans foren acomiadats als i afalagador fou per a mi aquest acte
Madrid, 9. — En els mateixos car‚bada
a Madrid.
tan
gentil
del
vostre
Sobirà,
perquè
ruatges es traslladaren a les cinc de acords de la Marxa Reial i l'himne
A dos quarts d'onze.—Ball al
essent acompanyats uns a la aquest regiment té en el scu actiu una palau del chic d'Alba.
la tarda a r Hip6drom reial. En auinacabable serie de batalles sostinguporta per tots els eaps i oficials.
to:ni:bits arribaren poc abans de coEls reis conversaren amb els
des amb indomable bra6, pel qual i amb
VISITA A LA FABRIC a DE
ec;ncurrents i després 5 servi
mençar la carrasca la reina Cristina,
el
nont
de
tercer
de
Savoia
fou
creat
TAPISSOS
el
banquet do eent coberts.
la infanta Isabel i rinfant Ferran.
Els reis feren ahir llur anun- en 1633. Innombrables fets d'armes
L'entrada a rflipódrom fou preceLa reunió del Directori
ciada visita a la fabriea de ta- realitzats per ell amb tanta empenta,
dida per una secció de caçadors de
piscos. Les reines no lii assisti- que, com sala recordar, meresqué el
A les sutil terminó la reunió
Maria Cristina i una llarga 'filera de
ren. Tetes les obreres, Salmo nom de "El Terror".
del Directori, i, cont de costum,
senyores i senyoretes que agitaven
les d'arvancada edat, ghtien
el general Vallespinosa facilita
Pera no és principalment pel seu
ombrelles i mocadors, fins arribar a
mantons de Manila j ciareis.
la referimcia, dient que la rela tribuna regia aclamant als reis
Al rei d'Itàlia se li tara un brillant historial pel que m'es grat és- unió slavia limitat a un canser
coronel
d'aquest
regiment,
sind
percotxe.
del
En la
tapfs que portara un dibuix fet
talla al mateix peu
vi d'impressions, aprovant-se
expressament pel l'artista Be; què aixes simbolitza, entre les dues allgtins expedients de poc inprimera fila hi havia la reina Cristina
nedicte. Una regada aeabat el nacions, fraternitat en les armes, o terés.
i la infanta Isabel; els reis i el printapis se li remetrà Roma.
sigui en allò que és nord suprem del
Assistí el sots-secretari d'Escep d'Italia pujaren a la terrassa amb
Des de la fábrica de tapissos prestigi nacional.
tat, a part d st la reunió.
prismàtics per presenciar les carreres.
els reis es dirigiren al Palau,
Per aixä vull que vegi també la
En la nuera es discutí el premi de
CONSELL DE GUERRA
on se celebra un dinar inlim, me y a afectuosa salutació a l'Exércit
Aquest metí, a les den, se
cinc mil pessetes, Copa Maria Cris)
sortint després cap a Arancelebra a Prisions militars un
tina, que guanyä el cavall M.sil Coach, judz per assistir a g es curses espanyol.
Consell de guerra per t'ijar el
Jo Ii agraeixo també, senyor coropertanyent a la quadra del duc de
de cavalls.
soldat d'autombbils afecte ,e1
A la nit els reis assistiren nel, i molt vivament, l'haver-nte ofrenToledo. La copa fou lliurada per la
a la funció de gran gala al das aquest álbum, que constitueix per Centre Electrotecnia, Valentl
reina Maria Cristina al rei Alfons.
Nougues, acusat pel deTeatre Reia/. Sortiren del Pa- a mi un grat record de l'inoblidable Comas
Segona carrera. — Premi militar,
licte d'homiridi per imprudenlau poc abans de les onze de día en que, soldat, m'hi trobat entre
10,000 pessetes. La gusyyä el cacia
temeraria
en atropellar un
Ist nit, ocupant amb eis prfn- els soldats de la noble nació espanyola
vall Schetkear, de la quadra del duc
ropo dos coixos de Paris, por- i entre els soldats que porten el nom aten amb l'automòbil que conde la Cimera.
tant cadascun d'aqttests una
Llegit l'apuntament pel jutTercera carrera. — Copa del ruf seecid de l'Escolta Reja'. El de casa meya, i dels quals em sento
ge, comandant En Carlee ErTeatre Reial presentara un as- honrat en ésser coronel honorari."
d'Itàlia, 15.000 pessetes. La guanyà
pecte brillant issim, anipant la L'ESCOLTA DEL TREN itEaL bella, a continuaci6 usa de la
el cavall Ruman, de la quadra del
totalitat de les Ilotges i de les
Quatre aeroplans guainas paraula el fiscal Eta Rafel Miduc de Toledo, muntat per Lunie.
laos del Bosch.
gallarets dels colers ReAquest cavall tumbé triomfä a Pa- butaques l'aristocràcia i el cos amb
La defensa, a ehrree de l'otiene i espanyols, pardal:3 pel
diplomàtic.
El
Ilotge
regí
esrís. A la seva arribada a la meta fou,
teva ocupat per tota la familia capita. (isaditt i sol s_ofietals ficial d'Aviacid N'Antoni Viclat
fdti un brillant i raonat inforovacionat.
Anton, Besonia i Espinal, porreía!.
me, sollicitant l'absolució del
La reina d'Itàlia, en presencia de
En apareixer els reis, l' or- tant com a observador el corosunosat culpable.
nel
Loinharte
i
tinent
coronel
la concurrencia, lijará la copa a don
questra executa l'himne Italia.
La sentencia, será, pel que
Borbon, escollaren el tren reia
Alfons. El jockey porti el cavall
RECEPCIO A L'AMBAIXADA
des d'Aranjuez a Madrid, sosembla, absoluthrin, havent esRuban fins a la tribuna regia. Ela
ITALEANA lant tot el traj erte quasi a l'al- tal sotmesa a l'aprovació del
princeps de Piemont i d'Astarries, que
Aquest matI s'ha celebrat, a tura de les finestretes, un a eapith general.
havien tingut una animada conversa
dos quarts d'una, la recepció a cada vestal. .
LA COMTESSA DEL SERdurant les carreres, acariciaren el
l'Ambaixada italiana. L'ainbaiL'aitidant de camp, general
RALLO
xadOr i personal de l'Ambaixa- Elio Gorri, que -rompanya el
cavan. Les darreres havien despertat
Aquesta matinada ha mort,
da han rebut els sohirans ita- rei d'Italia, es l'inventor trillas
enorme entusiasme, creuant-se fortes
lians i princep del Piemont a famosos loapets, que s'estan tadament, la contessa del Serallo.
apostes.
In porta de d'Ambaixada. La ja assajant amb èxit en diver.
En acabar les carreres els sobirans
L'afer de les tres nenes
805 paisos.
retal famll,ia ha passat
prengueren el te, emprenent seguida- dues fileres de feixIstesentre
•
resi
D'ITALIA
I
ESPANYA
REIS
ELS
desaparegudes
ment la tornada a Madrid.
-dents
a Madrid.
A L'ESCORIAL •
Sepelir en el mis gran misteri
L'ambaixador ha presentat
LA REVISTA AL REGIMENT
El Escorial.—EI veinat des de lea el lloc on paren les nenes desapaals monarques el grup d'espaDE SAVOIA
d'Hilarion Esnyols que estudiaren a la Uni- primeres hores esperava el pas del, regudes al
Madrid, 9.—Els reis arribaren
versitat
de Bolonya. Entre els Reis.
lava.
a Madrir poc després de dos
del grup desfilaren el comte de
Esgotades totes les pistes ja no
La carrera bou coberta pels alumna
quart de vuit de la tarda,
Romanones, En Joan de la
queda res per fer mis que contipagseig de Rosales s'ha
Cierva. el duc de Tovar, el mar- del Collegi d'Horfes de carrabiners.
El servei de vigiläncia està a can- nuar treballant sense descans, en
celebrat nquest matl lacte de,
ques de Viliadarlas 1 el senyor
revistar el rel d'Itälia e/ reglPdrex Caballero. Destillt des- rec de la guärdia civil i de/1 poli- espera que /a casualitat posi en mana
de la policia o dele pares a les diement de Savoia, del qual n'és pret. el ComitA hispano-Hall/t. cita que arribaren de Medrld.
noronel hornean

Tot g eguirdeafilb tambd davant

Loe

Me
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eidis nil

sortades nene

Aval, com rada dia, sita fet
cerques i indagadoras, que as MIS
donat cap resultat positiu.

Suicidi ,misteriós
Al carnet. de Lope di Vega. ntls
mero 6, (ercer, posi fi a la seva vida
avui al mati Víctor Cararrubias, de
as anys, domicilias a la carretera
d'Extremadura.
Aquest individu lela quatre anys
que vivia maritalment amb 11113
francesa anomenada Auguste Dannecher, de 22 :nys. la qual habita
a la casa on Ita passat el sueca.
Anit passada fosen els dos a so.
par junts, i aquest mati la ctiada,
que sorti a comprar medicaments,
es trobi la porta saneada.
Cridat un manyà, es procedí a
abrir-la, trobant-se el cadiver de .
Victor que presentaba una luid*

al conduele auditiu dret. i tenia

una

pistola browing del calibre sis.
A la tauleta de nit es trobi un papes escrit de puny i Iletr ade Víctor,
en el qual es llegia: "Ella no ea

té la culpa: sols jo sóc culpable."

Nou ferrocarril subterrani
a Barcelona
La "Gaceta" anunciat haver estat
sollicitat per N'Adolf Camino, en
ncnn de la S. A. Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, la concessió
d'un ferrocarril electric subterrani
a la dita capital des de la plaga de
Tetuan a Sant Andreu de Palomar.
NOUS CONSOLS
S'ha concedit el regium exequatur a En Vicens J. Arboleda, cents.:a general de Colòmbia a Bareelona: a En Carles de Pastor i Martinca Villa, agent consular de Ola.
ba a Tarragona, i a En Reginald
Silva, vice-cemsol de Nicaragua a
Barcelona.

El processament contra
el senyor Delgado Barreto
DUES APEL.LACIONS
A la Seccid segona de l'Audiencia es va veure una apellacid interposada contra Paute
de proeessament dictat contra
el senyor Delgado Barreto, per
injúria i ealúmnia a l'ex-ministre senyor Alba. Sostingué
l'apellaciú el Iletrat senyor
Lleú de las Casas, que iteresSia revocaeiú de Paute apellal. El fiscal i ii representad()
del senyor Alba s'oposaren i
tots dos sollicitaren que es confirmes la resulució judicial. La
Sala ha revocat Paute apellat.
Davant de la mateixa Seccid,
es va reure una altra apellació,
en la dual era part acusadora
En Joan March i en causa que
per querella d'alaideist Se segueix contra el senyor Delgado
Decreto pel delicte de calúmnia.
L'apellació versa sobre denegad() del jutjat a la practica de proves sollicitada per la
ropresenlació del senyor Delgado Barreto. El lletrat senyor
do las Casas (En Lied) acata
tambe • en aquesta apellacid
com a defensor det seayor Del.
gallo Barreta, per tal d'interessar de la Sala la revocació de
Paute apellat. De conformitat
amb el senyor de las Casas, la

Sala revoea la resolució
lada i ordena es practiquin les
proves proposades per l'apels
lant.
EL PORT DE CAZUNE
Segons assabenta al ministeri d'Estat la Legad ') de Mexico a aquesta cort, el port
de Cozune ha estat obert
trate° internacional.

Darrera hora
DE MADRID
NOTES DE CORDOVA
Córdova.—Banyant-se al riu Guadalquivir el jove de 16 anys Ferran
Ruiz Molina, fill d'un capitä del reginient de Ferrocarrils, que anava
acompanyat per l'assistent i un caporal s'oiegä, malgrat dels esforços
fets pels seus acompanyants per salvar-lo.
— Asta a Còrdova, procedent
de Ceute, el princep proclamat em-

perador d'Abissinia, que prestara els
seus servcis al Terç, essent reclamat
pel Govern del seu pais.
Es proposa anar a Cáceres i despres anirà a Gibraltar, on embarcara cap el seu país.
DEL MARROC
Melilla.—Aquest mati arribi de
la Penincula el general Fernández
Pérez. Després de complimentar
l'Alt comissari es posessionä del sea
càrrec.

— En ocasió de prendre terra
l'avió que pilotava el capita Ilermijo, de raerbdrom de Nador, capotä,
resultant ferits els ocupants.
Del campament de Drius sortí

una companyia de fusells de Sant
Marcial per rellevar altres del mateix cos destacats a la posició de

Tauriat Tausat.
— En actea del servei reside,
ferit al campament de Tafersit
soldat d'enginiers tapadora Antoni
Fernändez Peña.

VALENCIA
FUTBOL
(Per telègraf)
Valincia, g.—L'equip professioaal
anglas Birmingham hä celebrat das
partits contra el Valinela.
L'equip local ha fet diles bellos
partides havent batut els "pros" per
tres a un, diunnenge, 1 dos a no. tiBoas, arbitrand Kirbi.
Els amamos jugaren amb
d'entusiasme i causares toa
impressió

Dimito, 10 de juay

CRONI
RE /M.1
'Els Campionats de

Catalunya les pro-

ves pre-olfmp'ques
Diumenge passat. a la 'tarda.

es corregueren al port aquesta

campionats, juntament amb la
primera prova pre-olimpica per
a les regates de guaira i vuit
outrigger. toril corresponia al
caràcter de la fasta, hi hague
molt mes públic que a les regates del dia I. en les quals els
cerotes de rem de Catalunya es
disputaren el campionat peninsular,

Esportivament, tot l'interaa
es pot dir que eslava coneentrat
en la prova d'outriggers a quatre, que era pre-olimpica, per
haver-se ajornat el campionat
de Catalunya d'aquesta rategoria a prec del C. N. Tarragona. en la qual regata prenien
Part els tres cerdee: el C. N.
Tarra g ona, amb el san equip,
sense el marca suis Siagenthaler, per sser-li prohitdt pele
reglamente internacionals; el
Maritim, amb l'equip que presenta, el dia I. notablement reforçat amb
amb tot el millor que pot
disposar del seu stock d a bo g adore. i el Club de 'lar, ame,- P I
mateix equip presentat als rampionats peninsulars, i que tan
bona impressid produf.
La p rimera regata, que era la
de iol; a dos. de campionat, eomenaä quasi puntualment; p.renien pa/1 tres equipe. tots del
Maritim. Guanyä l bel "Caenbridge" ,tripulat per 31. Ferrer,
•".

4. •

gil!!
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Fabricants
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Copes i medalles
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D. Gil, rmoner Envka amb 10'
12" 1-5; en segon lloc es clasifica 1-Oxford", tripulat per en
Canadeil, Estop, timonee Giner,
amb 10' 28" 1-5; el tercer es
retira a mitja regala.
Igual que l'arare (Ea, la segena regata, que corresponia a
la primera prova pea-olímpica
deis outriggers a quatre, sofrí
un lamentable retard. Repetim
que aquesta manea d'organitza,cid no es pas el miaja mes a
propäsit per far prnsallts per
a l'e.epeetaele et ri regates.
De aorteda, prengueren Ileugera
davantera cl 31aritien i el Tarragona, però tequIo d e l Club de
Mar ele igualà tot seguit, i amb
una boga de 32-34 e/11milfb un
vos a ces amb l'equip del Maritim. Aguase per tal de (tasenganxar-se d'un (O de l'equip
del Club de Mar. provh repetidas regadas de f er "embala fgps"
de cinc o deu es t rnpadea, però
l'ener g ia daepla g ada per l'aanip
del Club de Mar fati lneraa_
tuosos tots els intents del Marftim. Mentre, nl 'fa rrazzonl
anava perdent "f a rrery". i
podia ja posar-sa en dithle
sa y a qualificaeid de tercer. TI
Club de Mar pralnin. la lavanfora
d'una manera l'arma i sagura;
els bots-automabils. nula durart tota la tarda no pararen
de arruar al rama) da regates.
molestaren seriosament ele concurrente; d'aquesta prova , molt
especialment els farragrmins,
enntribuint arnb aixn a ringmentar el dashallestarnent ell
que es trotava requip. El Club
ilo Mar, per rugir de las melaatias da las aiSri st P e.e re par
la proa de Erguir> d r 1 harflien,
perh ra y ar/tal g o era ja fan roa_
aiderable. que ho 411 SellFe g Vfícurfak per part da ninzú;
arribaren els e qui p e- al3 ('Inc
aents metres de l'arribada. i

Poe despeas iniciaren 1-ernbalatge" final.
Lii aquesta fase de la cursa
els segons i tercera no t'eran
mes 1110 aumentar el seu esgoIament, mentre el Olub de
Mar, en pie na forma, creta va

amb gran avantatge la l'atila
d'arribada.
La qualifieacid fou:
1. "Jatune 1", del Club de
Mar, pripulat per Vila, Pérez,
Juliim, Vila, limonar Angllada,
anfo 8' 18".
2. 'Seda", tlal R. Club Marilint, tripulat per Ornadas.
Cola Giralt, 31asana. timonel'
Martínez, amb ti' 23" 1-5.
3. "LI. Bettet', del C. Nautic

de Tarragona, tejan:al per Alasä, Melebor, Dalmau, Galofre,
amb 8 . 33" 1-5.
La impressió dele equipe en
aquesta regata. la farern quan
slagi correg,ut la segona i darcera prova, el vinent diumenge.
En la regata de ic,ls a quatre,
categoria debulants. dMcarnent
hi prenien part dos equipe del
Club de Mar, ettanyant amb una
considerable diferencia l'ulula
que Portara 1 iol "Marque.t",
formar. per fleig, Grau, Giner,
Orntand. timonee Cabaner, que
emplä ci temps de tI II" 2-5:
el segun equip , que tripulava el
-Rafe Casanova", fau 9' 3-"
La quarta regata correspoh;
gua a la prova skiff (earnpionat). Corregueren eis mateixos
bcg.adors que el (lit/manee anterior. Derduga. pal Maritim. t
Morir. pel C. ile
ens causaren la mateixa depl nirable impressió que manifeeta
, pera cm-remafvl/dis
que en farra de caes ei borni és
rel, giianya en Berdueo. que Uta
9' contra 10' 23', aun emprä Marín.
El eampienat de Catalunya

d'outriggers a vuit. anava aparellat amb la primara prora
pre-olírnpica d'aquesta eahntaria. carrant-hi solamant ele das
enrejes bareelonins. El Club de
Mar presentà cii mateix agulp
qua earre g ue Pls rampionals
peninsulars: e s un equip irregular que no pot plantar cara a
un contrineant miljanameal cli p
-cretigualqd.scurnbi sense pera ni g lória davant lequip tel Maritim, que te
ben escaesarnent aquestrs condi ei ei:
Es classificaren rata segueix:
"Lueila", del Maritim, tripula/ per Ornadas, Riba. Camas,
Natr: r. Grill, Pée.az, Morales:. Canals, timonel' 3lartinez, amb 7'
7" 1-5.
"Catalun y a". del C. de M.. 1/.1puint per Bonn. Umher;,
Montserrat,
Gili , Avia,
Vila. limonar Pedro!, areb 7'
29" 2-5.
f lat -er 11r.e es eneregue el
campionat de Catalunya (Be inis
wmemn-n.-

SeOrt,
Me hiles -Figures
Cue3

al.hgerfqns
Crin zs,:ortit
els aparado' s S83-

TAMARA, fahricanis.

FER71AM, 34; preua econaMies.

eso.

qual re, en el qual prangue.
rail part el Maritim i 01 Club
Ma r. snlarnone Vencí, fiteilment al Maritim , amb tot i que
l'equia del Club da Mar li oposà
en ele darrers mornants un forra
"arnhataliza", pera, la diferartria
aeoneeguida ea ja ma g sa gran
pargi ge ta-,guas asser contraresI ada. Arribaren:
1. "Morati1. dal la C. e.
tripula! par O in. Painies. Olivella. St lt limonar Lamiera,
arnb 9' 11" 2-5.
2. "Salan", fripnIt al per M . tleir, Focas, Guiri, Manzanaras,
lininner
Aguaste taren ', la CamMonat:
da Catalun ya. da rem. (Vangurtay. i que tranarnrregneron
amb la mal eixa grisnr que hom

-"•4,

471;:i

observà en els peninsulars. Només des -Lacia, d'un faisd brillan!,
la prova del outriggers a guatee que corresponia a les elimll'atarías oltmpiques, la segona
prova de la qual lindrä lloc
manga VInant.
El Campionat d'aquesta categoria d'embarcarlo:es es diu que
la Pede/latid) Catalana de Item
l'ajornä, 'en l'assamblea tinginia
el diseable. par al dia 22 d'aquest mes.
En findreir al corren!, als
noaeres lectors.
R. 8. O.

El

ELS

El Sevilla do un equip ene scinxe
ha traut sion.patizs en el castre telblic per la sa y a abncgada u:nació i
jac positite d una semblança :non notablz al nostre.
Aquel: cerc:e loa fet dues exhibicielos contra cl Barcelena i malgrat
que les S2Vta linies aren mes caenpletas al scgon d:a-quan menys presen.ay en tan el; seus timlars-, en
el prilnar eposarem més resistencia i
atacaran mis sceInt la porta local.
famb tot, co vel pus d:r això que
l'actuació dal segon dia fos ir.és inferior par la sera part; l acetre ente:1,1v és que cl rae:dirimo de Ecanip
local en cl segam partit sobrepuja,
produMt un atar persis:ent que eet/ara a ya anda continuitat les jugades
ben dutes clels elantents andalusos.
Cal convenir que cl Sevi:la és
cqu:p da conjunt; un quip que ha
d'acenseguir ele triernfs a base d'un
lEgamen: collect:u dé jugades, perb
que ara 1;a topat arnb att crantrincant
empra3.g d'un jo': similar i que corneta emb elcrr.ents el suf:cient forts per
corerarestar la seca tactica. Succeeix
riotes vegades, que la uistositit del
joc dealpa: g ix e: na Id ha un dals do;
Lalmdois eue es creixi damunt do l'altre per tal d'imposar-se i poder gallejar de hure qualitats afil:granzdes.
Aquest eas el ¡robaran en el segen partit, que cl Barcelona seMs mostra ja refet de la pausada turbulencia
i abacá en jet deaconcartant i velantariós. la qual cosa fén que mimes
l'ef:cecia de remen seviliIc.
,Potser el pr;mar partit va ésser més
compet:t, petó tumbé cal dir tute el
segon fea Inés emodonant, particularment per l'en:hib:ció del jec barcal°.
nista amb el bon conjunt de la cesa
davantera, en la qual amara per a;
sea cetniat el notable jugador Gin ple l'actuacaa
men; Gracia. Val a
davant del Bard'aguas: jur.dor
celona preeltd un majan' rendinunt
conjunt.
joc
Al Sevilla h: veiérern boas elements
i excés de roluntat; Santizo es comporta molt bé a la porta, fent diles
partidas niedt bonos. Sedefio i i lernt:nin cstigneren superiors en cl partit
peri, on el de dio:menee Ilerminia no donä el rendirnent que totleim esperava d'ell. Els mitjos, Oculta,
nostre entendre, en tets dos partirs
cs mos!ra superior ais seus companys;
chin resulta raeays efleae aquesta linda, que es ve:é modificada. jugant
Eseabar el lloc d'Igles:us. Oteint a la
davantera, sense que el diununge est:geis canfacc:cnada pos titulare,
poguérem apreciar un bel l jec ile par pides curte> i can y is de joc: ahir, la
täctiea d'aquesta liti go va éster un nic
modificada. cae nntarem gue es dedioren a un joc Inés d'entrans, rala per
la qual pognirem diet , ngir les encrIlants cene:cima de Spencer i Draft.
EL PRIMER PARTIT
La primera part CIOTICinä amb ena
fcgosi l at barcelonista, interven:ni Sanaen••
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Rana CasamitJatta -:- Ronda de Sant Pare, 21 -:- Telef, 1078 S. P.
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lizo, salvant molt be un xut de l'Alcantara.
El Barcelona domina un xic mis,
denatit ccasió a qué es tiressin dos
córners contra eis sevillans, sena: conseqüéncies. Ca free-k:cla tirat per Picea, rera:1 la bala Peidró, el val aul u a gol, pareo veient que la bala anava (luna al mare, l'Alcántara hi in
te: yingui empenyent-la un nie més i
Ilerm:ni, 'que no podia pas consentir
que es nostres marques3in un gol, interposii la ma, ataran: la bala, per la
(mal cosa són caat:gats els sevillans
amb un penalty, que tirat per Sagi, val
' cl pl:mer gol per als locals.
Des d'aquest moment, els sevillans
ataquen, procluint-se jugades de compremio a la porta da Pasqual. acabant
re cómer, tirat cense conseqüències.
Quan mancaren pocs moments tler
acabar aquest ter/1ns, Rey recull una
pilota i sortejant-se el.; defensas coHo-

Vill#CANI1ZACIO

REPATIAGIO
CANIBRES :: NEUMATiCS

I

nio, Gabriel, Ocäfia, Iglesias, Fuentes, León, Rey, Kinki i Escobar.
Barcelona: Pasqual, Solä, Blanco,

Bosch, Sancho, Cartilla, Vinyals,
Piara, reidro, Alcántara i Sagi.
aTingui cura de l'arbitratge En
Marine, arte encert.
EL SEGON PARTIT
Com ja deinem apuntat, aquest
segon partit llegué més interés que
el primer per les jugades que continuament ens obsequia cl Barcelona,
ja refet del passat desgavell.
A la primera part el Barcelona

marcà un sol gol, obra de Vinyals
en rematar una jugada despees d'ha-

Dues* brillants exhibicions dels equipa
Eocals que han guanyat per 3 a 2 i 4 a 0
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URUGUAI QUE.DA CAMP/O,
DATENT A SU:SSA PER 3 A O.
CUMA CUANTA EL TERZER •
LLOC liENCENT EL SEGON
DIA HOLANDA PER 3 A 1
París, ki.-Ei; equipe eme i
holandes feren match nul a un
gol, deaprés d'haver-se ulla;'.
gal el temps reglamentari.

A.O•.•n•••

a

L'encontre es repetirà demä,
dilluns, abans del match final.
París, 9.-Final del torneiä
olimpic.
En el parta celebraf aguasla tarda a Colorabas, Uruguay
ha guanyat Sulasa per' tres a
ceno.
Ha estat classificat en tercer
lloe Sui.ein. que ha vençut Holanda per tres tu un.-Ilavas.

torneig o!fnap'.c
de futbol

neasammaaaaaroanorearria earaanzaaaaaaanzazzawaamaramartaawasamaeariii
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ca un and tan lose que Pasquals no
pot evitar que penetri en la earsza.
En cono-Tau-se la regona part una
altea vega -la cl Barcelona ataca i Saei, que ha agafat una pileta, la Entra
a Peitha, i aquest nata a gol,
ceptant enramen; un defensa sevillà
amb les mans, que ele val el segon
penalty, que entra novament Sagi.
Un nut d'Alcantara, Santizo., molt
just, pot desoiar a córner, que tira
Sagi amb tant d'encert que Peidro
li pot rentar cap de cap que valgué
el tercer gol per als seus.
Bosch, que cada dia es va refermant més en el sea joc, salva una
bala que es dirigia al mara sense
que /Migó In pogués ier res, el que
Ii valgué forts aplaudiments.
I:s tira un free-kil: contra el Barcelona que Kinké tingué cura de
fer entrar la bala a la xarxa barcelonista d'un eut molt fort que Pasgual no pegué desviar.
Amb un córner contra el Barceloea, tense conseqüències, acaba el
partir
Els equips eren:
Sevilla: Santizo, Sedefío, fermi-

4444+4.»,5444444444.
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ver-hi intervingut unes enana d'un
jugador sevillä.
La segona part fou totalment favorable al Barcelona, el qual entra
tres gols mes: el primer l'obte Gracia en rematar de cap una pilota HMrada per Sagi; el segon, d'una centrada lambe de Sagt, Gracia lliura
a Fiera i aquest, molt cportú, féu
entrar la bala a la zanca, i el tercer,
quan ja s'acabava el partit, Eaconseguí Carulla recollint una paseada
de Sagi.
Els equips es presentaren, el del
Barcelona igual que el primer dia,
únicament que Gracia substituí a
Peidro per tal d'acomiadar-se del púbife barcelonf, en tornar al cercle
Cn casqué futbolisticament.
El Sevilla es presenta modificat
de la segiient manera:

Santizo, Seda°, Herminio, Ocaaa, Escobar, Spencer, León, Rey,
Kinké i Brand.
Actui d'àrbitre el senyor Vilalta,
amb regular encert.
L'EUROPA BAT EL MARTINENC PER SIS A UN
Diumenge tingué lloc al camp de
Sant Martí un interessant partit entre els primers equipo de l'Europa
i el Martinenc, pel qual motiu el
camp d'aquests darrers es velé molt
anisnat donat l'interés que liarla despertat la huila.

I fores-tdedalles arlistigim
Preples per a esport

Eduard Segura
PLAÇA REIAL, 15

Cono ja era . de preveure, donada
l'espléndida actuació que dune partits en aquesta part Cite obsequia
l'Europa, s'impos'a novament damunt
l'equip martinenc, deixant sentir tot
el pes de la seva ¡carea en el que-es
inicien a marcar.
No cal dir que l'Europa, des d'un
bell començament, s'imposä en gran
manera, produMt moments de veritable emoció com ho san fer aquest
equip que cada dia juga amb Inés
entusiasme i abnegació.
A la primera part els braus jugadors de l'Europa aconseguiren marcar dos gols, el primer obra de Cella
en recollir una pastada molt justa
de l'Olivella i el segun taribé d'una
paseada dOlivella a Cros que aquest
aprofita ver engegar nao Nut ras que
no ponte..., evitar l'aneja.
En aque3ta primera part el Martinene féu el sea gol, obra de Mariné,
en aprofitar un batibull a la porta de
Jaumandreu.
Al segun temps l'Europa s'impost
encara més, tun podent evitar els jugadors martinancs la in:petuositat del
seit joc. Quatre gens més acon.seguiren: un de Cella, en aprofitar una
paseada d'Alcoriza, uit altea Cros, que
volgue evitar 13CS5C5, paró aliara tant
fort el xut, que encara ajada a introcluir-la a la narna; el quint loto obra
de Celta en rematar un córner amb el
cap i el sisé Eaconsegui Cros d'un ben
xut.
Tingui cura de l'arbitratge el senyor
Guesch, el (leal no estigué lias gens
encertat en els seus
El; equipa eren:
Martinenc: Pallejà, (substittit per
Leal a la segona part), Plaquer, Teiraid& Cemorera, Blanco, Bessas, Vitae,
Landazabal, Mariné, Barrachina i Rodeletrea.
Europa: .Tatunandreu, Vidal II, Alcoriza, Xavier, Maurici, Garre, PeMeca Cella II, Cros, Olivella i Alcazar.

el seu tercer gol, obra de Farrés en

Gil, Mayolas; Santamaria, Viajes
volee deturar la bala. • Ventura.
Cal dir que aquest jugador juga
U. E. de Sans: Tubert, l'eean6
rnolt desmoralitzat, i fou causa que
Balasch, Mascaren, Gularons,
cntressin en el seu marc dues bales vet, Saga, Lorca, Dalmau, Tonijean
per culpa suya.
i 3lonleón.
Els equipe eren:
L'arbitratge, a càrrec de Roe%
C. D. Júpiter: Farrés, Albar, Mes- va ésser imparcial.
cardó, Perich, Callicó, Gamban II,
NATACIO

Amb ocasiú del Gran Preini de Pasqua, ER
Pinillo estable el record deis 200
La fasta a buvr d'En kan Barba
El C. N. B. pot ventar-se d'haver
aconseguit un ala-e éxit !tej• S qua ;lit.
gil- al seu magnific historial esportiu
que tant honra a la nostra terra.
Diumengc al mart. amb matra de
disputarse el Grato Pretil: de Pagana
i la prova total de la "challenge"
Joan Barba, Josep Pinillo va batre el
record peninrular dels zoo metres, palesant una espléndida forma, gracias
al gran entrenen/erg a ti mé csul' sol'
mès. El record el detentan a \Yerta:ntr des de fa tres anys, en 2 m. 55 o.
1-5, mantee que Pinillo Eina rebate:A
de .5 s. 1-3. la qual cosa diu més (me
lets els elogia plegats.
El públic jet/ objecte el non record-,
man d'una gran °Yació al final de la
aeva. perfommea.
Ilars a'ci els resultats tècnics que
s'obtingueren en el trarg curs de la
festa:
33 marres, Jatune Ulió,
22 s. 4 - 3: Joan Dttrall, 29 s.; ja;'
ma Giró. 31 S. ; Victor Giró, 32 s.;

l'equip blau, format per Ciware4
Chazanas-Puig, Basté, Trilit
(h.)-Granados-Pontanet, per 5 goli
a 3.
Durant el descans del partit es fea
un ho:nenatge a la bona me mòria de
Barba, el retrat del qual, amb d
- challcrIge" i tut voltat de flors, es_
lava coHocat a la Hoja central, anji.
ticarnent adornada.
L'entusiasta Emili Solé llegí taa
"recordanna a l'am:c", que ion premiada amb una sorollcsa vació per
/a nombres° concurrencia que assisa
a. la fasta.
Diu aixi cl parlament d'En Solé:
"El dia 16 da maig de 1920 El Cien
do Natació Barcelona experimenta la
pèrdua dolorosa i irreparable &.:a
capdavanter dal nostre esport, i
arnics, un company banvolgut, noble,
abnegat i dispc,aa: =pi-e al sacrifid.
Aquest plorat amic (os en vida Ice
portsmen integre i banaueat En 1,31
Barba Vilades. Tots els que el Cacegueren i cls que arnb di canyiscraerca
Mtimament en guardarlo greca: record
er. el ions mis megó dal Ceo. Ea
commcmorar amb el torneig d'atei el
quart aniversari, is just que el nosee
esperit s'enlairi cnvers ell i Ji ¿sito
guarro una pregiéria, la més sublira
que en dignificar-lo cr.s dignifigm
també nosaltres. En nom del Out i
de tets els que l'amen escampo agote
raen de flors en les aignes
de la piscina nostrada, perquè el 512
perfum embaumi de flairosa esserea,
a la regada que purificadora. a7s
lloc en I: retrem ameró; homenatgei
en contemplar-lo com en un enserei
glorificat entre un nimbe d'espleglidesa social. siens uns bedsarn coreendor per al nostre apesarat eneh.
Ande del ccrd.. cl Club i eis aui.1
no t'oblidaran mai."
Fi/u:Imane la C. E. C. féu cera
de la Capa Gibb5 Shnul, conferida
notable saltador ja11112.1.7EO,
gual troica se'n ieu depositaria l?
Federació Catalaea ee Natació.
En reaurn, tina bella fasta.

abflfilueizi 33 s.,
‘-ic 5. Lri
jeti
37

eErl'aerieleáduidzzi
nde
pel segon 'loc.
50 metres, neöfits: Joan Vives, 35
legres; Juli Pérez, 37 s.; E. Sagalä,
39 s.; Lluís Bonanza, 42 s.; R. Parsola, 41 s.; L. Ansió. 45 s.; A. Triaó, 47 s.; P. Sola, 47 5 . ; J. Balmes,
53 s.; J. Boyé, 54 s.; A. Romero,
55 s. Vives va consrituir la veritable
revelació de la "nava.
66 mares, debutants: Salvador Pares, 45 s.; Manuel Pinillo, 51 5. ; Earic Bordo, 52 s.; Joan Tebana. r
12 5. El vencedor Paré; va confirmar d'una manera absoluta /a sera
superioritat.
El Crea Prem( de Pasqua sobre
239 metres, ultra cl nou records esta
blert per Pinillo, dona lloc a nana bella cursa de Bardanas, malgrat no tro
bar-se encara del tot reía d'una recelo indi3posicló.
1, Josep Pinillo, 2. m. 50 s., establint brillantment el non record, rebaixant-lo de 5 s. 1-5; 2, Bcdernäs,
en 3 m. 3 S. 2" 5 ; 3. 3.1anuel Basté,
3 m ro s.; Estere Torek, 3 in. 15 s
A contirmaci5 es féu el partir final
de la "challenge" Jean Barba, • mi,
corresponia entre l'equip del C. N.
Sabadell i el del C. IZ. Barcelona,
paró harca; cedit cts punts el primer,
ea quada en passessió el club !oral.
En el sen ¡be. es fén un ball partit entre doe • cquip3 del Club, sen
l'arbitratge de IQ Courbet, guanyant
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EL SANS VEN( EL JÚPITER
PER TRES A ZERO

Al canon del Júpiter diumenge se
celebra aquest partit, veient-se tnolt
codcorregut.
El Sane jugä molt superior a l'e9116
quip de: roble Non thirant tot el primer temps, en el qual la seva superioritat els proporciona un avantatge
de dos gols, que foren mareats el
primer pel mateix portee del Júpiter,
en tirar-se im córner i el segon Faconseguí Dalman aprofitant una centrada justa de Saga.
A !a segona part els del Júpiter
s'animaren un nie nada i atacaren duTel. 1563 G.
rant torea estona, peri) la sort els
il.ARIS, 75 '
44;444.144444442. 1 era adver-sa.
ezz.-44
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Amb tot els de Sans aconseguiren
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SANTA ANNA, 24, r3.113
Teldüns 2483

h. 1 39/6 A.

Tallero, Caratrio, DesInfecaló I Fitbrdea d'Adornaments

Campe Sagrado, 24

:-:

Tenla 3400 A.
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LES VISTES D'AMIR

Secció primera.—EI fiseall ha

tirat l'acusacid Contra Trini_
Moya Ronda, acusada d'un
al de joies a la casa on sor_
vja : al carrer de l'Aro del Teatte . 8.
,5 N, cid tercera. — TanibA el
cal ha retirat l'acusaeló conit a Jaunte Fernanclez, acusat
J . 0 a dehne de dispar i lesione
a 28 de juny de Cany 20, en una
laVc,Cl/a.

S e cció quarta.--El dia 8 de
darrer, un automòbil atropen. en un carrer de la Baree'creta. un nen, que resulta amb
ksiecs que trigaren a curar-se
n lies.

El fiscal, que drinanava per
sofer 2 mesos i un clia
(arrest, ha modificat condesions davant l'informe dc la
pf,nsa. provant que l'acusat.
ron s'eseaigui5 l'incident, era
l io entre electoral.
El fiscal ha sollicitat raer al
sol er que se Ii imposin 125 pes_
eies de multa per /lavar :ibandonat el rofx0 a mane d'un indivi do pon apart.
ASSENYALAMENTS PER A
AVUI
al

AUDIENCIA TERRITORIAL

Sala primera. — Tarrazona:
3Iae a r quantia. Dolors Storch
;cintra Ramona Gene.
Un ha-4-s ita jor (luan Ita.
polars Traba] contra .losap Gallart.
Sala scrlforia.—o Li assenyalame Es.

Quaranta horas: A l'esglesia
de Pares Carmelites: llores
d'exposieiö:. De les sis del matí a dos quarts de %Ud de la
tardi.
Cort de Maria: Nostra Dona
de l'Ajuda, a la seva esglesia,
privilegiada, o de la Banano.'
va. a Sant
Vetlles en sufragi de les ànimes del Purgatori: Torn de Jeans Crucifient, a la maiciva,eaNXVII CONGRES EUCARISTIC
INTERNACIONAL D'AMSTERDAM
El programa del Grima de
l'Apostolat CenBial de l'Oració,
que surtirá cap . a la capital 110landesa el dia II del N'upar/cid juliol, ha sofert alguna
modificaciú en obsequi als ittserits. Dimarts 22 del dit mes,
de Bruselles s'anirä a Anvers,
continuant-se després el vialge
cap a Amsterdam. El 28 , després del migilia, s'arribarà a
Marines, i de Malines se surtirá cap a Lovaina i Lieja, on
es farä nit. La surtida da
Reims será el 30. per tal d'arribar a Lourdes el 31, a les 8'40
del mati. La surtida de Lourdes cap a Barcelona será el 3

ELS ESPECTACLES
— TEATRES 7

ea Santa Atina, 20. un lambe
es factliten hita mona de detalle.

TEATRE 'MOTA

t

1 Grandiosa eompanyia

'e

Aviii, dimaris. tarda, a les
unir, preus populars. Hutaques a dues pessetes
DONA FRANCISQUITA
A itqllasta (uncid estan inraids i honoraran andi la
soy a assistimaia l'oticialltal deis vaixells de guerra
/ italians.

Al moll de Barcelona fun deungut Josep Lechuga. acusat
t° súbdit francés 'W. Diago
pel
d'haver-li pres un rellotge i
una cadena. El Lechuga ha ingrassat a la Mude'.
— 3Ientre se celebrava una
cursa de braus a la plaaa
les Arenes i Adolf Pastor Arsrm feia d'espectador, una rnä
misteriosa es posà a la seva
['luxara de l'armilla i
rrr el rellotge i la cadena dur.
El Pastor quan s'adonà del
pase del sen reliotge Lo comaflcrrr a la policia.
— Jacinta Pla ha denuncia', que una rellogada seva
sen domicili del carrer de la
Virtut, fent escarni del brin
nom del carrer. ha desaparegut
sense acomiadar-se i emportant-se-li 50 pessetes que tenia en un arrnari miran.
— Enriqueta Mira, que viu
al carrer de l'Ae del Teatra,
aliaria muntat una caixa d'estalvis original: arnagava els
diners sota deis /batatas:sus.
Però vet aquí que ahir—un
ea de calor com feia — els diners per no . ofe g ar-se, coliten de l'amagatall i ningú sap
Oil sön, encara que la propia_

tära, tota esverada, digué qua
sospitava d'un reí, que potser
sa1tta el niu.
EL JUTJAT DE GUARDIA
Avui substituirá al jutjat. de
Llotja, secretaria Sarmiento,
en el torn de guàrdia, el jutj ai de la Universitat, secretaina crAntoni Codorniu.
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Preus cense cormiet'encia
P. PARRAMON
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Repertori una : exclusiu. <'›
Itiquissima presentació e
L'ovacionada i celebre di- ‘C
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AVUI, primer ronce' t per la famosa
SOCIETE DES CCNCERTS
de París

dos actas, de Caries

Al niChes i Joaquíni Abril i, An-

Avui, dimarls, dia 10 de jutty
de 19t.ti

per
L'EXTRACCIO DE LATRINES
Es rallen aviso:,
CEN'1RA.L
Garrar de Sepulveda,
177,

gola !Baria i El cabaret do •
los päjaros. — 1/tuteares,
toreera d'abonanieni.
Es despatxa a etoopladuria

2 Grans fi CiPAIS
El 11111S ifilo1311:1,111111: 01 no`s sug_

mal., primera; teiefon 351 8 A.
SUCURSALS
Passeig de Sant Joan, 93, pal.
lelefon 2037 G.
Coello, 169. Telèfon 3025 O.
Carretera de l'Hospitalet (di..
ptslts). Telatin 529 IL
Francesa Giner, 5d, tanda
(Gràcia).
Carretera de Sana, 135, pr1,,
raer, segona.

1144,11444.4.4~4440~4•64
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ELDORADO

2

nitt. a les deu. iAvu,(lmars.
Gran resta do gala •
patronejaila jan. l'Excellantíssini Ajuntarnimi, en ho_
nor de rabanal) i oficialitat
de
l'ESQUADEA ITALIANA
anili assislimeia del eülisol 5?,
d'Itälia i autoritas ilocals 4
LES PRICO
MARY-CHELO

ES VEN

LES OPTARES EN RELLEU

La elifillefil "ilivelte" Iran-,,,
tiesa
—
JO
Concert per la beite.märila
BANDA SIEN lt il 11AL
Dirigi,lit pm

do telefonia *tenso
1' aparen
fils, marca "Godi", de tres

nri-17 A

lampares, amb quatre auriculars, NOU DE TRINCA.
liad: Barbarä, 11 i 13, Un1
preinta

1

'Sastre Larnote de Grignon

Lit entinen( tlanientriPa Phi?,•1111.

CUSTODIA ROMERO
La popularissintu artista
--- GOY3TA —
COBLA BARCELONA
ESBART DE DANSAIRES

I NONELL
GERMANS
cp.mn: vatoi:s

CUPO:S.3
renle,p, 1 15

2

gestio;

prigeanla

1311.1A

OfereiXCLI a

Barealuila

Entrada i butaca, 2 ptes.

„

• 'V

, 1 d.:# 1 , ‘•

En bid ¡I! Tome; de Mero
ADVOCAT
Vidu de Nit Mercè d'Espona

havent reut els Sants Sagraments

(A. C. S.)
El seu fill .1 osep Maria, mare política Maria Puig, vídua d'Espona ; germana
Carme, vidua de Sitiar; germans polities Antoni Suque i Baldiri Rahola, germanes politiqües Pilar i /toser d'Espona, oncles, ties, nabots, cosins i parents tots,
preguen als amics i coneguts que encomanin a Deu la seva i se serveixin
concórrer a la ca sa mortuòria, Casp, 62, avui, dimarts, a les tres de la tarda,
per acompanyar e 1 cadàver a l'església parroquial i d'aquí a la seva darrera
estada, Cementiri Nou.
Barcelona, 10 de juny de 1924.
PARTICULARMENT
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1 K...!

en la qua l primen part l'es sorprenents

OMBIES MELIEUy

in0:tin ttenimen1 presentarles pm.
ubin
Ini ni(labiliesinut ti mot,
non sketul, cionte,
Leonel i
thvitlit en dos quadroe, 1 tintat

a MOUISe
N Yeso
.•
1 1 l

Mies 311 e01111 iffi n 1111VPS 1 11 1 mes_
tre Ros i tiiiell. litt ot'igtrnilis_
tobbogan. Sardanesi
del
Poélicm
Mtmtistir de ,Montserrat.

.

tic:
Es id millor programa da Barcelona, a prens inV1111S011/11111111.S.
SUIpreuents. FIxcin_v,,o lbb

or

.

e

27.

5.:

Companyia (Ir) comedias
DIAZ-ART/GAS'
dirigida pol primer actor
Manuel Díaz do la Haza
Avtii, dimarts. tarda. a un 5{
(play t de sis. Darrera represtintacid. La farinosa rounddat en tres actas, dets

mans Quintero,
EL GENIO ALEGRE
Nit. a un quart d'onze. El
entreinds de J. F. del

Villar
MAÑANITA DE SAN JUAN
Desena representació de l'a_
plaudidIssima emni•dia en

tres actes, de Benavente,
LECCIONES DE BUEN
AMOR

Bernia. dimecres, tarda, Los
/mema. Nil, Mañanita da

alas Juan, 1

Leoalones do

buen amo,

-•

g u y estrina
a
la • Avui, dimatis, grandiós programa; a putició del públic
es projaelarä per últim dia la interessant pellicula Dar- !
rl rcres caceras a l'Africa Meridional (exclusiva), les gestes •
M del valant explorador L'alía ahuman; rúnica pellicula on
i sense ca p truc, apareixen l'explora.
ri en el mateix
dor i la l'era jtints, realisine mal vist a la pantalla. cumple- '.4,1
11 t a id el programa Ini iniportantisso na ztetualifat, única a .1111
d'Itàlia des d'Spezzia
ci Barcelona, Vial.gc de S. ro.m. eIs Ileis
juntados ring es a .2
a'usiva
d'imileata
aiopiesa),
e
tr
^
V^'enc'a
LI
huid dels vaixells; avians I dirigibles a alta mar, i darrera •
de la !flag- 7:
informació de l'arribada a Madrid. Ex it soo
(exelusiNa'
seineVareta
dramittica
coedia
m
ä uific a
-Eapitoli", interpretada pat . la gentil artista BUES:0 Loa ve, i la ciiiniaa Entre murria es fa el pa, de broma contiotta. - - Dijous, asir- olla de la senaciotiiti pellícula Contra o
cl corren!..

•

l

" NMFf7.511FIZSIMMEillarilr115211131111111inc1111111111111
r..z.mlaPcM°M7rtrentItM
eli...131 Mar IMMaIMILIIMM.11.1.111r7eMai
troo-tre-alwret-e444.4eon->opre4/4
......ellidela..MIL7-1.111.A.....-kel0.x,
,:e3t1t. 2
' .La Iltr;ntor t.l21 vzstru
CesaPareixerä nrnb MARA- il
VILLOSe. A laa clecrJuertcs, 1
a 015 pcssetcs.
rer a casaments 1 batelgs. Anda; ga Casa B A RG1/Él m'Ir
e,
c•
ea Saat Pan, 38
!Pit ee() n ro oiPnIn
..E.?...t.ä.- u
sk-14›.3
nitres LETP.1-1,,, del mayor
Benvingut Sulj, fa saber als
S2113 cEerti,i i demés arnistads que el

COSES DE LUXE

MONSMEANSMUMB

dependent Jan:. Sab m no presta
els seus treballs a casa scva, ço
que es corip!au a pesar cu coacixement de erais, pur a llur govern
i cfcctes consegi.lents

e5 'LA OCA'

Qt2ALITA1 SI.ere:RIOR
Fabricant: J. ALERM. MATAR°

7.1nBOnMI.MOMI,

U-7A ssrusimmsse-_-:.vem~derornmaortantscieugulro~"12

Cinem a Princesa

-ve

Via Layetana, númerJ 14

TeiNon 1371 A.

Dcfensrs

contra la

1

Astil tlaual'IS, lila ;2•ra I I Id tis1 rn i na.hilar 1: La casa Oci miste%atila i dar -

ri, projeetant -sti el

1

'Ter 111b13. Itt1 I1111 rolossal 50 La tragiMia del Fo_
11 S •

.- i r n11 .

tics Scrgere, eniocionant pro_

dueeni di ainalida. St l gillle: la

ra-

-

1.1

(Ial);111d . r n o

I n; divina artista Itiliette Da:
"Gente bien", magnifie film

II Programa AjitrIa. interpreatlisl0,:
ta( mil:: i (otomana ts
1:aughis alai, Lean i Doris 3Iay.

Molt avial. les sensainomels
cintos 510 in'obIldls i Entramaliad:mes do Susa n na ..
i-rreilike4444e-C,C4-4.e-O-t> e4-344,,,N,

f
4,

,..

U NA ..,.
g c i-7
:1_-_, ( n

coLao

-
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3535 A.
11..
__________—_. — .. _ . e*,
Avui, dimarls, gran Ait.
dic., ELS AMORS D'UN HONRE OROS , per Vall y ; PATRI- t,
CIA AVIADORA, eametlia,
del Pila( ZIIA5l.1. A.11111A.:e,
per Dorothy iiisliz NOVE. X
TATS UNIVERSAL, número
102; ARRIBADA DELS REIS 1
D'ITALIA A VALENCIA i
D'ACI D'ALLA, cinnica.
TelUall

4

feta expressament per a Pepata Ciar. d'Artigas

Magnifics jardins. Dissabte, 4
.
les sis de la tarda:
CONCURS DE BEBES
l'entitat
"Lluita
organitzat per
contra fa mortalitat infantil".
Gran tómbola. Repartimera de
premie a :les mares que millar
liagiri cuidat els seus fills.
Funcionaran tatas les gratas.
atraecions, installades. 'en
,
aquest, pare.

iil 1 Sit 0 C111,11M11,-.•
Igisill1:12 leil liS suñe
Sextet Terrens

_

,

uy

Teatre Barcelona

TURO- PARK

h JA)

n liniarts, Guas"tto o La fIlla
rk. abandonada, I jornada: El noi da 5,
4
París; F-13 i v-ritelo anbita C M
en als cantes do faded; Amor I
sabatas, Dijous : Gosaatta,
. II J0131,1,14; L'Insto do mitja nit;
4.
E: bosc en flamea, i alada

mitoaa Ili , vella do; mitable es_
Audaz";
1,11 1 1
entrada i butaca, 2 pies. El maniquí de Chez Taquin, in(10
erPaCi0
1
(111/,
1
•
1
1
111i
eh
.•••17.1a
/11
1

.,:-z-ce.4.~ceieerresteeneer...›>1
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Monumental - Pedr3

g

2, La popular i aplaudida revista

•

111(1111/15, larda I Ilit, IDOPU y
111.11131 pionranla: 1 l nada ir li
• ta tia .. ,0 sPI I ,. La alfa dc l'hospic1;
El vat,aband do luae; L'asPia;
Pral % (131Sle estrarn n Plairi [barrera
expedicia de/ camla Shccaletad al
Po: Sud, I Una promesa por a dos, •
01 Vwla Lana
.,
Ii vi,

1, Seecid de varields. ert la (Mal
part els ;ilimitables
oplatlilds artistes rilaurys, tia_
Iglesias i Los Aubin
rin lela
iLetinel

10;g3=41..IMISFILMIRIRCIW3BOLSIZMILISI

.111111111111.1CMIM1101n•
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Gran Teatre Corntal
Gran Cinema Pohnii3«., 1

Tournde Manuel Sugranes

Avui. unna it a, nil. a les dou,
estrena de la coutddia en

!A

f...

TEATRE APOLO

•

:di

suela 1 1 11 un acta
UNA VIEJA

A y o', dimarts, dia 10, a la nit,
Gata al Turó Park, en honrat
do la
ESQUADRA ITALIANA
espanyols a Pea.
baila
Danses i
cenar a plena naturalesa
Sardanas - Atraoclons
Obsequi de la 'Colimla
de Barcelona als marinera del
san país. Entrada al pare, un*
pesseta.

nEesinnannzamEnramiaaramentamrirmatiameimMUIMIMIll
te
a
-a

EDNIDNO DE CIFRES

l'e Alini reprodoctiid de la sar-

DIVERSOS

TU RO PARK

Exclusivament per als socis
AVIS: Les invitacions pendenlo (le lliurament pudran re-

DiMerri•S:

Tellaorlle i

procedent del (entre Eslava,
de Madrid; primera
actrin:

La Mutual Agrícola i
de Pro p tetaris S. A.

NO ES CONVIDA

kssociáció M ii sira Camera

ciald

LA LINDA TAPADA

Catarina Barcena

Ha mort als 52 anys

La bella i popularissima ar-

I

a pie teatro

7—

::CONCERTS::

vette

Madrid: 80 ieprestintamons

le
so. i

0A172-MAARA. Contractas
Reynée.—Taptnerla, SS, primer.

NITTA-J0
Gran fcst.lval
NO, a tes
de gata ou Modo . d le 11,t_
l'Esnorell i ofirtalital
quadra itai: a na, amb assislialeia lt 1•211S1,1 iii Li ba
Datalls per
,1111111 . 11 n IIS.
cartells Iillogralnes espe-

DEBUT
Enumeres. 11 de juny de X2,
a tul ciilarl
Estrena i le la sarsilela en Z
eKil
ritia

e

ORQIJESTRINA

equilibrisles
LES Prli130

Madrid

de

4r0440.4-X-X-.1).«.4.441,400444-2.4

Grandiós ettit deis famosos

pa/Iyullt

Teatre

e

tlaitearina
CUSTODIA nortEno
Presentar:id (le l'espectacle .e.
n t eravelliís, i faro ästie
LES GAISEES EN RELLEU 1,,b

Companyta de 'ni suela es-

I

iA yul, tarda I t'in, espländld
ir
PROGRAMA
Dorotty CIA en
LA REFORMA D'UN MARIT ..1
ELS ULLS DE L'ANIMA 9
i
AMOR FOGOS
i
..'

ICARY CUELO
A en les erres danees origia
na Is, Esa de la formosa

•

DINARS DE CASA

bla i Balrnes

Cidossals programes
tg atabtcs pellictiles
Sucoós de lit parella de ball

k

3-91.3•3/11)••1

1. Elegant cinema do la Int4
mItat
5' Provenca, 260, entre Ram-

e

GOTITA

..,
.

TEATNE NOI.1

Gregori Martínez Sierra!

xos selectes

R>rr•ro v

uta vançonetista

J.

a•Nemuelelonamm.

Temporada d'istiu
Companym cionico-dramä. •
tira dirigida per
I

Bons gèneres i dibui-

Y

1,-.1.44444aes-o-,-

TEATRE NOVETATS

Renal% 9 -pral.

cine: Corniat de la bellíssi-

1,111•

...~04-04444~0.00044)*~,.004144+6~6-1144+O4-t44.tv

Comas

4

UNO» »O A

Cinema MIRLA 1

e,

5. .t..
Avni, tlimarls, tarda, a les

1
I CASAMENTS

X

Coliseo de varietata

"IatIZO

6

i wr sagi.Barba i Santpere.

E:struments d'Orquestra i Pan-

Trompetas i Saxofons Cona.

•

Can CULLERETES
BATEN»

4. 5.,..erd, t9sre •,,, ./a-re•terrle

"es-teeo4-.44.44.94.4444:444.-

s

•r

Anean".

P..

ELDORADO

RESTAURANTS

meen

Lles actas, de Francesa Serrano Anguila
.A EL CELOSO EXTREMEÑO'
. despatxa a complacluria
j

, de cine, aniti maulee rnnidar. Un: laques ando entrada. 2 gds.; geno •
:l ral, (leen, 1, La relata:ala sar•arela •:.
í en un :tele V.I diablo con falda:: •
, H. L'aplanelda mi alielS n 1, 1111 arlo
(. Met de amoaed , ill. 1:1 revi5ta de •
g1 /111111(1,4 naff El pr1nnme Carian-Ida, •
1 l innif permnial di ` Nveisin, o,a-

'l'urda:

LOS CADETES bE LA

UNOS :-:
da, Jazz-Batid.

+

.1.444144+4?-}e

arrista; III.

i beanefl- t
ci del primer aator i diractor
?
e
FERRAN YILLE.10
I

dels vostres vestits a la

DELS JUTJATS

• '8'4-

aY

confieu la confecció

eral per dispare, contra C.
Crrnk.

EL FILL DE LA MARIETA

EI

L0 2 GAVILANES

i', funcione en honor

sastrcria

e

7 Ilt nl, dlinarl, Idean, a do, (parla

FERRAR VALLEJO
Mostres directors:
Josep Espelta, Gelard Tomàs 1 Ramon Cargó e

dimarts, Pescador de
perlas, Un mar! t com n'hl ha
mona, El primer amor, La filia
de l'Hospicl, 1; La tragèdia del
Folies ¡Cargare, del "Caballero

(mart. d'onice: Estrena a X
liarce/ona de la comedia en 4

o

ti, al easesatge de dan&
hetra E, nou a dan , » la
nit al Palau de ig Música
talarla, entran% pet Pan»
Cameres,

Teatres Triomf 1 Marina
i Cinema Non

dimarts, tarda, a dos
quarts iln sis. matinee se- a,
Ilota : El filón. Nit, a un

Denla, dimeereY larda. aburren do
LA ro+ ALEGRE
Nil, 1 Cada nll, l'oh,. del din;
LA CAMPAR:1 DE GRACIA

tirar-les eis taterisalaii
dimarts, de deu a dfitts Bit

allagellaa0MIMMG.

din del teatro Infanta Isabel
de Madrid. Direeci0 artisti..
ca i d'escena,
ARTUlt SERRANO

asoman°

Compasytc Insrann-errona

sarsuela. Primer actor I di.
rector:

Donmetie, larda i nit. gran,:

preus molt

Sud: Un eral raer fort. eonica
>sao Glosas, nin oral per estafa .contra Josep Soler.
Srcció quarta. — Nord: Un

,

Entraue ; 1.10m01 1 1A pegabas

CORRIDO, INNOCF.NT I RUIRTIR
MAI VIST
Nil. a les den:
de la tragleonrüdia en (nutre ae.
tes, un ¡n'idea I (pile, original
vonwhalls I Manilla,
LA CAMPANA DE GRACIA
o
EL FILL DE. LA Pe ARIETA

TEATRE COMIC

AUDIENCIA PROVINS/AL

5acci6 segona.—Eniver,itat:
Tres orals per robatori, injúrias
/estafa, contra Ramon Rin. Josea Garchitorras i Eduard Oil se. rrspeetivament.
Secció tereera.—Hospilal: Un
oral per estafa, contra Joan
Carbonell.

Aval, ramerts, lardo, a les eine.

de

Nil , a les den:

SärAez.

TEATRE POLIORAMA
Companyia oficial do comb. 4:

patxa ii compladuria

se4144444-1~040~~

Avui, dimartsirbleg i primera de La fin de Pliospied,
Darrera expedid do!
del capita
Shekleton cap al Pol Sud, Una
promesa per a dos, L'asola, Vagabunda de luxe.

l'0441~24+1.2.-Selli~tetir'
/.•

SANTPERB - BERGES

Demii, tarda.. a preus econnmies: La pena de los viejos.
NO, Cur?ito de la Cruz. Es des-

EL NIÑO DE LA BOLA i

Si voleu vestir bé i a

r

Gran Teatre Espanyol

• Telèfon 3500 A
Oran companyia cómica del
Teatro La ya, de Madrid
iticAftl) SUR) RASO
dimarts, a dos quarts
de sis de la tarda. Bufaques a
2 possetes i a 1'50
LA MALA LEY
gran ereacid d'aquesla eompanvia. Nil,
CURRITO DE LA CRUZ

fea•MgrifilfMnIIMa

S ., oció primera. — Anchan( iri
re oral per estafa, contra lt.

'•-••-ers.,-/-•••••-., 44+94 •r-4

Teatre Català Romea

d'agost.

Es recorda que les visites a
les ciutats un au es Inri nit,
són en ni/tomaba i acompauyades crantesos guies.
Continua überm /a inscripció a La Hormiga de Oro, pla-

Diana - Argentina
Extasiar

Aviat: LA PORTA TANCADA, per Franli Mayo,
adaplacid de da Regida po.
valla del rnal.eix nom, per
George Gibbs.

44444•04114+01/44444114.4.111

Am in hipcne 1 precaucions, allargareu la vostra joveme'.
tut o la vostra madaresa.Combat io l'obcs:tat pel regias
re./CerCid, eShrr.n. 1 Ice arruges amb massatjes bocata;
pero sobre tot, eviteu els cabells blancs o grissencs, prI
senyal de la voztra decad.ncia.
-mer
Vcicts antb quina atenta vigilància du bornes i dones
rivals vastres, competidors vostrcs, miren ds vcstres cebeils, el vostra biemi, la vostra barba. Cada clia sentircu a
dir: --• Has vist a fulano? Es fa vell; ja tc cabelis blancs.
En goza: a las dones, mes ot3ervadurcs, irles CO4l.lClCsr
mén prCS.1112;dC, la aituació do pitior.
Dono a delensar-sc, a rcs;stIr! Fora 'Is cabells blancs!
Al primer cabell blanc doaeu-vos una tintura de
Af.gus d'ilorline, la tintura progressiva clentifica per
exceitncia.Ninga St n'auie g arO, ni vostres intim!, perque 'la vostres caballs agafaran llur color normal. Podeu
aplicar-vos-ho sol enc.:fa que llueven la pell delicada. No
us ¡art pinar, nl cnt surth . an s rans, ni us taran neuralgies,nt
Unjo que temer per la vostra salut.

A".äT A

du on, LINE

es un tónic del caben que deturarà la uva calguda, farä
;tvemar el seo creixement, li donat. I : nor 1 simmttat. Desseguida despres de l'aplicació d'aquesta Iodo, les 'soya
res poden procedir al pentioat, Asar o ondulat.
1 ttttttt noiniedminemommunal
1 1 111.1111
1
%(bbblbIbiibbb
LhiI1bbbbbb1bh1111114 n 1 111111 111 111

'

......

PRODUCTES HORL1NE:

MOCA d'HORLINE (tintura progreesIva Per ab debo"
blanco). 6.•DEPILATORI (actlu I Inetenstu): G. • POLVOS ( d«
adherente) . 250. • CREMA (evita les arrugues): 210. - MOUA
DENTiFR1CA (en comprimns efervescente); a.- SATNOt
MONTRY (seis enteerals per a banys de peus): 310.• $ANISM.
teumprImits al bey.rhum, per • regenerar e cabe» 310.0.
[Sean onerd • 141111ill ,
EstabIlmonts EI ALMAU OLIVERIE GIAGL
RASSEIC Di L'IN•USTRIA. S4 • auca"

CM:« ¡te
"

12

"

P ROX1MAMENT

-.MITGERIA

CAMISEN - CORBATifiliEGENERES ., D

Cantees panana, Esport.
%ego
,,

antes, coll 1 pulen 18 pessetes

batista iovetat

24- 26-PORTAF ItRISSA.24-26-,TEtEr6N1374Ä,

obertura de la Un e
al carro: de FONIINELL1.' 11.

.4,214:te,:rS5 • ,„4.2.4
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E3OIXADER

OLIS I SABONS

INCOMPARABLE EN PREU 1 QUALITÄT

•

•

Fulton, 5 (Hort3) : Tamarit, 169: B2ix Sant Pere, 70-Barcelona
sEfevEl A DOMICILI

Seguiat el costum d'anys anteriors

Ii,IUlDE

AUTOMOWLS

o

•

n

totes les existències a menys del seu valor

•

n
n

Pessetes.

Pessetes.

2'25
6'12'50
14'22'50
33'22'50
37'50

Un corte duquessa (seda), per.. -.,.,
22'50
lin corte moaré, negre i color, per..„ „s., 70'Un corte seda estampada, per..
32'50
Un corte llana fina, per ...
...„
14'Un corte popelin llana, per
25'lin corte kimono cotó, per ....
5'Un corte marocain, cotó llis, per ...
4'50
Un corte tricot seda tubular, per...,
22'50

a

•

La

u

nostra liquidació us proporciona adquirir

una varietat de

vestits a un proa redult

•
LLIURAMENT IMMEDIAT

" 16,300

Camionetes IL.J

NIC

rig

•

12131 S. 13, 11PGEll ll h11 5 12) Nrcitn3
.n
u t'.`;',11N,( 1.11inttee ggiiiel:

119ep l e

a

3

A

ra

higiénicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Box- el
calf, tall angles, doble plantilla de cuira
lai

• 14' 1 15'

VENDES AL DETALL
ANSELM CLAVÉ, 9

(Final ei l83 lbJB) gi
tAbarts carne Dormitori tiant Francesa».
181111111111119111U me.131 II 1E PI I
•

Correr

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

: 4111211[ .

m
il •

11{1 i H111
y i i id )1i!'i t

luir;
IN . n I
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COMPRA-VENDA• Jres.
° 18 "
83.
RAM
dei Centre. 30. ()cenó. Economla.

YENDES
tot anees, des
ARQUES ecalaals.
o pesantes. S'anormal.
ri.tro t23, atener.

. pobre litoral. Trame sien.

MASIA te. Ofertes a T. A. carre
Je Sans, 42, primer.

BLAU EN BOSSETES

F313:: n.'1 Madi. losen LO pea LlauJit
Clars. nitro. 103. Telefon 159 G.

re

VER
terreny esdeventdor atores t e
tat. prop &atentó. 5,000 mettel
«Billarste. Esrrlure:
PEBLICITAT SO.

Isi

at

a

1

noca, bes.

.deserture,
MAQUINI% ttssima.
Valencia. II0.

11111
„fla

ere.901.

ij a
I:

iI

*

!le

Casa ospaiosa, tocant a mar, Sorrasa, embarcadora, 8 dorrtutoris superba vista a la mar i la muntanya. Raó, carrer del 3Iarquea de Montroig, 33, Badalona.

Cadaque's

dos (desmayos), modorra, kanes frecuentes de
dormir, perdida de la memoria, kr abilidad de
carácter, congestiones, hemorragias, Ponto+,
dolores en la espalda. debUla'act, etc.. desaparea
ceo con rapidez usando Inol. Es recomendado
por eminencias medien de varios pelees; suprime
el peligro de ser víctima de una muerte repentina;

1111 1 111111 W 11 19 1111 111112 1 111191111111111 ':111 1111111E1M151131111 1111 31 1 1111131PIII M :111U,2113

no per,udica nunca por prolongado que su su
uso; sus resultados procligiosos se manifiestan a
las pehntele dosis, contiivando la mejorla beata el
total restableeimientoy lograndose con el mismo
una existencia larga con una talud envidiable.
VENTA: Lira& Rambla Flores. 14. Barcelona.
y principales farmacias de Espelta, Portugal y

11"1.

II'

isIz 4141/Y.
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LA REINA DE LES CAMIONETES
Furgó de repartiment, ciirrega útil
1,000 kg., equipada amb
ció i arrencada electrica.. .. • ..
Pessetes 12,300
Camioneta industrial, carrega
2,200 kg... .. • ...
..
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Un corte cresp6 estampat, rer.. ... ...
Un corte crespó estampat superior.
Un corte etamin estampat, per ....,
Un corte otoman, ratlles novetat..,
,,
Un corte crespó Xina, per. ...
Un corte crespó Xina superior per.
Un corte marocain seda, per...
Un corte maracain extra, per..
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MARCA FRANCESA DE SUPERIOR QUALITAT
FRENS sobre rodea del davant i sobre diferencial, governades simultàniament per pedal. FRENS sobre rodeo del darrera, governades per palanca.
10 11. P.
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