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ANY XLVI-NUM. 15343-PREC: lo CENT1MS

VOS 1 YOSTE
com en el camp de les idees lluiten avui, entre altres
rivals, el socialisme i el capitalisme, la democràcia
dictadura, en el camp dels tractaments personals d'ús corrent
la nostra terra tres pronoms: el "tu", el "vós" i el
. No podent intervenir explícitament en determinades
deológiques que hi ha per ani aprop, ens decidim a dir
sobre aquesta Iluita pronominal.
• '• és millor: tractar-se de vostè, de vós o de tu? Cadassaltres, a la Catalunya d'av-al, usa els tres tractaments.
, , is tractem de tu, a altres de vós, a altres de vostè. De
zades l'ús d'un dels pronoms va clarament determinat per la
die: de la persona alludida. Però en molts altres casos, en la
m ajoria, podem escollir, sobre tot entre el "vós" i el
m per parts. 1 la primera part la dedicarem al pronom
. que durant el segle passat va estendre's enormement
-tea terna particularment a les ciutats i entre els seJitjos-senyors i quarts-de-senyors. Davant la invasió imacsa del "vostè". el "vós" va recular. Aquest darrer, per un
titrasentit, vingué a ésser un tractament per a gent rústica
nobn. El "vostè" fou considerat més fi i més elegant. De fet,
de tan noble nissaga, es convertí en un tractament
• di entre "vostè" i "tu".
enemics conveneuts del "vostè". No solatnent apar de
na poc catalana-és degut. probablement. a la imitació del
sted" espanyol-. sinó que en el nostre llenguat ge pren un
prim i inconsistent. Ens fa l'efecte d'un tractament de cartoa. En Pla-Xammar diria que As un tractament carquinyoli.
lcentran, el "raís" emfatic, 'oreo i precie, té un so d'una bella
rietat, i expressa alhora la cordialitat i el rzspecte. Per comr la vàlua respectiva del "vós" i el "vostè". feu una prova.
olteu cont una d'aquestes cerimonloses i diplomittiques masores del Camp de Tarragona us tracta de "vós", i escolteu des; com us tracta de "vostè". Quina diferència l Quina superioat per part del "vós" tradicional!
D'alguns anys enea. a casa nostra, el "vós" avanea novaat, reconquistant de presea el terreny perdut. Entre els catad'ofici intellectual, a Barcelona mateix, el "vós" és ja galque usen els quo no es tracten de tu.
bé !'tlnc
At .• "tu", tan usat a la península ibérica, com feia rearcar ta gaire temps "Andrenio", tampoc ens plau. Ni ens
lau dios a. familia, ni ens plan dins Eamistat. Llevat d'alguns
asos excapciorals. parents i amics haurien de tractar-se de
-,-(19". El "tu". tue havia esdevingut obligatori en certs sectors
s'avé poc amb el Ileial respecte que hi ha d'haver entre
te els éssers hamans, fins entre aquells que més- Iligats estan
r la sang, per les idees o per l'afecte.
Si el tractar de tu els amics, els parents i els fills, no és en
neral recomanable el tractar-hi els criats i altres homes d'huii condició és una ofensa. En la República perfecta, aquesta
'icació del "tu" estaria severament prohibida.
Per esperit de vera noblesa i de vera elegància, cal tornar
tredomini del "vós". Xenius invocava l'amic intim amb el
.•aai no s'hagu é tractat de tu. Nosaltres invoquem el fill
_acta de vós el pare, i el pare que tracta de vós el fill, i
istrurata d'ha-lima que diu "vós" al porter, a la minyona i al
nedor de diaris. Quin regust de tradició i quina glòria de digtat humana!

LA S.

DE N.

nacionals

L'EX-CAP DEL GOVERN OBTE 306 VOTS CONTRA
149 DE M. DOUMERGE :: EL QUE DILT EL PRESIDENT DEL SENAT :: DECLARACIONS DE
M. HERRIOT

lovae senyor Benes, en SPSSIIS
ordinaria, per tralla!' dels assl unIdes*de la Conea Sarre,
Dantzie i de les minories nacionals.-Havas.

Ginebra, 12. - El Consell
.le 1:1 SOCIPIal IIP NariffilS
c . mtinuat el seus treballs, sota
la nrrsidenvia del senyoe Benes. Aquest i rls senyors Dran
Pactar, oa han posat lle-ling
manifest
la
importhneta de
Fassumpt e dols refugiats russos A Europa, estiman! que seria convenient que l'Oficina Internacional del Treball intervingues en aquest assumpte.
t;inelira. 12. - . S'assegura
que el representant noruee
prap de la Societat de Nacinns,
›onyor Brantjng, sera nomenat
nr o sident do la Conferencia del
Troball.-Havas.

La Política
ALLIBERAMENT
Ha estat alliberat sota fiattea
metallic rea-alcalife d'Amposta En
lean. Palau.
HOMENATGE MOSSEM
JACINT VERDAGUER.
Pintnenge ;ductil. dia 15 del que
son la S...vid /'entina, dcl CaI re Excursionista Rafe! Casanova
efectuará una visita al Cementiri del
S. O. per dipositar una brean-a de lloro- a la tomba del poeia mistic mos_
set) lacint Verdaguer.
La -Se -cié convida tots socis del
Centre a assistir al si-m:111 homenatge
)...batts tut. assabentant que el pulir • k
reunió él datan,' del monument a Ell
Frederie Soler (Pitarra) a la placa
del Teatre, a les del( del „mí.
EL SENFOR PUIG I C.4,

DAFALCH. •

'NIM1J.1T
A

TEL-

•:s.-Quan de temps que no
.a! Que potser us amagueu?
qué voleu que m'aeui? Faig exactament la ma:xa vida de sempre...
Inons.-Dispenseu... De vegades,
gent d'idees li ve bé de fernediesa.
ci és así, vós us
sentir segur. a cobert de
:nena de perills.
• .-Ho dieu perquè no soc
ellectual com vós?
..-Naturalment; ho dic
delment la intenció que convostra frase.
si. no soc ni vull
.ntellectual. ni cnvejo Ilur
Ha, ni veig eniloc a qué treu
existencia dinteRectuale...
malcontenta. criticaire. que
troba malamew. perdonacagan iala intelligenca,
•
-Atureu-vos. est . rnat scnyor
,s. Come la tonada. Notnés
perquè el nostre colloqui
un mínimun dcS/1121. m'e
gt.iéssiu que diantte creivu
un intelleetaa:?
-Mía seas 11. Entenc que
intellectuil to el que t:es ense un fi
-Aleshorcs. tm domador de
un saltimbarmai. una eraCalia afegir. amb
exc:usivament rcnb
ia .,,teRigeticia. 1 no in erdecliq uea, vós que us declameu a es.
cr iure. en el n'al c•nicepte 5.eu
m intellectuai: un metge de laboratrai és im catedratic que faci alguna ,t,aszt 05 5
Ve donar classe. també; un novell ista. un filideg, un arqueòleg...
eón intellectuals. M'explico. ara?
bur an.-Concedim que si i seguim
en davant. Tots aquests senyors, pel
fet de treballar exclusivament ami)
i ntellig ncia i amb finalitats no
irnm ediatament practiques. no tenen pas l'obligació de tenir un pa' es unánime sobre totes les coses
latm anes... més aviat us diré que
fines tendincies han d'ésser mis
4i'tergenis. mes contradictòries que
de la ion

~mirada ala off-

necessari. Una coincidincia
d'opinió entre tots els comerciante.
entre tots els agricultora, entre tots
els inditetriale, no sols és fàcil
de troba-. einó que és de Hei que
es trobi. Per contra. el Hiere exercici de la intelligencia ha de dur
inevitablement a una gran vadetat d'actituds i dc criteri....
canons , ___pera no ti duu! No hi
duu! Veieu ami, quina unanimitat
es maten lote els intellectuals en
aquesta hora... ;tots!
Sr. Duran.-Anem a patos. A Eranea no hi ha unanimitat. Painlevé,
intellectual. és probable que pugi
a la Presidencia de la República
amb una significad() netament esquerrana. Creieu que té tota la
intelientalitat francesa al sCII rostat? No. horne. no. Cada partit
té les seves intelligencies: els
legitimistes tenen Charles Maneras, Georges Valois, Jaranee Bainville. Henri Massis: els comunistes Anatole France: els pacifistes
Romain Rolland. Leon Werth,
Citarles Vildrac... A Anglaterra
creieu que en pires probleine> política o socials són daca! C. K.
Chesterton i H. Welle. Hilaire
Belloc i Rudyard Kipling?
Sr. Canons.-Ara SOC jo el qui us
atureu-vos. Nr, coneixia tots
aquests senyors i cree el que me'n
dieu. Però aleshores, corn es que
aqui—i en dir aquí em retereixo a Barcelona. ocrâ també
cm podria referir a Madrid-aques•ta divisió de forces intellectuals
no sol produir-se i mée acial tonel: a cada moment amb un sol
bloc d'especialistes de la intelli.
gima? Ah. cm sernbla que us
he aixafat!...
Sr. Duran.-Aixa tat i tot, tindri. el
gust de donar-vos la meva replica. No dubteu que si aqui-i
en dir aquí cm refereixo exclusivament a Barcelona-es forma en.
eta una unanimitat intellectual. ea
perquè ens trobem en una s ituacié pre-política i tal vegada presocial. Ei dia que desaparegui raglutinant que ens converteix en una
mena de ros dextinció d'inecndis
o en una mena de servei de salvament de näufrags: el día que
veurem assegneades les tres o guaere coses que són essenclah per
• la vida europea, vencen sorgir
automäticament els mateixos antagonismes que a França o que a
Anglaterra. 'S'encendrà 19 guere.a ,
saeta, la guerra 'civil de la intell1 - *

EV LERROUX I ELS REIS
D'ITALIA.

El Progreso reproducir un .artiele
del seuyor Leer-ciar, eserit amb matig
del vialg.) dels reis
N'extraient aquests paragrafs:

"La Monarquía es actualidad todavia gloriosa en Italia...
"Mientras otros pueblos, mirando
hacia el sol poniente, asistían resignados y melancólicos a su desmembramiento y se hacian "grandes como los
huyos - baja la dirección de sus monarcas. Italia realizaba su revolución
espiritual y casi en las mismas horas,
de ocaso para los unos, de alborada
feliz para éste, el pueblo italiano se
levantaba de la postración de su malaria secular...
- Catando ,aludemos a los reyes de
Italia. huésped, lu-tres de nuestra
Patria. tendremos que pensar en Enrique IV (le Francia o en los Reyes
Católicos de Espuita, que realizaron
una misión histórica y gloriosa, no
en sus herederos. De aquéllo. sei
pares estos Saboyas, no de estos
otros."

I oi.rí segueir la sonata del cap deis
radicals asganyols.

La Junta del Collegi

d'Advocats
Al Catgi d'Advocats han pres sossessió de Ilurs respectius arrees, per
als qual ' resultaren proclatnat. en Sirtnt de les e:CCCII111b darrerament cela
brades. els senyors següents: Ramal
d'Abacial. degä; Aneen Bastardas i
Sampere, diputat segon: Manuel Carrasco i Formiguera, diputat quart
Víctor Blajot i Romero, comptador, i
Ferial Valls i Taberner. bibliotecari, els quals integraran la Junta de
Govern junt amb els altres senyors
que ja formaven part d'aquesta. a sud
ber: Francesc d'A. Ripoll i Fortu7
fio. diputat primer: Josep Clavería i
Echan,, diputat tercer: Josep M. Ginesta, diputat quita; Josep M. Ribalta,
diputat sise: Casimir Casagran, 1resorer, i Isidre Durand, secretari.
. gincial Tots no ens trobarem
cord en res.
Sr: Canons.-Ronie programa!
Sr. Duran.-Si l'arribo a veure realitzat, moriré' us ho ben asse-

guro.
Carlee 8oldovile

=

Le %peli llo' Frances a tenté. te

tela.
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ENTRE EL JIPO 1 ELS ESTIT 13

PAIN111% ES itiG,T GANDIDA! DE LES

Ginebra. 12. - S'Ita reunit
el Consell liP la Socielat. de Nacions, sola la presidencia del
ministre do •'Exterior IXPCOS-

DE 1924

LA CRISI PRESIDENCIAL FRANCESA

El Censen sita reonit per tractor
de les mineries

Ha torna l del sen viatge a Romania
i Turquia el senyor Puig i Cadainlcb.

de dietari

BARCELONA, DIVENDRES, 13 DE JUNY

EMIIIE 1 L 1111.8111ENI

En Joscp Phi ha tracia! tan
hicidameni en aquestes planes
el ras 31illerand, que no ltent
semi' aquests dies la necessitat de parlar-ne pel nostre
comple. Ara que el drama moral do ha lingul el dosel/llar inevitable, farem algunos tirous consideracions.
Alexandre borne
de personalilat fortament acusada. no pocha avenir - so ami,
el papes' decoratin i inactin que
la Consti ! francesa déma al
presiden! de la República. Ilavia deelaral d'inut manera ex'Afeita que 011 tenia de les funt'insta presidencials un coneepIr diterent. I cense esperar
una pravia reforma eanstitueional que respongués a les seves idees. ha ifflezvingut sosan) etj r,i censes privalives del/
tiOVerli responsatite.
Falla així a la Constiluebía
to t aei una pregunta capciosa. Toles los intervencions
le Millerand simia realitzat a
traves del ministres. Si hi ha
hagut manca/riente a la rigide-

sa del mecanismo constitueio!tal. els han rornesos ris ministres i sobrelot eis presi_
denle no pas el presiden! de la Reptibllica, que es
irresponsable, segons Itt ConsIIIIICÍÓ matrixa. No havent-hi
ministres llUe tolerin i cobret-

xin el maneament, aquos! no
As p(,ssiblo.
fora de! recurs
d'un rop d'Esta!.
S'ha parla l molt de l'actitud
rio 31illrrand durant la Conferdneia d e Calmes.
Mentre
JI ¡-te Ilegociava diplomaticamont. fou desauloritzat des de
París. i hagtn' dé din -dllr. El
President le in efinb I loa Pu
la traveta :ti presiden! del Consell de ministres. Cort. Pela')
anal) el roneurs dels • ministres,
‚Inc es: giraren contra llur president.
En realital, no hi ha hagut
rxtralimitació per part de Millerand. Ui las hagul ineorreeMons. I les ineorrerrions 1arn1)(! P S paguen. encara que no
ho *Jipi', la Constilurhi. Millerand acaba de pagar-les. De
fol. ha esta! llanera de l'Elisi
pel Illor de les Esquerres.

Tampoe:

l'actitud

deis

es•.

nuerriet es ene sernbla anh_

constitucional. No han falta! a
cap . preeept e le la Constituriö.
La Const 1 m'id no obligas a
)1. Dedil rl rebre el Poder de
inans de Millerand. ni els d i-

fila!s dr I;t majoria a sostenir
1111 fabrieal pel president ditnissionari. Hall:tia estal anticonstititeional 'la desailució de Millerand. No hi ha
anticonstduttionalital en fd frf
d'obligar-lo a elitsjitir pol
tísdeIIP denegar la eOlifiariea

parlamentaria a qualsevol Gnvota' que .Erll rela l s el Pilot.
lli Ist, qiirslifots de delicadosa
mi les quals no eslä bA de bar-

rial:ir-11i itt Constitural,
Els actuals esdeveniments
franeesos demostren quo va
SPI- 1111 er: . ,:' 1 . ! Pallar a la pro -

sid6noia de la República un InaMe v id»

afill o ratal.

ràpidament internacional. Des del 1895,
havia estat cridat a Estocolm. per un
monarca amic de les ciéncies. per donar unes lliçons sobre els seus treballs d'anàlisi. En 1904, al Congrés
internacional de les matemátiques,
Heidelberg, foil sollicitat d'exposar en
una conferencia algunes de les seves
recerques recents.
Des del principi de /a seca carrera
de proiessor. ¡en temptat per l'emenyament de la mecánica, primer a la
Facultat de Ciencies de Paris, després
a l'Escota politécnica. Aquest cura darrer será publicat aviat en un volum
en cl qual hom trobarà la seva crítica
dels principis de la mecànica newtoniana, del qual en donà
lea primicies a la Societat francesa de
filosofia i que resta un doeuntent essendial per a l'estudi de les teories einsteinianes.
Algú. esverat. ha proclamat una oposició irreductible entre les idces de
Painlevé i les d'Einstein; aquella. peria que han assistit a les discussions
del Colgegi de França en t922 s'han
donat comme, que en el forte, sempre segons Emite Borda aquests dos
tomes de ciencia estaven d'acord separant-los únicament qüestions de llenguatge.
Painlevé ha estat atret també vera
la meran:c., practica des de/5 principia
de l'aviació. Fou un dels primer, francesos que volt arnb Weight, el primer que proclama amb autoritat el
gran esdevenidor de l'aeroplá. El seu
!libre sobre l'aviació, traduit a molla
idiomes estrangers. ha esdevingut erassic a França i, Iauuy passat. cl sotssecretariat de l'Aeronautlea . crea a la
SerbOna un ensenyament de meeänka
dels flt,ids. imposant la condició que
el senyor Painlevé en seria el primer
titular. Aquest curs li ha donat ocasió
de coordinar i de precisar les seves
reflexions sobre la resistencia deis
fluids a l'avançament dele malle sòlid' : les idees novelles emeses per
Painlevé contribuiran segurament al
progrés de la nave g ació aèria. Painlevé és considerat avui dia un dels savis mis ben informats de l'estat actual de les matematiques.

Tai»11) , 1)0

l'aneja estat el portar-hi un homo (1,111 Clentenceau. EI cariteer de la primera magistratura
Irr s'ave amh els temperaments
vius i aetius. Mentre a Frall
Ir: ha g i In Constiturid d'ates ele
pt' eeisjisIs de la Reptil-diva han
trésser hornes mam Loubel i
Fallieres, homes de hona lela.
Ens g emida que Painl é vé. si
N'a a eslava tanda. ; en
earitetor i rara un Iban paper.
A. R ovIra I ViNiin

neronalitat cien lítica de Painlevé
Els descobriments mes profunds del
senyor Painleve, els que li han obert
a trefila set anys les portes de l'Academia de Ciències, es refereixen a la
teoria de les equacions diferencials.
Amb els seus métodes. Painleve ha
construit equacions diferencials que
defineixen funcions enterament noves,
a les quals acompamara sempre el sial
nom. Aquest descobriment, segons el
senyor Emile Bocel, diputat, confrare
de Painlevé a l'Acadèmia de Ciendes, és un dels mis , profunds que hagin estat fets en anàlisi matemàtic
despees del descobriment, Set per Henri Poincaré, de les funcione fucsianes;
aquest descobriment bastaría per donar al seu autor un lkié distingit entre

els primera savis del ilesa temps; aixi,
¡'anomenada del senyor' Painlevé Ion

PA1NLEVE CANDIDAT
_París. 12. - En la reunió
que han erlebrat íes 'eltlett'es.

preparatOria del Congres
Vorsalles, la eandidatura de M.
Painlevr ha obtingut 306 vote
contra t '19 la del president del
Sr na i . 31. Don morgue.
Diversos gens del eartell
‚des l s e t','e havien enviat una
delegació a M. Doumergue per
tal que aquest retirés la seva
eandidatura a favor de 11. Painlevé, NI. Douniergue ha eontestal que no havia presentat la
seva candidatura. Ila afegit que
en

cas que fos presentada

una candidatura reaccionäria,
aeonsellaria als seus arnics
que donesin el seu vol al eandidat republieä que linguds
més probahititats d'exii. -HaVa o.

EL ( - 111UP D'ESQUERRES ES
REUNIRA AVU1 A VERSALLES
Paris. 12. - La reunió de
Comités direetors del Grup
d'esquerres de la Carnbra del
Senat ha decidit convocar
lote els aelluirits a aquest grtip
a una a seemblea pleditria que
se eelebrarä doma al Palau
Versalles. a dos quarfs tl e IIIIPS

de la tarda.--Ilavas.
POINCARE NO SERA
CANDI DA T
París. 12. - "Le Matin" diu
que PS1II allinriteat per deelarar que Poinrard no presentara de cap manera la seva candidatura p or a la presidéneia
do la fl
i ea .-Havas.

La política exterior d'Herriot
Declaracions
del futur cap del Govern
Londres, 12. - lnlerrogat

Pol , un rol: responsa] del "Dail.y
Express". M. Hernio! ha decla-

ra!:
"Desitgem posar-nos en retaría atril! fiat cris aliglas. per
tal de posar immediatament en
icis.
tira el pla elahreat pels
ruril
Denles, protturarem .aeonseguir una aproximació amh Alemima perquA'desaparegui Parlivantor aleles nitalres relacions amb ella."-Havas.

(Aquesta informació

segueix

a päg.

LA TENSIO JAPONESA I EL SANG-FRED IANQUI.
NO III HA PROBABILITATS D'UN CONFLICTE
IMMINENT :: LES FILIPINES, ESCA D'UN XGC
FUTUR :: UN LLIBRE IMPORTANT JAPONES
Un telegrama de l'Agencia 1 aquest parid preval actualment,
Rädio anunciava Mur que nicle
de 100.000 persones assistiren
als funerals del japonés. Harakiri. el 31 de maig passal. per
prob . star. coni saben 'ole 1103tre3 lectors, contra la Illei rolada pel Congrés americà in-

i als SP115 ronsolls es den la
remissivitnt eta Vrthandn tt- la

manifestaMons antiamericanes

uneixen /e3 rnars xineses amb

península del Xantung i lo la
provincia Vladivostok. El .1apb
liti de mirar l'emboteldament del
conlinent, dominan t les mate i
les ltes avinents: fine ara la
terdint la immigració japonesa cortina s'estén ininterrompuda
dos de Sakatin a Formosa. nymals Estats Units,
Bi ha una tendanria general. ter ele grups presos a Alemanya
governamedis
formen irradiacions en diversos
ele
j
pera, en
mentale americans. a no aren- sentils: al sistema li cal ésser
dre l s masca tragioament IPS corona! per l e s Filipines , que

que van tenir Roo al Jama flom la Moditerrania asiätira.
El nunt rulminanl de les
es dina s'omple quo molla sang
foréncies nipo - amorioanes no
fríala és neressäria. Per exernha
reta! ult.rapassal i
que
ressenyar
om
dipie, el fel
esdevingut en nn ball por no sembla pròxim: el Japó
ameri(ä. no es considera! a té 1u-tonta-wat problemes interne
Washington coni comprometent greus, el comer.: estranger ame.
el Govern japonas, refusant les Tira. ctj grneral, i amb la Xina
esteres governamentals ameri- en particular Os Ilunr- rrisser un
canes (Fadniefre bata hipOtesa °temenl determinan' de l'artivi-.
Isst eranamiea dels Estafe I-nits;
des favi-icablei al Govorn dr Toquin i atorgant-li. eis ranvi. una El din en el qual la pressiA
&N'inflen irresistihlo. o Nor d .
eonfianYa.
verla
Examinan! serenament les co- atriririca s'avindrit a veure el
ses. eseriu Alfred Signoretti
Jata:, estrnent el seu protectorat
sobre la Xina del Nord. 3/ cal
"Popoio d'Italia". el Lapa havia
convenint en un repartiment
de protestar foreosanient: la
pides! 'u, però , n tirdra uns lí- ele zones. hi haura la 'tulla.
mite o. en cae rontrard donai••à Les Fili p inos i les firmaii, conllor a una série inacabable de caon el seuyor aifred Signiere!!!,
notes. Compbracions ulteriors, en consibuiran o en donaran
l'opcuituritat.
possibilitale d'un crinflicte
I7n distingit diplomätic japomat sön fora de bata previsió
nesa a...liba de publiear una obra
això /murta d'ésser nomes el resultat d'una accrn- titulada -Historical retal terne
tnació miaxima le contrastos. i between Japan arel "Saghallen"
al mateo temas d'un 1-tronara- ,-Relacions hietariques entre el
n'. lOorica militar. actualnrent Jarra i la Sal:habita'. obra exrnor dir inment dele ument ada.
ineompleta a lotee .iues parts.
Quan, a propAsit n a drspro-

hom raona sobre una
guerra nipo-americana eventual. hom desmenteix fregiirntinent les formidables difirultals
creades per una di'stähria
rodees i mlers de quilötneftos.

1 l'un i l'altre rival san capares dama defensiva victoriosa:
l'ofensiva constituiria quasi.
sense duhle. un desastre per qui
remprenguris.
i aquestes reserves tée-

niques. pera. segons Signoretti,
tot i Ita orti a quatre. per al Parifle, el Japa i els Estats tirite
continuaran movent-se en Ilnites politianes i eennärniques a
l'Extrem Orlen!. amb esperit
mnlfian o a reciprocts. f.a turna
valtintat. quan existir:9. aturara
pera, no
xers imminents.
eliminara el peribl.
La passessió do laut-xipalag .10
les Filipinos, fruit de la derrota
espanyola en 1808. és per als
Estats Units un pm) ! nvaneat
aire cha sie si no. sine importa. perla
responsabilitats immenses: la
Seva defensa Os una tasca gegantina, gairebé impossible. peinderrogahle. es menys de renunciar ingloriosnment el propi
prestig jai per a la Xina el prestigi peilt is' nn coeficient indispensable per a la componetrae
econknica. En aquest primer
quart de segle ele comereos
americans a les provint tes de
Celes! s'Itan intensificad- i la politira de la
Casa Blanca. amb una expressia febeissima que scrveix adnerablement per satisfer el difils sentimentalisme hurnanitari. ha sinletitzat les s p vos aspirarions: "open door". la porta
obeet a.

Passant a considerar los fretures del Japó. rossalta tot
truna l'enorme presAiá demografica: In :tova poldriebi an g
Pla una proporció lees-menta
vertiginosa que a Italia i a
Alemanya. la seca densilat es
sur e rior n Ila de la Gran Bre-

ta-ya. Les valvidrs i/P segurotal san diles, l'etnigraeia o la
industrialit zacia. La primera Os
Mesa perquè els palsos de raça

blanra eefusen els grocs, men-

a l'Asia la comoelancia de
la mi% d'obra indí gena, sigui
reana, XillP3a. mongi,lirtL
tic

d'una porferfa larmint. i que'
aparee:zata abatas a la "Revista

Diplomieica". :le Tartnio.

•

ro ;legal-1 7;111'1a otiber,irls
t'OSA
"' PsIKet
3 r aai
Les riqueses tintarais do ia
gran lta. la ;met seplontrianai
ayui
de In qual
cam p al propietat do Rtissta.
Inentre que. Ist part meridional
ests controlada pel Jap6. ronslitueixen. selles' duhte la dificulta! mes , seriosa per a una
avinenca mídala que es presenta
en el Pachte entre el Japd i els
Estala Valils.
La importäncia estrategira
d'aquesta iIla es palesa: tan!.

que els ruecas han babajat sakhalina "el Gibraltar del P3Citic. Cal no oblidar que els
acords de Washington. que hart
defensat sempre el principi de
la integritat de Ittissia. han
deixat, des del punt de vist a
territorial. la illa Sakhnlina en
trestatut d'aba n s de In guerra.
No gens menys. corte atemptate imperfeetainent esclarits
de l'exérí it y ermen decidiren els
japonesos a mobilitzar. con/ a
mesura (Fordre. una estol de
pelleja a la regid Nord de In illa.
Els americans. que no han
abandona t el sen interès sobre
les explötneirins petrolíferos ta
rimirsa de los quals despassa,
segons sembla, en importäncia.
In de Baku, acusen al .Tand
d'ha-er acompanyat les SPVPS
mesures de noticia d'un domini
efectiu sobre teta ita illa.
Es probable que les reivindicacions i rancúnies. d'una
part i d'alt ea. no han estat
ignorades en les converses que
h a it tingut flor recentreent enToquio i Washington a proi i;isit de lee Ileis d'immigració.
f, del costal america, grosso5
inleressos petrol t ifers tlels re publicans eón compromesos en

l'arel. . rosa que fa sos p itar a
un comentarista del "Journal
drs Debals" que les mesures
draconianos votades reeentment
1 •.el Congres amerlea i !Malta:mi ratificades nel senyor
Coolidge. sen per ventura Ci lloval diplornatie del ronflicte soWal.
En aquest !libro del diplenthhe japonés es presenta la hietalla de los relaeions dele Ila-

ieconeunica la iminigració
h n tant e de la Sakhalina amb el
japonesa. No hi cami de 3;10 des de l'any 95 de l'F.ra
sortida; l'Imperi del sol ixent
Cristiana. trentarinqué del mglin ih i sser per a l'Asia allí) que
na!- db l'emperador hojita, fine
Anglat erra fou per a I Europa al Traotat de 1515 amb Russta.
durant gran part del siglo XIX.
L'autor narra eom aquestos reAquesta poteneialitat indus- latirme s'eetattliren arnh la rontrial ha d'Asser efecte d'un do- ou - sta (Ir. I Inane pel iapd, 1, a
campe de predilecta despit de nombrases incursione
aúni
de les matéries primores i dele xineees. i drenrés. a partir de•
mentals 11PI' a les rnanufactu- 1804, deis russos, tingueren lloe
res. El fi és tinic i fatal, la fria
incessantment.
As en els métodes. El partit miLa part d'aquesta obra que
litarista, el "txosu elan", hora- tues ta de les negociacions de
(trates de marra prnssiana, profS59 entre l'ambaixador rus i
pugna un imperialismo torrito- ole enviats japoneses. presenrial, Eartuaeid del qua!, durant ta un doeument eurioefssim
i rlesprés de la guerra, es revelä diplomäria eslave-asitstica. En
costosa i relativament escasea aquesta obra s'estableixen molt
d'avantatges; el partit naval,
Perinsament eta &els da rape .8
"satzunta elau", prossegunix un de coneftiearit del Japd • obre
m4)00.811E1 eexpartsid martlima; illa de Sakhalina.

o

Divendres, 13 de juny

FINANCES
DEL DIA IZ DE JUNY DE ;924

COTITZACIONS
Bala

Obra Antr.
Nord. . . .

6415
6735

6440
6750

11415
6733

Obra

Time
6145
6750

Antr.

Tane

0480
6770

Franca

6480
6770

3935
13080
34
3240
3203
7'435
230

Salas01
Beigues

Urea.
Dolar'
Peso mera;
Mis .
Peso Uruguay
Lllures

BORSA TARDA
Nord. . .

andes . .

Auldmnibue. .

Aleles

6445
300
6755
96
113

6490
6780
11315

BORSA DE LONDRES
r,445
6755

5475 Nova York
6770
380 Franca
96
113 t1315 Malea
115112
Suissa
059 an
rota,gat

43131
8150
9462
9000-9962
2419
3206
15n

Holanda
Dinamarca
Noruega

11:22
25585
32005

SuOcia
Alemanya

8145
8615
252:5
708

Londres

Belelca.
rttanná:
Bella .
NOVa Yor
Portugal
Suecia
SUISSa
Argentina
Brasil

Internes . . • .

70'80
Amortnzable 4% . 80'75
950(1
Aniortltzable 5% .
Exterior 4%. . . 8615
Bloc d'Espanya.
56900
Inane Esp. de Gredit.
Sane Esp. Rio Plata 15'50
Darte 11100 Amerlca 155'00
Tabacs.
Sucres P
8700
ourres O
37'00
Cedutea.
8900
335'50
Nord
31850
Alacant
Pralles
3010
Lnures .
3,05

81:5

8175

600
333

330

11100

Oreela .
Noruega
»mamare'
Berlin
Viena
Praga

255
31750
2650
5530
825

Rumania

Austria
Praga
Argentina
Montevideo
)(tic
Buenos Airea
Valparalso

Fer. Catalunya 5% 97'75
Fer. Cetalunya 6% 10125
'• Catalana 1919 100•59
1921 100 75
•
•
Nord I.. blp. 3%. 64.75
g
" Cremallera. .10150
.
3, e.
•
63'73 MODA cm I ELECTRICITAT
6400
.• •
w S.. • •
63'25 7.; D. . d'E. 10135% si.,.50
10006% 11,150
6450
ramplene. .
67'25 eni6 Electrice 6%
Prlorion . .
6630 Aigges Barna. 3% 5015
9 Jo ya .
O
10125
10115
6% .
Mord 5%. .
9465 Ca m a -I°- 4 1/2% 77'75
Aleentas. .
6525
9F 41/I%
1/1%
Klulanalla Adris.
9465
,?•• I0 6% . . 95'50
gen. 1 1/2 %
cieC. ‘ii.ms 6% 9235
6323•
satures t. • •
Entran' 5%.
. 5.-50
•
1.• .
6% 9575
61'75
"
a.• .
50119 6% 9250
•
9175
51. Z. A. 1.5%
5.
P.
F.
Mol.
O% 11/ 00
04 1/0% 76'03
O " Bons 7% 70'00
7t*or,
C4%
A.
Elect.
5%.
. 1,11'59
6885 H.
114%
•
" 6%. . 10.00
14 1/1% 7650 C. Flun.
Elct. 6% 11100
9650
5%
0200 C. ?dan. Elet. 6% s::.no
06%
94145 Produe. PIrtill 6% 5 575
11 .
1.•
6075 OBLIGActoNs D1VE4SES
2.• .
74'35
74'35 Transattiunica 4% 8275
5% (101110
Orensea OK 3%
62'75
4%110325
•
Laceres 5% .
89'50.
Urgella ver. . .1 61%5
•
81 4%
79'05. Asland
6%
.
. . 1 1110 "'.•
y. .
3025
J10105
7%
4•441c2 6%.
76'75 F. •d'Obres 4 1/2% ,5 •••
secundar% 4%
6675•
•. Gral. Trata. 4% 78'50 •
• 6% ' 9550
•
• 5% 93'73. Can». Berg , 4 .1/i 63'25.
renvIes BEG 0% 0075.1 Const. 1 pos.
6%
•
• 6% 74'75 Gases Baratas 6% 2000
.
• SI. Ana. e% 7500 ColOnla Güell 6 % 9300
Sarrle-Berna. 6%. 11375 34. de P. de e. 7% 90'25

reORIlA DE PARIR
ACC101111.
186'25
Bine d'Espato,. .1570;00 Interior eap. .
4%..
"27."
Ceda 1 Docks. .1150 00* Exterior
Sane Espanyol . 112 no
8,34'00
FERROCARRIL9 I TRAM5153 Ac. manar . .
(511'00
Ae. Andaluses
"
5.. 334'00
Orense Vigo. „ 416'00 ob».
305'00
Ob..
•
9.•
56'90
Andalusos. „ .
Caceres var.
Gana( Eble . • •I 46'88' 015.
78(100
Acciona Nord.
ou
AIGUA GAS 1 ELECTRIC111147
620'0o
Pamplona 1... 4. I
695'09
Barcelona
1!
. .1 67'00
Catalana D.
653'00
.! 72'00 Astünes 1...
71100
2...
'es
r
•
30'90
Tabacs
•
V pf. 6%1 7005
2635
Rionnto
I
.
Afilies Barna. o. . 11300
53'65
4 00 Renta frene.
dUI.
"
.. 3%
67'15
5%
C. 11 A. Sea. A. 30'00 Note 2. • serle
671 00
505'00
" 3.•
DIVERSE9
68300
"
.
A-5'00
"
.
21000
.
1
'
1
01.
Tabacs
1
C.
27600
n
g. • 21700 Lleydes . .
uu
Astúries
3.
••
75 00'
C. Trasall6ntlea Op m'en
175'00.
Priora*. . .
r..8•nn
Pamplona
eep.
1°0.00
Industrial
Eäpanya
1000
Valencia 01151.
Gral. Telefons O
06000
9000 1.1125111
.
P
•
"
07350
".
C. Peninsular O
8650 (Aceres tiee10.
09 ((O
C.01310Ven
.
78100*
U. Metaliürglea P 99'25
Andalusus 1 . var 27350
Autemnilmis S. A
19500
Hispano-Suissa .
•
96•
1917 3% 633'00
-5131 0 . . .
oz .
.»
202'00 rodaba
Bulleres . . .
(.84. argent. , .
130'00
5. 1 sondeigs P.
14Clendes A grIcoles 17900
NOTA.-Ela CanOli taesnyas
lata emb un enorme (1 )
eän cunda anterior..

MERCAT DE. LLOTJA
Pares Ettrem. O AndahrrI g
Foscos Enrem. o Allanaste.
Favons estrangers
Veces Navarra
Veces Sagarra
Veces Andancia
Veres estrangeres
Veces verdes
Esealola Andancia
ESeatoda Barrad
ESeahnla Plata
)4111 estranger

BLATS
Arare I Navarra
Castella 1 Manis
Extremadura . . . .
Ateltilusza dur (amD elle;

44 a 55
42 " 44
39 " 39 1/2
36 " 37

de
de

Ce
de
de
(Pret. 11 en pesaetes 100. le. sense sic
Oamunt segó origen.)

FARINES
Force

Extra 10e111
Corren: local
Blanca extra Castella .

Blanca corrent CeSte1111
Balee • . . . ..

, . . . . . . .

ae

de
de

ae

. . . . .
(Pres . en neESete . 8 4e de 100 32.

DESPULLES

Bomba

CEREALS

Moresc cantal gl'Oe
Morase Placa zlo
Mure ,,e Plata ved
(UU . Extremadura 1 Manee
usada hatremadura
Girada roja.
Pay es Llobregat

de

de

de
de
de

de
de

de
de

*de ^ id
• • • •

•

4481 .• 4 49 •

t6
• , :11<el:g.Trrea (Vaintaerioe

ae

30 " 40
39 " 40
35 " 38
•
.

90 a 95
85 ^ 90
90 •• 90
100 " 130
41 • 41

Pelona . . • . . . . . . de
de
Llentles
Guises . . . • • . . . . de
(Preua en pessetes 100 kg aM1) sic
damita carro aqul.)

GARROFES
de
de

4S a 40
17 " 1S
17 " 4 9
11 " 15
30 . 9 ic,

de

40 • 33

t1

Matutera
de
de
1 Roja 1 negra
de
1 Negra Eivlsst
. .
1 Mallorca
de
(Preso en rabo 4 0 kg. sense ase
datnunt carro ad
1.1

•

FARRATGES

ARBOS
Callasperra

Bomba
Ndmero 2
de
Especia
25 a 26
Emern 4
de 23 1/2
Selecte
a 24
fregones
de
20 " 20 1/2 arausat
Terceres
de 18 1/2
Bell-llocb O.
" 19
de
Querer. . . .
.
Trenca:
•
(Preus en pessetes sac de 60 kg. 17 1/2 " 19
oespt:LLES I/ ASEOS
dabatint carro aqul.)
----Forma . . .
Menut 'ohms)
de
la a 19 lit 01150re (tan:visan) .. ..
tegone
de 17 1/2 " 18
Escatilat
da
MONGETES
41'16,15 en ralo quemara d e 70 Otras,
*
11 1/2 " 15
CaStella
itl be Me, demunt carro 04511.)
Mallorca
i

42 a 43
4o " 40 1/2

de

LLEGUMS

aloman( carro acota

Manta arrugats alfarnates 58/60 de
Manes arrugats alfarnateS 60/65 de

de
de
de
de
de
de
de

de
D'os
de
Tilus.
(preus en pessetes 100 kg. ami) inc.
damunt carro mpit.)

78 a 125
61 " 62
59 " 59 4/2
61 " 61 1/2
59 " 59 1/2
44 • 45

de
de

CANVI DE L'OR

8110 /lomea« or Altons .
8610
•
Isabel
253
•
vosee .

•

▪
•
•

1880

de
de
de
de
de
de
de

120 a 125
110 a 115
76 • 77
76 • 76
74 " 75
71 " 72
41 " 42

de

52 a 55
23 " 25

ole

de

de
de
de
.
gral. . . , ..
.
E5trangeres blanquee
de
.
EStrangeres vermellea
de
.....
de
.
34 "341
.. ./i Urgen
CIGRONS
..
.. ..
..
•
.
•
•
de
29 1/hl " 29
Sane. . • • •
Planes arrugats alfarnates 44/i6 de
27 1/2 " 98
. .
r Manes arrugan; alfarnates 48/50 de
arrugats
alfarnates
52/56
de
Blanca
42 ••• 43 •

dir
A/fals primera
jMî2ls 5,9000
de
Palla lim guets
de
Pe
Palla curta
de
Pulla (olivera
Trepadella . .
de
(91000 CII pessetes 40 kg., denme!
carru a 110 1.)

Pulpa remolatea, estrangera.
Polpa remolaixa. palo. . .
Turte de cuco

.

.
Fama limosa. . . .
160 " 185
(Pret.:. per 100 k g ., vil su.
. 131 . " 131 . .
11.1
munt carro 31911,1
1 .iil " ;20
05 " 105
.

. . . .
128 a 130
125 " 127
115 " 117

de

de
de
de
da-

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

MERCAT DE COTONS

14(110
151'50
149'50
141150

pelito*.

Cotitzacions del dia 12 de jur.y de 1924

14950
3750
7'75

frena&
libres.
«se..

NOVA YORK

SUCRES
Nova York

Tarifa

Jultol
Setembre
Desembre
Mar(
ROA

12 piny
32s
343
328
309

1021
18,000
VALORS NO INSCRITS EN LA COTITZACIO
307500
CAFES
OFICIAL DE BARCELONA
14725
Nova York
Tanca 12 juay
Curial
4131
corel.
Disponible
4 7/16
1323
JubOl
1375
9935
10000 Galle g a Etectrtettat 6%. .
Tracilon 7% 1221.
1253
12100 aruntament Sevilla 6%. . 95'35 SeteMbre
3960 Traerlos preferente .
Octubre
1211
taion
7%.
•
•
•
•
Hotel
Rita
9095
G. Metrop. 6%. . .
1229
10075 11010 santera d'Ensaya. . 9-;•:ts Novembre
4127, S. T. Barcelona 6% . :
1/escrutare
1013
9350
Mari;
1100
3960 C. E. cobonitaaci0 6% •
Me . .
1165 I

0111LIGACIORS
1 FERROCARRIL!

•ANColguRIVAT
DEUTES DE L'ESTA?
DE CATALUNYA
Emprestit 1914. . 73.50 Interior 4% A.
71'1()
7115
tefe. 73'25
7110
•
C.
C. C. Comunal. .1 13'15•
71'10
D.
DIPUTACIO DE BARCELONA
7130
E.
12np. 9.000,000 .' 79.00
71.05
F.
5.000,000 ., 72'75
•
OB 7100
• 15.000.003 B.I 7000 Exterior 4% A.
30'20
• J3.000,000 C. 75'1.91•
0700
8660
ABorrariEwr
•
c.
S660
DE BARCELONA
D.
95•50
5.
8025
Em1s610 0903 .
•
85'40
00'25
"
•
1904 .
0900
8025
•
1905 .
9000
80'25
1906A.
•
99'25
8025
1906 B.
•
.,
89.25
8025
•
1906 C.
74*50
•
1907 D.
ss',91*
79'19
•
1910 D.
95'55
79'75
1912 B.
•
95'70
7re. r
1012 B.
•
°5'59
73'50
1912 P.
9550
80'25
19(3 11.
95'50
2035
1916 B.
95'50
80'25
1017 B.
9540
80'25
1918 B.
95'50
801(0
1919 B.
. c 95'10
4920 B.
80'25
• g 94'75.
1921 .
99'50
95'10
u
1922 alp 9950
9510
•
Cumpla 1599.
97'50 O. Tres. A. 1924
A 101',..0.
1913.
92•25•
' B 10170.
"
•
1907
9150
" A 10150
Boas Reforma .
8400
• 13 101•45
PORT1
G. 1928 A 10200
Port Ce Barcelona. 0775
•
•
• 5,10200
•
•
• Melilla. . 29'00
•
• Sevilla. . 9225
•
" 012.-Maul 9600

BORSA DE PARIS

Divisasestrangeres BORSA DE MADRID

BORSA NIT

BORSA MATI

Fira Oficial
de Mostres
larda, tindra lira:
la visita i 4 . 1dt/su y a (lo
DPIlln. a la

itn Fina pels senyors Ferrita Ca1)011, -) i Vieu. n1 Ilurgalete, reptesPnlanls del ministeri del Tro_
ball, que han vinprul de iladrid
rspressam('nt ami) tal fi. A l'arte III I55l-l(I'iI tanibi ; (. 1 ,,enynr
Carvajal. seeridari de la Cambia de la Indústria ele Iladrid.
A1IBP5t8 senyurs. d'ha'Ver visita t els stands per fer
tIn estinli detingut de la Mirad.lanera de la ilustra Fira,
giran la paraula al públie,
lera-sr dels amplificadors de la
4: ( 1 5 a Bell. que permettä que zd
niateix instant 1:1 90511 9 011 9 1 gni 51, 10 '.da a tuls els Ilues n IP

la Fila.

•

Tinca anterior. . .
Obertura
Segon telegrama . . •
Tanta

Jai,. Ocbre Dasbre Gener
2822
2015
2920

1677

Cinzanm han esta l saludats prl

son director

.6 1191(1'

.1. Pral de la Riha. al qual
s. M. Rei , en estri\nyer-li
Mitin:mil la rnit,
folteilit por
Poriginalital i l'esplendidosa
la seva insta
• ••
Abir a la Mida
erlehrä a
la F'ira Coneurs 41e Vlbros pre_
sentarais al Ceri amen Floral
quo organitza el 1-' .010‘111 Na_
'iontml lo 1 . 110rtiviiilitra. El Juitd. f ' ' 1 mat pels senyurs Mentira T. Rubra i
Duf. poi
Naeional de Itr,rtieul_
1111.11
.N1;111.111 F11 , IPI. pol
CPPOl p .\rlistie: ser/v.! .
.Nlare.
pe! Fumen i de les A .. .1s Deentalivrs. i
11 9s1.19oI
Cerele
Artistio de Sard Llue dietä
següent
Primer preini. de 500 pesse_
tes• a la soll '" t ' a vid ‘ la do Pero
Bertran. poi tiras surtidor
runstruit .111 11) idavells i fhver_
sus ramells magnffies. Srgrai
premi, al senyor Andreu Bat II».
per un tiran .ranslititt anra
I 119. l'oSPS j gardimirs. Tercer

Bar,,

2530
2524
2176

2507i
25e

1431

1463

1521

1472

1471
En

g940

91(11

premi, al senvor ilan p ui Alba- (
redil. de Sithathill. per un pedes-. 7
tal emistruit :rara iilavolls i droral aura el, eseuts d'Espanya
;
;din. tercer prerni
per al senyor Miguel Aldrofeu,
per un furnras Mira; peisa i una
inagnif
rannra rio gilandloles.
prri(li. per al senyor Joan
Alambra. de Vilttssar de :Mar.
pm 1111 lapis: 1111 all re quart
prend al senyor ;Mitran 13111 11'.
P01' diverses ubres ('exquisit
gusE (ìtlqIm? prenti, pra a la
vithia i fills .ra1 srnyur
Piera. l'n idtre einque premi
per a Vicens
El públie admirä les obres
prerniades. aplandint el fall
tel Jural i PIS a
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que les
han elahorat. Les esmentades
ohres pudran ...sset admirades
a 511 1. fins a tos. 504 de la tarda. li0ra de la c lillISUCIt defIllIl
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la Fina de Mostres.
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E500 PTES.:a
prewis per a un

:CONCURS:
PUBLIC
del 16 al 21 d aquest mes u

Català
PELAYO, 42

AGENCIES A GIRO.

NA, MATAR() i RUS
Dele gacions a Banyoles, La Bisbal i Palamós
Magatzems a la Bar.
celoneta (Barcelona)
Execució d'crdres de
Borsa - Compra i ven.
da de valors al comptat - Negociació de co.
Pons - Custòdia de
valors - Cartes de eh,.
dit sobre les principals
places del món - Servei
de magatzematge de
mercaderies, etc., etc.

EIHREZIEBBIll

fu de

G Enclfroijo

I

• •

▪ Preneu-hi part, reco- a
e
llint el fascice amb
ruil bases
condicions.

Gran Cae

1

▪PUJOL, Pelayo, 1:
•

▪

(cantonada a la plaça i Ronda El
de la Universitat)

iuscevirazzi

COLOM

Restaurant. Billars. Tresä

[llru' Ell r:
Saló per a banquets
1 PnqUelat 11 ()11;L C.01.11-31B.
Societat Anitninia
1)U-o y era: Regns

o

33 ä Hl
•
98 29
10•• In
la • 111

VAGONS ARRIBATS
.

ESTACIO N. 0. A.
25 de bis!: 3 de fama; I de divada; 2 d °MI.
EtiTACIO DEL NORD
9 de 81,11, ;, de fama.

f

Impressió genera;
Preus.-Són sostinguls el:s que venim detaltlant des de fa alguns dies.
Morase. --La impressra d'ahir (.i s que anirem sosfrnint el , preus, almeny fino a l'arribada '<nitres vaixelis que s'espe-,
ren. S'han fet innombrables vendes- del moroso disponible, havent-hi
.le vehicles all moll per earregarlo.
Es veu plenarnent que els graners de tot. arreu 1091911 1.ompilides exislimeies d'aquest gra, en-espera d'aquesta arribada
tan desitjada. Es d'esperar que mear que es traeta d'un earregament importanf. el vingut amb el vaixell "Trident" (mes de
Ate 9(1 1 trines .). prompte rs Lquidarä.tant (pian hi ha nnt s de dos ernts vagons entramanats per assortir ells mereals de
Cafaluriya que es pr, nverixen en aquest moll. p um són Rens . Valls. Granollers, Igualada. Vilatranca, ele., ete.
De la Mlasme vella nn ral parlar-ne. puix ereirm non resten existOtloie0. i 51 pOr P I) queda serà sense (11 11)1 e destmat per
crem 11 !. l'ellaborari.l del e s petit industriat.
mo rifietes.-Coillinua la formosa dolle s . surf eneara d'algun tonellatge que es va rebentde forasteres.
S'han frd 'ando1 urda/des ajustos a la vrina Jtopiihliisi, d'aquestatlragum, per lEuraments immediats.
Ferratge.--Jli ha mis s ammarin 1 ada tila en la palla I ;Oíais. ereient s'enlairaran oto prono, degut a l'escassetat de
pirata. que. ha pas frt (rAixer 111011 (ds Wats, i 0/1 emiseqürneia lii IlaIirl enguany una dismintirió On da colilla de palla.
L'alfa): lambe do la segona soga por va a sortir-ne prr manea do salió Pl/ lo MUJO1'10115.
Polpes.-Ili ha una eseassetal molt gran de luidos de eueo. queixant-se els corneneinnls.
Eshrinarern eIs ( 110 t 1110 per tal d'assabentar els nostres volguls lrelors en les edieions venideres.
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NOVA GRAN EMPRESA DE

POMPES FUNEBRES

Casa central

ELECTION

ES HORA EXACTA

LA CONDAL
Constituida en virtut d'hm desaparegut el tunal

RELLOTGE

CALÇATS

SUBUR

loquee, 3 : Sal fan, 16: Jaez 1 15

monopoli

i encanes:

Rambla de Catalunya, 15:: Telefon num. 1007 II.

JOIERIA,
ARGENTERIA

Tallen i garig. Girona, 31i (prop C, Nilo) • TéL 818 S. P.
SUCURSALS: Cerrar Amig o, núm. O. Velef on UN A
Carne Valleepir, naire 29 (Sane). Toleren 940 II
Canee fillejer, nOm. OS (Weil). Tellifen 08/0 00

1

1 RELLOTGERIA

Aatoni Bordas
Placa Santa Anna, núm. 7

Serle' permanent : Moderna cumbre de desInfeoelú
Apareil portatIl de deelnfeool6 a domloIll : Traslada

a perinola* I a l'estranger : OorreePoneale a provincias : Promptitud, Itenterament, loonomla

:CALÇATS

SUBU
lipiria, 3 : lau fig 15: Jama 1

Sola! 1 Torra germans
BANQUERS
BITLLETS
Francesos, 3750 per loa..
Anglesos, 3205
. pesSetes.
Italians, 32 per loo.

;Que ens diuen
les l'ales de
la mà?
En altre temps es pretenia Ilegir en
elles el pervenir. Avui , molt mes que
aqueixes radies, co que ens interessa
sedueix do la suavitat. la blancor ; la

fragancia exquisides que el Sabá Heno
de Pravia comunica a les mans que I 110:5
Es el predilecte de lotes les persones de
bon gust.

Suissos. 130'50 per roo.
Portugnesos, 017 pesstes.
liolandesos, 262 pessetes.
Suècza, ¡'So pessetes.
Noruega, o'sro pessctes.
Dinamarca, i'12 pessetes.
Romania, 3 'So per leo.
Turquia. 3 . 50 pessetes.
Estats Units, 740 pessete4
Algerins, 36 .80 per roo.
Egipte„
32'10 pessetes.
Filipines, 3 . 05 pessetes.

OR
Alfons, i38'se per loo.
Unces, 13850 per zoo.
4 i 2 duros. 138'50 per la
1 duro, 13850 per roo.
Isabel, 1385o per roo.
Franco, 13850 per leo.
Lliurea, 74'0o pessetes.

Dallan, 7'17 pessetes.
Cubà, 715 pesamos.
Mejick noti, 140 per roo.

I

NOVA ORLEANS
Tinca antelen . .
Obertura
Segon telegrama .
Tinca. -

passan
per 'lavan, I'land de la n •asa

2603
2595
2587

LIVERPOOL
Tanca anterior. .
Obertura
SeCan telegranM . .
Tanta

11Nd (19

• •

Di"
2925

es un sabó pur, sense barreges ni adulferamons de cap mena. El seu inconfundible perfum es monté tan intens al
final com II principi de la pastilla. Si
voaté compra una capsa de tres Pastilla.

observarh, en consumir le tercera,
que amb el lentos ha malora/ en dures.
fragancia. El veredicto del públic es
unenim en reconeixer aquestes borles
guantees.

110 mea.
p les perfumeras i drogueries - Perfumeria Gal. -Madrid

ndreS; .13

juny de 1924-\

LA PI3BLICITAT

ASMA
tants d'avui: Antoni de Pädua,

NOTA NECROLOGICA
*TERRAM ENTS PER AVUI

MATI •
Ftancese Väzquez Pérez, n le 24
a Hospital Militar. al camentiN.a,. 4 les deu.
Josep Demeatrz Lloreras, de 18
Cuello, 321, al cementiri de
n Andreu. A les van.
>loes Cros Martí, de 46 anys.
o del Sol, 7, al cementiri Non.
les aeu.
jaaquirn Faenas Martí, de .57 anys,
0 5pilai del Sagrat Cor, al cantenNou. A les den.
<Icen Ampuy Tona, de 57 anys.
05pit::1 del Sagrat Cm-, al relatende Les Corts. A les deu.
EtiCarna CIÓ Causell Cuenca, d'II
c os. passatge dels Banys al ceetiri de Les Corts. A les den.
jacoba Vidal Comas, de 73 anys.
gä, 41,, al cernantiri Nou. _\ dos
arto de den.
Joan Estebanell, de 35 anys.
21 aritim, al Cementiri de Sant
reacia A les nota
TARDA
Jaume Carceller Sebastiana, (1'1
e , Roser, 15, al ccmentiri Neta A
Benet Ruiz Diaz, de 2 anys. Inistria xamirà Rocafort, al cementiNeu.
Miguel Cantinals Guerrero, de 6
esos. Cines. 1S. al cementiri Nou.
FUNERALS
N'Elvira Cortes Alvarez de Sotorayon Morí el dia 5 del corrent,
crria, de nou a dotze. misses als
fannelites, i de deu a dotze, amb
initori, a Pompeia.
ANIVERSARIS
Na Maria de la Concepció Regordia
tosa i Jover de Torres. Morí
3 de juny de 1920. Avui. misses a
Francesc de Paula.
; Ecoles mercantils del C. A.
'airar; el corrent mes de juny
:-*.a la matricula a les clasnset d'istiu preparatòries pan
es
caro 1924'25 : Aritmética,
al
Geografia elementals.
.
Gr
16 del corrent junv ha
:a boda del nostre part!Josep M. Borras i Plaii:
Ir'
'a gentil senyoreta FrancisFont.

BARCEL011111A

L'excursió d'aquest mes de les que
mensualment organitza el pare Barnota sera diumenge. dis 15. a OlzineMes. I3itilet fino a Sant Celoni. Sortida de l'estacid de França a les 7.30.
—
LES DAMES CATOLIQUES
SOLSON1NES
Contestant a la protesta adreçada
Directori per la Lliga de senyores per
l'Acció Católica de la diòcesi
Solsona per l'exclusió de la dona casada en el cens electoral, i a l'ensems
perquè fos subsanada la dita cleficiéacia del non F.statin del règim loca!.
la presidenta general de resmentach
associació, senyora Caritat •Giraudiee,
ha rebut una carta del president del
Directori, participant-li que la dita
instancia ha cstat remesa al ministeri
tle Governació perquè es procedeixi al
scu estudi i s'a/loar/ti Es resolucions
que s'estimin oportunas sobre l'assumpte.

CALÇATS

SUBUR

6marla, 33 :3an [311,

16 : Jautue 1, 15

ADOUISICIO PER CONCURS
Havent procedir-se a l'adquisició. mitjançant concurs. de So MetrtIS
dc tub de pleno, de pressin de 50 mrn.
de diàmetre interior i 68 min, de 415metre exterior, i 40 metres de tub
de plom de pressió de 12 mm. de dinmetre interior i 19 nun. de diametre
exterior. tot de superior qualitat, s'invita els industrials amb establiment
cibert perquí, presentin notes de preus
fins ccl dia 25 del corrent, a l'Oficina
de Cementiris, baixos de les Casco
Consisterials.
ELS METALLURGICS
La Junta directiva del Sindicar
Llicre professional metalldrgic comunica a tots els trehalladors d'aquest
ram que a restatge social del carrer
d'Avinyó. núm. 27, pral.. ha quedat const ituit un Comité encarregat
de rabee toles les reclamacions que es
facin sobre qualsevol qüestió relacionada amb la vida del treball (incompliment de centren:tes. accidents. honoraris, etc.). el qual Cerniré atendrà
tots els companys reclamants i els
orientara. des de les sis de la tarda a
les nou d. la air.
Pie dejarse sCrprender
cen Vynpotes
NOMBRES t

EXTRANJEROS

para sólo

cetrar en,,s caro.
Los \Val o 1 .- elos e tu do
tres dura M o l) e idg.1, • ne. do gurauliu obeolUta, ,
que 0 . n ee cuartean. san
de Kibricael o n Est abolu ,
las oo,n_a
.
eseenTASn
lia-3
o
"LEDA"
y
i
.
han U° rento on
dtn1 Ins vrineipn. 1
lo
1! les ras -ls ' 'ei ra -ato
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33 Sau l. Pau, 15: Jame 1, 15

Baixant d'un trainvia en marxa. ar
77er del Bruc. Francesa Flamerich
Por t es, de 43 anys, es trenca el braç
qurrrr i es produi contusions a dis-

en ,

Fabrica m e: F. 8anil lj ri a

•

'

paras del cos.

Jra- Dea i Campeunf, de to anys,
produint-se ferides d'importanpassei g Nacional toparen un
isr, tramvia. El cotxe ha red • iniportancia. No hi
de , gracies personals.
MIES,

VERITABLF. OCASIO

I objcctes usets de totes
Preu fix. Tallers, núm. 41.

ta'

denunciar un conductor de
as no volguii atender er, di.sions - o invals del cobra:arar el inarnia.
platja de la Mar Bella ha apacadáver d'un cavall.
st

Cr. cava! l dona una coma a Joaa
rr2 ja, de 55 anys. causant-li feria c . -mses als llavis i a la regió
•tanr . cilar dreta, de pronóstie reren de 7 anys Jeroni Paredes
Ort rs fou mossegat al llavi per un
Iran Caballero Bernal, de 12 anys,
•pf llat per un automihil.
'1, tercurar de contusions i ciain
‘iceral.
CASA REBERTES. Gran a s I. irtit on adOrIlOS frivol it ir i
ené. entredersos organdi hatte
!ndorsr , broderies color, entreapliracirms d'atzahela.
PeEliS LINIITATS. flanes NOII6,
5. TaInfon 3938 A.

5O RTEIGS D'AMORTITZACIO
Dema dissabte, se celebraran, a les
re del mati, a la Casa Consistorial
corresponents sortrias per a l'ani tzacie, de títols del Deute públic
tiesta ciutat, Interior, Eixampla i
5 de la Reforma.
- -----G MPLIMENTANT L'ALCALDE
1 complimentar l'akalde estigueren
al despatx de l'Alcaldia el deledel ministeri del Traban i sacredel Cotuitit Hispano-Italia, seFerran Caballo i Lapiedra. i el
'censo! de Portugal, senyor Pean-

Carvajal i Martín.

ROYAL
Saló de Te
cada dia le giallSallt de 5 a doy
quarls de 8, i dinar a 1'a:11er:calla, de 9 a 11.
RESTAURANT

SESS10 DE LA JUNTA DEL
PORT
Els acordo presos en la darrera sessió celebrada per la Junta del Port
són els següents:
Certificació valorada d'obres a favor del contractista dels mis magatzems del mell de Barcelona; autoritzar assaigs en els edificio de la
zona del port de l' "avisador guarda - per prevenir incendis; pressitpost addicional que es va acordar setmetre a raprovació da la Superioritat.
per contribuir a cortejar les desliases
ccasionades per les fastas organitzades al port amb mono del viatge deis
reir d'Italia; prórroga de l'assegurança d'accidents del techa/1 amb la (Siria
de Pensió i Suc-oro.

CALÇATS
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rogria, 3: ; Aul la, 16: Jame 1, 15
El Consell Directiu de l'Agrupació
Fotográfica de Catalunya ha guadal
constinfit en la següent forma: presidelta Josep Demestres ; vicemresident,
Palmir Grifió: secretari, _loan Culpará; vire-secretari, Josep M. Campo;
tresorer. Andreu Tarnaden; comprador, Josep Sánchez: assessor tècnic,
Sebastiä Jordi; bibliottcari, Ricard
Volat ron ; vocals: Salvador 1./uch,
F. cle Baños i Joan Rocavert.

; uli

rA

Errili Mallol Navarro. de 48 anys,
_re casualment i es produi imparferial es al braç dret.

cavall mossega al braç esquerre
Labardera i Castejón. de

rada cobla i tumbe al %lastre estatge
(carear Ros d'Olano, 6), amb el següent programa: "L'alegre companyia". Manen; "Pel (111 que no vinSerrat; "Nit tic Sant j mata
Vicens; "Les no:es de Prats de Mo116", Junda; "El saltiró de la cardi111 ", Boa; " Jovenívola", Grau/cena
SUIC1DI
Al carrer de Sicilia, prop d'una
obra en construcció. a les non d21
mati Antoni Pérez Martiaez, dc pa
anys, s'engegä un teca. rou condoit
en un cotxe a la casa tic socor; 121
carear de Barbará, on mori al cap de
pese.

ELS PELLETERS
Ei Sindicar Lliure professional d'obrcrs pelleters convoca ters (do cont'
panys assccints per a l'Assemblea general ordinaria que tindrà noe dilluns
vinent a l'estatge social (Rambla dels
Estudio, núm. Hl per tal dc tractar
dels següents assumptcs: Lectura i
aprovació de l'acta anterior; lecoma i
aprovació de restat de comptes; lectura i aprovació de la nora reglamentació del treball a dornieili: itomenament de diferents cartees de Junta i
elecció de president ; donar compte
dels darrers conflictes solucionAs;*
nomenoment del Comité paritari;
pecas i preguntes.

EL MILLOR PREM!
CUYAS: Portal de l'Angel, 11.

Svart,i rlt1 lqouriit i d, e c 1 '1 .1112.am:e .1.

Xalets nous. Radiotejefonia. Nota installauid d'ai-

e_

gües completa. Informes: La
Ideal Samaritana, Archs, 10.
T,I., fun 5149 A.
Supressió del 10 per 100 sobre factures.
INSTITUT 'MUNICIPAL
DE BENEFICENCIA
Durant el passat mes de maig s'han
prestat els segiients scrveis a l'Institut Municipal de Beneficencia:
Als tretze dispensario medico-quirúrgics.—Ferits auxiliats, 1,254; oparaciono practicades. IS6; visites gratuitas als locals, 8.725; visitcs trama;
a domicili, 233; reconeixement a persones, 435; recomixement a persones

alienadas, al ; certificacions i informes, 1.444; unxilis a alCOltolitiats, 74:
vacuacitrs, 2.672; serveis diversos,
465.
Als dispensario despecialitats.-01talmologia: visites practicadas, 2.871;
operacions. 54. Oto-rino-laringologia: visites practicades, 1.012; operacions, 18. Vi2S 1.1riaärieS visites practicades, 1.834; operacions, 15. Puericultura: nens visitats, 409: vacunacions. 97. Ginacologia: malalles
sitades, ta8; operacions, 8. Tocologia: cmharassades assistide s 370 ; Pul;
assistits 107; vacunado/1s, 117. Odontologia: inspeccions a les escoles naciunals, 1.736; operacions practicada,
244.
A l'Asil Municipal del Parc. —Visites a tnatalU. i atteIISts, 1.635; operacions.... vactimicions, 77.
Laboratori d'annlisis clinics.
Anälisis de Ilet de vaques, 1.247; ataiisis dorins, 445; aunlisis de sang, 42;
anali.;:s de secrecions, 4; análisis de
llIllorS. I.

A l'Ambulancia Sanitaria.— Ferits
traslladats, 88, malalts trasliarlats. 58;
morts traslladats al dipbsit judicial, 39.
L'Agrupació Fotrigrifica de. CataInnya efectuara diumenge. dia 15 ilel
que sotn, una excursió a Manes (Coso
ta Brava), sortint per l'estació
21. S. A., a les cir..2 del mati.

LL1BRE3 NOUS
Ptas.
Corneen:a-tia de la Literatura —
6'5o
Catalana
8
Frederic Mistral: "Mireia"
C: Verdaguer, Perca "Amors
d'En Jordi i Na Guideta"
3
C. Fages de Climent: -Les
bruixes de Llers" 4
lgnasi Domenech: "La Teca" 3
Ivon TEscop: "La paraula
viva 4'30
Louis Bertrand: "La infante2 50
sa" (2 volums) a
Bozena Nemcova: "L'avia"
2'50
(2 volurns) a
Raimond Casellas: Els sots
ferestecs" 5
Prunieius Ganen: "Heroines" 3
Fofa i Torres: -Quan floriran
els anietllers T. Vilar Julia: "La collita
lleure 2.50
C. A. Jordana: "Quatre venjances"
4
Joan Bta. Battle: "Els goigs a
Catahmaa"
to
"Almanac de les arto". Sabadell
12
Plató: "Dialego" (volum primar)
7..70
Ferran Botar: "Curo de
comptabilitat
7
Isidre
"Cançons per a
cant i
6
P. Fabra: "Diccionari ortográfia (scgona edició modificada)
9'50
DE VENDA:

E111 -1‘0R1.41. KLIGLOTA
PE'llelT2Z ,3L, 8 --41.wirmaaama.s.a.....n•

CRONICA JUDICIARIA
LES VISTES D'AHIR

72.2r2
Undreu

"dik. LELET

El Centre Excursionista Rafe' Capunce
satt nva ha organitzat per als dies 14
i 15 del que som els segnents actas:
Secció de Muntanya i Esports. —
Una excursió a Castelldefels. Torre
No 0, mes que unt 1 rsata ,tr! rae
d'en Baró, Le Pleta. Castell d'AramjAhln le9 Ileleres que i,attutei,
st ola inui ...Iters onall tenen lieccastta:
prunyä. Brugués i Gala.
Une de reunió: la plaça de CataDuran l'ernharts: rtob-vma nnin 1
ereonnt ralt,:awourna. Ou na, I aitans11i•3
lunya, a dos quarts d'unze de la nit
mota., de I estal, eenurottla ; tortIllea
del dia 14, tornatit a dos Quarts de
!.,ii.11,3 la nutre 1 n y . ein,.
el he,:
pte. a per a Un pul ION I Ilel aniniaant.
neu de la nit del següent
En la lactancia: Sol,- Villa non.. a na,-'
Secció Pro-Foment de la Sardana.
051 uta la dita iffiliat de hei, l'endquels
‘It, la
litant eg ii, reta la
—Dia 14, a les den de la reina, exdetim Ir. 1(1 can ',ad ft pee l'ulkitsint al,
tu i uei,nnlunI'O. Autor, ,tur. ase Mira.
traordinaria audició da sardanes deplata Coittcrelal, O. /Jai rewna.
dicades al volgut soci N'Antoni Vila
i com a inauguració del nou estatge
social, per la Cala la Principal del
fflerefeto-zeteeceeteeee-Ge
Valles, sota el següent programa.
"L'ametller", Botey; "La masovera
"HULES" - PLOPtIERS
guapa". Mach: "Toc d'Oració", Pep
JOGUINES
Ventura: "Quan era xiqueta", Saderra; "Marona", Toldra; "La Santa
AGUSTi CASTS
RA
Espina", Morera,
Dia 15, a les cinc ele la tarda, una I t Portaferrlasa, 13. Y. 1333 A
altra edició de sardanes per l'esmere. 4.44444+»4».0+344.44444

Hüt-Vha !J'El

Secció primera. — Ila comparegut
el processat Agustí Piera que juat
amb Antoni Casta..rie, declarar retal,
precien generes - del magarzem de Pcre Vilasseca, al carrer del Coima del
Asalto.
El fiscal ha demanat per al proCessat dos Inesos i un dia rest r/11jor.
Secció segona. — Ha comparegut
Jaulita Guarro Basi processat perque
el dia 19 d'octubre nienava un carro
ient-lo passat per la via del tramvia,
en un girasol:, per parar massa rapid. topa amb tiar trainvia, ocasionan; •
ti desperfectes per valor de soo pessetes.
El fiscal ha demanat per al Guat ro la multa de 750 pessetes i indemnització de 500 pessetes a la Companyia de Tranivies.
Secció tercera. — vist la causa
contra Joan Ramoa i Barrera, pracessat per haver atropellar al Parallel
amb grat guiava duent-to
a gran -velocitat la senyora Brigi.I.‘
Alfonso, produint-li lesions que trigaren a curar ib dies d'assistència
médica.
El fiscal lia demanat per al Ramon
dos mesos i tat dia d'arrest i indemnització de 700 pesse:es a la lesionada.

Sala segona. — Olot. Major quantia. Domènec Planas contra • Francesc Barba.
Oest. Escruta,. Francesc A. Pla
contra liana del Riu de la Plata.

AUDIENCIA PROVINCIAL

da s'instalilà a la Presó

Orquestra i raudal Pau Casal*
El prüg y anla del concert de
clausura del seguu-eur-I-Jci l'Associacid de Mue.ea, ..a interpretardó del qual, cont eS saaut,
o ha confiat a la reputada orquema Pau 1ìaoai i a I . ernineta, violunce1;. sta que d.r.ge:a

UNA DENUNCIA

gla.

El jutjat de la Universitat instrueix
diligencies sumarials a ran d'una del/inicia presentada pel senyo: Hernández Heber contra un individu al qual
acusa d'haver-li estafat 9,629 pessetes.

Nord. Un oral , per rapte, i dos per
estafa. contra I. Méndez, J. Hortola
i J. Benavent, respectivament.
oral,
Secció segona. — Oest ,
per robatori, contra Francesc López: un altre per its de nom suposat, contra Marcel Armenteras, 1 un
tercer per injäries, contra Patrocini
M arillo.
Secció tercera. — Granollers. Lbt
eral, per atemptat a la salut, contra JOGep ila i quatre rrtés.
Seeci6 quarta. -- No té asscnyalam e a t s.

EL JUTJAT DE GUARDIA
Avui substitunià en el toril de guardia al jutjat del districte de l'Oest
el del districte del Nord.
CONSEOt ENnIES
D'UN SUSPENS

Ahir fou detingut un estudiant, les inicials del qual eón
C. G. C., acusat (Ehaver agreda
al (lega de la Facultat dr. ï,si marta. senyor Goizueta, a Icecalla de tasa seva, Clame, 4. percub l'esmentat senyor rhavia.
suspés en els exhinens de Mine/ aiogia i Zoologia.
L'estudiant ha ingressat a la
Pres. (' Model.

TRIBUNAL INDUSTRIAL
Per a aani sIrria fet els segnents
ssemy:Aaments:
Avantjudicis a les deu. — Número 649 0 per reclamartil de salaris
Josep Melich contra el
patri') Ramon Oriols. — Número 65o
per reclamació de salario de l'obrer
Josep 21. Espiell contra el Patró
"S. Lámparas Eléctricas". —
Número 651: per reclamació de salario ile l'obrer Joaquirn Reig contra
el patró Americo 'Pellicioni. Número 652: per accident del techan de
l'obrer Antoni Gimen° contra el patri/ Gerard Collarilin, S. A., i Conapanyia Zurich. — Número 653: per
reclamacin de salario de l'obrer Ramon Serrano contra el parro N.
Conrado. — Número Socti per recta'nació de salario de l'obrer Antoni
Garcia contra el pateó Gran Metro'
polilla, S. A.Judicis a les des. — Número 412:
per accident del traban de l'obrer
Lluís Fahregat contra el pateó Ferrar; Urrutia i Alfons Tello. Jurats:
patrons, Serra, Tarrach i Valls:
óbrers, Villaplana, Garcia i G-Maez..
A les onze. — Número 805: per
accident del traban de 1 obrar Francesa Guijoan contra el pateó Contpanyia 'Transa tlantica. Jur:as: patrons, Serra, Valls i Fugasot; obrers,
Cafiellas, Redondo i Díaz.
A un quart de dotan — Número
333: per reclamació de. salaris
l'obrer .Artur l'elinton contra el patró Miguel Blanda. Jurats: patrons,
Carbonen. Vila i Ferreres; obrers,
Andreu, Asencio i Caballar B.
A dos quarts de dotze. — Ninnero
554: per reclamació de salaris de YoIren Llorens Ahnedo contra el parró Joaquim Rivera. »Inrats: patrons,
Fabregas. Basté i Andorra; obrers,
Andreu, Martí Baqué i Vire.plana.
A tres quarts de dotze. — Número 5551 per reclamació de xAlars,
l'obrer 2fanuel Cardoda contra el
patró Maei Tobella. Jurats: pa5rons.
Sayol, Banns i Barba; obrers, Gen
mec, Andreu i Caballee A.

;MES RELIG1035
Santuari dc Nostra Dona del Carme (PP. Carmelites).. Solenmial
dunin. Per als dies 13, 14. i 15 del
que som, la "Setmana Devota del Carena" dedicará u:1 solemnial triduurn a
la seca celestial Patrona i Mara, la
Verga del Carme, com ho te de consuetud cada any. Es dos perniers ches,
a la tarda. la funció será a les sis
amb Exposició de S. D. Malestar;
Rosari, exceda/ del Triduum. sermó
i reserva, tot alterna': de bells molets.
El dia 13 ; elarrer d'aquests
al mati, a les aun. Missa de Comunió
general que ser:: celebrada pel Molt
reverend P. Llue . de . Sant Josep, Provincial dels Carmelites Descaiços de
Catalunya.
A la tarda, amb motiu de la processii, es comentará a les cinc, pel
mateix ordre deis altres dies. 1 en
acabar la reserva s'organinar& la processó que ha de recórrer els segiients
carrero: sortint per la Diagonal pujara al de Còrsega fins al Passeig de
Del Passeig de Gracia per la
mateixa Diagonal fins al del Bruch i
tornada al Temple. Individus de l'Armada portaran el bayard de la Verga.
Els sermons de tots tres ches han
estat encomanats al I/. I. doctor Isidre Gema, canonge arcraca de la Sen
tarragonina.
LA PROCESSO GENERAL
DE CORPUS
Com cada any, el dia 19 del que
som, a les cinc de la tarda, sortirà
de la catedral la processó general
de Corpus.
ANIVERSARI DE LA MORT
DE MOSSEN JACINT
Diumenge que ve, a les vuit del
mal:, se celebrara a l'església de
Nostra Dona de l'Ajada una Missa
anib ofertori en sufragi de l'anima
del nostre immortal poeta mossèn
Jacint Vardaguer (a. c. s.).
Es convida a tots els bons patriotes,

DELS JUTdriTS
LA CARN TRINXADA
Pene Samata Fam, al /non de Earcelona s'avalará d'un caixó amb una
maquina de trinxar caen, pub els
guàrdies el caçaren al vol i se Feaduguerem a la Delegació. Ha ingressat
a la Model.
NO ES POT BADAR
A la Rambla de Canaletes la Llihreria Francesa hi te un qdosc. que
sane, per un mornent, abandonaren do

CATARROS
:Intensa y recientes

aquesta agrupació siratünica,
abits;a un altissim interes ar(jebe.
A la primera part l'Orquestra eas tare santa' uiaet, ara
del -Carnaval ruma", de Berlioz i ele (loa ...enips de la -Simtenia Inacabada - , dc Schubert,
que no solament és una obra
ue beilesa sobirana, d:gna de
c onlparar-se amb na millor ¡je
les annIonies de Beethoven, sinó que es una de lee creacions
més admirables de l'Orquestra
Casa te.
.1 la segona part, reminenlissito Pan Ca5ate ‘oldra honorar la nusira ciutat deixant i'aolen..ada batuta en mano del
seu gerrnic senyor Eitri g
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AIXEQUE1t1 EL CAP

pabilos: Carece

continuaras que KOLYNOS corngert els
refredau nasa Is, augmentan les vosees
detentes teginiques contra la mvasit, de
KOIVni09 estimen els mimaba
mes tAlents en pocs sesos t

rucio de la

UI

CltEMA DENTAL CiENTLFICA

KOLYNOS
" `"'"'
;•1

Telefon A. 50 50

Dentistes i Metges

quan us renteu la boca, /Mí,

REPRESENTANTS EXCLUSIUS

DIPUTACTÓ, 234
pub
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fidoWnsmammamimanamaconessms,
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F211112‘elltlei;cet,
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per

agafar l'arquet mägic del seu
incomparabie vioioncel i ternos seta ir, acompanyat de l'orguestra, els magnitics -Cants
hebreus", de . Max Bruch, i després, arub la eol•luboracié
pulcra pianista Blai Net. tres
obres d'exquisida tortuoso'',
cona oda "La Is'/tense" 1 *-Ap.rs
un rece". de.Fauré. , i P-AllegrO
apassionato - , de Saint-Saens.
Ei poder fruir, en aquesta part
del magnifie cerdeen:, de fart
oxeets un Pau Casals, sera
fita gloriosa en la Wstória de
la ciatat, que és de suposar
que sera agraida per tots els
assistents a la magnifica - sess.o amb els mes entusrastes
aplaudiments al preciar mestre,
L'Orquestra completara el
programa , a la tercera part,
ami) la bella sardana orquestrada de] meelre Morera 'Serreo arnunt', les sis caracteris:
ligues i delicades "Cancel/5
russes - , de LiadoV;I rintermezzo de les "Goyeecas", de Granados, i el preludi i el linal de
la immerlal -Opera de Waguer,
"Tr:stany i Iseulda". •.- '--CONCERT A LA SALA-'
•';;MOZART
Diumenge vinent. V la tarda,
tmdra Ilec a la Sala-,Iloa.34-2un
coneert a eärree de les senyoretes Arma i Francisca Argilageb . , ,MereS Sautacana, 21-ar:a
Rodergas, Maria Jordana, Angola Puig. Loneepeici Car;-cras,
Mar:a liaupp, Pslar,...SaiQne.ada,
Montserrat Mora; - 'eall nii -If erdaguer,
I o rik Fu s d,
o,
Dril/
Senimenat i Gdell, Rosa Sorra,
Trinita , Brunet..1' Rita Brosa,
deixebles del in ar../sta-. ¡ticard Vives,

TOSES, BRONQUIT I S
7..:';;:41141e1

Musica
CORONA

argozaliaatiaErzwEacumaizer.r_uvrernaniumnutguerma

AVUI
Sal, pf a. — Barceloncta. M a jor quantia. Eciment d'Obres i Corrotener-ion, con 1 ca F. Garcia,

La

seres. Quan fugia cap al carrer de
Tallers ion detingut i ahir a la tar-

Seccin primera. — Audiència. Un
oral, per estafa, contra Pere Sin-

ASSENYALAMENTS PER A
AUOIENC!A TERRITORIAL

dependents, i Alfons Virgili, amic de
les -grans aventeses, aprofità l'abstricna i enträ'dintre. a g afant 45 pes -

prop de la Traveseen de
laus)
BAR

Quan us rente* la baca
tacha ,a el cap encimara
Cancessionarn Freaerlo len*

C el;ONA

La, nueatot, aal-teelm

aparlat sal. Barcelona.

1

esaPerepe ,
' Int,I.0064* bli•
a

0 75 pes

aste,.

CATALUNYA
VICH
Les festes de

?anua :-:

EI

Congrfs

esperantista :-: Notes d'esport
Les (hades de Pasqua han transcerre gut en mig d'una animaciä extrdiflàTta E Congrés Esperanasta ha obtingut litt resultat
havent-se comiden tot el programa anab gran esplendor. Les sessions destudi, com la fundó religiosa i recepció oficial, toren molt
brillant s , però sobretot a solemnitat
atäxima l'obtingue la festa dels Jocs
Flora ls, cetenrana ai teatre Vigata,
u, s reno/ dilluns al mati tot el
inillor de la ciutat.
Revelat el nom del poeta premiat
en mig d'una expectació immensa.
entr a la reina de la festa, Na Montserrat Terricabras i EatjO: la seva
pres encia ion acollida amb una ovariO entusiasta. Vestia un elegantissim vestit Mane, que posava de reIleu l'espléndida bellesa de la sellenret a que hacia de presidir la festa:
dos patges jovenissims, adequada tue'' abillats, sostenien el rässee
del seu vestit. A continuació venia la
Cort d'Amor, formada per distingides senyoretes vigatanes. totes ricalman vestides.
1.a testo es desgracia en mig de
l'ord r e mes perfeete, acabant amb
un vihrant parlament en catalä d'un
poetes premiats. A la sentida
se celebra el banquet de gala i a la
tarda la sessiä de clausura del Congres. Dimarts molts congresistes
realitzaren una excursió a La Guilla/a, com a complement de la festa.
Er. resurn, ha estat una memorable
solemnitat. de la qual se servaran
records molt agradosos.
- També portaren molta animarle les festes esportives celebrades
al camps de l'Esbarjo Mariä i Vich
E. C.
Al primer hi hacia una espectació enorme per veure el reserva del
R. C. I). Espanyol, que venia reforçat amb elements cont el farnös
Zahala. Saprisa. Helvi tg i abres. Per
abra part. el Mariä-Ausä. cada dia
mes fort , eslava disposat. si te a
vèncer. altnenys a resistir l'empenta
del inmudable equip contrari. Aquesta expectació es convertí en dos
plens a vessar, prenent el camp de
jee aspecte. Arbitrà el
senvor A,masca tots dos dies, duna
täriria • ecable.
L'Espanyol presentà el següent
equM: Traba!. Mas, Asbert, Rädenas. Monfort, Rubio, Granados, Hei
-dg.Zahl,SprisMot.
Tots dos dies la Iluita fou de les
memorables i I'Ausä no sols es
defensi aferrissadament sitió que es
Ileneä a l'atac atril, tot coratge. Els
sultats obtinguts foren de 2 5 1 i
2 el diumenge i dilluns respectilar:TM, a favor de l'Espanyol. Els
gols de l'Espanyol els obeingué el
isimer d:a En Saprisa: els del segen un En Zabala, u/1 altre entrà
degut als mateixos de l'Ausä i un
al n 7 .. En Saprisa. El del primer dia
(I( : 'Ausä el marca Ett Rierola; els
del oegon. un En Vivet. amb el cap
resaatant un córner, i l'altre En Pereira. de penal.
l'er l'Espanyol no cal dir que En
Zabala Ilui extraordinätiament, malgrat la barrera q‘e En Pereira, el
u centre i altres formaven al seu
en pa manen ... En Trabal,
porter. tambe agradi molt, com
u Mas i en Moniort.
Per l'Ausä En Pereira va fer dos
artits immensos: malgrat comptar
ia amb justa fama. els dos partits
Pasqua han posar encara mes de re.
Ecu la seva classe. Marcant a En
•
estigué incansable. El pornr també ha fet dos excellents
eis mitjos i En Sor/ contribuirs . a l'excellent resultat obtingut.
ratlla davantera. mancada de
- elements, no donà el rendiment
cp.a. ¡india hacer donat.
ia(r diumenge anuncia la vinguda
du t Sitgetä. que encara //o ha vingut
trai a Vich.
carnp d'esports del Vid'
E ha lluitat el seu primer partit
em • ra el conegut Catalunya de Les
Aquest equip volia de totes
revenjar-se de les dues
a
d .(es que a Vieh baria sofert
ai
'nItre equip de la localitat, i ai• , ia esperar dos bons partits.
1-1 resultat ha estat ben honorable per al Vid, F. C. El primer el
perié per 2 a o i el segon ernpatä
O t res. Aquest segon partit result ä
quelcom accidentat. El Catalunya de
Le. Corts, quan guanya es molt
bu, minyó però no essent aixi puja
de ir i es mostra multes vegades
mperant.
VALENCIA
Acord sobre la Mancomunitat valencana :-: Els funcionaris municipals
VI:, estat desmentida la lunieia
d 'usada per un corresponsal (EAlarant 'tue la Diputació de Valencia
b aria cursat un document a le, altres dues Diputacions ajornaut el
Projecte de Mancomunitat. El president, senyor carean, va declarar que,
conträriament a la tal informació,
les gestions seguien el seu carni.
1 ara, amb motiu (le la visita
a la 'ostra ciutat dels reis
ba. han vingut representants de les
Di PUtaCiOns de Castellä i Alacant.
Quan s'indicava algun acte conjunt
d'aquests representants i els dipute s de Valencia, hom esmentava la
Mancomunitat.
Marxats els hostes Italiano, han
Tenias aquí els diputats alacantins
castellonenc*. Foren obsequiats
Meter mil im jeseuet i despréo,

ami) comisionats de la Diputació valenciana, celebraren una reunie; per
tractar de la Manconninitat.
I.a rennie tingué un caràcter secret i les primeres referències ¿cien
que i Valencia estaven identificades i que a la fi Alacant accepti els seus punto de vista. Llavors,
diguin el que diguin. la Nlancomunitat (le Valencia no te un naixement
espontani. Potser /114. de Iluity. te
mes ji, teres que els propis iuteressats en que es crei aquesta unió.
1-fom diu que el Directori ha expressat el seu desig que s'arrihi a la
Ist ancomunitat.
Les referencies del primer moment slan vist ampliades amb una
nota oficial publican). els acords
adoptats en la dita reunió de re t iresentant s. 1.a presidí. per designacie,
unänime, el senyor Guinot, diputat
castellonenc, i feu les funcions de
secretar el senyor Grau, president
de la Diputació d'Alacant. El governador, senyor Garcia Trejo. saludä
els reunits, absentant-se durant les
deliberacions.
Expresades les respectives opiMons, s'acordà fixar les segiients
bases. que se sotmetran a raprovaciú de les tres Diputacions:
Considerant:
1.-Que una Mancomunitat, Tenlan'en/ entet;a, 110 sois pot coexistir
sense minva (le l'autonomia i personalitat die les provincies que la
formen. sinó (tue aquesta integra
personalitat és necessària. ja (me la
.Ntancomunitat rep de les persones
associades els fins que aquestes
assenyalen i es dissol quan aquestes
ho acorden.
2.-Que pot ésser convenient constituir ara una Mancomunitat de les
tres provincies valencianes:
a) Per esser segur que si 110 es
manifesta per les Diputacions l'esperit d'expansió que desitjava encendre en elles el Reial decret que les
creä, no podrà reformar-se l'administració (le l'Estat. descentralitzant serveis mitjançant la delegació
en entitats sorgides del nou regint,
i de base suficientment anuda per
regir econennicament aquests grans
serveis, i caurà sobre les actua l . Diputacions la responsab i litat dhaver
fet impossible, per miopia i manca
(le patriotisme, el que mes convé
a Espanya i a Ilurs provincies
h) Per ésser convament en totes
circurnstäncies, però mes encara en
les actuals. portar conjuntan/eta la
veu dels interessos llevantins i trobar i expressar amb la forza (le la
unió l'orientació de la reforma provincial i económica.
el Perqué, encara dintre de l'actual llei provincial. existeixen fins
que i to s'han establert o han fracassat per manca de mitjans. o per
no ésser suficients per alimentar el.;
serveis corresponents la població o
el territori d'una provincia.
Supeditant l'acord que es proposa
a les següents condicions:
t.-Que cada una de les tres provincies conservi incólume la sev a
actual personalitat, autonomia, organització i servei integrament i absolutament.
2.-Que en tots els trehalls preparatoris i en la constituciú que es
doni a la Mancomunitat, les tres
Diputacions han (le cottc()rrer amb
igual foro, repreaentaciú i vots, esseta la unitat associada la provincia.
3.-Que essent resperanea i el supost dc la Matinontuititat que I.Estat
delegui en ella serveis que avui, amb
v reté, queda
perjudici du tots i prof
implicita la condició (jue si l'Estat
no efectum-fi la reforma (le la seva
administració concedint tale delegacions i l'amplitud de mitjans económica i jurídics inexcusable per
exercir-les, la M ancomunitat, mancada de base i d'el:devenid/ir, es dinsoldria.
4.-Que.' no obstant. tant per mostrar de manera genuina_ indubitable
i sincera que entre les provincies (1.A.
'acata, CastellO i Valeimia hi Ita
eos C911111115 i possibilizat dacurd,
cotn tier existir un camp d'acció provincial encara incult e. la Mancomunitat ha de constituir-se sense esperar la Ilei provincial i amb els bus
que es determinaran.
5. - Que la Mancumunitat proposada es o (ncep can una A ssodado
per portar a tenue fino superprovindais o interprovincials, pm') fino conerets i determinats, i no com una
etapa, aspiració o mitift de lino/orar una eta/lució conträria a l'existencia de les provincies.
'Uds an i el que sera la futura
Atancomunitat valenciana. 'Fries la
linfa que volgueu i veureu la desconfianea i el desgrat. 1:atecte, la
coniunitat histórica, la identitat de
llenguatge i costums, quelcom (le 1
que hauria de constituir la base per
la un ¡ e ., tue se cerca, no apareix per
cap banda. Per si podia pensar-se
en un can vi /Mur, Ilegiu la darrera
base, que preten excloure estúpidament qualsevol esperança. Son que
tot el que es constriteix ara sembla
destinat a Ulla vida efímera.
- Sitara es (leía que l'Ajumameta actual anava a corregir les (lisbauxes dels anteriors Ajuntaments
en materia (le personal. Es pronosticava que quedarien cessants infinitat de funcio»aris, la necessitat dels
quals 110 és una cosa prou clara.
Aquests rumors foren seguits d'una
altres que verde') a dir que tots
aquests projectes no tindrien realització, degut a certs advertintents
dirigits a l'alcalde sobre la interpretació de l'estatut municipal que
no concedenr a l'Ajuntarnent aquesta mena de facultats

Ara acabem de Ilegir la nota oficial de l'alcalde. Es tracta de reorganitzar les' seccions i els serveis

i d'anivellar els pressupostos. Cap
fencionari sera engegat al carrer,
encara que es decretin algunes exce(leudes provisionals.
Per exemple, el personal de professores de música, el personal sanitari i el personal tecnic sera reduit
fins que es reorganitzin les respectimes seccions. Els funcionaris que
quedin excedents cobraran una part
del sou, a mesura que s'emprenguin
les obres projectades amb motiu de
l'emprèstit i es formi una Academia
de música i es eral seccions d'especialitats facultatives, es cobriran les
places donara preferencia als funcionaris excedents. els guara, no
obstant. també s'hauran de subjectar a les oposicions que es facin.
Con/ a c n Jrnplement traixi, es petisa jubilar el personal que estigui en
condicions. Ja s'hi/ comeneat pel dipositari.
SANT FELIU DE GUIXOLS
Noticies diverses

Aquests clics, con, ja anunciarem,
ens ha visitat el -Cor (le Marina",
de Badalona. al qual reberen i obsequiaren les autoritats i Ventitat local Orfe6 Ges6ria. Els coristes badalonins han restar molt contents
dels obsequis que seis han tributat.
En sessió plenaria l'Abultan/cut ha aprovat el pressupost que
ha de començar a regir el dia primer
de juliol, i que ascendeix a 303,70550
pessetes.
Durant el maig passe ITcapta l'Ajuntament, per arbitris, pesseles 19(944.48(
A l'escorxador se sacrificaren Roo
>mis i cabrits. 5o vedelles i t18 porcs,
amb un total de 21,3oo quilos de
carn.
Aquests dies de Pasqua s'han jugat (los helissims i concorreguts partits entre l'Ateneu Deportiu i el E.
C. Barcelona. Guanyaren per 3 a 2
els guixolencs el primer (tia. Ei segon ha victöria fou dels barcetonins, amb el resulta: de 2 gala a I.
Cal remarcar que els ferasters cmbotellats tot el segon temps. empraren, per tal de guanyar, un joc molt
brut, que no ens aliar el més a(lequat
per al bon nom de la cultura física.
Defensaren eta colors blau-grana Criach, Coma, Bota, 011er, Ellas,
.Morete. Just, Quejo, Ralüdl, Berrell
i Fuster.
Com e, ven, el dit onze no era
gens despreciable.
Anunciats com a "gran esdeveniment" es jugaren al camp del
Guixols Esport dos partits 'tut les el
Català S. C. i el primer d'aquella
entitat. Tots (los encolares foren
taninateix foro anodins i presenciats per escas
També escassejä la concurrencia
a la sessiO de boxa que va donar-se
al Salé Goula. i eit ha qual hexaren,
entre altres, Frank Fleche contra
Eid Jaks. Actuà därbitre el senyor
Agusti Peris ,

GIRONA
Un esdeveniment musical :-: La presidencia de l'U. D. Girona :-: Repartiment entre propietaris de finques
Altres noticies
La nostra meritissinta Associació
(le 11 c ica ha confiat el darrer concert del segon curs a l'orquestra del
gran Casals. Aquesta magna anden"( tindrä lloe II, del
mes que som, al teatre Principal.
Eiu Casals, amb el seu iuiãgie violoncel, interpretarà la segona part del
programa. 1.'anunci d'aquest esdevcMinen: musical ha cansat veritable
seno/tejó. 1.2Associacie, de m nsica.
que no repara en sacrificis per contplir els Ìiios per als quals fou creada, ha fixat una quota suplementäria (le cinc pesset es per invitaciú.
El senyor josep Ensesa
bert ha acceptat la presidencia de
l'U. I). Chata. per a la qual va esser reelegit. L'acceptacie.e. (lel se_
nyor Ensesa l,u causat excellent efecte.
Comissi6 municipal de l'Ajuntament de Eigneres ha aprovat
el rcpartiment de la quantitat (le
1,35o pessetes que correspon satisfer entre els propietaris de finques
belleheiades per ratr:11g1Crat1W/1/ i
rixampla del carece dels Monjos,
fent aplicació del Reial decret de 3/
de desembre de 1917.
El senvor jbiselo Mitjavila Oliver ha sollicitat antorilzació per al
funcionan/cm d'un collegi no oficial
de primera ensenyanea per a nens
que te establert a Eigueres.
El dia 23 d'aquest mes Midran lloc a la Comissaria (l'Obres
p(,bliques les subhastes de les obre,
(le conaervaciO (le les earreteres (le
Vilademat a Palairugell 5 quilimietres
24 al 35), (le Caldes (le Malavella a
la de Madrid a Enanca
tres u al 41. (le Itipoll a la frontera
francesa (quiten/nitres 3 al 101, de
la de Barcelona a Ribes de Eresser
tquilfunetres id 10151, (le la (le
restaci6 de Sils a la (le Llagostera
)quilòmetres 1 a l'il), dc la de rEstartit a Sant Jordi Desvalls (quin/nutres 19 al 2.0, de la :Ac ed a a
Pitigcerda (quilinnetres 17 0 al 172).
Els pressupostos respectius pugen a
5 4 ,4 o 7 '60, 20,00188, 35,070.00,
29 , 2 2 (e 1 0, 54,496'25, 22,60325 j
11,006'65 pessetes.

TARRAGONA
Váries
La Junta (le l'Asil de Sant Josep
visitat el governador per exposar-li la pobra situaci6 en que es
troba aquell refortnatori tle nens per
al sosteniment d'aquests sols compta amb una pesseta diaria com auxi-

EE. UU.

Coolidge és elegit
candidat republica
a la Presidencia per

unanimitat
Cleveland. 12.-El president, senyor Coolidge, ha estar elegit guasi
unanimement (aun a candidat del
partit republica per a la presidencia
de la RepUblica.-Havas.

LES

REPARACIONS

DE L'El-ClICELLEff
WIIITll ME HACA RIZESI

IIECLIIIICIONS

El Govern alemany 1 la "blicum" :: La misa° lnterallada
Un non
rebaja proposicions alemanyes
credit amena al banc d'emIssle-or

París, 12.-Des de Berlín comuni- els banquers arnericans han atorgat
quen a "Le Journal" que l'ex-can- un nou credit de 25 0000,000 de d6celler Wirth, interrogat per un pe- lars al BarC dc Crèdit Or.
El programa polític
En realitat es tracta del crèdit
riodista, ha declarat que estaca c ondel partit republicà
veneut que racceptació de l'informe descompte de 5.000.000 de d6lars
Dass-es aniria acompanyada d'un acordat a l'abril, el qual ha estat
CieVelall i i, 12.-El programa que
cortinas d'espera a Europa i contri- augmentat fins a aquesta :jira de
la Convenci 6 republicana ha adoptat, diu, entre altres coses, el se- buiria a 111 restauraci6 econötnica i 25.000,o00.-I I amas.
financiera d'Alemanya.
FUNCIOgüent:
QUATRE CENTS
Mentre les forres militars dels
Ha afegit (Ille les eleccions aleNARIS DE MENYS •
Estats Units han estat reduides fins manyes han palesat que la majoria
Berlín, 12.-S'anuncia que durant
al limit màxim del que pot fer-se en del poble alemana- no compren els
els (barrees (marre mesos el nombre
temps de pan, es constata que a l'es- seus interessos politics.
de funcionaris alemanys ha estat retranger s'Int produit des d'aquest
(lolgut dels progresos realit- duit en quatre cents mil.-Havas.
punt de vista 1.111 augment eu les
zats i/els nacionalistes i ha (lit que
Meces terrestres i aéries, que cons- les eleccions alemanyes no estan d'a- LA PRONIMA CONFERENCIA
Brusselles, 12.-Segons "L'Emite
titueix una amenaea continuada per cord ami, el progres realitzat per les
Belgue". In:dorar la crisi francesa,
a la pau del nuM i un obstacle per democracias a Anglaterra i Eranga.
a la tornada a la prosperitat.
Ha acabar diem que cal demostrar abans de dos meses es reunirá una
Nosaltres estem ferventment a fa- als alemanys que (une:miela el plä conferencia interaliada per estudiar
la qüestió de les reparacions-Havas.
vor de la cianvocatäria d'una ConDam-es pot numar al Reich la prosferencia internacional per limitar els peritat política i reconornia que tant
ELS FERROVIARIS D'ALEMAEVA VOLEN MES JORNAL
armaments terrestres i l'ús de sub- desitja.-Havas.
marins i gasos tòxics, quan radopBerlín, 12.-Els Sindicats han coEL GOVERN ALEMANY I L'INcié d'un pla de reparaciais mutameneat VOVCS converses amb el Go-'
FORME DELS TECNICS
ble pertneti ropertura (le negociaI LA MICUM vern de l'Imperi per demanar ra ngcions i de cooperacid oportuna.
Berlín, la. - El Gabinet celebrä ment de jornal dels ferroviaris.
Al programa republicà s'esmenta
Aquests Sindicat amenacen anda
al/ir un Consell per oir l'informe
com a morid per a l'arranjament dels
dels ti:cines que entenen en el tre- anar a la vaga si no són acceptades
(lentes de guerra. l'acord anglo-amehall dels delegats aleman y s a París Ilurs demandes.-Havas.
rica, per al pagament del deute briper preparar l'execució de l'informe
ELS PRESONERS PER ACTES
tànic als Estats
Dawes.
DE SABOTATGE
MIL BORAII NO SERA CANDIEl Consell de ministres ha estudiat
Brusselles, 12.-1:11a nota oficiosa
DAT A 1..\ VICEPRESIDENCIA
tambe la prolongaciO dels convenis diu que no es veritat que el Govern
Cloveland. 1/. - El senador
sonyor nrgal accep- amb la "Alicum", acordant esperar
hagi decidit alliberar els presoners
el resultat de les negociacions franlar l'oferiment que li ha estat
alemanys condemnats per actes de
a
co-alemanys que es porten a cap
Uf, per presentar la spva
sabotatge comesos co la Ruhr.
vier-presi(Pncia
'hilatura a la
Dusseldorii.-Ilavas.
No obstant, alguns presoners han
lo'
la IIPpfildiozt dols Estats
LA MICUlaf REBUTJA PROPO- estat alliberats, si bé es tracta de
Unils.-Ilavas.
SICIONS ALEMAN VES
cassos excepcionals.-Havas.
UN CIADO ASSALT.AT A NOVA
Dusseldorff, 12.-La :disk/ InterYORK
BOMBES COMUNISTES
Nova York. 12. - Un grup aliada de control de fäliriques i miBerlín, 12.-En les cases habitades
dr bandolors ha assalfal un ea- nes (Afictunl. sha negat formalment per alguns comunistes s'han trobat
uni' .lo Duali p s, robant 210
a acceptar diverses proposicions dels
ole joies valorados en I 25 imlustrials alemanys relatives a la re- bottibes i)tte estaven destinades a enderrocar el monument nacionalista
mil didars, fngint tot seguit. novaci n '. deis acords.
--Havas.
Els industrials han conferenciat inaugurat fa poc a Posidam.--Ilavas.
1 )ES:11ENTIMENT
amb el Govern del seu vais.
Ii del Govern per cada asilat: un
Les discussions es reprendran el
Sarrebruck, 12. - Es desmenteix
ral mes de 1;1 respectiva provincia,
que els industrials de la conca de la
dia 15 del que soni.-Havas.
i un altre ral /le rAjuntament
Ruin pensin declarar, el dia /6 d'aUN NOU CRE.DIT AMERICA
és nat cada nen. deixant de cobrar
quest mes, im lock-out. i que tractitt
AL BANC OR
en la majoria dels casos aquestes
(rimposar als ohrers la jornada de
Berlín. 12.-Els diaris copien telepetites subvencions.
deu hores.-Havas.
grames de Nova York declarant que
- Amb robjeete de començar les
obres del pautes' de la familia Balcells a la capella de Nostra 'Dona
del Claustre, ha estat traslladada la
GRAN BRETANYA
sagrada imatge a l'altar de l'Anun- LA CRIS! PRESIDENCIAL
data.
FRANCESA
La societat Agrupació Excursionista Montsant. en la seca sesLa vaga de ferroviaris
sil) constitutiva, ha notnenat el seempitjora
(Continuació'(
güent Censen Directim president.
En Josep M. Pascual: secretari, En
DOUMERGUE RETIRA LA
. Londres, 1 2. - La vaga del
SEVA CANDIDATUR.I
Marian Masvidal B ( (: tresorer, En
Metropolila tendeix a enipitjorar.
Erancesc Olivé: vocals. En Josep
París, 1 2.-El senyor Donmergue
La poderosa Federació dels
Ferré Pujo!, Joan Carné Almenara, Ita (et la segiient declaraciM la qual
ferroviaris loa publirat 1111 MilJaurne Roc i Josep M. Frase.
ha estat exposada tambe al saló on
convidani els vaguisios
t
iros(
iLa dita entitat es dedicara excluba de celebrar-se la reuniä de les
a resistir denonadainent. - IIasivament a fomentar l'excursionisme esquerres de la Cambra i del Seas.
•
i a cantar les ',dieses de les nostres llar.
RES VAGUISTES AMENAÇATS
comarques.
Sollicitat per un gran nombre d'aDE PROCESSAMENT
SIma possessionat del carece
mics polítics per presentar la nieLondres. 1 I. - dirigit
el nou president (raquesta Audienva candidatura a la sessi/I preparauna elida als vaguistes ferro_
cia, senyor Juli Fournier.
tòria per designar candidat 1.1 Previaris porquf. reprouguin el Ire
presenEspontäniament
ridencia, vaig haver (le conmstax-loshall nbans n Iol 1 3 del corrent.
tat al jutjat (le primera instancia (le
que sols podria fer-ho si la nieva
coniminatil-los amh pr000ssard'Amposta,
En
Tortosa
candidatura podia Sl . rV ir dan.: per
los per abandó del troball sen„loan Palau, que eslava reclatnat
assolir la uniä republicana_ indispense previ avis.-Ifavas.
dit jutjat.
sable al be de la Repillica.
A la carretera de Reus i a uns
EI.S BANDEES XINESOS
En les condicions en qué acuesta
(matee quilMitetrcs de la nostra chit euniä es presenta. la meva candidaHang-bleou
ta-Un misioner ametar, un aun, de turisme que se n'altatura no h(IioIrc oltiholmr aquest fi, pel
rica que lluvia estat agafat pels hanva cap a ¡co ciutat venia topa amb
qual prego als meus a g ües que s'abs- dits ha estat assessinat recentment.
un carro del "Mas (le la Carzibia",
tinguin de presentar-la -flavas.
-Havas.
qUe allaVa guiat per _loan Ferran.
ELS DARRERS 1)IES DE PRE1)e resultes (le la topada sorti leSIDENCIA DE MILLF,RAND
sionada una dona i els vehicles soL'AVIACIO
Paris, 12.-M. Nlillerand no abanfriten oh i'i' rfeet 'sole consideració. donará l'Elisi fin: denla al mati_ per
Han tornat de Valencia els
traalladarse- III sen palau (le Versacine agents (le la noticia que anaren
No es tenen noticies
allä per tal de prestar servei durant lles.
Avui ha rebut la visita de l'exrestada dels reia d'Itälia a aquella
dels
aviadors americans
Lonbet.-Havas.
president
capital.
iNangluti, 12. - Es te alAl. MARROC FRANCES
Prop del poble d'Altafulla un
guna
per la sort
COMBAT A 1:CARGA
automiddl topa contra un arbre, redels. aviadors american s , pnix.
FOCUsultant contusiona ts
Rabat, 12. - A la vora esquerra
(les do llur sort ida d'Hongdel rit: Larga les tropa; francese han
Kong quo no se'n sap res.
payrn.
-Hayas.
Andt rnotiu d'haver-se anunrelmtjat victorisament dliiressalt de les'
EL RECORD 1) . .luruliA .\5111
iorces relxils, les quals retiraren (lel
ciat la supressiú del jutjat de primeCAIIREGA
cambia nombrosos morts.
ra instan c ia, per raO (le fer-se ecoSanf ltafel, 12. - L'aviador
Entre ells fignra un xerif. - Ha/munes, en denegar l'ampliac(O de
Burri ha halut el re(• oril del
places d'aspirants a la judicatura, Vas.
rinnt d'altura sobre hiiiroavid,
>la produit profunda alarma en alIII:NIll 11013E11T, ACADEMIC
ando
quilos de eärrega útil, a
guns pobles daquesta provincia,
non ri
l'altura ilp initl metros, Pu una
l'a l'ÍS. 1 2.-12111vooa
que es veuen amenaeats ter aquella
relnit
co
11;1 est ui
hora i cinc segons de vol.
mesura de govern.
ltattll ja el reAttlies1
En diversos caps tIc partit, cima
500 qui)os de
ron' iimb
12.1SSEGUI1AMENT DELS
Montblanc. havent-se io ress.,/ del
cite/1 , ga tili1.-Ilavas.
PASSATGERS
general sentir, slan constitnit conialiACCIDENT D'AYI.%C10
París, 1 2.-lii
missions permauents encarregades
SIS ItIOIZTS
lin) internacional tomarvegal
mitjans
els
de portar a la practica
(l'exami na / . la qiies1 hl de l'as -o_
Berlin. 12. - Comuniquen de BarInés conductas per tal (levitar aquell guramou l oltligat o ri de passalrançuilla (Colinubiat que durant 1111
round 0 Paris i
propósit, que CreUCII ulule els perju- pers. sita
tad de proves ha caigut un aeronlä
adopta) una 31einiiriii preparadica.
aman(
-peolocle
pertanyent a la Societat Colombianatin in d'Un
- A Ulldecona sha suïcidat a
CammetteM internacional.-11aAten/al/ya de transports aeris. resulcasa seva, tirant-se a un pm, Rosa vas.
tant morts cinc alemanys i el director
Adell Torrens, de 5o anys d'edat,
del Rime de Credit :Mercantil, Ernest
casada, la qual tenia pertorbades les
CONTRATORPEDINERS
Garrigosa.-Ilavas.
AMERICANS
seves facultats tnentals.
L'antiga i llorejada societat
:humees, 1 2.-Han arribat (los concoral "L'Ancora" esta projectant
11 11 1 11111111 1 111111)1 1 111111 11111111111111111111111111111 13 11911111 19
tratorpediners americans.-Havas.
una excursió a Mallorca per al vinent mes de juliol.
AQUEST NUMERO
Han visitat la nostra ciutat
la societat orfeimica "La Sirena CaD'ALBANIA
HA PASSAT PER LA
lellense" i el cor "Alba", (le Badalona, ein quals, alternant amb la música militar (le Luchana, han canTirana reconquerida
CENSURA MILITAR
tat a la Rambla de Sant Joan, esEscutari,
12.-Leu tropes nacional%
sent molt aplaudits tots els execuhan recomptistat Tirana.-liaras.
tants.

La
l del en
Gavera : Continua
la

campanja antiamericana

Toquio, 12. - El Govern
quedat constiluit en la següant
forma:
President del Consell, Rato,

Negotis Estrangers,

Sida

Ihn ra,

Finances, ilamaghtieki.
.Guorra, Ugaki.
:Marina, alniirall Takarabe.-4
Hayas.

L'agitació contra els EE. UU.
Temptativa d'atemptat
Par s. 1 2.- -1.Ps noti. eies que
es rebp n del Japó assenyalen
tina viva agitació hostil als Es,

tats Units.
Un obrer japonès sima prese n t at (lavan' ilel Cosolat ano*
rieä a l'oquio, amb inteneni
d'assassinar el cinema!. peto /10
:0 . 00 S0g11/ p h seu objecte.-Has
vas.

Els americans han de mancar
Nema York. 2.-FAS agregats americans de rambaixada del JapO assaliente que els americans residente
a l'esmentada naciO es veuen obligats a abandonar-la, a conseqüencia de la insostenible situaciO que els
ha crear els,motius que a diari es registren al Japó. a conseqüència de ha
Ilei d'inunigraci6 recentrnent votada pels Estats Units.-Havas.
ITALIA 1 L'ESTATUT DE
TANGER
París. 12.-Els diaris fan observar
que la nota publicada per alguns d'en i
anunciant que Italia s'havia negat a
adherir-se a l'Estatut de Tänger, es
absolutament inexacte.
El cert és que Itàlia. 1:ollicitada perque s'adherís a l'Estatut, encara no
ha contestat.
Eis diaris fan observar també que
aquesta noticia ha estat probablement
originada per fet que Italia ha nomenat un cònsol general a Tanger, nomenament que seria inútil, cas que
Italia s'adherís, però l'Estatut no enIrania en vigor. de totes . maneres. fins
que quedessin dcfinitivament establertes
les da/13111es que actualment elaboren
els jurisconsults espanvols, francesas
i angIesos.
Res prova, dones , que iMs ara Italia no hagi resnit adherir-se a l'Estatut de Tänger.-Havas.
UN DIPUTAT ITALIA MISTERIOSAMENT DESAPAREGUT
Roma. 12.-Se gons els (Earis, el diputar senyor Matteotti ha desaparegut
des del dirnarts a la nit.
Es din que ion hect violentament
de eautom6bil que ocapava.
Les autoritats fan activíssimes recerques per tal de trabar el senyor
Mauecstti. peró fi/1s ara no se sap res
en concret.-Havas.
EL DESARMAMENT NAVAL
DEL BRASIL
jancirota.-La Comissió naval
designada per la Cambra ha propasar
al Govern la construcció d'un gran
creuer (le ceta mil tones. cinc destroiers i cinc submarins.-Havas.
LA CONFERENCIA D'AGENCIES

TELEGRAEIQUES
Bel'Ila. 12. - Ila acabat Pis
seus fr p lialls ha Conferimcia internacional urA.gimcies teleg.räf blues.
Les doeisions i conclusions
que s'Itan last aprovatles. serati

pl'eaf• fliatiP n immediatament
rpspeclitts Governs.

els seA la reunid
nyors CapPlle1011,
ele t i mt S1 n.. fani. do Roma:Meynot, administrador delegat
ele l'Agisnoin Hay as. do Par s. i
Clement, del Cosit no'
de l'Ag nmria Fieufer.
I,011 n 11'PS. pronunciaron diseurquals dosos elloqüents. /1
naren gräci p s al director de
l'.hgètu in suissa. senyor Luis.
per l'exe p lionl organitzaeli3 (Fttquesito C5 si( que ha
consliluil una etapa mol(importan' 011 PI desenrotliament
() p is s p rv p is elegräfirs. - Bayas.

EI,S SUBSIYIS DE iMOSC.01.1
.‘1,S COAII - NISTES INTERNA..
CION.1LS
ilitra. 12. s--La 1 111 ernarional
comunista publica una p sfailisica idiota) evaluanl en 181) »oil
el nottiht•o de eimoulistes hong aresos. ilalicons. ele,. quo rebort subsilli d p Moscou i declarant quo As /III problema al'
I n s la aquesla
EL

FRACAS D'UNA FUTURA
CONFERENCIA

Pequin, 1 2.-Tot es les po,
tencies que havien estat
tautes a participar en PIS Irehalls d'una Cottioretwia e0 1 1. 51regada il'esluditur Vadopeie de
determinados

tarifes interna..

eionals. han deelinst la invitacid , per estimar (Ille els ato-

mis tas artuals loo sda apropiats
por a tal Con f e r6nein.--Havas,
VAGA

ACABADA

Budapest. 12. - La vaga de la cosca
hullera, que va comencar el dia 1 411:
maig, ha acabat-Havaß

▪
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ELS
L'Atletisine pedid-

Mar i
de París
SIDEILIC.IoNS
1) E1,

▪

AIONIENT

són pas aquests el s monteras

portuns per parlar, concretament,
.:stat de preparació dels atletes
e-ulars ni tampoc de llur actuaciö
• properes Iluites olirapiques que
Ilee el proper mes de julioi.
grat ma cae solament un mes
yergue totes les nacions inscntes
olimpics es desticht-eixin i
o darant del n'Oil llurs qualitats
- .tarzeió per aquestes Iluites
definitives. la represe:nació
...alar resta molt enrera en allò
. trobar la forma definitiva del,
representams fa referencia.
.tutoritats alié:irme; de la pen• .5. conscientment o inconscienthan pretes amagar a tothom, coa
i estranys, prernsa i aficionats,
treballs. petits i grosses,
1.:.. .. ats a períoccionar les primede ratletisme i buscar, en
la leonera de fer-los donar un
de rendiment en els precises
19;:uonts de la gran batalla.
1 a;,co. totes retuestes per a nos,- Ktitesos. no poden concluir ab:unte:a a res pràctic ni beneficiós
en eompte que aquestes 11ui, 7 0 purarnert personals; :lunes
ne contra homo i d'intelligencia
:nlelligencia. Tot el mes que
c
• :,magar, per assolir una actuaiii ;rs segu7a i brillant. en unes
naturalesa. és la tac, u•ar en el propi terreny; per?)
ca nema es pot adoptar quan
• :,: eta de buscar el triomf de tot
Cdnl, por exemple. en el
armes': cae, cal que
.,
e. que la qualitat, pugui ruindirl la dels adversaris. 1 no
ru s equircear-nos, en armest
ciiusiderar-nos molt mes pe. vis nostres adversaris per
e cara i imposar la nostra titctsr

ja. en arteests precisos moconsideracions
:e5 del que fa referencia
eparació deis representante at• ,minsulars. Podriem parlar de
assenyalar deficiencies i
eacions remeses per aquello que
obligats a cercar la millar lar,-•
representants peninsulars. Feriso ho volent fe-o. Preferim esperar
,ns dics rués; quant menps Iras que
. . un fet l'assistencia dels atletes
...ulars als Jets °limpies.
ha Multes coses d'ordre tecnic
mteressa aclarir; però això Serà
l i bera de parlar sigui arribada.
A7,, encara no. Semblaria que leIta-

r--- ndreins etc

Part nostra, corta lendillic:a
Hcultar una actunció que ju
redina SC75.. Interessa callar i

:r jet.
'ora: el que deixem dit. poden)
e. tmai). l'exteriorització del nos.Hteri reSi g f.te feries eraliqueS
representants
-1,11 ailetic.
dels <fiad'. si arriba 11 :ira
no representaran pas cap
•.er. en el gnu esdeveniment,
d'uno espectador;
ntirar les Iluites des
o les graderies, se les
terreny de joc. Aquests
abres que els saltadora,
asees i eis llançadors. En
.tims, tal regada hi hagi una
pc76 la po sen, en quarante• ,nim en cumple el deficien-stil. molt mes difikil de per.r que un abre. per !a paca
.• mental de qui es tracto.
treballs que es facas, tots
i sacrificis que hom dedi-•entar millors marques i reten aquestes especialitats ne7
-in profit a París. serä ternps
forres mal aprofitades i diners

ESPORTS

la sera Secció teminal a la Granja
Flor de :1faig. I.loe de reunió, i•cs.
Ud.', del, E. C. de Catalunya, a 1(9
sis del redí.
TENNIS
I.A COPA DAWIS
Londre s , 11. — Match d'climinacii,
entre Anglaterra i Franca del Sud
per a la L'opa Datvis de tennis.
Wealley, angles. ven a l'airicä Richardson, per 6-3. 6-4 i 6 4.
L'anglés Gilberl rene' a 'o fricó
Spende. per 4-6.•b-i,
1 - lavent els cquipiers sud africano
guattrat nouu; s el match dAlde, Anglo terra guau), derinitivainent l'eliminatitria per 5 91.5' re rictUries a

ELS ESPECTAC
« TEì T -

s

President: Joan Gamper Haessig.
Les falors olimpiques iteninsulars,
zD
Vice-presidents: Joan Coma i Jocls hone., sIe qualitate lisi4uk1
TEATRE NOU
IIMIIIIIIIMMIMANCIMMIMMINeMeltn110000
que mereixen anar a ParÍS, els seto Hamlet.
Companyia do sarsuela
panyola del
podrient citar ja eis seus monis els
Secretari: Francesc Guarner.
Teatre Catalh Romea
Tealre Cbmic. (lo Madrid
Vice-secretaris: doctor Juli Santas
pratrictu escriure maniste:: colme
Tellefon 3500 A
cana i Joatt Barbunyci.
nes. No es cregui tampoe, en formuGran tiompanyin einoien. del
diventlee .s. nil, a un
lar aquestes inaniiestacions. (Ille ei
Tresorere Emili Jorba.
Tentn . Larn, de, Madrid
tplarl lit grandiosa
Comptador. Autora Con Fort ,
anomenessim aquests llames lss fariern
ItICARD 51510 RASO
di . gran nxit.
.-ar•In
•
la
SolVocals: Lluís Jover. .Indreu
sentit de preSentar forn a inTellitoehit.
organddevila, Frederic Roma , Eduard EarAvni,
tute guanyadors en :muelles preves de
1 1111;SII,
Sn
'
a
/1
5
/ atta per la Unió de Mestres
la sera especialitat. 1Zes de tot oix;,. ieras, Roman Forns. Pere Sopé i
linda
tapada
i Una vieja. Es
11,1s exils:
Fintors,
vas.
despatsd ti eil/ilpla/111115i.
l'ere Cusell.
Serio infantil crettre Espanya. ett atcureurro
DE LA CRUZ
[,es
comissions
s'han
constituit
letisine. olttindra punts significantes
Delliä. tarda. loilaipio, a 2
Dissable , nit. estrena dt
d'uno brillant actuaciC. Unicament 110 la segitent manera:
l 'Sil pessoles, El puesto de
Ist sarsuela en do.; aelot.:,
Embole Joan Coma, Roman Forns
P.du'a
'1 nioto co el sentit de facilitar
antiquités i 1,11 . 591a
Jusep (*milano, 1111.1,1ra drk
i _10,111 Bargunyet..
1.inar,-; Bitas
litacid (le l'entrcriader. fent el set, /re"
Calleja,
515 5 ',J
QUERER V NO QUERER
Disemia: lduis Jover, Andreu Solhall mes descansat, arairtant-li
CARMINA LA CASENICA
Currito de la Cruz. -Idos i fer més petita la representaen't devila i Pere Sayé.
darreres Cuprita de
Propie,,,anda: Eduard Farreras, Juli
CANTARES DE LA MONatlética peninsular.
Vaixells entrats
la CdUZ i Querer i no querer.
TAÑA
Santacana 5 Frederic 1:oura.
PerU tot aquest treball no,fre.
Nil. Currito de la Cruz. - - I»
Vapor
epanyol
"Ealo
1 a Plata".
tte granilMs exit 55 aladrid
lattis Jover, Antoni Col'
port.17-lit a cap. no tindria aitra immarls. o•s1 roun del IlelITOC
c1niega general i
Nldr›ella,
gol . 11 . 111: Quilllere. Mi herFort i Frederic R011t:I.
portancia que deind s trar. entre ek nos_
251 passatgers, Anlarr.d 111011 dul Re
mano y yo.
.\tletica: Pene Cu-e11.
Cree ;tunos i companys, la nostra comri
,
Ibarra
i
ColupgCollsignala
desi,alxit a rompladuria.
Es
ez.444441
Hockey: Joan Bargunyö.
petencia en aquesta hranca de l'esptrt.
nyia.
Compres: Frederic Roma.
Si sabéssim (pm ci fruit de la nosTeatre Ra ree/ona
"Rey
Jaime
I".
artor
espanyol
\
i
N ATACIO
tea tasca bague de repereillir en reede Palma. amb carrega
Cornpanyia de comèdies
LA ASITA DEL MAGV.IR.
Verit dele heme: que porten los recTEATRE
TIVOLI
258 passatgers. Anuarrat moll de les
Dl, Z-ARTIGAS
131-DAPEST
ites de l'atletisme mminsular, fent (-as
13rassanes. Consignotori. Companyia
Grandiosa rotnpanyia de
sic les 710StreS consielerArions i doctridirigida
peil primer actor
Anuest napa:ale Club. que dolant
dii
sarsnela. Primer actor
Tran stnediterrinia.
11eS. iiivars ens dellatTem per satisel, dios 19 i 21 dei que 501n en, proVapor irance. Jarros", de Nt ‘t zarector:
Manuel Diaz de la Haza
fets i dorarietn per ben eemorcades !es
porcionara l'agradable oca ›it't de Poder
gan, amb ous Amarrat moll de tia.
FERRAR VALLE»
hines oeupaites iii els nostres estudis;
admirar novament la ealua de la nalear.i S. Consignatan. Villareeelna.
Alestros directora:
Per?.. , no: aixnt ja sabern que no pot
lacie hongaresa. dintre rally 1925
ilijous. larda. a MI
de MalVeler espanpol
Josep Espelta, Gerard Tode sis. Matinée selecPasee. car no ,altres ti sunl ajemanvt.
pruporeionarA les seres 6:41e.
grat, 51551, Ilast.
El
La.
1,11111'1102.i di,
5
mas
Ramon
Gorge
ni italians. ni :alees. 1 eran que no
Per los noticies rel5n512, al Club de
Vapor espanyol "Roberto W". de
.1. 1 .. . del Villar
som de cm tntquestes terres sild'alItarcelona. &In:111A l'equis',
Saut leisss, ssiib carrega general.
MAÑANITA DE SAN JUAN
tres aproximados a elles seriem esboneari, que s'anuncii a l'a ficié, barAmara/ tn011 d'Espanya W. Condivendres. larda. re1.'a 1 1 auditlissima comedia
coltats.
celonina ni/e en les seres vinents
signa tari, RaMOS.
in 1 15H 001, s,
Benavente,
peI ieutj del,prograina del lso_
Per aixO diem que quan arrilti rhorellihicion, esta dispOSat a demostrar
Vapor U:di:. "Persia"“. d'AlexanLECCIONES DE BUEN
ra de parlar parlaron clar i cata1:1,
Ist seva alla elasse internacional i mePi,' ilse Fem . :ti, Vallefo:
dria. amb earrega general. Amarrat
AMOR
posant en descobert. amb provcs. aura
riixer In ..i,npatia do
Ilion de s ltirolla. Consignatari. LiA LA SOMBRA
fets, lis equivocado/1s comises en 'a
teta expressament per a PeMOTORISIME
gure.
¡teta Díaz d'Artigas
primora etapa de la proparaci.; 01 sssBORISXA
Vapor espanyol "Villareal". de
MOTO C.1.113 . CATALUNVA
pica deis ntlete:s pcninsular8.
Nit. a un quart 'Ponte. Prisos'
Valencia.
amb
cartee.)
general
i
i
TEMPLE
BATURRO
Fdat actual de 1.1 classificaci n 'n per
mera representaciú de la
Per acallar die-1 que nosaltres, en
pa,satgers. Amarras np3 I1 d'E,pan3.a
al Compionat di 1 Moto Club de Catortuosa comedia en tres
un princip), tement pos . ales les nosNi I :
NE.
Consignatari.
Cuan,
anyia
:tetes, ir binara Bourdet.,
despril's
del
resulta/
510
le,
curtolunpa
tres esperances en un bon equip
TransinedUerrinlia.
adaplaeiil si l'escena casteDOÑA
Fie.:MOISQUITA
celebrades
fine
a
la
data:
pleitainent por- ses
cross-coutry.
Vapor tuba "Venceinelo". de VolBallle,
llana per Catrlits
NIntorielete .. . — Antuni Alä. 22
suadits que la representació Olímpica
•
LA HORA DE AMAR
paraiso, and, citrrega general i 17
punts; Ignasi Macaya, 22; Ricard
,,:e+e**eee4+eeee
peninsular en aquesta esPeeialitat pos
pers.
leassat
Esealer, to; Nil Mast3, la; d'Adia llover estat molt brillant. Ara, destarda. MaVeler italiä "Piare". de Constan44eeeeeo-seew-~e-mee,
r.ina. 12; Joaquini V/51.11. 11: Morira
ñanita de San Juan i Lecpres de vista i conegiula la proparació
tinoble. ainb cärrega general.
Bigorra,
tu;
Gastou
Cltritin,
ro;
buamor. Nit.
ciones
de
buen
TEATRE NOVETATS
a que han estat sounesos els repreVeler nata " Catellogna - . de BoLa hora de amar
li Fuste. q; Gerard q; Jaume
sentants pettinsulars a l'Olimpíada on
sta. amb carbO.
Temporada d'istiu
aquesta mena de proves. creient sitt- Cralina. 8; Manuel Teixidor, S; Ento,:re-t-1-4-isietetellettitiwriee-egaritidee.,
Vapor holandés "Johanna'', de
Companyin i q cnieo -dramaric Escultits. 7; Ramm Ravetilat. 3;
cerantont. tot el contrari.
malta
i escales, amb gasolina. Amar.
tira
dirigida
per
2.
Ramon
Sabata.
•e•-.44444444.144.6444+ 1 1eem
no
I seguirem així opinant mentre
rat m,sli del lii 'reist. Consignatari.
Side-cars. — Vicens Carrions, 13;
Gregori Martínez Sierra
ens demostrin que estem errats les
Societat E.spanyola de Comerç ExELDORADO
proeril p ul del tealre Eslava.
Per, Pi, 1 3; Francesc Torres, 11;
persones interessades. directius i enterior.
Coliseu de varietata
Joan Ruda. S; Pere CatilatS. 7:
titt Iladrail; primera
trenndon, amb fets i fins ami, paValxells cortits
atitrin:
1011 ; Remun, 4: Jamne Subirona, 4.
rattles.
N'altor espanyol " Infanta Isabel",
Artii, divendres, tarda, a los
Autocicles. — Magi Maten, 13;
Catarina Bárcena
Avui tanquem aquesta primera etacine. Nit, a leis dell
antb cärrega geloiral, cap a rIlavand
Cajeta Alegre. ir; Artur Gaston, .1;
pa de la u/ostra parla. Si cns es posME de
sERATA
i escales.
\, , li. I sl l . a 1 1 111 . 1 n Idri d'onze,
Noreis Freixa , 4; J. lIertran, 1; P2sible, ja en parlarem
NITTA JO
nbottainent GR.\ N MoDA.
Vapor espoupol "Edil:urdo:, de
re Estela, t.
Roseend Catre: Mata
Colossals
programes
1.a ettroiidia Pll ilildl ro itPleS,
tränsit. cap a Allneria
EXCURSIONISME
Notables petlicules
tli • g ran UNO
Vapor espanyi "Rey Jaime II",
I CURSA DE PARELLES \UNTES
Comiat de la famosa dansztPIGIFIA
Li 0111,
antb
carrega
general,
cap
a
M
alsO,
rina
Copa Gracia E. C.
Dissabto. iiil. estrena del
\'apor italiä "Venezuela", de tränCUSTODIA ROMERO
non i brili..nt o- 1 . i.• :iodo
Dijous riman, dia lo. diada de CorFUTBOL
101
famOs tirtista
sil.
cap
a
Marsella.
Debut
LA
LINTERNA
MAGICA
pus, a les onze del m'U, timba lloc
CH ESTER
C. D. EUROPA-U. E. DE SANS
(segon prograwa do Ideal
a l'estatge del Gräcia F. C. (correr de
xinies
plegable
ei
concert)
!Mil:tenue vinent, al camp non de Solmerou, (so) el repartitnent de pre
l'espeetacle
Presentot e M
titi1- itsd. qPadr nn ›: un ata_
l'Europa. tindra 11. 5 c tin partit d'en- mis de la Cursa excursionista de Panieravellós i fantastie
ter cn busca de sois. Notrenament entre els prilners equips
C
ALTHORP
r
chts.is do elladurc, Cada une y
relles mixtes celebrada de Vallvidrera
4 LES OWISRES EN RSLLEU
---„,„------ •
complets de l'Europa i la Essu vida, Don Juan zii' la
Sant Cugat ei passat dia 25 de maig.
Grandiós èxit dcls famosos
l'.::::,•:.:1;o5a
te
,
:
.
capampa.
plietiva sie Sans.
Havent-se ela4iicat toies les pa- I Autonlid)il angles 1.50u r.
equi 1tbris15ts
a Barcen a , .1,11,•:-. /555r
f
tari
Aquest partit ha despertat molt
tulles arribades a la meta dins «un
LES PRICO
IVIaria Esparza. Nous tandinteres per les excellents condi/DEIS
!
NOUS
31
ternos inferior al marcat pel Jurat, la
L'ovacionada i celebre digos pi . t. Spaventa. Pericón
cions en que es troben ambrlOs
Comissió or g anitzadora d'aquesta currette
nacional argeotí por iota la
equips. Contribueix encara a fer-lo
MOTOR UNIC
companv la i Cidarina IIiir- ±
sa , volent estimular i arrelar defiNITTA.10
p z, —
mes interessant el jet que en aquest
5,11:1 i Ilarta Esara
nan-mima :o-tuesta mena de proves
Infigiti ele! vestit
Exitns
LA MARCA DEL DIA
encontre es disputaran una copa do- csportives. i COM a recordonea de l'eI I fflituritg o , larda i itit, ex-.
EDIVIOND DE BRIES
traortlinbries ftitirMus. Es
nada uel representant deis sabons
xit olutingut, ha acordat concedir una
Grandiós
repertori.
Mera.
I:istial vi a ettnipteoluria.
"( himbo".
vellosa i fastuosa presenta.
medalla a totes les senyoretes que no
.gens General a Espany a
ció. Cada dia.
.r1P44444+4«.344-:»fleeße›-y..
guanyadores de premi.
EDIVIOND DE BRIES
• ••
EUROPA N() ES FARA?
BAIXAS
-e444 4e4-leffleee-4+44-sec,-El Grup Excursionista Montean orTanniateix sentida que es van conRambla de Sanla Mónica, '
1 Gran Teatre Espanyd 1
ganitza per al diumenge. dia 15, una
firmant els rumoro que han decidid
SANTPERE - BERGES
..1111n
aquests dies que el partit Barcelona- excursió iesntilieir rne cooperació de
10
Europa no es faria. Amb tot i que
/.55 - 10, dPoun es (Sant lonntd de
no ens ha cstat possible aconseguir
1 . ;0111a 5 . Tarda. a dos quarts do
111111111111133•3330138111111301331133111333:111113111311111312Biar
cine, 1 101, a les don.
una confirtnacn', categ;5rica sobre
ruscioNs niamAnus • 55.: i . vi.v.-rFs. MV.S.dlillES I 11xM le"
aquest punt, sembla, per altra part,
5_oN s 'IllEC/110, Etrr tivr to rs i.
oran Teatre Comtal
r g N 1
SALO ChTiblINik
que el Barcelona lee acceptat un
de la tragiromerlia en iplatre ae- •
tes, un er,leir 5 rodeg, oriental
comprende amb el Valencia per tal
nran Cinema Bohèmia
•
Drovestrina Su tiéSextet Torrens
d'Inindiatis I Xlantua,
de jugar els dies 22 i 24 a aquella
LA CAMPANA DE GRACIA
o
cintat, corn a retaco de la visita que
Moda selecta: Tot tort, de nure ; Paraui..
EL FILL DE LA MARIETA
Avul, (tivendres, tarda t nit, Monuaquest cercle ii fett darrerament. En
mental programa. Sto eelts.
• les que cremen (exeltisiva L per Roy Stewart; Viatge dels •
5.55, peinen!, 0Jiniqu e s El bon s.aquest cas, no es probable que el • Reis
Denla, tlI". salitc. talda. a t1OS quarts
des d'Spezzia a Valencia. Atribada a Madrid 5 •
tre; Pamplinas a presidi, I Mauric i
de
n
II/C:
•••
••
partit Barcelona-Europa se celebri.
boxador; la tortuosa 055110 5 51i4 La
a Itareelona : Granja de simia, 111 . Muro; En busca de la fe.S.
LA SORDA
dama del bany perfumat, per
NI!. I rada nit, reune:
F. C. BARCELONA
4'
mitoys watton einteressant film
• licitat, p o r Anna Stewart.
'I'
LA CAMPANA DE GRACIA
Fontl an ça Ja ponesa , per seesue
AtiTA: Asir:. de
vuit, es despakaran initaqur:: m i _ •
El Consell directiu d'aquest cercle 3
li
o
leiyaeaua. 5 II jdraada de la roi"'
EL FILL DE LA MARIETA
Inssal selle La filia de l'hoapici, i
ha quedat definitivament constituit
▪ merados por a la sossai e-porial de los sis de
pet rriebir 11 5, eot
o
I innurannnnenewarmenannannnnegnmonnanulenni
son: tadóleix:

COLISEUM
Telefon 3535 A.,
Avni, a:vi-atares, estrena
LA PORTA TANCAD4
prr ank Mayo. ada plació
dr la novella del matei;
norn. prr G pregks 1:ibbs;
LES VICTIMES DEL DEU..
RE, eimtien. per Nial Fitirns;,.
NOVETATS UNIVERSAL,
nnillert) 103. ELS AMO,*
D'UN HOME GROS, pu.,
Faik. i L'ARRIBADA DELS
REIS D'ITALIA A BARCE.
LONA.
de

55

MOVIMENT MkRITIM

7 N'In:erige. DRAPS I SEDES, prr Enid Bennett.,
. Plto
41144444494411444444,1 14441

1

C, M

F S --

▪ Arisioc hli s 111 SAIL 1

4444411PPR1111'01141.14..4-0•04•01heri

444444444+.444444444444.4
TEATRE COMIC
Companyla

/ Monumental -

NnRCISI N

101 aC-

III. I

quadros El botones del

Maipú, gran esit de NarrIslo. '511.
Si dos /mart.. 515 5 den: I. L'entre
rini, Manante La Pegues
r•relilra
!rota
.-.1la Ten
, /rrs arte s M arianela, inoracellusa .1.,
`..- ri-eari.', de 1:11 - e1 .-111; JIS. La rreld a :.
aplaudida
ES '.
s
rada cegiula Ine
, príncipe CanamOn, ereaele/ genial '.

de ;%arelsin

.1.

Pedró

Walkyria

.\ dicen/tres. larda, a iles quarls
550 5 • 155e, gran inauneo popular. 11/1tune es ainb entrada. a pus.; geno15'5;51: I. El divertit enirrine,
Manolita Le Peque; II. 1..dIdil/idida
s ar-urla ro un :r-Ir La reja de la
D0101. 0 , ,

4b

I,44444.0 1 44

Avi/l. (111,11dreN, 11155, Cegata,
11 eapitol; Percalina barata; El
hose en fl amea; Maurici bocado,:
Potlard tender. ounnettee. niti Gaslette, III espito!: La valor del ar.
Clara Klinball
lencl,

10

es...e*********4****«....

havent robot els Sants Sagraments i la Benediccié Anostelica
(

A. C. 5.)

el doctor Josep Coll i Bofill, fills Josefina, Miguel i Anna, pares Miguel i MadroEls seus afligits esp6s
ó, Religiosa de l'Infant Jesús ; germanes polítiques (absents), ties,
na, germans Ramon (absent) i Assumpc i
cosins i parents tots, en recordar a Ilurs anales i coneguts tan dolorosa pèrdua, els preguen que la
nebots,
ia a l'ofici i misses que, en sufragi de la seva ànima, se celebraran
tinguin present en llurs oracions i l'assistènc
a les dotze, a l'església de la Casa Provincial de Caritat.
denla, dissabte, dita 14 del corrent, de dos quarts d'onze

Companyia 55 tic a 1 de 'e otss e.
dia del leal re Infanta Isabc1
de Madrid. Direcció artistiea i d'escena,
ARTUR SERRANO

Avui divondres, sogolja dm
La fillit de Illospicl, Venjança
japonesa, La dama del bany
pertumat, Prosidarl, El lampista.

Avui. divendres, tarda, Iii 1-

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Non

selecta:

AGRAINT L'ASSISTENCIA, EL DOL ES DONA PER ACOMIADAT
do Tarragona
LlIme. I Arde. Cardenaleaequeelebe
la forma acostumada.
ivent, 200 1 ISO diii enulul gec e,

1

Mora. i era. mire sise di Barcelona Ven dignas ooneer, repootWe

Diana - Argentina
Excelsior

TEATRE POLIORAMA

El,

Hin

Nit, a les den:
LI. CELOSO EXTRIONE00
•••44+0444.0.1~4444~.

Avui. divendres, Un vagabund
de luxe, La esubb Damero expedloló del ospiti Shackleton
al Pol Sud, La filia de l'hosplol,
segon; Desesperao16, Nie Ve.

nue..

Cinema Princesa
Via Layetana, mimare 14
Telefon 1371 A.
Local fresc I eitmode. Es.
plendida pr ojecei.3.
M'U
,ious , tot estrenes. Magnafio
programa: A lee grades del:
tron, intoressant film del se-1
ioclo Prozranta Ajuria, magis-i
tralinent interpretat pel mala.
guanyat artista Wallace Reid;
Entremaliadures de Susanna,
grandiosa comèdia interpreta-.a
ila per la divina artista Diontirti:
ib i ; Un marit com molto
n'hi ha, cinta camica de gran
broma: No m'obIldls, extraor.
dinaria cinta de gran argurnent,
In a g i stralment inlerpretadt
prls renonienats artistes Bas
i.,ir LOVP i liarotis Hugues; LO
pesca de les ostres, originas
emita inst — Molt aviat,
El presoner de Zenda. — Diu-1
n p• lig p nit. estrena: Fals I ve.
ritable. amor, per Elsie Fergu...
S011

:

:CONCERTS:
SALA MOZART

Dia 18 de juny, a les deu de la
nit:
Recital de guitarra
J. NOGUES PON
Mas,
(teres de Sot . Tat- rega.
Nognes. etc.
E.. 1 i 3.
Localitats: a la I:.
Portal ilo l'Angel.. ii dia del
conc5 . 5 . 1 a la Sala Mozart

--

DIVERSOS —

TURO-PARK
Magnifics jardins. Oberts tarda
i nit, funcionant toles les
grana. atraceions. Banda mili,
tan (lo música a la gran plaça
ite fttstes.
Denla, dissabte. nit. despres
do Esketch cómic de 31. Oden,
"Le coction e.splendids focs arlificials a la gran
plan de test es ,
biunn . rige. tarda:
SENSACIONAL,
DOS AERONAUTES
els capitans Vicenti i Gama,
sota la direeció del popular ca.
pita Dardti , efectuaran la seva
aseensió en el superb globus
de 1,000 motres eneics. que
Ist. r primera vegada s'engega
narelona. Ville de Lyon. L'aseimsió s'efectuarà a les set de

la tarda.

Seta:alta pròxima. Madama..
selle Thomeret, Parachunste,
espectacIr intensament emocio.
11:115t,

.em. alumr
PARC
Pista de Bel
Obert madi,
tarda 1 hit

•
.

Acul, 1111, funciona.

med sie (.5 atraecrans.
o-ara-re s taurant iSARRO

Entrada de peseelil: 1 0 11s.
•
dissabte, grandiosa
reinada: BOXA:
oran eninbal a ilen round»

de treS 1111111dS,
ERE SAEZ contra MARIU11,f raih.
caz, primera sarta
ELS CAMPIONS DE L'Al«
.. ar nrellent, 1 inerace11050., treballa
damnar el rabio, a eran altura.

ro1.:1151- BANDA DE 5 EE1•00111
ENTRADA: UNA PESSETA

TURO-PARK
Magnifi e s Jai dins. oberts tarda
i nit.
Demà, dissabte, a les sis de ot
tarda:
CONCURS DE VEIES
organitzat per la societat
Llulta contra la Mortalltat
Infantil
Gran tómbola. Repartiment cbs
premis a les mares que millor
Itagin cuidat els setas fills.
Funeionaran totes les grana
atracrions installades en aquest.

pare.
Nota: Per a aquesta (esta no
son viinds els pases habitual'
de favor.
OFICI1L BE NUTRES

Patatas él IlleatJebib

DAREIN DIA 011 LA V
Exposició de les obres
des al Certernen Flora
eament oficial del

zurnaeä..1

1

•e

Divendes, H de juny
111111111111M111•1119111311111111111111111112111111111111•111•111111811111•13111111111•11111111Ne
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GRANS MAGATZEMS

material compost exclusivament amb amiant
PER A COBERTES

ï

1.1) MIANS

ciment

( Plagues de 40 x 40 cm., colors gris ciar i roig.
( XaneE onuubdes Canaleta de 120 x 75, 185 x 114 i 250 x 114 cm.

PER A REWSTIMENTS

IMPOINTIN
IIESUPTE
11081J5
propis
jardí, camp i p:atja
EN

Xapes "B" de 1 20 x 120, 120 x 190 i 120 x-250 centímetres.

TUBERÍA ver a bajados e'aigua, de dele* diámetros

per a torre,

ilIPOSITS par a alza, Mareati cabildea

Hamaques :

Coiumpis : Ventiladors : Neveres : Geladores
—n••••41,111n•••

Uralita, 5. A.
P!

()flanes centrals

BARCELONA, MADRID, VALENCIA, SEVILLA, LLEYDA, S ALAMANCA, BILBAO

A i 848 A ::

türiaz, 15, Telefons 1644

EXPOSICIO D'ARTICIES DE VIATGE

GRANS REBAIXES EN CRISTALL

ii`,ARELONA

•••n —1•1110n 111.—

-..vrz-mr7nF,7r.,77Ç'Tr'rra26'7r2JEIE1W§IZBI•

40,22eve‘..,

Visiten la ilustra

LI
1

Obsequi de

Balen

la Societat

AIGUA llETAULA

Contra remesa de 25 etiquetes blanques de les qmr
van enganxades en el pot
de la Farina Lacteada Nestlé", es regalara una preciosa nina.
Les etiquetes poden presentar-se a les ofieMes de

1

MES DIGESTIVA
MES DIURETICA
MES REFRESCANT
MES CARBÓNICA
MES LITIN ADA
MES AGRADABLE

DE PALLA, enorme assortit, des de 1.95

r21111111111•1113•1113MIZIMIIIII•CIZEIMIIMCIMMIBEISI11131951111•1111111111111•Bingall1153111•11111

"Neslif
PERA PREPARAR

Senü de Capen per a salpa i nena

••

d

•t‘etivbr4,
edi>e%

nostriTn Conours

oaeaeonqo.

COMPRES
COMPRA-VENDA.
37°, 1: 5
Gel Lentre,
Cl,.

Ocaso), 2ecnnuala.

YEN DES

la SOCIETAT NESTLE,
Granva Layetana, 41, Barcelona.
Aquest onsPdisi anirà
acompanyat d'un fu!llo f i

del

a 0'50 pessetes :es deu pri«.
meres paraules i a 0'10 per
cada una d'exces

so

ARQUES ,e,a0bapit',s'seTer37217101.Caae,'

mero 155, Interior.

registrad ora aeanyal
bi
CAIXA vendre. Valencia, 520, enisoL

por a

l'aditulivarid d'una nina
gran tamany.

nava, bara•
NIAQUP T A "'"er""°.
lisslina. Valencia, 2:0,

o

•

entr Cl,
e

TromAs

Estant eis productes separats
NO'S DESCOMPOSEN
NO S'HUMITEIGEN

Tolo ol'Enull Bruguera. tOrreta, SS. Bar.

_

ES VEN

prr a Iota mena de

BCNIBES e olostrurciM1 francesa

don.

MAQUINES

. . . ', .m.....

,
1.::::.............3

,11}0

De renta en ¡mudas ç Droguerías

g

O'aliaga

A 1_51 US Productos 0Lco5 y Färmacéulico55.A

FARMACIA

&re» Y ..". .

GALAN

(sucedas«)

PASSE/li Ir GnAC1.4. 129

d'Ora000.

prens .unament rC,lIlil. tg n 110.
A partida dr uaixelies. jnes d..
la,se, de rafe I de te. ele.. ele..

n•n••••n
111.11.
13:.10A T

i
....--t

TACO=

...

,...........c.........

.

Pot de ire•••-(11,i 11,6
TAo•crisloeeclu 3 111311erdia..
115 1 10- - . -are.
olotea
Vendo•s ole I a 7 larda.

Mano •
fo,..e:rm

,......,`,
....1.•

Troorm:1

RODO

aval (le

R.

per a !rebanar
lineo, rs

loroluera. Rieren'. 2S. Rarro.loaL
maons a ta
z
1311N
-r-,s
M $1,
•••• i a lorea motril,. Paren( 1 cooTstruccel franceses. PeOrlucrió a
mä: ims SISO . 70e tnanns per sir., pcmanen detallo al representant: Vil: l'EBrugtiera. lelrret,, 2$. Icare.‘l

Ver a

a

refredats (Hitler, C;tarros deis bronqule,
Der a-W 9s I rebels quo siguon, es
uareuen rad!calineol oanb l'ELIXIR GUAYA.
COLAR CALAN. Venida, al preu Ile 250
Pktotles, als Cenlres ofEsperilles I a

n. pr ,rotatit ex c lotiim Fill d'Entiol

Bruguera. tijereta. Os Barcelona.

prensa

.

C° niel'

Rwrela, Cc, Barcelona.

aparell de telefonia sense I
fils, marea "Godi", de tres
lampares. a/2M quatre aurlculars, NOU DE TRINCA,
Raí,: Bailara, fi i 13, ins.

e.)

ïOcaaiô,

FRESADORA

v oidr ,
1:7(rElx
•..

•DIGESTIVA•
EXCELENTE PARA MESA

21,111111

aman.

•real.
Le•era
el e besrla: airr111 mina. poe.
1111111 :11,111/. P111 . 1,11 ,7•,. 1,0"es
11101 I n t in,;rat. 17401.W '°
11,01 an: >1111 Jc,cp, 29. ›andanrrola.

VENC

71'2 ...37o' illUot.I'eV,. I iil.'.1:•'2't.on'S'•

:NO1111131ENglildlili3111'1)1!IIINI',11111111ätiNIINNUMMIN9113111[•!

LLOGUERS
•

Excelentes ilutomóriles de 6 cilindros

al

CASETA

moblada. per a Hogar o
n'emir... a Hip,!Iet. Atell

i o roopielal.

Fiuridahlanra, iei,

Un Convoy
de Ferrocarril de

les formes salsonoses (vegi ' s *Manual Je
' gina
Peyr;, p a

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMII1111111111111111111111111111111111111111111111111111110111

86).

Entre totes les cremes, la

PASTA

4 IX

1
\

estat elaborada pensant en l'higiene
Je la pell. El seu t'As cura irritacions,
Isa

picors, srans, etc. La cara, després
cl • alaitar-se, l quedare tina, fresca, miau,
acuse aquell encarcarament que

li fa

semIdlai que té els muscles d'una sola neo,
ni aquella (-Temor tan molesta, (le l'afaitat a l'antisa.
Detuatu-ho en IrcoSueries o perfuineries al perla
de 2 . 6o perserei tuh.

fan devenir formosa, avellutada la cara; la pell
fina š agradable, suau com la d'un infant.
Polvos d'Horlinc son el millor secret de formosura i joventut.
PRODUCTES HORLINE:

Si se embarcaran en furgones de fe.

rrocartil los 145,C00 automóviles
Studebaker , endidos en 1923, se formaría un tren de 640 kilómetros de
longitud aproximadamente; luna distancia como de París a Barcelona!
La tremenda demanda de automóviles
se debe al reconocimiento
g
universal de la alta calidad inherente
en el producto.
Stod

MI» d'Hornee (tintura progressiva per als caben. blanca): 6.•
Depilatori (actiu i inofensiu): 6. - Polvos (molt adherente): 2'50.Crema (evita les arrugues): 2'50.- Mica Omitirle& (en comprimas efervescente): 5. - bathol Montry (salo mineral, per
ale banys de peto): 3'50. - ~bel (comprimas al bay-rhum per
1 regenerar el cabell): 3'50.

l

a P6414 41222241‘ Etidilttnenti,

DALMAU OLIVERES, 1. A.

FASSLIG DE L'INDUSTRIA. 14 .BARCELONA

11111111111111111111111111111111111111111111111111711111111111111111i111111111111111111(11111i111111111111111111111111111111111111111t111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111

VIES URINARIS
toio els que patee.
de ItILNollilUi14,
%F.NERI, NINI.ATTIES
lo U I..
oolATIAI„ nIVI1111 IMMS'moTA,
iii jj
TE. I liON)
que la GLINIGA MODERNA DE LA %URGE Cm I , EluIìiis que pot
(dedo
nolllors gatantne s ioer al guardo olit repol 1 Eadleal de Ilurs mate.
ANA 1.1 .4S HE >AMI; 1 IrotilNA
CONSULT.<; d'tt a 1. EconOmics: de 5 a 8. CARNEE AMPLE, 12, balo«
mmult ii l'o ndrleAle de la Nleree,

INTERESSA SiiBER

vil A ss ibaR

baleer

Vea Ud. los 13 modelos Studebaker,
todos de seis cilindros, y cada uno
garantizado por los 72 arios de
experiencia de manufactura de :a
S!Udd-131,-,•r.
AGENTE GENERALS:

STEVENEON, NONIACOSA I Ca

4allanela, 296
.-. 1Lo - 1( lo1.1151,1.:11
L PON8.—Passei0 de Geliela, 54
uz,a

\...,,EISTE ES EL AÑO LES, STUOLUAKER

u9upç

GER

PROFESSOR.
Mol

de

. .

ol. I lialAillvo
a 9. Urgell. •.. primo •

.

PELL, qCABELL
1 SIFIL1S
.e
ltans, del s Ilospltats olo

•••••Il'flcs

neeeosori

TOR1ENT, DENTISTAj:7.
Drn

Itl alldeEi

7.

a ram
TAPISSOS Pintits.
Important d'Fsmr.vt.

Eeccialltat en laplasot tellgloso s . atna*
l•
oto• (:••• •
Ino011tires.—Nn compran ernsa •
equeste elSa.
219•Taicon.
. tul! o•,.(efe,"•.*.
•
•.-11e111 51 ultnent de maadr,os a
5p, , e11 rralle•. e tc Fabriesebi

SENYORETA

2 , imineopaL

CASA RENE

Circulare írl•

a maquine.
COPIES
luc e mns del trance a l
Men •S1(1. 1 71 . TrItton 1525 o.
1

VIES URINARIES.

O(91

Od

1ravo.

lo •

gire

a

t.'ont22.1,

's.
'.

mili,,,

lo ..

640 Lichnetros

Cosmética'', de Saaield, trasluceséi Jel

Dr.

ulndeErau

lo "loto ca- mloe ole Ilairelona u •
1/1111a ralaPula. E-critire a t.% PI
\ 1 nono.,

salió i totes

_

.

MATRIMONI if

E emplear les cremes u paste:, per a
afaitar, amis preferencia

••_

'
carrer Pinar. 1.
oolo , lis, \rae ): est. e. r

innnnr.o. n .. in .1a.

s dermat.Ole e s aconsellen

-

-

1

TORRE

Ea

IlepOlercul. 111110151

ir

calol, ,'" 10' 1

PM Ronde Universitet. a. Poi1clIniet

HIPOTEQUES. ‘t.r.rirtsaCalrg:
Pall,
itiirlacla,

;1101111111111111111111111111111111111111,1111111111111111111119111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111E

S. a. Yasailise de la

ectresol. Telefon 4424 A.

Urgeix vendre important installació i mobiliari de caoba i marbre, amb ap:icacions
de metall
Faciiitats en el pagament

RAMBLA DEL CENTRE .

36 38
1

e

e

