g

•Pedem% 1 AtbnIttlitreele
mol' do armas. II& Telitee 14814
Taflers d'impretnta:
ges i ri,e0rna. 11 I 13.-Tal0rove 11374141

PUBLICI

PREUS DE SUBSCRIPCIÓ:
EDICIO DIARIA
...O
P30. Mes
S t rrelona.
re:11115 W e IbOrtea • 710 • trtreeatt1
.userira llanos. . 8'60
"
P
ores na tso s. • s 16
1-. -.=
ellIIMMIIIIIIN1111;111111111nIunntinummtmnimunturri

•

•s

r

1g

ä

t,

ray
ar

"te e
e 11.

-41

„a>
,

.--.......,...e.art,....e.,

' -P,: 1 2-1r,idv et, a .
..„--....-....-.........-:-...rer....rumet-rr....eZrmourk,,,,-,e,....-orwa,.....retrJr.ferld.‘,..i:
...crirr Y
-----...,---Oalerrer..-aios,fardt•C;
a.Mireveremosibn-.....ercersrecrsgamearwarmr...,,secamemer lsree.
_. ---- -•"
--.- 1.4.
'-ii""we&i-IA
- 10 '4•"!-4'eV't It .,- l'''

t

-

-et

!te

-tz2r2.rzzie-1°T21$7.-e,7-r-,AmueerteA,-.5geflefiee

bt.00

0

'17.t se,lIrr1/45.e.""lerreel- s'ese
-

JL

te
-

"e»

e42.7-_repiirdefflir
_

--.sses3 sszsirtel"

.....2-eteeregbafflfflill

eierr

rm,„-fg,Ted,Yli eseeee!ey--,-,,,keterr
a:Sefflf
74-Yie3I-L-7!'•

•
w- l---,
er,

-

;.. f '

,..1-etrttRe!ffl
- -7,7erien.
t:112.3t,

. --opeerm
Yr'•":
71 4=97792ZZMDM1°
_
zs.c.t
gt".1121...Ar51491
J2Jfe-;'ktrejr-,</
'g-fle
«-:-xiTii;217et9;:'f4e&rgl/
•=7'Wzi1.e.222MoMPae-VreZetr'erG-22-11?.~.

rAN

'"lr-ZeiZTY-1714'Un'Ae

-- Mr*Tirzi -

Política Full de dietari
DETENCIONS
:• Llowtsc de la Muga han
7:rts els scnyars loan .11i:,r5n Costa, presumptes au.;osades injüries contra Tal.•
població, En Pera Ri-

r

"MUNO AGRARIO ,.-st ep.graf. La Revista
Valladolid, publica el

musical precursora
Estado del 13 de septiemLa letra y la música de
no puede por menos de
,.do el acto revolucionario
Espafia. realizado por el
:ral Sr. Primo de Rivera.
• -te Himno, leed la letra y
tnastca, y os itZiliriS
gritar : ; Viva España! Viva
Agricultura! ;Abajo el caciquis:a. para piano, dos pesetas;
:-tibirio por correo certificado,
Leiro postal. -Los pedidos a
PETICIO D'INDULT
Ate,: tan/ del millar grat la indicaque fou feta al final del banan-» (1114' t aren obscrpriats els pelrians que vingueren a Bar' ets reis d'Italia, signaren
ciú dirigida al presidcnt
es/tan:yo!, demanant la
senyor Sanjuan, redactor
1.
A GINEBRA
lii
a . cap a Ginebra, per tal
la Conferincia internalechal!, el secretari deis
.
rr a , scnyor Josep Maria

• 77. noR QUE RENUNCIA

e

' ro,
publicava la
cia:
:a que en breve emprm•: Turquia. donde continua• la carrera diplomática,
:. Vía.
• :e renunciará el cargo de
Ayuntamiento' de Barce-

CONFERENCI.4
A menge, dia 28 del que som, a
de s de la nit, tindrà Boa una conaxia pública al Centre Rcpublica
' a l de Vilanera i Ge/Ini, a cdrd'En Ramp a Vidal, de la lervontrit
qua ot Catalana de Barcelona. que
tara sobre el tenla "Els partits
erra i el proletariat".
Ilan retal visitats
setryors
•
COMP003-.1 i San joan a la
1 n i nem de la Ioventut d'EsCatalana, pels senyors Pujol,
Ferre,.

1.• PRO 131..E3M DEL MARROC
nt de la correspondi-ncia
1 stur de "las Noticias" ele
tor aenta ,ls a l'anuncia t vkitgc
ttident del Directori al Marroc:

o

.9111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111

SOM CRIDANERS
Senyors, la calor es aquí. En jara
més, sens dubte. Perd ja és aquí.
Encara que no la sentíssim personalment. en virtut de qualsevol miracle, ens adonarem de la sera arribada
en un nombre considerable de simptomes. Entre tots, esmentem la' cridadíssa.
Els catahms tot l'any criden; estiu
i hivern, primavera i :ardor. Perd
mai ens sentim tan terriblement colpits per aquest defecte cm el dia co
qué s'obren duaa manera permanent
els forats i les finestres' de les cases.
L'aire hi entra: l'aire en surt.
hi entrara silenciós, en surt vibrant
de xivarri. Senyores i minyones, haIT/t3 i criatures, fan confidéncies al
veinat a una distancia de diversos quilòmetres.
Sou a una biblioteca. disposat a co
criure o a llegir. No demaneu pas una
quietud absoluta; el vostre poder d'abstracció és prou fort per defensar-vos
Contra el x-iuxiueig de dos velos, contra el trànsit dels bibliotecaris o dels
minyons del restaurant. Pero al jarlí
hi ha tertúlia. Cada contertuti, amb
un impudor incomprensible, amb'
delit insä de publicitat. diu els seus
comentaris amb una y eti impetuosa
que us fa perdre l'esma.
Al teatre. com que ha calgut
obrir tots els badalucs, sentiu l'espetec dels motors i el gemec de les tipo:nos com si l'automòbil passés per
l'escenari.
Després • sentiu un aplautliment ex-tem 11•91- Zini La clac? Un poca-solta?
No; un reí que del carrer estant pica
de mano perque vingui el vigilant ; el
vigilant ve, colpejant l'empedrat ami)
el bastó i dient: VA!
No voldria pas que parléssim emir
els salvatges del Bra s il o del Paraguai. en una veu gairehé itnperceptible. Peró potser fóra de Ilei que ittadessim. com a Nord-América, una
societat per al millorament fonetic
la raga. Cridem molt. Es el mig •
dia. és el Mediterrani iNo hi fa res;
en aquet punt em sento una mica
närdic.
Carlee Soldevila

"Quizá el marqués de Estella es el
hombre político que mayores dificultades tiene que resolver, si verifica el
anunciado viaje.
Por declararse partidario del abaldono de Marruecos, perdió el Gobierno militar de Cádiz y la Capitanía general de Madrid. Fácilmente un liten•
bre atrevido hubiese puesto en rápida
ejecución sus ideas el día en que el
pueblo le encargó la poda de políticos
desaprensivos que tenían en ei corazón
una cloaca y no un santuario. Pero es
hombre prudente, y antes de resolver
retorna al Rif i al Garb para estudiar
con altinco el grave dilema de la conquista o del abandena."

El non Govern ha fixat el contingut de la deciaraciö ministerial : Harriot anirä a
Londras 1 Brusseiles a fi de setmana : La polft[ca de Herriot ami; Alemanya serà
de conciliació, ved per si d3 cas hi ha el general Nollet
El Senat. a darrera hora ha
volgut donar una IlicO de prudèneia i d'equilibri, i tea fet
triomfar Doumergue per a la
presidencia de la República. El
Senat. per un cantó, n'ha tirat
una de freda i per l'altre una
de calenta. Forma fina a
lilas per desinuntar a Millerand,
però feu manta enrera en el
moment d'elegir a Paindevd.
D'aquesta manera ha queda be
arnb tothom o si voten amb ningú. Els voto del Senat. ajudats
amb els de la dreta de la Caenbra han elegit el senyor Doumorgue.
El senvor Dotunergue

membre del grup senatorial dit
de l'esguerra dentocrätica, això
és. forma part del gran Bloc
general d'Esquerree. Però, per
temperament, el senvor Doumergue es un home més que do
partit, equilibrat. Aquesta clreumstäncia ha estat tinguda
compte per l'alta Asamblea. Ja
que la constitució francesa As
una constitueiö paPlamentäria i
no presidencial. s'ha cercat un
home de la serie dels grana
presidente grisos, o sigui un
president de serie. No os podia
pas trobar un horno millor. El
senyor Doumergue serä la diecreen5 encarnada. Presidirà,
probablement, la darrera cosa
que se li acudirà serä governar.
Les esquerres, dones, tindran el
pas frene, i del cantó de la presidéncia de la Re pública, res
s'oposarà a les seves idees. Decididament. Frenes torna ale
costuras politice d'abans de la
guerra.
El senyor Doumeraue es, certament. en el! Bloc d'Esquerres,
un element situat al cantA dret.
Naseut a Aigues-vives----un nom
nerfectament satalä .---Poblet de
les costes de Nimes, advocat del
Collegi de Nimes. burócrata a
les colönies. com tants francesos rneridionals-i per aquest
cantó tren el nas la figura de:1
Tarlari. mes discreta, però, que
la del novel-lista - el senyor
Dedil/lo/tuno té de tole manera
tina qualitat uno el fa ésser
franc n..s del tot, es a dir, exeellentment barreial: és prolestant. A Franca. això vol dir que
s'es de bona familia. Ningú podria ne gar-li. en efecte. al senyor Doumergue. cm al senyor
Patos, una senyorilitat essensial. Horne de gest ample, d'abracada i de cordialitat, parlant
compro atnb to d'alta gazetilila.
sense enemies, sonso abulicions
ocultes, cense mandidula, el senyor Doumergue Inh la discreció
i la rorrorrió portada fine al
punt de generalitat que es porten aquestes coses a fot pafs
civililzat.
El Senat, elecint el senyor
DotimorFtue. ha roigaf tornar al
reg im constitucional. i s'ha opos al a l'entronitzaci6 del rSgint
de Convén( id. al qual semblava

volee anar el Bine d'Esquerres.
Treure Miblerand. perfectament
--semblen haver dit els senodore-. Perb crear un Millerand
de 1' p ar/tierra i exPosar-to a I'PX
d'aquí a guatee anys, cas-priMA
que guanvi el Bloe Narionall,
això no! I pera?) no ha sortit
Painloves . Painleve Fs la oficialment el savi mes republieä i el
reptiblieä mds savi. Però Pajaleve batirla portad estar-se d'estere un borne de partit. Es molt
diffei1 perh hi ha un fet
cert: .1 politie francSe que ha
sorlit n lo la gestii1 governamental dols 'etapa ele la guerra amb
n ' es ansies. i lambe amb mes
Fs el senvor Painlevé.
Sial) l'ha priva! d'ar'r'iar al sitial mes allt de la Re pública. El
Senat s'ha estiroat mea in president de tocador. i ha elegit el
senyor Dnumergur, 1, qui sap,
pot sor ha Ist
Aquesta relerriö de Dominargue tia tin gut noc litterae. Les
elreciona ce Celebren a Versaltes, a la gran sala d'actea de
turin esquerra del tullan meravellrls, entran' Per la parla
princi pal. 'SI visiteo en lempo
normal anuente sala, mentireu
que el gula lis diu. aseenyal»ntvote una panera blanca que hi
ha eaeampats per demunt deis
pupitre.: aguaste -papero

quen erl seien1 ocu p at pelo diferente presidenta de la Repúblisa en el moment d'ésser elegits per al seu elevat carrec.

Aquest és el del senvor Poincare, a quest altre el del senyor
Thiers. a quest Mire... Com que
per poc que slagi llegit horn
té el cap pie de la història de
la Tercera Re p ública. és impossible en acuesta visita no poblar invisibliment la sida de
persones vives i de morts inoblidables: ve/ene el gest tribuniei de Gambetta. el (olor de
fòsfor de Clemeneeau. la salina
de Jaures. [la cara de follet do
hose germänie de PoinearA.
palta :mulada i negra do Barrés.
les Siluetes una mira desdibuixades deis !tomes de l'arel. Panamä. Quina enorme quanfitat d història. quino toes
d'hunianitat! 011 n, ho fa que
l'admirable serenitat dels
dins de Versalles va gi !ligada
irrom p iblement a una visió gai_
rehé infernal de les nassions?
El pare, tarnt si és de color de
vinagre tardoral rem si us posa
com ara un coixf de veril a cada
galta. As eementiri de passions.
1 la veritahle elerrió os fa alls
mentadors del farnOs hotel "des
Reservoirs", de Versalles. donegut s tant per la bona cuina com
per les intrigues que s'hi han
formal.
En el dinar electoral no hi
falten mal tres elasses de persones: els politice més
gula. lea actrius' i dones mes
cèlebres do Paris. ele diplomhlies im portante. Ni Vambaixador altemany ni la Vera etergine
ni LIPA Blum. el sorialista més
de saló que ha nroduit la inferpretació econbmiea de la històr ia, deixaren de donar-sli "rendez-vente". florsa cuina, casa de
primer ordre, malicia i esprit.
En havent dinat s'entra un moment a la gran sala de eAssernblea a deixar el vol a l'urna.
Es te l'avantatze orto no s'ha
sentir can diantre. Després
vol, se surf a donar un fornh
per la gran lerrassa rol .jardt
que can sota la sala dotis ms.
ralle. Els iardins dr:, orts tonen
una correcció iroponent. El fons
os desdibuixa dins de la boira
blavenca. Inevitablement uns
avions fan tombarelles damunt
els arbres. COM 111/8 As a entrada de fose, del lardt s'atea un
bol de lerra CIllo fa venir àrids
a Pteslámac. La ent torna a
Parle amb el ean una mica com
un bombo, prrquA el paisatge
una cosa mol/ bolla. per?) té
l'ineonvenient de fer mal-decap.
Aquest anv. ~tire ele automhbile tornaren de Versailles.
/ rnbaren not' la carret e ra el tIol
soliviar tg ilferand. ano so n'hi
anava. El senvor Millerand pot
tonir tina casa a Verealles, i
ha installat. Els uns rotulen del
eorreete rernenliri a p assionat, i
l'all re hl aria va.
Josep Pla

Les personalitats del nou
Govern
M. EDUARD HERRIOT
M. Eduard Herriot nasqué a Troyes el 5 de juliol de 1872. El seu
pare era oficial de l'exercit actiu. Comenea Herriot els seus estudio secundaris a La Roche-sur-Yon,
el comandant, el seu pare, fou enviat
de guarnició.
Després d',ata curta estada al Liceu Lentis-Le-Grand entra a l'Escota
Normal superior, on tingué com a
professors Br'unetiere i Gastó Boissier. L'any iba prenia part al concure de l'agregació de lletres i era
classificat primer de la seva promocid.
Fin el servei militar a un regiment
d'infanteria de Nancy. Durant els
seus lleures es dedicava als clissics
i escrivi una obra sobre "Philon el
Jueu" que fou coronada per l'Acadèmia Francesa.
Un cop acabat el servei comeneä
la carrera universitäria com a professor al Liceu de Nantes. i al cap'
d'un any era nomenat per a una cátedra de retórica al Liceu de Lió."

Nomenat després a la mateixa eius
tat profesor de • retterjea superior.;

forma des de 1895 a 1905 tota una
generació de joves. A l'ensems donara conferencies, escrivia critiques
d'art, era periodista. Per al doctorat
en lletres presenta una tesi sobre
Récamier i els seus amics"
(1904), que és una obra magistral, i
el mateix any publica un "Precis
d'história de les Rentes franceses".
LA CARRERA POLITICA
La carrera política de M. Herriot
comença l'any 1904, que fou elegit
regidor i després adjunt de l'Alcaldia central. L'any següent els seus
col-legues el posaren al cap de llur
asseniblea en substitució de M. Augagneur, i des d'aleshores no deixä
d'ésser reelegit alcalde nie Lió.
Quan es pressentia que M. Herriet pujaria al Poder el seus coHegues de l'Ajuntament emeteren per
unanimitat un rot en el qual Ii pregaven de conservar les funcions d'alcalde; ja tots els lionesos estan orgullosos de la sera gestió.
L'any 1917 aparegué un llibre seu
titulat "Agir", que és un acta de fe
en els destins de Franca, i després
de la victória un altre titular "Creer"
dedicat als joves i és una mena de
pla de reconstrucció de la prosperitat
francesa. Durant la guerra bu l'organitzador de la "Fina de Lió".
L'any 1910 M. Herriot fou elegit
conseller general i el 1912 senador
del Roisne, asseient-se en els bancs
del partit radical i radical-socialista,
el qual tot seguit l'elegí cont a cap.
Briand Ii confià en el setLministeri de 19 de desembre de tor6 al 9
de mare de 1917, la cartera d'Obres
Públiques, Transports i Proveí-

ments.
Després de la signatura de la pau,
M. Herriot, estimant que podria servir mes activament les seres idees
a la Cambra que al Senat, renuncia
el seu mandat de senador.
Fou elegit diputat pel Roisne el
novembre de /919 i forma part de
la Comissió de Finances i designat
com a ponent general del pressupost
d'Instrucció Pública.
Finalment, 111 de maig darrer fou
ciega novament diputar. i la sera
Pista sortí entera per majoria absoluta.

Els ministres
M. CAMILLE CHANTEMPS
Ministre de l'Interior. Nasqué a
París el primer de febrer de 18185.
Pertany al partit radical-socialista;
doctor en dret. alcalde de Tours i
diputat per Indre-et-Loire des de les
eleccions de 1919.

• af. CLEMENTEL
Ministre de Finances. Nasqué a
Riom, el 29 de marg de 1864. Ministre nombroses vegades. President de
la Cambra de Comerç Internacional,
la qual, agrupant els més grans Estats, constitueix una mena de Parlament que tracta del canvi, els eredits internacionals, equilibri de pressupostos, denles inter-aliats etc.
Antic notari i alcalde de Riom; es
senador. Pertany a l'esquerra
crä tica.
M. J. L. DUNIESNIL
Advocat al Tribunal d'Apellació.
Nasqué a París el 15 de mare de
Fans . 0382. Es radical-socialista. Ministre de Marina.
EL GENERAL NOLI.ET
Ministre de la Guerra. Nascut a
Marsella el 28 de gener de 1865.
Prengué una part brillant a la guerra amb la conquista de Sant Quititi.
Després de la guerra fon posat al
cap de la Cornissió de Control a
Alemanya.
M. DALADIER
Colònies. Radical i radical-socialista; nascut a Carpentres (Vaucluse),
el 18 de juny de 1884.
Agregat a la Universitat, és ministre per primer cop.
M. RENE RENOULT
Nasqué a París el 22 d'agost de

l'any 1867; ministre diferents vegades; és radical-socialista; advocat al

Tribunal d'Apellació. Ministre de
Justicia.
M. VICTOR DALBIEZ
Ministre de les Regions Alliberades. Nasqué el 23 de juny de 1876,
a Corneilla de Conflent (Pireneus
Orientada). Periodista. No havia estat

midistre. Es radical-socialista,

tedat
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M. QUENILLE
Agricultura. Especialista en aquestes questions. Ministre del ram amb
Leygues (ipso). Nasqué el 31 de
marc de 1884 a Neuvic d'Ussel (Correze). Pertany al grup radical i radical-socialista.
AL VICTOR PEYTRAL
Obres públiques. Nasqué el 9 d'octubre de 1874, a Marsella. Fou magistrat abans d'ésser diputat. Radical
i radical-socialista.
M. RAYNOLDY
Comerç i Indústria. Advocat, regidor a Rodez, pertanyent a l'esquerra republicana-democrática. Nasqué
a Rodea el 23 de desembre de 1869.
Tampoc no ha estat mai ministre.
M. JUSTIN GODART
Treball, Higiene i Previsió Social.
Radical-socialista. Advocat al Tribunal d'Apellació. Nasqué el 26 de
novembre de 1871, a Lió, que representa a la Cambra des de 1906.
M. FRANCOIS ALBERT
Instrucció pública i Belles Arts.
Nasqué a Bordeus el 4 d'abril de
l'any 1877. Antic alumne de l'Escota
Normal Superior, agregat de Iletres
llicenciat en Dret, després professor
de la Universitat, era periodista quan
tou elegit, l'any 1920, senador per
La Vienne. Pertay al grup de Yesmierra democrática del Senat.
M. BOVIER LAPIERRE
Ministre de Pensions militars. Ea
doctor en ciències polítiques i econòmiques, i Ilicenciat en ciències.
Inscrit al grup republicà-socialista.
Nasqué a Grenoble, el 28 d'abril de
l'any 188. No baria estat mai ministre.

Sots•secretaris d'Estat
M. LAURENT EYNAC
Aeronáutica. Nasqué a Le Monastir (Alt Loire), el 4 d'octubre de
l'any 1886. Adr ocat. De l'esquerra
republicana.
M. LEON MEYER
Corredor. Fill de l'Havre, on nasqué iii de setembre de 1868. Alcalde de la sera ciutat natal i diputat.
Radical i radical-socialista. Sots-secretari de la marina mercant.
M. DE MORS GIAFFERI

Cors d'origen, nasqué a París el
6 de juny de 1878. Advocat molt conegut. Diputat per Còrsega. Republicà socialista. Sotsecretari d'Ensenyament técnic, agregat a la Instrucció pública.
M. PIERRE ROBERT
Correus i Telègrafs (agregat al
in/nisten i de Comerç). Nasque a

Montbrisson, el 17 de maig de 1875.
Advocat i republicà.

El Consell de Gabinet
Paris, 16.-E1 Consell de Gabinet,
celebrat aquest mati, s'ocupa principalment de la preparació de la declaració que el Govern ha de Ilegir
demá al presentar-se per primera
regada davant el Senat i la Cambra.
Després d'un detingut canvi d'ohservacions i impressions, queda acordat el contingut d'aquest document,
la redacció definitiva del qual sera
acabada avui, per poder ésser comunicat i sotmès demà al president de
la República en el Consell de ministres que se celebrara a l'efecte a l'Elisi.
Està clac que s'ha guardat (iris
ara gran reserva sobre el programa
exposat pel nota Gabinet en aquesta
declaració.

Malgrat aixb, ja es van coneixent els punts principals que abarca
el document i segurament no tardarä
a ésser conegut aquest si no en ta-

ta la seva forma i tenor, alinenys
amb la suficient extensió per poder-se formar opinió sobre el mateix.
El que si es pot donar des d'ara

com segur és que la declaració ministerial ha d'ésser, quan menys en
el lona, fidel expressió de les idees
lepetidament exposades pel senyor
Herriot en els seus discursos parlatnentaris i en els que el% diverses cir-

suman:tejes llagué de pronunciar plihticament.-Havu.

llomenatge a Nossün Cinto
DIUMENGE AL CEMENTIRI
Nota corprenedora. per l'alta

espiritualitat en la qual s'informara, fou la del metí de
diumenge. Després d'oldes misses, curull el temple. dedieades
a En Verdaguer en l'aniversari
de la seca mort, nornbrosoa
grupo de dames i (1am:selles,
portant sengles ramells de

flors, Iligats amb (Untes i dedicatóries, aliaren al Cementiri
Nou on s'aplegaren amb gran
gernació d'infants i de grana
que havien dut a la tumba del
Poeta rama i corones, tal i com
horn ha fe i vint anys seguits
en la mateixa diada.
Un nodrit cor d'homes,. senyoretes infants entona amb
,pulcra justesa "La mort de
Tescoilä" i -1Semigrant", fent
acudir als ulls circumstants llàgrimes de dohfa emoció que venien a ésser l'aplaudirnent en
pagament de la sonoritat de las
veus d'aguaites que mai no
°linden l'obra d'enlairament
dels amors a la pàtria i a la
divinitat que realitzá el poeta.
Resava una omaní un sacerdot i semblava que s'ajustessin
a la resposta del poble les cantúries dels rossinyols en els arbam
repsi everds
ervds
ie s.i florits d'aquelleS
El cor entonà un "Requiem",
i. ter seguit, En Vicens A. Ha-,
Ilester Ilegi uns quartilles sintetitzant la puresa de l'amor
que hom serva a Mossèn Cinto, gran cene l'espera deis sella
versos, immortat com fänima
de l'excels poeta. Augmenta
digné - el nostre amor amb
la llunyania del seu pas pel
món, talment com creix
timació als éssers volguts quan
els perden; augme.nta i ens esperuana a .no

_
-
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,r,-41141
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En Joan Bartrés regracià a
tothom l'assistència al piadós i
emocionant acte. encoratjant
perquè mal ningti no deixi
recordar q ue almeny s en el din
de l'aniversari del traspàs de
Mossèn Cinto, és deure de la
catalana gent d'acudir al lloc
on reposen tles sesea despulles.
Tot seguit resà un Parenostre
que respongué la gentada.
El sol primaveral; l'oreig
suau d'aquelles hoces; l'esplendudosa de la mar que sota la
muntanya s'estén, soleada per
tota mena de vaixe/ls; l'emocid
sentida montee hom escoltava
aquella canta i aquelles paranles. tot tela aportació als bate-

ganta cors d'una inefable sansació de joiosa tristesa d'un
record /- de no menys joiosa esperanca d'un demà venturós.
Foil- una demostració mes de
com saben ésser els actes espirituals de la nostra gent:
d'ànima, senzills, cense inütils
exterioritzaeions; mds cordialissimes, de tota pregonesa, i
de record inesborrable.

La política exterior
M. HERRIOT-NO DEIXA
PASSAR EL TEMPS
París, 16.-M. Herriot ha confirmat que dissabte sortira cap a Londres amb l'objecte de conferenciar
amb Mr, Macdonald.
Abans o d'espites d'aquest viatge a
Londres asirá a Brusselles.-1-lavas.

LA POLITICA D'HERRIOT SERA DE CONCILIACIO: PERO
PER SI DE CAS, Hl HA EL
GENERAL NOLLET
París, 16.-La designació del general Nollet per a la cartera de Guerra, per ésser aquest una de les personalitats que mes be coneixen la
situació alernanya, demostra clarament que la qiiestiO de la seguretat
de Franca preocupa en primer terme a M. Herriot.
L'esquerra francesa cerca intelligències amb els elements demäcrates del Reich. M. Herriot ha ¿cetarai a un representant de "Le ?gatita"
que Jara una política conciliadora
atub Alemanya i dirigía els seus esforos a que regnin les millors retacions entre ambdós pa/sos, pecó que
es mostrará sever contra la reacció
i els reaccionaris.-Havas.

ELS COL.LABORADORS
D'HERRlin
París, t6.-Sandsla que Herriet prendré com primer con-,
setter tecnie, el senyor Seydoux, celebre tècnic en la qüeslid de les reparacions, i pie ha
estat tanibe el principal collaborador de Poincaré. M. Seydota tindrà un despatx prop al
de M. Herriot, ja sigui com director politio, ja com seerelarl
general del Quas d'Orsay.
Ea diu que itn segon gran
collaborador d'Herriot a Neo
Apesta ira/mace Jeme ala pe,

,nreereelly"5"7".

▪

Dimarts, 17 de juny de 1
,24

FINANCES 1 COMERC
ommn•nnn•~

O
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Nord. . • •
A....ant. .
AndaMs. .
atadas .

6455
6765
5670

Antr.

6165
6765
5600

400

Divises estrangeres

BORSA NIT

BORSA MATI
Dala

6455
6760
5670

Obra

Tease

6490
6750
5690

Antr.

6455

6.175

Talle

Ball

64 1.0

6430

41
131
35
3320
3209
2'40

Frenes .
Ouissoa.
lielimes.
1.1res. .
I llores •

400

les,) argetal

.
Beis
Peso Uruguay

Nord. .

•

/andan»
.
G. 31etrop.
Chadea . . .

6460 6460
6733 6755
5630,
142751
430
422

432113
;855
0035
10031
2416
32065
159
1/57
5569

6445 Nora yeti,
6735
o6so Franca
113:5 Beisica
422
430

6145
6725

Italia
Strissa
Espant a
Portugal
holanda
innamai Ca
Noruega

••40•00
86'75
3700
60'00
335'00
33100

ENTERRAMENTS PER AVUI
MATI
Vicens Pérez, de oo anys, EmiE Planas. 29, al cementara de Sans.
A les deu.
Eduard Carreras Vilanova, de 31
anys. Hospital de la Santa Creu,
cementiri Non. A les vuit.

10000
357500
14725

PraCa

TARDA
Zaragoza Pascual, de 2 anys
Sarriä, 3 6 . al cemeatiri de Les
Corts. A les tres.
Joan Bascornpte Lakanal, de 22
anys, Donaire, 7, al ceMentiri Non.
A les quatre.
Lluis Mercader Papiol, de 36 anys,
Hospital del Sagrat Cor , al cementiri de Les Corts. A les tres.
Vicenta Farriol Garcia, de 18 mesos. Hospital Clinic, al cernentiri de
Les C, , rts. A les cinc.
jOsep Brugada Puig, de 47 anys,
Peu de la Creu, 19, al cementiri Nou.
A les onze.
Isidre Giesa %aneto, de 75 anys,
Avinguda de la República Argentina, 28, al cementiri Nou. A les quaJosep

de Sant Gemí,. .1 le s quatre.
Francesc Arnau Padrós, de 14 mesos, passatge de Massaguer, 7, al cementiri Vell. A les cinc.
Araceli Parellada Catarineu,
66 anys, Corts Catalanes, 627, al cementiri Non. A le, cinc.
Dolors Arto Comas, de /8 anys,
Sitges, 9, al cementiri Vell. A les
cinc.

FUNERALS
N'Eduard Trias i Domènech. Morí el dia 6 de juny. Avui, a dos quarts
d'onze, a la Casa de Carnal.
N'Arma Servitja i Tapis, vidua de
Janer. Morí el dia 3 de juey. Avui,
a dos quarts de deu, a Santa Colonia
de Farnes.
Na Magdalena Coma, vidua de
Turc. Morí el dia 3o de maig. Avni,
misses a Santa Maria de Ribes de
Eresser, i de den a dotze, amb olerseri. a Sant Vicens de Paül.
..n Joaquim Fibla i Forcadell. Morí el dia 26 de rnaig. Avui, a dos
quarts d'onze. Carmelites Des-

BARAILES
Pan Pérez. de 29 ases. i Angel Al

-cazr.Aquestdpo'ambn
ganivet una /erina incisa a l'espatlla
del Pérez. de proinistic neu.

ANIVERSARIS
En Gustau Farreras i Casanovas.
Morí el dia 29 de juny de 1923. Avui,
misses a Sant Francesc de l'aula,
Sant Pere de les Puelles, Santa Anna, Casa de Caritat capella expiatbria.
Un antic amant pegi a Josepa Roig
Torres, de 34 anys, diversos cops de

puny.

ARA iMPERIAL
PUJANT EN UN TRAMVIA
Pujant en un tramvia en marxa,
la Ronda de Sant Antoni, davant de
la Riera Alta. diumenge Joan
guatas, de 23 :in», topà Contra un sal
i e produí ferides contuses a la regio tempomaxilar esquerra i parietal
-centusió aub hematoma a Ja

un foral que domina a un magatzem
de teixits de cotó que hi ha al costal.
Avisat el representant de la casa, veie
que mancaren una maquina d'escriure
marca "Royal - , unes 45 pessetes i diverses mercaderies.

Seguint el costum de tots els
anys, la nostra secciú de Paeursarà tots els encar-

7osep Jet licli Bard

METGE
ha D'asilada: e; son domicili
la Granvia La y etana, 55, pral.
Teli, fun 5851

111•MIS•MLIELPT

exhibrix tols
a dos quarts de

CINC,

la

Z2reGlia Cc 'er,c1-1

d'Istin
composta de 1(12 mo.dels pta.pis por a

1A3DA NIT
PLATJA i CAMP
havent estat elegits
entre les noves creacions presentadas a
Paris.
Queda ampliada la colleccM ami) els novissims modelo acabalo de rebre.
soma

2 - R u e Plumet, - 22
PARIS

6 i 8, Portal de l'Angel
BARCELONA
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En un instant de desculo de la seva
marea Juan Josep Rovira Soler, de dos
anys , es begué una petita quamitat de
Ilexiu.

A conseqüencia d'haver-lo atropellat un automObil, Joan Pascual Salmeron sofri la fractura probable de
la darrcra costella del costat esquerre i simptrmes de commoció eisaaeaL
de pronòstic reservat.
RESTAURANT ROYAL
Salb de Te
cada dia te dan s ant de 5 a dos
quarts de 8, i dinar a TarneriLana, de 9 a 11.
EX PETARD FEREIX CX 110ME
Anant d i excursió al Castell d'Acatoprunyft (Ga y a), a Joan Montblanc
explota un petard-dels anomenats

"trons”-a la mil, a l'instant d'ericendre'l. Es produí ferides greus a la
1nd dreta. Fou curat al dispensari del
carrer de Sepúlveda. Després passà
a l'Hospital de la Santa Creo.

Portlmonedes, cadetes,

!mieles, sacs de vinige. Casa
Perelló, Pi, 7, his; Petritsol, 17.
lúbrica. Vendes al detall.
A l'Escullera. diumenge caigué casualment 21Ierci Girmr Valls de 43
anys. produint - Se Una ferida contusa
al cuir pileis, a la regie ., parietal i fractura probable de la clavícula dreta.
Durant el mes passat a la nostra
citutt co regi4traren 1.171 d,itincions
i 1.313 naixernents.

COIXINETS DE BOLES S. R. O.
Bona qualitat, bon preu, bon
assortit. Demanint-se tarifes.
Casenellea

i

Cortadalles. - Casanova, 50

A Antoni Nasio Rosa, de 92 anys,
se li encengué una cansa de llumins,
produint-li cremades de segon grau 3
la part dreta del cos, de pronéi-, tic reservat.

UN SOMETE.NISTA
Examinant una arma a casa seva, el
sometenista Josep Täpia Cubano. de
38 anys, es ten Fou curat per un

PARA1GCES CARDUS

metge particular d'una ferida a ja le.
gin muscular esquerra amb orifici
sortida a la planta del peu.

Portaferrissa, 10
TOPADA D'UN ANTomorilL 1
UN TRAM VIA
Un automédeil de proves i un tramvia de can Tunis toparen. Joscp Z.
Pérez, ele 17 anys. i Andreu Galarra,
de 16, que anaven a l'estrep, resultaren ferits a diverses parts del cos, de
pronästic reservat.
111132131111b113 91151:1113P!!!MISHEIBIr

A

LOUrZES

Pelegi lua II Pologrinatge de
5 - 1 l'II
Catalunya,
1,111111,S 1101 '211)1,
\ i n II

III, niagatzems

Octave Prichelet, 1're/duelos Ft tia Fctin, 2. Fue SI - Riere'. a
Lourdes . Trobanot el1 altIlle9111
casa (AS mateixos produetes

que consumiu a t'asa -costra, al
Ireu normal, a y antalge molt
apreciable.
Prens espe:‘rials i redifils per
a puntees; de dinar: i per unan dlats,

.1101•111301011101111:201•11110010il
Baixant d'un tramvia. Mirpiel Mandrajo Gómez, de .to anys. es desliorie,à el brag esquerre, ami) probabli
fractura de la tercera falange del qinrt
(N
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rees que se serveixin ter -Ii los
fallliliPS quo estiguin estiuejant. Ettonomal de Barcelona,
Rambla de Catalunya, 80.
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ROBATORI
En un cosa del catre?' de Córsega
una monja nota que hi hacia a l'escala

i geladores de les
N'VERAS imllors marques.
Palles p g. t' a gelats, etc. Llorens e:orina/1s. Rambla de Le s

Flf.rs, 30.

Unes ti:luir/1.1(1es de' can Tuttis feriren a Tornfis Vean:al/Os Navarro, de
5 anys, al qual a/aspan:u: en quatre (lbs
de la t'a esquema i Ii produ i ren a
lid; a rraii s una ferida a la cama dreta.
En estat grell, passit a l'Hospital Cli-

nic.

'

JOIES, 1/EP.17CELE OCAF.10
ebr- .3tes usats de toten 312,sses. Pre.0 fix. Tall p rs, núm. 41.
El magazine rabia "D'Ari i d'AIlà" ha inaugurat reAposici6 de les
fotografies presentantes al concurs
que convoca sobre el tenia: "la dona
catalana". al local ele la E. C. S. A. ,
Banthla llt Semi Josep,
principal.
A les cases deis senyors ro beu
C,,am.Sors, etiaucta verda, sec.
DOS ATRACAMENTS \T ILAD EC AV A 1.1 »S
I.'agent de vigilitneia a Terrassa
va comunicar a la Direcciri de Nafta qtr a dos quarts de (pudre d'allir
a la matinada, al quilénnetres 2 de la

earritcra de Viladecavalls a Terrassa, dos desconeguts robaren a
Angel Closas 500 pcssetcs en bit-
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A Horta, diumenge es Itarallarcn

tre.

Francesc Martorell Sospedra, de
85 anys, Sant Llais 37. al cementiri

SUCRES

VALORS NO INSCRITS EN LA COTITZACIO

Traman 7% 1911. . . •
Trartion preferente . .
G. Metrop. 6%. . • . •
s. T. Barcelona 8% . . .
C. E. Colon1tzacl0 6% . .

Josep Brugada Puigdomènech, de

mentiri Nou. A les deu.
Miqueta López, de 62 anys, Ambaixadors. 7, al cementiri Nou. A
les vuit.
Rosa Elias, de tres anys. al ceotctoi.1 Non. .1 1es

332

fOrot.

relä c9querra Ileugera conunoció cerebral, de proniestiC greta.

Leocädia Pefulver Fuentes, de 58
anys. Consell de Cent. 394, al ce-

321
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•
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ce47 anys. Peu de la Creu, 19, ai

mentira N.w. A les mire.
Maria Sierra Aparicio, de 88 anys,
Rubiei i Ors, 3. al cernentiri de St.
Andreu. A les %.teit.
Rafel Artus Salazar. de sis mesos. Comall de Cene 179, al censentiri Nou. A les vuit.
Ramon Alcoder Serras, de 30 anys,
Hospital Clínic, al cernentiri Nou. A
les vuit.
Francesc Navales Pina, de 16 mesos. placa del Mercat, 17, al cementiri de Sant Andreu. A les deu.
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DIA 16
BORSA DE PARIS

BORSA DE MADRID

Tabaco

BORSA DE LONDRES

BORSA TARDA

DEL

lIcts, i a Josep Torrents 13 pessetes

en metallic.
Els atracadors es fercn escara:As.
La guardia civil fu gestions per
detenir els atnors, el, quals representen uns 35 i anys respectivament.
UN SOLDAT AGREDIT
SlIa nonas compte al capita genetal de lesions lleus retiudes pel soldad de/ regiment de ajen, En Josep
DeMez PU/a, causarles per un cobrador tramviaire a la plaga d'Urquinaona.

op REL . LE s Ferran, t4. Casta

Fer. Cata/unya 6% 1015 5

Cataltmea " : "Por a l'amic F_scofet
companys que com el pensen"; "Per
la ur.: , "n elirers". per Francesc Argemí Mas.

ilt

mane

f. fM SIF:11

BANQUERS

PER INJURIES A LA POLICIA

RAMBLA DEL

I AGRESSIO A UN CARAIIINER

Davant del Gran Teatre del LICL,

Han estat posat a elisposiciei del
capitä general Josep Criarte i Manuel Per•ez Valdívia.
Al primer se l'acusa d'haver proferit injúries greus contra el cos ele
seguretat al passeig Nacional de la
Barceloneta.
Al segon sc l'acusa d'haver agredit Irrt carraliiner a l'esmentat passei.g.

CENTRE, NUM. 1

E anca -Valors-Carvi-Curan3

1

Negociem tols els
cupons Ueutes de •r.
l 'Eslat, venciment !-!
1 de julio!

&i
t

VANOS CLAPES
L'INSTITUT FEMINAL
L'Imanen Feminal, el collegi catala per a senyoretes'liv 1 carrer de
Claras, inaugura dissabte passat la
seva exposició de trehalls escolars,
que és una n'ostra convincent dels
bous métorles pedaWngics que lii sán
emprats.
12exposici6 pot ésser visitada tots

els dies t'entera, de nou a dotze i ele
tres a sis.
MULTES
Il an estat imposanes tres multes
de suo i set de 5o, per desobediències.
Els individus de la policia contiamen tamlie prodigant denuncies contra elS antos i motos que infringei:cela les Ordenances municipals.

15A11 PINACOTECA

Corta Catalanea. U/
Exposició i venda d'una collecció de quadros. Del 7 al 21
del corrent.
bruzada Muro

AL L 1 lt ER AM ENTS
Han estat alliberats els paisans següents, que estaven a disposició de
l'auttaritat militar:
Marti Chelemenak (alemany). Pere Comas, Ferreed Badmia, Bonaventura Gasot, Francesc Selut, Daniel lijo/lisie, Abad, M'u Martj,
gel Martínez Martínez i Miguel
Fontanells.
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115 . 11 eXtra, 115 sera. litturada
de 100
p
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canvi
miljar
tapes del paper fumar
NIKOLA o de 150 de CLASICO. El eartvi findra iloe
mesos
a Barcelona ett

DE FRANC, una

de juny juliol. a les ofielnes de la C. A. F. (Via
Layetana, 56, 1.Pr!, tots
els dies feiners, d'II a 1.
El que no vulgui polaca,

pot seguir %tardan( les tapes i oporiunament s'avisara el can y i per altres
obsequis (rellolges, plo_
mes estilografiques, llapis
automatics, etc.), indicant-se el nombre de tapes
necessari per al eanvi
cada object e.
Al carrer Robador cargué una hastida en la qual estava treballant Marian Badosa Terradella, de 64 anys,
paleta. La bastida caigué damunt
Dan/la Ventura Ferrer, de 67 anys.
Sortosatnent. tots dos no mes rebereit fenides lleus.

EL SINDICAT DE METGES

"JUSTICIA SOCIAL"
El número 33 del setmanari socialista Juslicüt que va dedicat .an
part a la "Commune" de París, conté
el segiient sumari, ultra les secciona

El Sindical de Metges de Catalunya. per donar un gran relleu a l'acte
trhaver coustitud el segon grap de
espeVida de la :Mutual :Médica,
cialment per al fet encoratjador
ser arribad ja a mil el, companys inscrits al primer grup d'Invalidesa, ha
organitzat un apat que tindrà lloc
diumenge vinent, dia 22. a dos quarts
de dues migdia, l'Hotel Colomb.
Son ja nadtes les inscripcions reliudes. i eolitinuen admetent-se a les
ofieines del Sindical tearrer de Sandia 21.
ta Anna. 28. primer)

"En Faniversari de la "Commune”:
"El crim deis fusellats". de Karl

Sanatori de l'Asma i
Bronquitis. Clima sec.

11

Xalitts nous. Radio-

Marx; "Els errors II les promeses de
la "C.minune", per Cot de Reeldis;
"Fratunent de l'interrogatori de Teis/al Ferré davant di I Consell de guerra de Versalles" "Per inti. no?", per
Angel Pestaña "Ptnitica internacional", per M. Serra i Moret; "Llibertat". per Galaico; "Crintiques argentines", per Joan Comorera; "Un atracamella ". per CristeVor de Domenee
(fulIct6); "La pena de mort", per
Josep Cervellii; "I)e París estant",
per Raid 12amis: "A la manera de._
mossen Anton Navarrei", per Ariel;
"Si pots conservar el seny...", je
Rtulyard Kipling, trad. (le J. Carneti Ribalta; "Idees d'ara". per Marios

ganitzat tan torneig de partides rapi•
des, servint trentrenament per a un
proper torneig de 4itnultanies; tindra
Ilne dititnenge, (Ha 2.2 ale l que som, a
les den de la rolla, a l'est ge social
del Club d * Escacs Barcelona (carrer
d'Ataban. 21- Bar Esquerra) essent

Vidal; "La Cooperativa Socialista de

admesos els jugadora de totes les ca-.

tele-fonet. Nova instan:trió d'al
giies completa. Informes: La
Ideal
Samaritana, Arelis 10.
,
l'eV‘Ion 5149 A.
Supressid del 10 per 100 sobre factures.

CLUB D'ESCACS BARCELONA
El Club d'Eseacs Barcelona ha or-

tegories. S'adjudicarà un premi el
obtingui millor puntuació. Aquest
torneig s'efectuarà en una sola sessiö,
i regiran tots els reglaments del joc
d'escacs.
Els drets d'inscripció són gratuits,
pendent insctinre's tots els dies. deu
a dotze de la vetlla, fino dissabte, dia
21 , a l'esmentät local,
Fa preveure que sera un èxit per al
dit Club aquesta idea, ja que ha estat
ben acollida entre els nombrosos jugadors d'escacs que hi ha a Barcelona. demostrant-ho aixi el fet
entre els inscrito els conegur3
jugadors de simuldmies Plàcid Soler,
Raid l Domènec, Victori Sasot (detentar per al primer 'loe del Campionat d'escacs de Catalunya d'enguany)
i els no menes notables jugador; Aureli Nogns. Manuel .Muntatter, Josep
Devesa, Billy Kocher, Pece Josende i
abres.
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NOVA PUBLICACIO
Des de dissalue vinent, dia 21, La
ComMia Catalana augmentarà el nom-.
bre de les publicacions setmanals catalanes.

Notas models. La casa aiN
barata.
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LA PUBLICITAT
llegat Pece Vila i Codina del partit judicial de Cervera, es faca carece dels cabals dipositats en aquesta Diputaci6 provincial de l'esmentat liegst, que ascendeixen a unes
set centes a vuit emites mil pesse-

CAPSANEG
.dE de Pasqua Granada l'A,c¡a dramática del "Cercle de
'.( rit.( t" posa en escena al tea pe les obres "Dintre el
. i tia. ctro drama:le d'En
Sunyer i eis sainets
sac" i "A casa cl jut:reball del; joves aficioee a la concurrencia, es• ment aplaudits. Un cop
teatre, el jovent dansà
tard.
-Ate vinent está projece.;a cornpanyia de sarsueIia castellanes doni una
teatre Euterpe. Els cóters donaran a conèixer
Pérez GaldOs "Mariane: capitán de lanceros".
presentat la dimissió de
eurticipal amb carácter irel nostre bon antic En
lella, el qual cauce feia
que exerzia amb
Anime de tots els capsa• (l'alguna animeta un xic
•-e de tot Ei ha en aquest
la decisió de l'Estavots perquè en un altre
tr-d(i el prerni i cl fruit que
sea talent és mereixedor.
i. i j :nateix també ha deixat el
de funcionari municipal el no
rys antic costee En 1.1uis Coll.
- 11am diu que degut a la no
renca de cabals a la caixa inu-(al per pagar rillurninat públic
va a quedar d'aqui a pocs dies
eos(re noble sense Ihrni elèctrica,
qual cosa ens sabria gre y . Escm del bon zel de les dignes
toritats municipal; capsanenques
ci-itaran que el poble a les veteuedi a les fosques, com en els
api de la Maria-castanya_
- Recollim, a :bol d'inflarla masa que d'aquí a poc
raps es posara teléfon públic de
aquí
.V • czemunitat Fr e
(...:Sera veritat tanta be- Al vel poble de Guiatnets,
de r,.,ites d'haver begut als al:enfadar, úblies les aigües dels quals,
buen, contenien alguna subssea
--a metzinosa, han mort 9 anity L Irre muls 1 cavalls, havent' • '"S de malalts, que es tem
guariran. Per aquests po1 cr, es parla d'abra cosa, cense d'una manera durissima
criminal que ha pogut fer tal
at.
Guiamets està trist, perquè
cr-senta per ells la pérdua cruns
milers de duros.
- La gran secada que hi ha fa
• vinyes i arbres se'n rcssen• no venir una pluja a temps,
• sera molt petita, ço que
augmentar la crisi que

OP,QUESTRINA
GAT.??1 „-MARA. Contractes
e ynes._Apiperia, 35, primer.
LLEYDA
El llegat Pece Vila

,ue sts dies cl Patronat del

tes.
-

La Junta de Govern dels establiments de Beneficencia d'aquesta canal ha reina una ordre
del Consell permanent de la Man
comunitat yergue siguin ciegas al,
asilats la salut deis quals reclatni
un altre clima, a fi düster traslla
dats al nou e.aablinient que sh,
inaugurat a Arenys de Mar.
Per la "jefatura - de la Brigada Sanitaria ha estat remes a la
Manconnuntat la relaciò detallada
dJ nombre de sic fines que amb
'nonti de la grip hi llagué als in,bles traquesta provincia, cosa
citada pel Servei General
i Sanitat.
•
1.i ha estat concedida a rinsvector de primera ensenyança (le
Lleyda, Ea l'AM Jové i Vergés,
la COIlliSSi j que sollicitava amb la
condició expressa que no pot prestar c is seus serveis en aquesta capital, nona:nata-lo per a la provincia d'Osca.
- ..amb inotiu de J'Exposiciò
Universal de l'Imperi Britànic a
Wembley sita pres en aquesta capital la iniciativa per un grup de
metges d'emprendre un viatge arnb
uns cientifics a la capital angiesa.
L'expedició ha (Eefectuar-se
primera quinzena del mes de juliol.
Próximainent donarent mes detalls.
Els senyors advocats que
han estat elegits per formar la
Junta de Govern craquest Col•legi

s'Itan possessionat dels seus carrees per constituir-la.
Li han estat ass-':gitats a
aquest Institut, per a radquisiciú
de llibres per a la Biblioteca durant el present trimestre, la quan-

titat de 125 pessetes.
Slta nomenat mestressa substituta de l'Escota de Donzell Na
Dolors AlOs Pedro.
Durant el passat mes d'abril
no es va registrar en els animals
dornestics d'aquesta provincia cap
in-rusiò nova (le malalties cont:tgioses, havent mort o estat sacrificats 31 animals malalts, que bo
estaven des del mes anterior.
Al seu domicili del ¡solde de
Claravalls l'ha suïcidat En Ranion
Ortiz Set6. de 44 anys, casas, penjant-se amb una cerda d'una biga.
-

CRONICA JUDICIARIA
LES VISTES D'AJIIR

Sala segona.-Ha comparegut
Jordi Sala Gómez aeusat d'un
delicte de furt comes Tany Passat en una temia del entren del
Masnon, número 11, emportantse'n 29 pessetes del calaix del
mostrador.
Fou detingut per la guärditt
civil, i en el moment de cunar-lo
va }Ranear els diners furtats.
El . fiscal, senyor Sarristan,
ha dernanat per a l'aeusat que
te 17 anys, la pena de 150 pesseies dr multa i costes.
El proressat sEi ha conformat.
Sala tercera. - ha comparegut la processada Llorenea
:tensada de inals ttaeles
•

SOLER i TORRA G."ANs
BANQUERS

RtilBLA ESTUD1S.
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ocim iO? íi tVr.C23 tES Ecuics Inferior, Exteri:r 1 tincititzlje 4 p3r 130

Tresor 5 per 103

venciment 1 de juli o . vinent

al seu fill, havent-li causat lesions. eremades, peritua de diverses (tenis, &fornida( a causa de nombroFes eiealrius i pis
dits de la ma esquerra atrofiats.
La proressalla i el SP11 marit.
Carlos de l'Ardelleril. se Manaren a ArnAriva, ifoixanl el son
fill a cinta. Tornaren al cap de
eine o sis anys, i s'estahliren a
Barcelona, havent recollit ja el
seu fill.
Es oler que el rd deu esse
un esmolot de prodistic. però 1;1
mere.., ha demostrat tenle una
agressivilat que no Id res
maternal. i per a ixfn PI fiscal ha
sollicitat per a la Fithula la pena de dos anys, onzP niPSOS I
onze dies de pres6 COITPeCiOnal.

Sales primera i quarta.-Foren suspeses les vistes assonyaladee.
ASSENYALAMENTS PER A

AUDIENC 9 A TERRITORIAL
Sala primera .-- 1 ti e ¡den

flarüelti contra J. Pages.
Or st .-Fxreutiii. -Darte Espanyol del Tlio de la Plata contra Francese A. Pla.
Sala segarla. - Sud.-- Major
quantia: Maria Domenech contra Josep Thomas ,
Valls.-Pobresa.-Carme Cabrit contra Josrpa Vives i rulvocal de TEstat.
Vendrell.- Judici verbal. ("dandi Orpinell contra Pan Mercader.
Ilospital.-Iineident. -J. Almiran contra Josep Perpinyit.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Sala primera. - AudiCncia.Un oral. per assassinat. contra
R. Sánchez.

Sala segona. -Universitat.Un oral , per lesions. contra Josep Comerme. i un altre. per
estafa. contra Antoni Delito.
Sala tercera. - Hospital. _
Tres orate, per estafa. darles i
contrahan, eontra ;fosen Climerif. Crfspul Villanurva i .Toan

Casfaiirda, resnectivarnent.
Seeeirt quarta.-Na te aseenya/aments.
DELS JUTJATS
COCAIN.A. NO!

Fon detingut al Lyon trnr.
i es dota. norn romantir. Huís
Romea i del Par. Dula una boira
quentitat de cm-n .111in, tlo tui qual
s'a p oden,' el .Titt jai. enviant el
Romea i del Par a la Presó
Model.
NI PER DISTREURF.'S
Germine Renani lambe fou
detinguda per suposar-se que
negociejava amb la susdit a droga trohant - nli al moneder una
petita quantilat, per al sen ús

partirtilar.
La Renani nega que es dediques al trate(' de cortina.
ESTAF!`.
lía estat installat a la Model
Albert Ortaftedo i Vazquez. nettsal per Joaquim Marín d'haverli defrauda! 24 duros que Ii havia II turnt a canvi (Tuns 11 n bres
que no s'han vist.
EL JUTJAT DE GUARDIA

Avui rellevará en la guardia
id Jolito do la Coneepet6 el del
districte de l'Hospital.

Mort del Jut , e dIstruc16
Vergara
Diumenge passat morí a la
nostra ciulat el jutge lle
mera instancia del distriele de
l'Oest, senyor Angel Vergarzt i
Era tia.
Ha loor t sohladament, víctima trun alar eardiae. i la notfeia ha eausat una dolorosa
sorpresa a tots el que el coneixien.
Alije a la larda s'efectua l'enterrament, al qual assistiren el
president I In' l'Andi n qleia, el fiscal senyor Sancho?. Olmos, jutgen t tuncionaris judirials.
Interinement ocupara el carree el julge municipal senyor
Laplana.
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U'n discurs de Stre- L'eschdol de l'aisassinal del dipuf.at llpf,cico a cama,.
emtnn: El min slre socialiu MatteetU : Dan ssid de Lossi nif: Dos l'ioies deSellsac_olia s detemons
vas:ais : 50 morts r
d I Ers I ra que tle21E13 pr,g3rä pefRoma, la. - 'El Messagie- reunió. fou una, comissió. que 1[0 f3riis
ro" din que tres cents soldels havut estat destgnarla a 'irreale,
visitar el sens ' n Mussolini, e;
de cavalleria i nombrosos ponL es at duro- fieles i paisa»s voluntaria han qual
reitera da naint d'ella la se- san .t da box:( 07
donal balates als boscos que guretat que es mantindra
i es l'ara justicia.
n'lli ha pels vollants del Ilag
Bii. Brgnaii
Uta van
Et rnateix periódic diu que a
Vico, on se suposava que havia
a

tire

enterrat el cadàver del disenyor Malleollt, peró les
pesquises realitzades no han
donal cap resultat.
Doma continuaran amb gran
aet ir, I at.- llevas.
esta(

Ca.rlsrube, 16.-En un discurs pronunciat en aqt7e,: ta cititat, Stresemaitu ha declarat que Alemanya pagara la intlemnització que li correspon per l'a y er estat derrotada, però
es riega a tota II:pan:ció que es derivi dc respcmsabili r at moral trAlemany, la qual sofreix d'un empobriment que equival a les devastacions
sofertes per Franga.
Va dir que. tota vegada que Alemanya no te mitjans de pagament
tacilitats pel pressupost, és injustificable l'ocupació de la Ruhr.
Acaba dient

FINZI I ROSSI DIMITEIXEN
Roma, I 1('.I secretar'
d'Estat al ministeri de l'Interior, senyor Final, ha dirigit

EL CONSELL DI•: MINISTRES

ES

CONSTITUIRA UN DaRECTORI MES AMPLI

Roma, Id.--El Consell d0 Miesta convocat per a
aquesta tarda a les set, amb
l'objecte d'e.studiar la manera
ne lograr que les force, feixistes eumpleixin atub mejor
exactitud les instruccions
nerals que eis tenen donade s.
que els organismes que representen el partit feixista se
nistres

una carta a Mussolini, manifestant-li que. havent sonat el
seu nom amb orar-id de l'aspantds crim del qua l ha estal víctima el diputat soetalista
i desitids de tenir abso- eenyoxin rigorosament a les
luta II:bertat per defensar-se furutions que tenen asignarles.
dels enemies que, Si be inn1;1El senyor Mussolini va ni
meni ll'eslan alarant nie molt constituir un Director] provilenes enea, ha rrsolt dimitir sional mes ampli que l'actual,
dones l'integrarii onze lumbres
el rarree que ocupa.
Mussolini li ha contestant i aquest Directori esarä actuant
arreptant-li la d¡m¡ssi4 ¡ fins que el tiran Consell neciogiant ealurosament la valor de nal procedeixi al nomenament
que esta. donant prrwes e„ definitiu. de conformitat arnb el
obrar en la forma com ho ara- que disposa ei Reglan-wat pel
miel es re g eix el uaitit feixtsha d'efectuar.
per la seva part. ei senvor UN MINISTERI DE CONCENCesare Rossi, membre del En. a- TRACIO AME MUSSOLINI,
drumvirat feixista, s'ha dirigit
GIOLITTI, SALANDRA I
per carta al senyor Mussolini,
ORLANDO?
tent - li semblanis manifesteRoma, 16.-Circula el rumor que
cions i dimitint tambe el ehr-

que el Govern ale-

many acceptará les negociacions,
portant-les cap a rassoliment del
maxinium d'av.antatges possIles,
especialment revacnaciò militar de
la Ruhr.-Havas.
EL GOVERN ANGLES I LA

QUESTIO DE MOSSUL I ELS
ARMAMENTS D'ALEMANYA
Londres, 16.-Cambra deis

Com u ns.-EI Govern, con te s luid a diverses preguntes, ha

manifestat:
Prinier.-En el que es refereix a la inarxa de la Con fez encia.relativa a 3lossul, el Govern angles espera l'expiació
del IP1'/Ililli previst pel m'otocols de l'evaeuació per solutetre a lit Societat de Nacions una
decisió lelativa a la frontera
de l'Irag, perd al mateix temps
s'entendra anda el tiovern ture
per resoldre diverses dificultats.
Segon.-Que s'ocupa amb in_
res constara dels annaments
permesos a Al imanya pel 'nac_
tat de Versalle s. a fi d'oldenir
que Aletnanya obeeixi la Iletra

ree.--Ha va s.
ORDRE DE DETENCIO CONTRA ROSSI?
Roma, 16. - Dl "Messagiero" animen( que les auloritats
judicials han donat ordre de

detencid contra Cesare Rossi,
però a migdia la noticia ha nit
no se savia res referent a
aquesta detencid.-Havas.
FILIPELLI HA FUGIT
MES ORDRES DE DETENCIO
Roma, u y -Contrarían/cm a les inTu,

i l'espera de lotes les seves
((bligaebut s -Bayas.
Londres, 16. - L'ambaixador de
Franiia ha confereuciat aquest rnati
amb el scnyor Mnncdouiald tractant -u
la conversa 'sobre la próxima entrevista deb senyors Ilerniot i Macdonald.
Aquest últim encarrega a rambaixador de França que nhigité 1 senataHerriot que estava per complet a la
seva disposició i que cl rebra andi
molt de gust, afegint-hi que desitja
que aquesta projec:adt entrevista se
celebri el mes aviat
El conde de Saint Aulaire ha sortit
aque...ta tarda cap a Par-s.
No se sap res de cert respecte el
programa de la conversa que celebraran els dos caps de Gevern, però als
centres oficials de Londres es creu
que aquest programa sera mes amph
que el que es tenia ptevist per a la
conferencia que tenien prejectada els
senyors Poincaré i Macdortald.-Ha-

formacions publicades pels diaris, es
confirma la noticia de la fugida de
Fadvocat senyor Filippclli. el qual
se liana a Piacenza, on fou notada
la seva presencia pel diputat feixista
senyor Ciarlantini.
Els feixistes senyors Velpi i Viola,
als quals seis considera cornplicats
en rassassinat del diputat socialista
senyor Ilatteotti, han estat detinguts.
Aquesta tarda, a les cinc, dictat ordre de presó contra el senyor
Eilippelli.-Havas.
EL DIRECTOR DEL "CORRIERE D'ITALIA" DETINGUT
Roma, id -El director del "Corriere d'Italia.", senyor Filippelli, ha

estat detingut a Bolearía cm eircumstimcies un xic estranyes, per considerar-se'l cornplicat en rassassinat
del diputat Matteotti.- Hayas,
UN ALTRE Aur FUNCIONARI
QUE FUIG
Roma, 16.-Segons la "Epoca" el
cap de l'Oficina de Prenisa del tuinisten de l'interior, ha fugit.-Havas.
EL CAP DE POLICIA
DESTITUIT
Roma. 16. - ¡la cstat rolen-al del
seu cárrec el cap de polcia d'aquesta
capital-Havas.
EL TRIBUNAL SCPRE3I INSTRUIRA LA CAUSA
Roma, 16. - La "Tribuna" anuncia que donada la gravetat excepcional de la Miestiò .Matteotti, el Tribunal Suprem (le Roma ha decidit instruir la causa.-Havas.
LES 3111-ICIES EEIXISTES

ALTRE COP MENEE?
LES ELECCIONS PRESIDENCIALS MASSA MOGUDES
Roma, 16.-Des de 'Mèxic telegrafien que corre el rumor que 3 00
dividus han assaltat uni grup que
acompanyava el general Flores, candidat a la presidencia (le la República, maleta deu !tomes i ferint-ne altres vint.-Havas.
EL GENERAL JANI!\: EXPLICA

COM PORTA LES DESPULLES
DE

pruners do juliot es procedera
u efectuar una modificacM

LA FAMILIA IMPERIAL

RUSSA A FRANCA
París, 16. - El general Janin,
cap de la Missió militar francesa a
Siberia, explica a "Le Matin" la
forma en que aconsegni concluir a
Franga les despulles del tzar, de la

els rnembres de l'Orde de rAnunziatta que ostenta el Collar de la
rnateixa, han estat convocats per
aquesta nit a una reunió en presencia del Rei, amb l'objecte de constituir un gran rninisteri de concen
tració en el qual, ultra el senyor
Mussolini, crtrarien a formar part
diversos ex-presülents dcl Colsell,
entre ells els senyors Giolitti, Salandra i Orlando.-Havas.

Ll 1111ricv,n1

francs
grieta( exterior. sera al. Latoche, fins ara sots-direelor a les
orares de Perelti della Ronca.
A aquest, per la seva part sembla que se li donara un nomenament d'arnbaixador. - llaves.
EL QUE DIU LA PREMSA
ALE MANYA

Berlín, 16.-Els diaris d'a-

quest a publiquen la següent infdrmació:
Parlant del no/tienen-leal del
general Nollet per a la cartera
de Guerra, M. Iterriot ha declarat als periodistes que el ministre de la •Guerrit ademany
esta aclualtnent instruint la
jovenlut segons el model adoptat ilesplas de la pau.
Es necessari que aquest sistema sigui eanviat. En cas de
no aconseguir una Mena satisfacen') d Alemanya, ppOePilirem
contra ella d'una manera molt
mes energiea del que s'II:1 fet
Lins ara.
Herriot lle girà deina a la
Eanibra el programa oficial del
Govern, reer(manani (pm PS rr-

Nova York, 16.-El boxador
Brenna ha estat assessinat per un
grup de desconeguts, creient-se que
es tracta d'una venjanea.-Havas.

conegui el Govern deis Soviets.
Si hé el nou Goveru acepotara l'informe deis perits. probahlement es negara a evaquar
la Bulle abans que quedin
fixades les lleves penyores de
garantia proposades en l'informe Dawes.
Aixi mateix continuara. el control rtinlilan interahat a Alemanya.-Havas.

ELS PUNTS PRINCIPALS
DE LA DECLARACIO
París, 16.- Heus aquí els punts
principals de la projectada deciaració
ministerial:
Política interior: Amnistía general,
excepte per als predugs b trahlors;

reintegracirn dels ferroviaris acomiadats; supressió de rambztixada prop
del Vatica.; extricta aplicara° de la
llei sobre les ordres religioses; reducciä de les carregues militar, en
proporc lons canmatibies amb lt seguretat del país; supressió dels Decrets-Ileis; restabliment del MonopiI: de mistos; rigorós inventad di la
snuaci6 financiera amb vistes a assegurar del presslipost;
persecució i càstig deis robatoris haeilst aplicació íntegra de l'inmost so- •
bre la renda; reorganització dels impostos directes; disminucie dels impostos de consum. particularment
eel dit "de la xifra de negecis";
respecte a la Ilei de les rail hores
i als drets sindicals; aplicaciú de
rasseguranea obrera: reconeixement
del dret sindical per als funcionaris
de l'Estat i reforma administrativa
Política exterior.-Consolidació
de la patt mitjançant intelligencies
entre els nobles i extensió del palier
de la Societat de Nacions, dc roficina Internacional del Treball t del
Tribunal Permanent de Hustieia internacional de La Hoya: restablirnent dc les relaeions normals amb
Rússia; acceptació scnse promisit
amagar de l'informe dels peras; continuaciò de Eocupació de la Ruhr
fins després de constituides
rades als organismes internacionals
cmanhcats per administrar-les de les
prendes de garantia pruvistes mu linforme deis périts; reanudaci,i del
control militar interaliat a Atentauva; solució del problema de la seguretat territorial de Franet majaneant el respecte a les garamies coltocades sota rantoritat de la Societat de Nacions.-Ilavas.
AMM•n•n••

Vovetats p 3 r a (ame i Flatja
CEmIses rereala extra . . Ptes. 1050
„
r1t Coman r.ng:és.
„ 1500
„
Zefir an u és . . .
„ 17'00
„
PopelIn
. .
„ 18'50
„
Ptpeilil anglès . .
2 3 00
NOTA: -roto ns amb dos colls

AQUARTELADES
Roma, 15.-"La Tribuna"
din que les milicies feixistes
11;111 retad ordre per reintegrarse ininit • dialament ti 11111'S ' respectivos casernes.- Hayas.
LA MAJORIA PARLAMENTARIA DEMANA JusTiciA

tzarina i ninl seus fills. :liurant-los,
Ini Criar Ale el 16 d'octubre de 192o,
in rambaixador rus a Roma, senyor
Degiers.
labt que a Pequín fétt inhumar a
altres princeps.-Havas.

San Francisco de CalifOrnia.
Dos nobles han estat aasolats per un
eiclO, a conseqüencia de! qual iri
50 persones rncrtes i tito de ierides.
-Hayas.

Camiseria J. MERCADER
34 - PORTA FERRISSA -34
ESPECIALITAT EN CAMISES A MIDA

Roma, 16.-El periòdic "Si-

reno" diu que la inajoria parlamentaria es reuní tunit, i que
un cop acabada
l'esmentada

norma

MICOTZ

AMI
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Cap

4,

Y7,4te.-4bre,:-J0
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RE

d'any de 'a mort "del senyor

ELLA VIÑAS

OCORREGUDA EL 24

havent rebut els Sanis

S

DE

JUNY

DE

1923

g -arnents i la Bened'cció Apostólica

(A. C. S.)
seus esposa, fills, nets, germà, cunyades, oncle polític, nebots, cosins, parents tots i la casa
FILLS DE PENE ABELLA, recorden als seus amics i coneguts tan dolorosa pèrdua i els assabenten
que per l'etern descans de la seva ànima se celebraran iunerals i misses deinä, dimecres, dia 18 del corrent, a
les deu, a la parróquia del Pi.
Fis
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ege.

1111•1111•1•11111,
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CRONICA ESPORTIV
FUTBOL

rellent escapada, i el segon,
lambe de Cros, en recollir una
precisa passada d' Alcazar.

El Reus Degollo bat Miura, per 3 a 2
que a tupió de segola categoria

Amb amtest nou trioinf

ropa s'adjudica la copa que donava t • I representant dels sabons -Chimbo".
Els equips es presentaren
con/ segneix:
Enripa.—Jauniandrvu. Serg
Matuici.
ra, Alcoriza. Xavier.
Celia. Cros.
Pellieer,
la i Alcazar.
Al camp dc Les Corle. diu- el Guillo n I'Esport do Sabadell. (II bei
Sans.—Pedret, Peri'lli', Bamenge a la tarda. s'hi juga un cn a qual es disputav e n el
Badal, Gularons, Calvet.
.
h.
last
troten Palau de 1;1 Moda, h.
gran partit; un partit ple
Da 1.Campins, Tonijuan,
mocid que respongué sobrada- constata 111111.
El Sabadell denla ami) coral - flau i NIonledn.
ment a l'exp2etació que Muta
Parbitratge
'Pingue
cura
de
i (tuve-Bits per tui desig gran
despertat entre els nostres afid i exits irbanta Me: en la En Llovoras, molt imparcial.
cionats.
Bulla:
perii l'ad\(oisari, que no
EL BADALONA ES BATUT
en
sorti
Els Reus Deportiu
e ix de ranterior pat_
triomfant i si anessim a jutjar cra cii inat
PEE "VERRASSA PER 3 A 1
mostra
inolt
superior.
tit.
es
pel joc desenrotllat pels dos
A l'errassa litiguó lloc aquest
Els gols foron aoo 11seguits.
contendente, sempre ens decan- cl
partit. en el qual hi havia l'exs del Barcelona: el primer per
taríem cap a ;lituo. el qual do- 13osell:
pectacid per part del terrasit segon. Piera,
mina uMs que el Reus. Perú la nprofitanl una fallada d'un de- sencs, de la reaparició d'En
sort li va ésser adversa o el fensa (-ab:1(1011on e : 01 1 ereer, por
Gracia als seus rengles.
Reus sabi aprofitar millar les Aleättlara. (Fui' ro t ani(lable xitt:
El Terrassa filo una hona
ocasions que so li presentaren, ( . 1 miatit, per Mera ton! passar
partida. sobretot en el segon
cosa que no salieren fer ells la pilota pe! ton: do los eames
emps que ha ataeat ditrament
per jugar el sens di/va/Itere de/ l'ortor. i el PI/1(111e. a /I1 sola porta hadalanina.
forra descohesionats.
pe 1 1 1 pa r I . per Saga.
La primera part link rtn car.1 la primera part. ja tot just
1 . :IS 1101
ab:i ''ti foren fets
pa! a un gol. mareat S el
vomeneada. podem apreciar la per Teto( 11 el primer. tiran! un
Terrassa per Graiiia d'una arduresa en que es desenrollla la reindly: T e na 1. . q segon.
i el del Baremada
..partida en una traveta feta a matant ami) el cap. i 01 tereer.
dalona por Llinas d'un precie
Huesca que ese astigada en pe- per En Peal rail. en tira: un
rematament.
nalty. el quia tirat pci mal eix free-kick iinidt distanetat de la
En Gracia a la segona par!
Huesca. toc à al pal i remata porta.
d'entrar dos 11.,115
es presentaren n le tinguécln mra
Ele
Clos a kick.
primer on aprofit al'
gids:
la
següent
manera:
LIluros'ensenyori del camp
una passada do Beni:: . i el seC. E. do Sabad e ll: Tachó. Caben aviat efectuant continuats
gun lambe renntlant una pasafees a la porta de Pellicer. vodo. Sorribas. Bernal. 1.1innii. sada do Santaolaria.
Això dona peu a qua podessitn 'l'ella. I. Pastor. Iii frian.
Ele equipe eren:
admirar l'exenten t actuaeid de neeli, Tena II i Sane.
Terrassa. — Sabate-Rovira,
Bruguera.
la defensa reusenem la qual es
Humo' -Kaiser. Papel!. l'emir/1SanSur
roca.
Torralha,
Cansa de treure pilotes.
dez-Roig. Rodiu. Graeia, Pedro'
Bosch. PieAmi-1 tot, el Reas aconseguí ad ' . 1:211111a, Vii1111S.
i Santaolaria,
i Sagt.
escapar-se sovint. i en un d'a- ra..Alcóditara
13„,lainna. (arcia-Massasenvot
d'arbitro
el
Actuit
questos aveneos. molt ben dut Araniburo.
volinitat
ami)
mes
not I. Bosch-Rodrigo T.. Gaper la seva davantera, Comas que no pas encert.
mis. Silvostre-Gir(1. fintas. Teintenta xutar a gol. però Ii fajedor I. Cantuer i Vazquoz I.
lla la pilota, aprofitant-la Fort
Arbitra Cruella. amb rmert
per marcar d'un xut fortissim
L'ESPANVOI, BAT FE. POBLE
el primer gol de la larda.
NOT" PER :3 .1 1
En començar-se el segon
temps. amb tot i que centraren
L'espanyol Iluita contra l'eels mataronins. els de Reas s'adpiip del Poble Non. Val a dir
poderaren de la pilota i aranque inolt por inçaren fine la porta de Florenza:
teies P II Vell re la inforiorilat
Ray are Domingo I centra molt
del seu confrinrant.
just damunt la porta. entrant
Aronsegui marear tres .g,ols,
Pallejä, el qual s'endugue la
obra dr Sntillos el prMier.
Joiers - Fabricants
pilota fine dintre el mare, x aiMaurici el según i e) terere a
lent el segon gol per als seus.
la segona part Paconsegui ZaJoies d'Art
Desprrs es tira un altre peha la.
nalty contra el Reus per carreEl del noble Nil: a la primega ilegal, però Huesca, un xic
Copes i medalles
ra part i quan marea_
nerviós, engegà la bala als núva un gib a favor dr l'Espanyol.
vols.
Paconsegn í Baeza valent-los
d'Esport
El primer gol de l'Iluro no
Vempat.
es Un esperar. producte d'una
Els equipe ce presentaren
m m S14 14 . n
fugida mut encerlada de Caeorn sogurix:
rtel- . que es passa als mitjos i
F. C. Poblo Non. — Casanodefenses. i closprt, s encara al
vas H. Farre. Campos, SilvesTeW, 5528 A
Km, 44,
mal 'ix Pellicer. introduint la
tre. Mit avila.Peiró, Baeza,
hala a la xarxa.
el3131331101312333e14•••••••••
Allayó. Casanovas 1 i ScEl Reus torna amb els sens
haler.
aveneos i d'un centre 'uncir just
El Barcelona s'adjudica. la
E , Deport — Za
de Domingo II que els (teten- ‘ 'pa Palau de la Moda, per mots
Arnadon. Montesinos,-mora.

EN

ses mataronins no saberen allunyar, Fort obte el tercer d'un
bon xut crenal.
în altre penalty contra el
Reus. que aquesta vegada lira
Canet, es convertí en el según

gol per als de l'Euro.

Acaba el partit ami) un clac
desesperat per part deis mataronins per tal de cercar rem_
pat, perh tocaren el final i no
ho havien encara aconseguit.
Els equips eren:
Reus. — Pellicer I. Fugnet,
Blai, Mag,rifin, Salvadó. Oliva. Domingo II, Pallejà,
Fort i Domingo 1.
huno. — Flmenza, Vila. Comas, Bentanachs. Lleonart,
Sale, Clos. Pons, Huesca, Cariet i Denis.
'Pingue cura de l'arbitratge
En Sujo, el qual estigué oneertat en els seus falls, si he
drixa de marcar algun off-side.
EL BARCELONA VENC EL SABADELL PER 5 A 3
Decididament l'ad nació del
Barcelona va rehithilitant-se.
La partida de diumenge contra

•

rau

1

gran diferencia de gols entre
mines( i el primer cel e brat al
cartita de Les Corts II II re..
›ult al de 2 a 1 favorable al Sabadell.
DEsPRES D'UNA EXCEL.LENT
ACTUACIO. L'EUROPA 13.V1.
EL SANS PER 5 A O
L'Europa segueix set' ealiii dint re les grane exhibicions.
El partit que diumenge feo contra el Satis va esser (lels mes
emocionants que li he` vist.
Les seves limes s'enlenien a
la perfecció, lant en les passades curtes com en la dcciei, en xutar a gol. Una ultra
qualilat mes sortint que en els
;gres p111! I I, va esser

VULCANITZACIO
I
REPARACIO
CAMBRES :: REONIATICS
I Comen, 26.-BARtELONk
1i, -. de l'.11cózar, quan ja comenea n eit, a Militar de les seves bo
nes (pialitals i en canvi en el
parlit, de diumenge 111.balla
n t olt, i ami) moll bona disposi-

Per la seva part, els Sane
s defen-a arnh niolt d'eneert.
aplone. si he 1;1 SPV.I davantera
jugä mol! desteta, tlegut, potser, a la gran defensiva emprada pol tereet Jaumandreu, Serlii Alcoriza, sobre lot amwst
darrer, que cada dia es va 11.1- eruta/II mes en el seu Iloc.
A la primera par! PE»ropa
acionseguí tres puls, obra (lo
t_\ ¡ ' izar, ii primer; el segun
Paconsegui Celta, despres d'una
onibenttera dula Fiel . Cros i
cazar, i el tercer. n Plina bona
passada de 31aurici, POlivella
fAil penetrar la bala a la xarxa.
A la sPg(ina tiatt ele de Sans
ce most careo /M I , refols, pon',
PI-atropa t' enrame aho'i visible_
roen l i aconsegni dos notes gids,
el primer de Cros. PM 111Ia II%-

Gandas pg,Iti. Sanahnta. Ca icedo,
do. flonzalez. Pitillos, Zabala,
Maltra i Mallorquí.
Arbitra Ma l i n. mi) bona voliuda t 1 a gas! do lothom.
L.1 rxrn F.:Z PORTiVA DE ( -UBONA liAT El, RESERVA DE
liARCEIAN.1 PER 2 A O
A Cassà le la Sol: a se celebri, aquest partit. ((I quid havia
despertat molt enteres, t encera
ele gitionins per
a O.
Els gols van marcar-los: el
primor 1 .1n Codina. reeollint una
pilota d'En Viñas, i cl segon
En Puig, on rernalar-se un cór-

ner.

Eren els equips:
Ttareelona .E. C. — UriachBola, CI - 1111a
Elies, Apa_
(I
II- Pa T'Ora,
011é,
Borre1,1,
Aparara I i Just.

Unid Deportiva (tirana, —
erauchia-Poelt, Dosel' - Vibregas, Stamper. Codina, Puig. Viñas i Mir.
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Al Velòdrom de Sano
LA CURSA DELS So QUILOMETRES CONSTITUI UN GRAN
TRIOMF DE BOVER.
A la riostra edició de diumenge ja
donaron el resultat de la cursa celebrada al Velädrom de Sans, ja que
la manca de temps per l'hora atancada a inin permetia ¡en
altra cosa.
Per tal (l'evitar possibles accidems
donat els umbrosos inscrits, el Jura:, ami', molt bon acord, elitninä dos
corredors abans de començar la cursa,
amb una "persecució a deu voltes
entre Ragueras i Carpi. Carpí es de¡casi prou bé. peró Nagueras el la
agafar a la vuitena volta, guanyant
els primer; aplaudiments de la ni:.
Tot seguir es donis la surtida per als
So quilämetres, individual, pe-veleta-la
part Bover. Juan, Alegre. Llopis,
San: (P.). Sans, Armengol i
Les primeres voltes ¡oren un assaig de torees, intentara escapar l'Alegre. Prompte ens adonäreen que el
mallorqui Joan Juan, que tant bon papen ¡fu a la Volta a Catalunya,
costava seguir el tren infernal que de
mica en mica mar imposant cl sen

Canes Sport

i,

.• Medalles, Figures
allegöriques. Gran
a.ssortil. Miren ele ,.
aparadors.
SANTAMARIA FABRIOANTS ‘-.
Ferren, 34.
Preus económics. i
I
primer "sprint"
company Bover.
Bover sorti com Ilamp seguit de
Farre que a la darrera volta el pas...
sä per la curda amb molta vakutia,
guanyant-se una ovació del palie que
°miaja el velralrom. T015 els abres
"sprints - ¡oren guanyats per Bover,
el qu.,1 demostró estar en plena forma,
co que en; va esperar que aviat tornaró a assolir els triomis d'antany.
La Iluita, degut a la retirada de
Ferré. restó. entre Bover i Sans, que
és portó com un home i creiem gas
si Bover im li th,gues privat cl pas,
amb els colees. alguna que abra regada. el petit "Janer - le hauria donat
algun disgust.
Resurtiera. Sans ens proporcionà una
carrera espléndida. ient-nos juntar los
mates per aplaudir-lo amb entusiasme.
L'Alegre guanyit una printa
en un emocionara cotice a colze
amb llover i Sans. per( *) crèiem
veuredi queleom mes.

En Juan, decepciona., després
de la seva gran perforrnama a
la 'N'olla de Cidaltinya. En pista
sol veia totalment maneat de
practica.
En Farré ens agrada i

esperen% que PU curses propeI
res se'l 1,0(a- aprain..r.
Salir. Llopis i .1iinuingol arnb
la vol/Hita! de sempre, malgrat
que en Lloais es relirit abans
de finir la cursa, veient que ja
no Ii u tenia res a fer.
Les prirnes taren ahundants,
.guai nOyna/131 -II,' e: iota, 43

Boxer.

5

p n Satis: 50.

I Alegre: 11.,
Sant: 5.
1 Juan: 25.
La (lassifieaeid general roo

con/ SPi1,1/PiX:

I.—Bov e r 60 punts).
2.—Sans (30 punts).
3—Ale g re (In punk).
4.—Font (pèrdua d'una volla).
5.—Juan (pliriltia de 15 VOT-

R

9116

HP.

J. SUBIRANA

El reeorregut cl p RO quilóme.
/res (600 voltea' fou cobert en
'2 llores 25 minnts.
El pdblie omplia el A'eValrorn,
}laven! sortit entusiasmat 'Ir la
cursa, i doncel una gran feinatia a l'ande Torres. que *es veja
nn1.11'n per ronibinar les primes
ami) ,ds sprints.
repartieen la tasca (-irganit zadora p ls Ares individus de
la Junta i. p oni de ro,111111. 111PPPIX e ll a plaitult ment s per
ila seva obra. .
Crack
n••••,...M12.9,2[2611,

RUGBY

:21S

T 1 6 3 765«

OUCELONA:.,

1441444(44.3~•~414.044.

MINERALS D'ALTA Q I IALITAT 13 FR A AU-!
▪ OLIS
TOMOBILS. MOTORS I MAQUINARIA GENERAL!
•
A. Ron!! Casamitlana -:- Ronda de Sant Pare, 21 -:- Teléf, 1678 S. P.

UNA EXIIII3ILIO A 1.1.,EYDA
ENTRE El. C. A. D. C. I. LA U.
E. SAMBOIANA, QUE CONSTITUEIX UN VERITABLE EX1T
Ami) l'elicag propaganda desplegada aquests clics per la Joventut
Republicana de Lleyda, diumenge es
veié el seu magnitic caray> ple (l'una
gel-nació frisosa per contemplar per
primera cegada el rugby.
Per l'entusiasme que hi llagué en
els moments cultninats de l'eneons

E

M

1,1 SEGONA PROVA DE - LES
REGATES PRE-01,1311'101:ES
Ta/ con, eslava anuuciat, diumenge a la tarda tengue lloc la segona
prova de les regates pre-olimpiques.
La mes interessant, o mes ben dit,
n'anca interessant d'aquestes proves, era la d'outriggers a quatre, en
La qual categoria s'entatità una bella Iluita entre Ferrara del Club de
Mar i el del Club Marítim. Con: recordaran els nostres lectors, la primera mo y a el'aquestes regates bou
guanyada per requip del C. de 31. i
com que el Comite ()limpie c:tabli
que per guanyar les eliminathries
era precís esser veneraor en dues,
d'haver-la guanyada el mateix equip
quedara ja llesta resmentada eliminatäria, perä no bou així, co que
nns donará

llue

a fruir

novament

d'una tercera lluita entre aquests dos
equips.
A les regates de diumenge deixi
de presentar-se l'equip (le Tarragona, la qual cosa es de lamentar, tenint en compte que no són pas uns
contrincants ilnixos els cleiensors del
C. Nituriz. Podem perdonar-los
aquesta absOncia si ens ve compensada azul, la participac a
i i d'un equip
a la prova d'aquesta nuiteixa categoria corresponent al Campiramt de
Catalunya que n'airó lloc dintnenge
vinent. La Iluita quedó, dones, recluida als dos cercles locals que
presentaren els dos equips de la mateixa forma que ami) ocasió de la primera ¡trova. Els del Maritim assoliren ja de sonido una Ileuger arantatge damtint di Ilur contrincant, i
inpues: no pogue contrarcstar-la
durara tot el trajeete:aixi podria resumir-se la regata, perä el fet que la
diferencia obtinguila a favor seu
el vencedor sigui gairebé la mateixa
que a la primera prova aconseguf
el vengut ve a dernastrarraos que
tots dos equips sial de /orces ignaladissimes, go que fa interessantissim
CII extrem la prova de desernpat, que
tindrälliic dijous, a les set de la tarda. Els resultats d'aquesta segona
prora j'oren: "Sedó'', del C. Maritini,
per Omedes, Con. Giralt. 31assana,
timoner, 3Iartinez, ett 7 111111111S, 25
segons, 4 menas.
'Jaume ( tel C. de 31., per Vila, Pérez, julian, Vila, timoner Ato
glada, en 7' 32 .* .3 quints.
Com ja diguérem al ressenyar la
primera prova. els comentares que
ens mereixen els equips que hi han
narticityt els guardem per quia' he
hagi el resultat definitm; (le mranent
ens atenern a la t'ostra opini, que
regulo del C. de M. és un bell equip
(le conjura, 1ille pot tlignament afrontar el del C. 31aritim, intcgrat per
discretes figures del rein barceioni.
peró a les que potser els manca un
entrenament sin-jan/cm diriga
A la prova deis sitia sentí norament y eaCe1101" (altra Cut,a ii pOdia

test.

MOTOCICLETES
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CICLISME

tre es pot ben dir que agradó, i ton
de tal manera el que entusiasma que
ja es parlava de formar una secció
de rugby.
Els dos equips, Fu. E. Samboiana i el C. A. D. C. I., feren un partit magnific, nul (le brutalitats i (le
coses que envileixen el joc; 1111 veriroble encolare d'esportius.
Lleyda Ira pogut admirar un bell
partit azul, la noble duresa que porta cl loe en si.
El resultat (le l'encolare bu favorable a/ Samitoi, per 19 a 3.
Arbitrà el partit, tenint gran cura
oue el joc no degeneres, el secretare
"de la E. C. R., senyor Canela.
Esperen: d'aquesta exhibició, per
l'entusiasme desplegat, resultats mes
positius que quan les altres exhibíchites.

BOXA

I

TENNIS

PERE SAEZ, AL. PARC

LES PROVES DEI.

31

T URO LA

REAPARICIO D'ALGN50
1)issahle passal Pere s . aez va
batee en deu rounds a Marins,
Per designar definitivament
un ex-primera chirle francús,
Pequip que ha de con eArrer
que, allunyat del ring durant Joes
()limpies, diu menge a ale
dos imys, feq, ara fa un ines la
tarda
se celebraren al b la
SPV11 -rentree".
iiuiihflClal s partits orga ici) els
'l'ots sabem que Pere Sbez
per pA, E., davant de nitzals
- puti('ll“. per) que en rimel. brasa
molt
i triada concurrencia.nora
el SPI1 1 l aI I/1111 nwtirdie i
.
Després
11
11113
bolis
;mulla Piolvorsart. Dissabte va
partite
enlre ele quals s'hi -cid la rs..
repetir-se l'experiència;
aparicid d'En Manuel
1 itts. al darrer round, resti,
Alone-o,
que conserva la seca bona
ra (le coinbal. no per 1111Ner lor..
ma, hi hagueren els seg,flents
1:1 1 tocat altar l'orca i proeisiO
resultats:
en 'loe vulnerable, sitni porque
Sapri.sa-Marnet guanyen
do mica en mira el trebali
Flaquer-Torras per 3-15,
isnez Par-turren fins a l'ext ven(
i 6-0.
esser-li impossible de continuar Iluitani cona (ii a el seu
Alonso a Sindreu. per 'àg,
j.iart intertits. ja que per a tut
6-3 f 6-3.
boxador de la classe ele :Marras
I Alobs , —Haquer contra Jue,
batuta läititt un móvil aguantar
niea-Saprisa, guanyen dos 5,t,
(kif rounds davant (le 1n i1e7..
els p rimers ¡sen 6-3 i 0-2, ¡
It11Z hauria pogul
alt is dos els segons per 7-5
durant els quatre primer,
raunds. ja que el frantii(s no es
Per • a la larda s'anuncie
N'a mostrar inai
altre.s parlits a l'esmontat
( reient (pm si no ho aconsegni
N'', entre Alonso-Flag:uer i gsr,
tou per bo l'a y er mantingut el
mans Alonso contra S.ap risati en amb quf deJnanicd.
gul. potser, que no es presenta
prou en forma o almonys hit II
la preparad() degutla.
Marius va estar sempre molt.
coratjós i donic proves d'Asser
noilt resisten1 i de posseir molM
la experiencia.
11
Duinnt aque ,:d encontre
rn
nio
lt
euriás:
o
qu e lc
Degut a l'a y er ressonat el
gong mentre luan contava a
3Iarius terra, tothom eregue
que s'llavien escolat els tres se¡a (ms del novir round i que Marius s'havia stIvat inomentitJaunee 1,
11
niament del k. o.. Iteré( no era
aixi. (il gong havia estat torat
inN-olunthriament i (plan faltaPilitges i mitjons irrem.
ven encara t renta segons de
pibles de les miles
si((und. por aquosta raú el cri_
marques
mauctrador. ja mie no el director de liornhat que estaxa lamPreus moderadissims
bí( en error, continua contant,
1 en arribar a den pronuncia PI
etirresponent Apte segnit
Pspeaktm anuncia Sitez vencedor por k. o., potó al cap Ite
111 e
pOen fn tO ria. el comba! contintiava. porque . s('gilIs a nu floja
l'speriker, el delegat de la Fe_
deraebi eonsideravit que lit lia-1 rat al con.
(Die s'havia
via liagut error en conside:iar
1'11111 P /11 111 11 J I a I lúS, e,. cc...,
31arins knock-out (7). El fran111,
n
11.11
1
11
.
1
n
i
ales:Mires qua
ciis foil el primer estranyal
ei base oc'::-placar Set
que g ta doeisiú, i cap de pi:4.a
tiP
drulti.
que aterri
estona de recomencada la Huinoslre
compatriutit
pel
conele
la tornara a terra per esser
deis deu seguits Cal dies,
comptat out. per segona vegaEs possible que a COn>egii.
cta. Sempre se'n venon de no(Paquesta desteta Tealdo
posi a disposició de la F111,11'11
1111 (le 130Xa ele Illuils ,te
PER K. O.
pid d'Espanya del pes fort
lotes le ', ealegriries que pc4Dissable ai vespre Pirulí Uzseeix.
oudun, el boxador baso quo no
La desteta de Kan-talo( no
fa g aire Vi.1/1911 Vell IV a liat cesorpri . s lt 1:!ign. Sopor,- dig
ImM posar Nulles knoek-out.
;en] on
tiontinuant la serie 1111
-.-Ictb
seves 1.,-,.!i n Hia,s
I1P1P,I .
11:q1PPI' " J ' I I /1:111d or
(m'en mininies. La fd;;,.d a
111111S.
ITS
t',11,111
e 111,1
1 1 ,I pi
81 1 2111IS telegrames retitits
no Pra 1)1 ,,
a dels .enk,;u111
de Pati.-, donant comide de l'ensobravan ;apile
eontre. Pdssistiincia (pie bu va
iI' grelx. En ninn}:.!' al r:hg1,3
conefitirer litt 01101111O_
rant_10 mutis bases i eacalans.
elud ata) exclamacioas
"Voila lit ilur -te
1 . Z01111/111, 11111111/1 ele (los milPauli. en arantati-SP tina al
mers rounds, estiguó sempre
l t a \ (.0;(c¡a per kneek_,III I , 111T1
Inolt imptmeís. donara songles
era i s. de pliny a l'adnitisfora.
PI/P;11'11 IlleS lau l eneió en el Me
‚115 1 iuiiietit', Puropett.
T p-ixidot 1 . s dedieä a esquivar
ol set: nem
atacant d'esquerre, sense ocasionar cap molestia al sen ron_
rattrri per manIi.•
ten! miimst
Inri. Al 11 1 11.'01' round Trixii:
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POMPES FUNEBRES

Lores-Mea l ie3 ar li s liq m
per a sport

Pròpies

la'

e

Eduard Segura

g

PLAÇA REIAL, 15

ésser 1, l'equip ‚Ich Maritim. quedara
doncs (maleficia per t'Orna a les
Olimpiades. Contra aquest equip, el
Club de Mar ji «posó un vuit Inés
apropósit per anar de passeig que
per (rarrer regates, i el bot del Madtim. compost almenys amb una mica niés d'unitat, (,in una regata, com
liavia kt la de diumenge passat,
sense contrincant. Els vencedors,
que tripulaven el vuit ' Lucita” eren
Ornedes. Riba, Camps, Hebelug
Coll. Pérez, 3lorales, Cana Is,
ner Martínez, i empraren en el trajo:te lt militas, 53 scgons 4 quitths.
molt po(tues, san les ga•
rae/tics d'exit que aquest equip te
per ier una discreta actuaciO a les
regates olimpiques, penó, amb tot,
sempre es agradós que la joventut
viatgi i aixi tal volta, (raque uns
anys. Miraran uns directius de rete'
que sabran apro fitar (Is reinen millor que els d'ara.
R. S. O.
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tet
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DESPATX CENTIR/71.70.Fir1NES

?LleA SANTA UNA., 24, fÅL
E
111
Teldens 2480

▪ Tallers, Garatge,
9 Campo Sagrado,

A.

1 3316 A.

Destorced ó i Fabrica d'Adornaments

24

:-:

Te!Afon 3490 lt

SERVEI PERMANENT
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inarts, t7 de juny de 1924
per ultra part, el jurat d'Escultura

Franca, l'homenatge que la ciutat de

etä la renfmcia del sea comes,
dant-la ett la sera incompetencia,
.ant-se de PExposieM presenuna proposta veritablement de
¡G. per als expositors d'aquesta

Toledo ret a un dels seus fills mes

precian.
Seguidament fea és de la paraula
cl senyor Fels s Barres, que pronuncia utt eloqüent discurs.
Tanca els parlaments el senyor
Azorin, el qual digne que les dues
caracteristiques que la Histéria atribueix a Toledo han estas ~me la
riquesa de Vilorta i la fe ardent dels
toledatis. A colaina:tejó parla de la
ideologia barresiana. Din que Barres sigue, en els seas primers temps,
utt individualista; lio provea abastament els seus llibres "Lhome
re - i "L'encune de les lleis - . 1:experiencia li va comprende que el "jono era un fet isolat. Fa el sea interior s'e/In:1111X una lluita entre el
"jo " individual i el "j0)" nacional".
vencent. a la ti, aqueat darrer. Aiegi
que tota la seca vida v a . seguir recordant eis seus pritners idealistnes i
l'estima que professi a l'individualisme.
Aixé lio concretà Barres en CIA
misties espanyols. en els quals es_
pecialnient en Santa Teresa, Barrés
vege l'exaltada.
Acaba briedant per Franca i per
Fspanya.
Seguidament els convidan,: anaren
a la propietat de Buenavista del doc•
ter MarailOts, on foren obsequiats
un apta, després tl•l tplal brindaren per la cornraternitat hispanofrancesa l'ainhaixador de • França,
Pierre Paris, i l'alcalde de Toledo.
Després de Eispat recorreguen cls
principals carrero de Toledo, toratan a Madrid a la nit.

t

1

L'o rccordatori oficial les fea cria Fordre i al compliment del seu
ere
El ,nyors 'Moisés Puerta i Joan
no compareixeren conssurat novament per tres jutt: de cinc. resulta que atub
segona proposta per a re-es no unen els atarorits
reglamentària per obtenir•

qualificador dc la secció
i Art Decoratiu TenletZ,
12S llistes dels seas Maro-

.

-ropostes estan pendents de
ciö del ministeri d'InstracA PARIS

'a nit marxen cap a París.
dy,

assumptcs particulars, els
Sänchez Guerra i marques
mas.
DESPATX
• cral Primo de Rivera va des-

-mi , el rei.
va rebre diverses aucliett.. capitä general de Cataiuny...
I t arrera. el qual va donar les
sobtri pel sea nomenament.
ea labre el sobirit Vacilen/le
).17. Rene Basin.
tMENATGE A BARRES
celcIstà I sa:mrsciat hmienat. tnetnt.sria del litera

ersr...•11n•••Mi

Parrera tiOrö

• onze del mati arribaren en
a Toledo els senyars Renee
l'Academia Francesa; Felip
,,:l de l'homenatjat i Mr. Piets. els quals anaren acompa-.
Farnb:,:xatlor de Fr anca a
A FestaciO foren rebuts per
organitzadora de !lezne1), de restaciO e trasllad t.
del Greco. en el comis.
turisme, marques de
sis obsequia amb u:1 re-

sociacid de la Dependentiia Mercantil de Barcelona.
El que en compliment del
previngut en la Circular de 27
d'om i tir° passat tinc l'honor
d'elevar a V. E. per al sien co-

CRONICA SOCIAL
LA 11P.PENDENE1.1

I L'IMPOST

neixement."

UTT11.1.T.\'IS

seenunimINnseim

L'Associacili de la Dependenr 5:1 Mercantil retn i dei secreta. ri del Directori militar el següenl oftei, en contestació a la
snlbeilud 0701e . en (1 d'octubre de
1923 Mesa al president del Gis-

lmpoitint robtori

en una joieria

5/0.111111fla que a isi dependencia tat qamtstil se l'eximis de l'impost siulililale rquil'5 , r11

DESAPAIIEIXEN JOIES
vet LOB DE 251).1)oo PESSETES
Diumenge al mal, vn ésser
dentineiat a la 'malo j a pel senvor pomar, propieteri
de la joicria e-dablerta al nú_
sant
mero 10 de la Rambla
que
comes .un
r n Mittori 11;1\ 4 0 1i destapa regid
ries por valor J1 . 1111 .• A 250.000

parant-la als obrers Inanuals.
Din aixt:
isla la iitstatieia
dirigida al cap del (1),Viefl per
tla Junta direeliVa de EAssieriaeitl de 1:1 Dependenvia Mercantil Bareelona l'eXeMpedó de riamos: que se li
ve exigint pels sous que diefruten en harmonia ami% el pree e ptual l'II la be i
vi:retas (s u aletieki a la earestia
do la vida.
Consideran! que la PI rió
que formula l'exprossada entit al es (id eortipetértcia d'adttest
Centro per rofor1r-S0 a la SUgrava/110a sollro eh;
SMIS pa elionlare a m'A estar!
std( iectes ¡ser 1; eontribució
trElililats tle 1;1 riquesa ntobibaria.
Consideran' que establerls
els liptis de trilmlaeió aplicables als litr e s 1 1.171 en lees-ola
tissignada til nünterts 2 sie
Isle;
• artiole quarl_ de
la Bel regulad,tra de la con t.riIntei... de
traeta, texl ref. ', d e 22 de selembre
1922,
mon t eo no rs nu5slifiqui per

A • itjar per un foral ttberl
a lit parid festahliment reps(0 por a una persona, els littcttsgstle tlegueren

El mas surprent s ill, pe•ri5,
(pi' , a ro'101 . 0S5'l Isi dore) el fill.
N'.Irlur, el qual tlettlara no haVer Ne1110 sttt 5i 1 5'011 11111'111d lit
1111. La p3rella le un:trilles de
segurelac i 0 . 1 "s o rr no - de
v s' i
i • 11 ;11111011 Indret, t'ignoren

1

s

una disposieió

VALENCIA

a dos
anill 01 Llei e! Gimints.:0 (le Valen-

pasear per

allí. "

que no Miden nidal res d'anormal. a no Asser el soroll del
'anear i oltrir la porta de

anar-se'n a
dormir l'osase/11M fill del sel'yo' . Pomar.
Los eireinustaneirs que os

posterior zutp

lingui forea legislativa. no Id
ha possibililat quo per l'Administraei6 s'aeredeixt al quo es
p rot

men contribillin tECtilifats a
Isst s ele son:: parlieulars a quit
es refereix l'epigraf segon de
la Ilei almas lila. haurM de ropercutir irremissiblentent en la
reenntaelt1Aismtrinint-se eonsi-.

per

presenciar tots dos encon-

(res.

El primer die. en el partit jugat (miro el 1.1ovant. el Martinene esligur. insuperable gulat. ..,;As1 per 3 a I.
.1t :test resulta: feu augmen-

,

A

PIO

Diurnertge a la larda. davent
les tostes (10 Garrar, el pailrbol "Gorgonio l', de 48 lunes,
Ist le - matricula de Valancia,
s'incendia a nard-se'n a ¡SIC
salvaid-se la triptrlaei6.

Ei "Gorgonio I" es dirigia de
resmental píe, Vali•ncia al
de Barcelona, zunb earre g a genPral.
411•••••••nn•n•••

merit les composicions de Clave
"Els xiquets de Valle, -De bon
watt" i "La violeta".

La

senyorela Maria Achon,
acompanyalla al piano per la

Telèfon 3500 A
Gran companyia cómica del
Teatre Lara. de Madrid
RICARD SIMO RASO

les

senyoretes Roser i Enterneció
Coscolla i M.1.1. Mir, les quals,
especialment les germanes Cosho interpretaren Ilion b /.
donant una gran emoeió a la
glossa.
Narbona lambe va
El es' su
E!
fer mt.11 tt.3 el pap e r de
!torda".
dol m'alije corona la
fes:a , que resulté moilt
Ins st 1.

'farda, a dos quarts de sis. Butoques a 2 1 a 150 pessetes. Im-

postos Melosos. El formidable
èxit
; QUERER Y NO QUE en
Triomf de l'obro de la • -terpeetaeió i do la pre.sentacs ,Nit,
a les deu: Eitrena del • ¡Ter •
an
dels Quintero 111L her-

mano y yo. - Eterna, sarda,
Gorrito ch. la Cruz. Nit, • l,hermano y yo. - Dijous, tarda t
ud. Mi hermano y yo. Es des.
palast si rompladuria.

JOIERIA,

TEATRE

ARGENTERIA

'halada coi-memoraíiva de Josep An •
selm C1:- ve a l'Orfeó

Antoni

Avui, limarla, nit, debut de

Rudas

Placa Santa Anna, núm.

la gran companyia d'operetes i revistes del teatre Reí-.
na Viettrria. de Madrid, amb
la preciosa obra

7

Diliendres, dia
20, sartirà

;11offia!P

commentorativa del müsM-poeJosep 1 5 sol ist Clavé. La sala

eslava plena riu s goi» a goin,
vetent-sli distingides personalitats del canto artistic. •

definint la peNenalilal de

Clave.

Daraprés oil rno,tro Joan 1.1on-

gorras dona una ron ferénttia
sobre "Clave i el nostre esperit - . explican( la inuitensa lasca
de Josels AnSelln eserivint
en entalit en aquella jmoest_ do-

TIVOLI

I RELLOTGERIA

Gracienc

Oberl l'arte, liont llegí unes
(martilles d'En Josep Itoee i

AqueJa Direeeit', general de
Contrihnrions. per les raons
e(mlsailes, erell que procedeix
des.•st \mar' la insUlneia li p l'As-

Teatre Catidi Romeo

Clavé glossada per Ignasi
sitie. L'obra. /10 representada

..-Inzroes.omanamon..

una isispec:iti ovular.
M jutjat de la 1.1.itizi Ii ha
correspost instruir el sutuari.

iletablenieni .-Is ingrqrsos

• TEATRES-

-L'onvorainenr.
Finalment ea r p oresenle "LPS
flors de mato". la eane0i d'En
anys ha. és delicada i molt PS-

-si-Ha mort a recita de 23 anys la virtuosa setryora Constanca Tot-res, filla
del distingit aquarellita cataIX Lluís
Torres i Farell i esposa d'Antoni Bttnsomps. ex-directte de les escoles catalanes, ara suprimides, de la Casa de
Cavilan. Donen/ a la dissortada familia el nostre tnes sentit condol, i
preguem als lectors una (nació per
reten' descans de la bondadosa C0115tanca Torres (a. c. s.).

-411,

J'Iba Carratala.-cantit
amh molla juslesa i sentiment

cajeta. Fou representada per

NECROLOG1CA

Diumenge a la nit
a fOrfed tirar-lene una reinada

IMIM••n•••n•

sica popular, i essent el primer EspEcTinic
inlroductor de Wagner a la
península.
L'Orted'Oraeiene canal bella-

VELER

present im en aquest robator¡s
son)111011 vedIttr-I0 (F11/1 errt
ististeri.
El niftat guärdia i el eaiaissari general de poliria estigueren al 11.0 del sn,r,:s ¡ns_
11111111 diligi. nries i pra..lioant

er por

harta una gran expectechi

MOVIMENT MARITIM

t'ss le la Instiga

Considorant dorm , s que Si PS
coneedis rexentp011 ., del grava-

El Martinenc contra el- -ievant
el Girroastio
Per

del Greco els esperaren
sus flau. Des de la casa
• .s slirigiren a l'Aja/llamean,
.a solemne recepciti co la
•
va presentar eis repr'
a les personalitatsi
A continuació. precedits
7 . .arnent en corporaciá, es dicarrer que s'anomenarà de
cekbrant lacte de
c,-zresponent
ei un discurs agraint a
als representants irana presencia a Faene.
Tc n leilo-illgue-tarnsr a testimoniar Eagrait tti sabe comprendre-la i
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TE ATRE NOVETATS
Temporada
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Companyia ebmico - dramb.
tica dirigida per

8 pagines
Preu: 25 Cts.

Gregori Martínez Sierra

procedent del teatro Eslava,
de Madrid: primera
actriu:

nanf primer que ningti una ion-

Catarina Bárcena

,

Avui,

tarda. a les cinc,

dar.

l'era representació de Ideal
caneen. Nit a les den: ES-

lar encara n'As n'iteres (me hi
haca pel partit ami) el (tim-

TRENA de la ttomédia
quat re ;tetes, en vers,

tiiistic.
Ei 3Iart turne _ després d'un ex
erlIont partit diApitlet tot
l'enlnenterne. vencé el ( 1 iinnits-

en

UNA NOCHE EN
VENECIA

t'a. per l a O.

L'equip caleta ha (musa( ufla

imb assistència shell seu au.
tor rillustre poeta
EDU.ARD MARQUINA

bona intpressit1 a Fuficitl valen¡ urs adttests dos partits
ha fel unes brillante exhibt,s, s.„ si, tu, evtlis\enica. -- Pierueta.

s
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e- -ternuació parlà el senyor ReBacan. el qual ho ieu en nom
l'Academia Francesa i de la So..-te des Gens de Lettres Franeai-

emer-gr -ewerergi
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Dorna. dintecres. 6.

Moda:

• Una noche en Venecia. Es
i d p spataa a cor»ptadurta.
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.'arla de Eart espanyol i fa notar
segueix continuant - s e la tradi-pecialment per part dc Zueloat•rortia que Barres, essent
unifest a les Corts que Eatnis• Franca i Espanya era indiom e per al compliment de la
ambdós paltos han de poracaki agraint. en norn
.

Gran Teatre Espanyol
SANTPERE - BERGES

tarda. a les cine.
''' at til. dsmarts
I butaca UNA limeta
1-.1.,radn

IMIXANT DE LA FONT DEL SET
o
La MARIETA DE L'UU. VID
Nit. 3 lo', de‘n:
1, X1T M.U. ',ST

de la tratrt,ornedsa en Quatre fletes, un prOl e ir 5 mitin original
d'Arruen:1ns 5 matstua.
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Seient de preferencia 2 pfs, Cadires 1 pta.
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Dialice extra Camella .
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tisanes corroit
• • Castella
• • •
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i p eetia en pessetes sac de 100 kg.
datnunt carro atilda
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ler , eres . . ...
.
yuartee. . .
tp u --sus en peesetee nac de 00 kg.
Oatuunt corro igual.)
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1
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)
claman%

Veces estrangerea
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Os
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Lieitea sola.
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Ell

51Ure3C Piala ziou
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VAGONS ARRIBATS

ESPACIO SE 8. A.
. . . . 26 de 151.51. ,•• 55•• l'au us . 5 de eluda.
1 •28 a 130
ESTACO)
DEL MORE,
125 " 197
n !, larina
' 5 15' %Tel. ,_
10 de blif
t15 " 117

els passols dios de la selmaita.
hagut generalinen1 tlisisnariO
-- Eseassegan les t feries, i ruin da n rn_ han l'eaallei011111 e 3 IS 11111111010111- se la poca oferta que hi ha
ferine. lloin (1111 quo la persisfent segtuttlat sense duld e !tan ls perjudioal en moll les tindlites i la persportiva que agites, ta st sorti considerahlement restuoia, es considera motiii porque endueixt els pagesos-eolliters a onlairar la demanda; es
arltitiSI gra.
1111P 1 . 0111i1111PS la i stt l tt in:talada
per itivt's quo fui f..; gens eslra
el mercal i van
3101IESC. - Persisteixen p is ieneilors 111111) Ist 11 3 111erlpil si qua ittnit le s arribados primores s • italara
201tPeine/des de M01110111 les iilitees • • ••nuir.".a l ls 0 . 1s conssimitlors s'abstenen de fer 110VeS
1-r-baixani 11111s
Una
rehiliXa
en
el
prett.
1 i/1111101 11101) r es p e l'1111 .• 11 11 .111111.111e Ist l t n is x ussìss settilittlit
1311tmh,s Ajpos a r,,,,se t ps 2.1 . 50 eondieid "cal" el nostre
S'Int pagel aetualinent tnoresc earregal sl In»11
taixon "M'armorell", amb tust caeregament modem per
POI' st dillsiora o dimatis vinent té anuneiada la SO VII Urribiadd
a la nostra plaea.
puix
no
n'hi
ha res i han esta'. retiradeä les poques ofertes que
NOVA. - Continua la inilecisid ¡l'oferta,
ni ba y a' 1 . 11 beses, (aves, 'iva de si ordis. Naturalment mutes'. estal fa lamb(t. que els compradors resten a l'eapeetati_
va abans d'adquirir eompromisosssuuuls niereaderia novella.
Cap variacid sensible ha y dn registrat M'ir en els gt‘tteres que venim exposant lilés amunt.
Isst

Avul dall ar/5. farda a dos «arte
de ente, g ran matase° Popular. En, lafilloS ami) entraaa a e pie.; ge1 neral. iviii i : 1. L'entremes Amo,
paralelo; II. L 'aplaudida sarsuma
en 'in arte $514511 y melones; So,,,,, voll0s extt 55,- 5apeopSsit criollo
4. on un sil, El pibe del correos,
a Mida persio,al nIc :vares:un. NO,
41. a !los !maro. de den: 1. La serseui Sandias y melonea; 1 1. Estrena
;• a liarcetona de l 'aP ro P lisa en Un
art s . e.serst etpresSatnent per a
xarctssu pels s e nN ors l'aso 1 Dts

renta: Acúeome podre o yo

Impressió genera:
mmtc.vr. - iii
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arrimé • un pino tord o, per Narroan 1 15555.1 , 31s parts de la corn' pall3aa: 111. Fin importaürable de
• apropOsit El pibe del CorrolOo,
ereació genial de ›arelsio
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CROCHARD
Nit, 1 cala ult. ['celtas:

El:

DE

Dissabt2 vinent cija 21, a les 10 de la

Peine, Stmert o s, liuda, darrera de

SI

5 . s •endenc.577. '179 eeä i
L
IP7 If21
:tanda que co....
' la tra scene:.
d

FILL DE LA MAME,*

Aval. dimarts, tarda, a les
ente; /id, a les deu:

Colossals programes
Notables petlioules
E t . fumos o s cielistes
TRIO NARRAN
La gentd artista

MAGMA DE ARIES
Els eNehres
ELVIRA ANO SILAN
liallS eUSSOS

Suecas del famds artista
OHESTER
el xinès plegable
I Presentació de respectaolt

meravellós i fantiatio

LEC 0111RE13 IN M'un
Ex,tä, del magia del 'sitia
*zoisorso DI 911411111

(trato:1%1'1=1A
vellosa I
ma. Cada d
sollAINIn 111 Milla

lA PITBLIOITAT,

C
TI

. mpanyia oficial de comeQp
dia del teatre Infanta Isabel
de Madrid. Directiú artisti.
ca i d'escena,
ARTUR SERRANO

Avni, dimarts. PatilplInee
presidi i Triquitrac al sanatori, Venjança japonesa, La dama del ba n y perfumat; 3 le La
filla de Phospici. Al teatro
annf. Miss Venus.

tremeño. Nit : La señorita
Veleta. Es desparta a eamptaduria. - Molt aviat: Estrena de la C0111Mta en tres
artes. de J. Lu y a de Tena.
EL DINERO DEI. DUQUE

elieeSse•40.11,4114444,94+114.

SERVEI

•
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•
•n

expressament per a Pe_
o p ta Díaz n l'Artigas
Nit. a un quart d'onze. La
formosa comedia en tres
Pta.

CONCERTS:

Gran Teatre Cointal i
Gran Cinema Bohemia
Avul, dimana, larda 1 ntt, monuprograma. La peilicula cómica El parle( de la boda; Neu
d'Atrita; les tormoses penicides
Gratitud de Ll ampec 1 Vides pa'iones; la d'actualitat Viatge dele
role d'Italia a Barcelona, 1 III jornada de la 1nteressant s•,r10 rio
grand ta emi La filla de l'hosplci

mental

1

a

COMPRA-VENDA. tri,21,°°,,-

a

TENDES

•
•

li'l

Aval, =arte: Cassette, in cap;'
Ud; La valor del *Hanoi, irr Clara
Nimban; Un marit model;
Ras de rosas"; El terror del.
beittlite. DiJous: Gran esoevernment'. Lee mine cacaree a l'AMea oriental; 111 que fa falta es
*oler; Elosette, IV espiad, 1 altres

learemea.

4,1X.s7 310 pessezes. Mallorca, na.
An
mero 125, Interior.

' i, f' 1'01

TORNS

a
la

Excelsior
Avin. dimart s .

l'Hospici,

filla

La
de
,11,1*(1;11).1. La

gratitud de Llampec, Vides bessones, Neu d'Africa, Viatge dels
rala d'Ità lia, El padri de boda.
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Bru g uera. merma. 28. Barcelona.

er
treballar fusta.
P d'oeasin. Fiad: F11/
d'Emú' lirurnera. Merma. 58. Bareelona ,

MAQUINES

ii•

[Hl' a ter maon• a ma
a torea motril. Pafent j coi,tru c cid france•es. Produccid
mä, uns 1;011 r 7110 inamis 11,r hora. fu'manch; deta/ls a representant: FI/1 d'E:m(1( Bruguera. RIereta, 28. Barcelona._
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DIVERSOS -

TURO-PARK
Magnífica jardl ns
Oberts tots els dies, tarda i & t

atraceions.
funcionant lotes
Cafi--restaurant a rarree
Carta). Dimecres, nit, vigilia de
fr,:1 a .;..1 Corpus:
A les dotze de la rilt,
t , 2:iidu la famosa
(Mica
Dee
Iranoosa
n • 1!!!I

IVADEMOiSELLE THOMERET

r ' -;,tti-iii Ii 'rial 'hi n inflant
gesta do 11:-,e;i1.--so
Hidroavió,
del In;- ' . dos d'un
pilota' per Va iador .1111£.•1
1P. (111P 1)1,1/1P .111Pit pels jardins.
11'11115 : 1 1 1 11 1110ll'PS
a
al 1, 1 111 , 111 d •• Ilnircdt-Se Mode-
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BLAU EN BOSSETES

a

SEMIFIXA

(»nula, m'un. na,

III

•

e h er, i NOVETATS UNIVER.
SAL, número 10 1 .

I

lluentor del voltee veatit
desaPareixerO amb MARAVILLOSO. A les droguerlea,
a 075 pesadas.
La

LA HERNIA
Curada per 50 ptes.

miDaneant el nou
” Aquest etanode 1 pral.>
"PERFECT
embenat amerlet
tte aparen e iaettc sea.
‘e nione.s, que s'emmotlla al ces COM un guant, no ea re s• cat dala
derectes clalb i/stemes franceses, superant- ;os en q uanta:, eumodllat t en els resultats posulus le contenclO I curaeló radlCil
de l'hernia (treneadura). 5,000 pessetes es regalen a aul de.
mostrl el contrari. No ~MI cap ultra mena d'emb..nat
N'aquel» dense aluna veure 1 majar aquest meravellds aparell. Amiga g ratuda:
o e 1 I de 8 • 7. Casa PALAY, Garrar Am p le, 14 (tocata a l'esglesia de la Nena).

La Mutual Agrícola
de Propietaris S. A.

(Ordscia).

Carretera de Sane,
mar, segona.

„1,1,101:,

PROFESSOR
''"""" ' ala
• ortograna

tittlt (11.:•111,11 , i preparand Pu, nanire s de/ batalllorat. 1.11con . d" .1 a 5 I
do 7 a 9. 1 riel?, 52. primor. serosa.
-•
A preli• sur/tatuen( redidts liquiden) una
partida
de
vaixelles,
Jora
(le
catA,
r2
cal?, i de te, rte., • tc., en
pita ta,es
decorat. tot de P o r rel lana tina
proeedent vver000vanota ,nottenitai.
Viena. I tplaca VIctor Bala g nerl. 58115.
.r1 . 81111,18 55 . , Vendes de .1 a 7 tarda.

BOTICA
`I,.;21',`:22",:mfleranVael
aer,ditada. per retirar-se del 1100871, t'8
tea

a Sabadell. Carrer Esglüsia, 10.

TORRENT, DENTISTA .Pre°;7.

Disiden ileaversli

Issa, 14 , De 12 • 1

Estalümeats DALMAU OLIVERES, S. A
rASSIDG DE L'INDUSTRIA la BARCELONA

1

de 3 • T.

PELL, CABELL 1 SIFILIS

Doctor F. Maman. deis Hospltals de 04.
IN. Corte Catalanes, 339. teeegierl.

•

Orouestrtna Sute

Rofastes

135, pri-,

i Comas

•
CATILIIIii •

•

Sextet Torrens •
N

•a
Avui, dienart s, La velooltat, de riure: man exil dr Amor 1.
a
• d'irab (exclusiva). prr Bàrbara la Marr; L'hotel de Pollar, •
•
de riure; exil 5m.. 011,3- de La mascara de Calm, prr Eedda •
11
a Nova.- -Divendres, Moda selecta, ande tres Ps1 l l enes. El dra_ O
• ma sensacional Amb el corrent, per Prisoilla Dean, 1 la dril- ••
• ciosa comedia Enteneu-vos amb el meu advocat, assentniple •
•
II
a i le veritable enteres.
al
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QUAN TINGUEU
BEVEU

SED

GASOSA
1ICT011li BAMBA
1 TROBAREU QUE E8
EL MILLOR REFRIESE)

Fonfanella, 9-pral,

anuas, Aterras deis bronqula,
per crónica 1 rebels que slguln. 455 gua.
refzen radmatment amb ;'ELIXIR Guaye.
GOLAS CALAN. Venda, al Ven de "O
1-caseIca. als Centres d'Especitics 1 e
l'antiga
A 111
RODO
aval Il
. CALAN
(eucceisor)
PASSEIG DE OnACIA, tt9

La

Bons generes i

xos selectes

ES DES1TJA

fundia de ferro

entrar en relacions amb bctia

céntrica que di2.posi de bols
aparadors i si és possible =be' de maniquins de cera per a
l'ex posició d'articlec nous d'alta novetat, molt bones
proposicions. Escriure a R. S.
C., redacció de LA PUBLICITAT. - Carrer de Barbara.

i alees METALLS. del senyor
Benvingut Sula, fa saber a/a
seus clients i denles amistads que el
dependent Joan Salom no presta ja
els seus treballs a casa seva, ço
que es complau a posar en coneixement de tots, per a llur govern
i efectes consegüents -

I

Bastons

Ottit.LLS DE GÜIRA
I Gravita de totes claesea en me.
tallo t fustes. RaIndesa en 1' 15 .1:'
farree s . Corts Catalanes, Oil (-a••.....,,,h 1 ! 'dril). Tel. 715 S P.

A preus mai vistos
FABRICA

Passatge Bacardí

(Rambla - Plaga Acial)

• SOLARS
EN VENDA

11YXES.,

Un Casco patentat d'ARANTROL
les extermina Per a Sem p re mea.

Premia% a totes les Exposicions
d'higiene 1 reconegut coma el millar anti-anixa del mön. De venda
a les prmclpals drogueries 1, a
prora, al despatx: Diputad& 202,
entre Arlbau 1 Muntaner.

▪
▪
•

Gran esdevenidor, ben
situata, peu tramvia, amb
fama, abs carrera d'Auajes -Marc, Ab -bey i altres

▪

Preu: 120 pessetes el Pan,
quadrat

•
•
•
•
•

•
:

Per haver-se vena: ja
molts solars en queden
pocs da disponibles
Poden visitar- se els die3
de festa, de ro a r

Carrer Pere IV, 55S
tierme municipal tIC
Barcelona)

RIGAU I MIAMI

Vidriares d'art u Esmeltats al foc sobre vitae t cristal! : Vidres I (visBa/loses, bit.
tan, mana 1 cortan
dosetes. gravite, biselase 1 muralla
Gamma, 82, entre Corte 1 bepuis eda
BARCELONA
TILLEFON asas A

aisimitaillauletilla•111•113•11•11111•11111••111•111i111111.1111111itima
•
ia-

•

sastreria

Tos-I
lrottauit is-isma
reyredats

pon. Ronda Univershat. a. Poitelintes

',Romeras HORLINS
AIGUA d'HORUNE (*Cura Inottre3N04 Dei als eabelA
blanca): 6. • DEPILATORI (acta U ino(ensiu): . 6. • POLVOS (moil
adherents): 2'50. -CREMA (evite les arrugues): :so. • A/GUA
DENTIFRICA (en comprimas eferreseerM)- 3.-BATHOL NONTRY
(mis mineral' per als banys de pelas) s'se - SANIHEL leoraori.
ene el bay•rhuns per a regener on d caben) 3.80

SALO

deis vostres vestits a la
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tres d'altura

a la Bonanot a. lloguer refluí!. magninca sanad°, car•
rt/ fertrw. tramvia rO. ,ot dornatoeo,
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LA PORTA TANCADA, por
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nernalogrüftea de la llegj_
g la novilla de tielifge Gibt,
DRAPS I SEDES, original
t . - inedia per Enid Wrinell.
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VPS 1 .11S: LA VAGA DE MODELS, prq. V;1‘ TM-
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ma a MI Mar. Pre-
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deseen de la primera i les evolueinns I'llidrpavM. Mademoinelle Titotneret usara -pa:1101(0 r- Oormler. L'ItidrotivM

n . ;tai . ii

•

. 'VENDES AL DETALL •
pi

a. 81.,.

ven ea3a, planta balsa i primer pis,
a Re'. earrer Terra-a
per 12.500 pessetes. ¡laS San, Ensebl,
numero 2 . . 1•. G.

3
O
a
higienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalf, tall angles, doble plantilla de cuita
•
N
O
ms
•
IN
i
Ptes. parel
•

14" 15'"

solurán Pautan

• ---•
Lazzr.erA daáploar 11.0derepl,I.D.

ES

III

`4.

CURADO S radicalmente por la

Fctabtriv.a númmodei lc.,2. 2 .7,11. $17ron1,12e GLIauder.
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Bru g uera. Illereta, 28. Bar-

docasid, es ven.
RaM F111 d'EmIll
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¡Can CHLERETES

0'50 pessetes :es deu pri•
meres paraules i a 010 per
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RESTAURANTS

114144.*1144•444-c-9,,‘-1-.~~-ed

TOSES, BRONQUITIS

"ftsamse.doefissanteowf
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obertura de la CASI CERRIL
al carrer de FONTAKELik, 16.
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con cort a la Sala Mozart
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Nogués. ele.
Localitats: a la U. 51. E.. t i 3.
Portal de l 'Angel. El dia del
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CATARROS
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Dem. dia 18. a les den de la
nit:
Recital de guitarra
J. NOGUES PON
Obres de Sol, Tai - rega, Mas,

CASAMENTS
BATEIGIN
DINARS DE CASA

--CINEMES-
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•
•
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•
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egeempo-s---5e4eoweep04444.4-1

pessetes. SU DESCONSOLADA
ESPOSA, immens exit.

Petils

•
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actas. d'Ednard Marquina.
CUANDO FLOREZCAN LOS
ROSALES
tarda.
dimerres.
Amanecer. Nit. Cuando fl orezcan los rosales

TEATRE GOYA

Id

•

bricació d'aeroplans.

4 Quintana, 5

BVZ

PI

SALA MOZART

Avni. dimarts, tarda, a un
quart de sis. el bonie entro.1. F. del
111 n, .,S
1111AAANITA DE SAN JUAN
L'aplaudidissima etimedia
en tres lactes. de Benavente.
LECCIONES DE BUEN
AMOR

In

11111111
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Coznpanyia de comedias
dirigida psi primer actor
Manuel Díaz de la Hala

1

DOMICILI

A

•........u....

«flan

12'50

memo y remontes

PREU 1 .QUALITAT

Fulton, 5 (Horta) :Tamarit, 169: Baix Sant Pere,

fades, El passatger sense bitilet, En Tomaset tramoista, Fa.

DIAZ - ARTIGAS

PFIOXIMAMENT

E3OIXADER
INCOMPARABLE EN

A. in. dimart s. Fals 1 veritable amor, Com en els contes de

Teatre Barcelona

12

pesada Camba panamá, !sport.
•
„
Mula

OLIS I SABONS

Cinema Princesa
Via Layetana, número ta
leläfon 137i A.

/11.84444~444~0444"11

18

CONFECCIO I MIDA ESPECIALIT

.Leeowe-

1-R41.5,5A-24- 26 -TELEFON457.2t,

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Non

AVUL (limares. tarda. 1-1-latinee selecta: El celoso ex-

Callao 3411r ' anillo, 8811 1 puya
" batista mentid
"

ENERES DE PUNT; MITGEKIA

TEATRE POLIORAMA

sesebbeess44~..».944+64.:

Mimarla; il*de iggy

044444.0.P444+Preepreere4

CAPSES DE LUXE
$: per a casaments I bates. 4ntlX ga Casa Bis R.Guts, curar
de San Pau. N

ES VEN
apara de telefonía eense
Bis, marca "Godi", de tres
lampares, amb quatre auricutara, NOU DE TRINCA.
Rad: 13arbarit, ti i 13, Mi/menas
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